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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН  

ЭКСКУРСІІ 

Падчас традыцыйнай вечарыны 

сустрэчы ў гістарычны музей завіталі 

выпускнікі 1990 года, у якіх у старэйшых 

класах класным кіраўніком быў Вітаўт 

Ермалёнак. Былыя вучні прыехалі на сустрэчу з 

розных мясцін: з Магілёва, Мінска, Віцебска і 

нават з Германіі. З Масквы на сустрэчу завітала 

да былых выхаванцаў іх колішняя класная 

кіраўнічка ў малодшых класах Гарбачонак 

(Фядура) Наталля Аляксандраўна.Кіраўнік 

музея паказаў і распавёў пра апошнія цікавыя 

знаходкі музея,выпускнікі яшчэ раз успомнілі 

былыя гады вучобы, пагартаўшы альбомы 

гісторыі школы.Вітаўт Ермалёнак падараваў 

удзельнікам сустрэчы на ўспамін аб Мёршчыне 

і дзейнасці гуртка “Арганаўты мінулага” свае 

кнігі. У сваю чаргу выпускнік Скамарохаў Юра 

перадаў для этнаграфічнага музея “Сялянская 

хата” бязмен вырабу 1906 года. 

Для вучняў 5-а класа нашай школы 

экскурсавод Марыя Ермалёнак правяла ў 

гістарычным музеі экскурсію па тэме “Нашы 

славутыя землякі”. Мёршчына стала радзімай 

многіх знакамітых дзеячаў у розных сферах 

дзейнасці. Экскурсія доўжылася толькі адзін 

урок, таму экскурсавод спынілася на гісторыі 

жыцця і подзвігу віцэ-адмірала Героя Савецкага 

Саюза Томкі Ягора Андрэевіча.Марыя 

Георгіеўна распавяла аб жыццёвым шляху 

Героя, аб яго працалюбстве, уменні 

пераадольваць цяжкасці,самадысцыпліне, усіх 

тых якасцях, якія патрэбны кожнаму чалавеку, 

каб жыццё яго было пражытае 
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недарэмна.Спынілася экскурсавод і на жыцці і 

дзейнасці Чэслава Сіповіча, біскупа беларусаў 

свету, які пакінуў пасля сябе музей і бібліятэку 

імя Францыска Скарыны ў Лондане. Распавяла 

Марыя Георгіеўна і пра славутага скульптара і 

паўстанца Генрыха Дмахоўскага. 

Вучні 6-б класа толькі пачалі вывучаць 

гісторыю Беларусі, таму іх класны кіраўнік, 

настаўнік гісторыі Алег Лапкоўскі, каб 

замацаваць веды школьнікаў, на класнай 

гадзіне наведаў з дзецьмі гістарычны музей па 

тэме “Старажытная гісторыя Мёрскага краю”. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў 

вучням аб асноўных паселішчах у нашай 

мясцовасці ў каменным, бронзавым і жалезным 

веку, наглядна паказаў прылады старажытнага 

чалавека, вырабленыя з крэменю і косці, 

расказаў пра тэхналогію іх вытворчасці.Пры 

гэтым краязнаўца выкарыстаў шмат 

археалагічных знаходак з навукова-

дапаможных фондаў музея. Распавядаючы пра 

гарадзішчы жалезнага веку, краязнаўца не 

толькі паказаў экспанаты, знойдзеныя падчас 

раскопак, здымкі гарадзішчаў, але дзеці 

разгледзелі нават макет гарадзішча, створаны 

рукамі “арганаўтаў”, маглі патрымаць у руках 

кавалкі крыцы і шлаку, знойдзеныя на месцы 

домніц.Больш падрабязна даведаліся 

шасцікласнікі і аб месцах пахаванняў нашых 

продкаў – курганах і знойдзеных у іх 

упрыгожаннях і прадметах побыту нашых 

далёкіх прашчураў. 

Вучні 8-б класа нашай школы на чале з 

класным кіраўніком Уладзіславам Кашкурам 

наведалі гістарычны музей па тэме “Мёршчына 

ў вайне 1812 года”. Краязнаўца Вітольд 

Ермалёнак на аснове экспанатаў музея распавёў 

аб падзеях, звязаных з гісторыяй вайны паміж 

Расіяй і Францыяй у нашай мясцовасці. Вучні 

даведаліся аб будаўніцтве Дрысенскага 

ўмацаванага лагера, разгледзелі яго схему і 

здымкі. Па карце, змешчанай на стэндзе музея, 

яны разгледзелі рух французскіх і рускіх 

войскаў, мясціны асноўных баявых сутычак на 

Дзісеншчыне. Асабліва зацікавілі школьнікаў 

экспанаты – ваенныя рэліквіі, звязаныя з 

падзеямі вайны 1812 года. 

У музеі кнігі і друку пабылі школьнікі з 

5-а класа нашай школы. Восенню яны ўжо 

наведвалі гэты музей па агульнай тэме “Добры 

дзень, музей!”, таму ў лютым кіраўнік музея 

Вітольд Ермалёнак правёў для іх экскурсіі па 

тэмах “Старая беларуская кніга” і “Духоўная 

літаратура”. Дзеці даведаліся аб з’яўленні 

першых беларускіх выданняў, аб павазе да 

беларускай мовы і кнігі ў мінулым. З аповедаў 

экскурсавода ў раздзеле “Духоўная літаратура” 

вучні запомнілі асноўныя выданні розных 

канфесій, якія былі ў нашай мясцовасці. 

У лютым у гістарычным музеі пабылі 

вучні 7-х – 8-х класаў з Друі. Школьнікі 

ўпершыню наведалі музей, таму экскурсавод 

Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію для гасцей 

па тэме “Добры дзень, музей”. На працягу 

гадзіны краязнаўца распавядаў аб асноўных 

раздзелах музея, галоўную ўвагу надаваў тым 

экспанатам, знаходкі якіх паходзяць з Друі: 

прылады працы першабытных людзей, манеты, 

дакументы,ваенныя рэліквіі і шмат 

іншага.Напрыканцы была праведзеная 
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віктарына, дзе лепшыя знаўцы музейных 

экспанатаў атрымалі прызы. У сваю чаргу госці 

падаравалі для музея сувеніры і буклеты, якія 

распавядаюць аб гісторыі Друі. 

У МУЗЕІ – ГОСЦЬ З ЛЕПЕЛЯ  

Падчас знаходжання ў Мёрах загадчык 

аддзела Лепельскага раённага цэнтра дзяцей і 

моладзі Андрэй Пшонка наведаў музейнае 

аб’яднанне СШ №3 г.Мёры. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па 

гістарычным музеі, дзе зацікавіў госця 

методыкай пошукавай дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага” па пошуку і выяўленні 

археалагічных помнікаў.  Краязнаўца распавёў 

аб найбольш цікавых экспанатах музея, 

падараваў адзін з нумароў “Мёрскай даўніны” і 

сваю кнігу аб саракагадовай дзейнасці 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага”. У музеі кнігі і друку Вітаўт 

Ермалёнак пазнаёміў госця з Лепеля з 

асноўнымі раздзеламі экспазіцыі; асабліва 

зацікавілі наведніка “Старадрукі” і “Рукапісныя 

кнігі” 

УДЗЕЛ У СЕМІНАРЫ  

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак і бібліятэкар школы Дзіяна Варона 

прынялі ўдзел у семінары-трэнінгу па напісанні 

праектных заявак на атрыманне гранта ў рамках 

праекта “Разам для грамады і прыроды: 

узмацненне працэсу развіцця ў Мёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці.” Гэты праект 

рэалізуецца пры фінансавай падтрымцы 

Еўрапейскага Саюза. З асноўнымі 

тлумачэннямі па напісанні праекта выступіла 

Марыя Барысава, якая мае вялікі досвед у 

паспяховым напісанні праектаў. Потым 

адбылася праца ў малых групах па 

абмеркаванні мэтаў, задач, мерапрыемстваў і 

чаканых вынікаў ад паспяховага здзяйснення 

праекта. Напрыканцы адбыліся індывідуальныя 

кансультацыі па напісанні асобных праектаў. 

Рэй на семінару –трэнінгу вяла мэнэджар 

праекта Надзея Дударонак. 

ПАСЕДЖАННЕ САВЕТА  

20 лютага ў малой зале Мёрскага 

райвыканкама адбылося паседжанне 

Грамадзянскага савета па распрацоўцы і 

рэалізацыі Стратэгіі ўстойлівага развіцця 

Мёрскага раёна. Напачатку з вітальным словам 

выступіла Марыя Баніфатава, старшыня 

Мёрскага раённага Савета дэпутатаў. Далей 

паседжанне праводзіла адміністрацыйны 

асістэнт праекта Святлана Чакушка. Адбылося 

прадстаўленне ўдзельнікаў праекта, знаёмства з 

Палажэннем аб Грамадскім савеце, праграмай 

паседжання, выбары старшыні, яго намесніка і 

сакратара. Адзінагалосна старшынёй быў 

абраны Валерый Драба, намеснік старшыні 

Мёрскага райвыканкама. Яго намеснікам абралі 

Міраслава Астукевіча з Дзісны. Затым 

адбылося абмеркаванне праекта, плана 

дзейнасці Грамадскага савета на 2020 год, па 

якім выступілі Святлана Чакушка, Надзея 

Дударонак, Алег Сівагракаў, запрошаныя 

эксперты з Мінска Дзмітрый Чыж і іншыя. Аб 

конкурсе мясцовых ініцыятыў распавяла 

тэматычны каардынатар праекта Вольга 

Пацяёнак. У працы паседжання прыняў удзел 

сябра створанага Грамадзянскага савета 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 
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КАЛІ ЗЯРНЯТЫ ЛЮБОВІ ДА РОДНАГА 

КРАЮ ПРАРАСЛІ  

Розныя жыццёвыя шляхі выбіраюць 

выпускнікі Мёрскай сярэдняй школы № 3, 

паступаючы ў разнастайныя навучальныя 

ўстановы. Віталь Лапкоўскі, выпускнік 2019 

года, стаў студэнтам Віцебскай дзяржаўнай 

акадэміі ветэрынарнай медыцыны, абраўшы 

вельмі патрэбную і цікавую прафесію – 

зааінжынера. Цікавае, рознабаковае навучанне 

ў будучых спецыялістаў, у якім можна праявіць 

свае веды і схільнасці. 12 снежня на кафедры 

замежных моў адбылася студэнцкая навукова-

практычная канферэнцыя “Мая малая радзіма”. 

Адным з выступоўцаў стаў першакурснік 

Віталь Лапкоўскі, які расказаў пра гісторыю 

горада Мёры, распавёў пра славутасці, 

асноўныя гістарычныя падзеі. Асаблівую 

цікавасць удзельнікаў канферэнцыі выклікала 

інфармацыя пра музейны комплекс школы, яго 

багатыя і найцікавейшыя калекцыі. Безумоўна, 

у сваім выступе Віталь не абышоў увагай і 

свайго Настаўніка – Вітольда Антонавіча, які 

яшчэ ў сярэдніх класах зацікавіў юнака 

гісторыяй роднага краю. Удзельнікі і 

арганізатары мерапрыемства з цікаўнасцю 

праслухалі даклад Віталя, адзначылі добрае 

валоданне беларускай мовай, дасведчанасць у 

гісторыі; выступоўца атрымаў сертыфікат 

удзельніка канферэнцыі. Шчыра жадаем 

Віталю поспехаў у навучанні, хай яго праца 

будзе ўзнагароджана, а любоў да малой радзімы 

будзе дапамагаць у жыцці. 

Кацярына Сяргееўна Півавар,  

дацэнт кафедры замежных моў УА 

“Віцебская ордэна “Знак Пашаны” 

дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай 

медыцыны 

ЗНІШЧЭННЕ ПОМНІКА  

Чарговае злачынства супраць нашай 

архітэктурнай спадчыны адбылося ў Мёрскім 

раёне. На гэты раз ахвярай стала стайня ў 

Каменполлі – архітэктурны помнік, пабудаваны 

ў стылі мадэрн у 1907 годзе. У той час пасля 

будаўніцтва касцёла засталося шмат цэглы, бо 

працавалі чатыры цагельні. Уладальнік 

Каменполля Ян Святапок-Мірскі выкупіў цэглу 

і пабудаваў вялікі будынак, дзе размясцілася 

ўся яго жывёла – каровы і коні. Стайня была 

пабудаваная з чырвонай цэглы ў неагатычным 

стылі. Кожнаму, хто пад’язджаў да 

Каменполля, здавалася, што бачыць не стайню, 

а казачны замак. Такое ўражанне стваралі перш 

за ўсё маляўнічыя вежачкі, высокія шчыты, 

вузкія, як байніцы, вокны, магутныя брамы. За 

стайняй знаходзіліся яшчэ тры простакутныя ў 

плане пабудовы. Разам яны ўтваралі замкнуты 

двор, што выкарыстоўваўся зімою для выгулу 

жывёлы. Пасля нацыяналізацыі маёмасці 

Мірскіх на базе сядзібы быў утвораны калгас 

“Праўда”. Калгаснікі выкарыстоўвалі 

гаспадарчыя пабудовы, але не рамантавалі, а 

паступова разбуралі. Так яшчэ у 70-я – 80-я 

гады ХХ стагоддзя былі знішчаны абора, кузня, 

лядоўня і іншыя гаспадарчыя пабудовы. Стайня 

аказалася больш трывалай, сцены трымаліся, бо 

былі змураваны з добра выпаленай цэглы, але 

страха, пакрытая гонтам, не рамантавалася. 
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Нягледзячы на тое, што будынак адрозніваўся 

сваёй адмысловай архітэктурай, яго нават не 

ўнеслі у дзяржаўны спіс ахоўных аб’ектаў. У 

2008 годзе страха абвалілася. Але сцены яшчэ 

маглі б выстаяць, да лепшых часоў, калі з’явіўся 

б новы гаспадар сядзібы. Толькі па загаду 

чыноўнікаў магутная тэхніка разбурыла сцены, 

засталося толькі закапаць друз – і застанецца 

роўнае месца, якое ўжо ніколі не прыцягне вока 

падарожніка і турыста. 

НОВЫЯ ВЫДАННІ  

Свае кнігі падараваў у музей кнігі і друку 

ветэран працы з Новага Пагосту Мікалай 

Багданаў. Нарадзіўся Мікалай Пракопавіч у 

вёсцы Лямніца Бялыніцкага раёна Магілёўскай 

вобласці ў сям’і калгасніка. Пасля дзесяцігодкі 

скончыў Магілёўскую савецкую партыйную 

школу, пазней –  Мінскую партыйную школу. 

Працаваў намеснікам старшыні калгаса 

“Ленінскі заклік” Бялыніцкага раёна, потым 

намеснікам старшыні калгаса “Кастрычнік” на 

Мёршчыне.На працягу дваццаці шасці год быў 

старшынёй Новапагосцкага сельсавета. 

Выйшаўшы на пенсію, пачаў займацца 

асабістай гаспадаркай і пчалаводствам. З 

маладосці пачаў друкавацца спачатку ў 

мясцовым друку, потым у газеце “Звязда”, 

“Друг пенсионера”, у раённай газеце “Сцяг 

працы”, а потым і ў “Мёрскіх навінах”. У 

апошнія гады свае творы М.Пракаповіч пачаў 

выдаваць асобнымі кнігамі. Свае апавяданні і 

вершы ён піша пераважна на беларускай мове. 

Першая кніга, якую Мікалай Багданаў 

надрукаваў у 2015 годзе пад назвай “У жыцці 

чаго толькі не бывае”, мела тыраж 100 

асобнікаў, аб’ём 138 старонак. У выданні 

змешчаны кароткія апавяданні, вершы і 

гумарэскі. У першым раздзеле кнігі, які 

называецца “Усё пра каханне”, змешчаны 14 

невялічкіх апавяданняў, якія знаёмяць чытача з 

поглядам аўтара на гэтае трапяткое пачуццё ў 

адносінах паміж мужчынам і жанчынай. 

Галоўны сэнс гэтых твораў у тым, што каханне 

непадуладнае ніякім правілам, яно асаблівае ў 

кожным выпадку і для кожнага чалавека асобна. 

У другім раздзеле – “Пра прыроду і чалавека” –  

Мікалай Багданаў з асаблівай цеплынёй піша аб 

стасунках чалавека і прыроды, неабходнасці 

зберагаць прыроднае багацце, інакш прырода 

не даруе. Цікава чытаюцца апавяданні з 

раздзела “З жыцця мінулага і сучаснага”, аўтар 

запісаў іх быццам наўпрост  з самога жыцця. У 

раздзелах “Прыколы”, “Дробязі з натуры” 

змешчаны гумарэскі і жарты. У апошнім 

раздзеле кнігі – “Не магу забыць” –  мы 

прачытаем вершы разнастайнага зместу, 

асабліва шмат іх прысвечаны роднаму краю і 

каханню. 

Другая кніга Мікалая Багданава пад 

назвай “Каляіны”пабачыла свет у сталічным 

выдавецтве “Кнігазбор” у 2018 годзе. Яе наклад 

99 асобнікаў, аб’ём 100 старонак. Як і ў 

папярэднім выданні, у кнізе змешчаны вершы, 

замалёўкі, гумарэскі. Галоўная сутнасць твораў 

у назве самой кнігі: у кожнага чалавека на 

жыццёвым шляху бываюць свае каляіны, якія 

не абысці і не аб’ехаць, але кожны можа іх 

пераадолець. Як і ў папярэдняй кнізе, 

большасць сюжэтаў узяты аўтарам з самога 

жыцця, кожны аповед мае вельмі глыбокі 

павучальны змест. 

Новая кніга СлаваміраДаргеля  

Як раз да свайго сямідзесяцігадовага 

юбілею наш земляк пісьменнік Славамір 

Даргель надрукаваў сваю чарговую кнігу на 

рускай мове пад назвай “Мой и только мой”. У 

кнігу ўвайшла аповесць пад аднайменнай 
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назвай і 24 апавяданні. Агульная колькасць 

старонак выдання складае 264. Як заўсёды 

творы нашага земляка прасякнуты гуманізмам, 

моцнымі чалавечымі пачуццямі, жыццёвымі 

перажываннямі.  Творчасць Славаміра Даргеля 

– гэта адлюстраванне чалавечага жыцця з усімі 

пакутамі, цярпеннямі, радасцямі, дзе поруч з 

каханнем ідзе зайздрасць, рэўнасць і здрада. 

Лепшымі чалавечымі якасцямі  аўтар надзяліў 

галоўную гераіню аповесці “Мой и только 

мой”Вольгу. Разнастайныя па тэматыцы 

апавяданні змешчаныя ў кнізе. Але іх усе 

аб’ядноўвае высокая грамадзянскасць, 

гуманізм, гатоўнасць да самаахвяравання ў імя 

іншага чалавека. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ  

Намеснік старшыні Мёрскага 

райвыканкама Валерый Драба падараваў у наш 

музей некалькі цікавых плакатаў 60-гадовай 

даўніны. Знойдзены яны былі ў доме былога 

дырэктара Паташнянскай школы, настаўніка 

гісторыі Гур’янава. Найбольш цікавы з іх – пад 

назвай “Социалистические обязательства 

колхозов и совхоза Миорского района на 1961 

год”. У адным слупку змешчаны запланаваныя 

паказчыкі па паляводству, а ў другім – па 

жывёлагадоўлі. Параўноўваючы з сучаснымі 

лічбамі аграпрамысловага комплексу раёна, мы 

бачым значнае павелічэнне іх у сённяшні час, 

асабліва па ўраджайнасці зерневых культур. 

Калі 60 год таму мэтай было атрымаць 10,5 

цэнтнераў з гектара, то зараз у шэрагу 

сельгаспрадпрыемстваў ураджайнасць дасягае 

30 – 40 цэнтнераў. Аб тым, што ў 1961 годзе 

пераважала ў сельскай гаспадарцы ручная 

праца, сведчыць плакат “Жніво”, дзе на 

пярэднім плане – выява коннай жняяркі і 

жанчын, якія на полі вяжуць снапы. Яшчэ адзін 

плакат-заклік: “Доярки, добьёмся высоких 

удоев от каждой фуражной коровы” . На ім – 

партрэт даяркі Лідзіі Ананьевай з калгаса імя 

Тэльмана Маскоўскай вобласці, якая ад кожнай 

каровы надойвае за год 5213 кг малака. Яшчэ 

адзін плакат, перададзены ў музей, заклікае 

палепшыць якасць буйной рагатай жывёлы за 

кошт высокапародзістых быкоў. Падараваныя 

плакаты з’яўляюцца яркай ілюстрацыяй эпохі 

часоў першага сакратара ЦК КПСС Мікіты 

Хрушчова.  

Падарунак Маскаленка Надзеі 

Былая вучаніца нашай школы 

Маскаленка Надзя ўжо некалькі год працуе ў 

Германіі, але не забылася пра нашы музеі. Вось 

і зараз, завітаўшы на сустрэчу з выпускнікамі, 

яна прывезла ў падарунак музею некалькі 

экспанатаў. Для гістарычнага музея яна 

перадала старую курыльную люльку фірмы 

“Howal Brauyer”, а таксама стары паяльнік. Для 

музея кнігі і друку Надзя падаравала некалькі 
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выпускаў кніг на нямецкай мове швейцарскага 

аўтара Готфрыда Келлера пад назвай “Адзенне 

робіць людзей”. Надрукаваны выданні былі ў 

Мюнхене ў 1924 і ў Веймары ў 1927 г. На 

кожнай з кніг стаяць розныя пячаткі вучэльняў 

горада Альтэнбурга, які знаходзіцца ў 

Цюрынгіі. Готфрыд Келлер (1819 – 1890гг.) – 

швейцарскі пісьменнік-рэаліст, пісаў на 

нямецкай мове. Першае выданне гэтай кнігі 

з’явілася ў 1874 годзе. Кніга карысталася 

вялікай папулярнасцю не толькі ў Швейцарыі, 

але і ў Германіі. Змест яе можна 

характарызаваць прымаўкай “Сустракаюць па 

адзенні, а праводзяць па розуму”. Для раздзела 

“Рэклама” музея кнігі і друку Надзя падаравала 

“Поўны Радыё-каталог”, надрукаваны ў 

Лейпцыгу ў1928 годзе. Выданне налічвае 128 

старонак і багата ілюстраванае фотаздымкамі 

радыёпрымачоў, тэлефонаў і радыёдэталяў. 

Можна здзівіцца, якая вялікая колькасць фірмаў 

па вытворчасці радыёпрыёмнікаў і тэлефонаў 

была ў 1928 годзе ў адным толькі горадзе 

Ляйпцыгу. У каталогу пазначаны і кошт 

рэкламаванай прадукцыі. У раздзел 

“Календары” мы атрымалі ад нашай 

дабрадзейкі настольны “Альпійскі каляндар на 

1935 год”. Ён багата ілюстраваны чорна-белымі 

і каляровымі  краявідамі Альпаў. Цікава, што 

кожная старонка календара не на тыдзень, а 

толькі на чатыры дні. Выданне было 

надрукаванае ў Мюнхене ў друкарні Карла 

Блодыга. Захаваўся нават канверт, у якім быў 

дасланы каляндар з выдавецтва, з яго мы 

даведваемся, што атрымальнікам календара 

быў настаўнік з горада Альтэнбурга М.Кробэр. 

Набыткі кіраўніка музея  

У чарговы раз кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак купіў для музея 

кнігі і друку новыя экспанаты – на гэты раз 

больш за дзвесце разнастайных паштовак. 

Найбольш цікавая з іх адносіцца да 1945 года. 

Наш зямляк з Новага Пагосту Міхаіл 

Шарыфановіч даслаў яе сваім родным, калі быў 

у савецкім войску. Таму на паштоўцы ёсць 

штэмпель “Просмотрено Военной Цензурой”. 

Сама паштоўка прысвечана героям абароны 

Ленінграда. Асабліва вялікая колькасць 

набытых паштовак – віншавальныя часоў СССР 

50-х – 70- х гадоў ХХ стагоддзя. Тады людзі 

віншавалі сваіх блізкіх не толькі са святамі 

Новага Года, Днём Нараджэння, але і з 

Першамаем, Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі, 

Савецкай Арміі, Днём Перамогі. Вельмі рэдка 

сустракаюцца паштоўкі з рэлігійнымі святамі, 

бо ў атэістычнай савецкай краіне іх не 

друкавалі. Усе яны былі дасланы з Польшчы. 

Акрамя віншавальных паштовак сярод набытых 

кіраўніком музея ёсць асобнікі з выявамі 

гарадоў Ленінграда, Ерэвана, Тбілісі, а таксама 

пейзажы, фотаздымкі акцёраў і военачальнікаў. 

З агульнай колькасці вельмі мала паштовак 

было надрукавана на беларускай мове, што 

сведчыла аб палітыцы русіфікацыі ў тыя часы. 

Лісты ад ФранцаСіўко  

Наш зямляк пісьменнік ФранцСіўко, які 

зараз жыве ў Віцебску, перадаў для музея кнігі 

і друку некалькі цікавых дакументаў. Паміж імі 

віншавальная паштоўка з Мінска паэта Цімоха 

Дзеразы ад 28 красавіка 1991 года. У ёй – запісы 

аб продажы кнігі нашага земляка “З чым 

прыйдзеш” у мінскіх кнігарнях і аб магчымасці 

ўступлення Франца Сіўко ў Саюз беларускіх 

пісьменнікаў. Перадаў Франц Іванавіч і ліст да 

яго нашага земляка паэта Пятра Сушко ад 11 

снежня 1987 года. У ім распавядаецца аб 

сустрэчы паэта са сваімі чытачамі на розных 

прадпрыемствах Мёрскага раёна. Пераслаў нам 
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Франц Сіўко і некралог памяці Пятра Сушко, 

змешчаны ў газеце “Сцяг працы”. 

Знаходкі Якубёнак Дар’і  

Вучаніца 5-б класа нашай школы 

Якубёнак Дар’я прынесла ў музей свае 

знаходкі, якія перадаў ёй тата, якія знайшоў на 

гарышчы сваёй дачы ў в.Чэрасы. У гістарычны 

музей яна перадала парахаўніцу, зробленую з 

рога каровы. Унутры яе засыпаўся порах. А для 

капсуляў мелася спецыяльная драўляная 

скрыначка. Знаходку можна датаваць пачаткам 

ХХ ст. У музей развіцця адукацыі Мёршчыны 

Даша перадала чарнілку. Яна зроблена з 

пластмасы, а не шкла, таму датуецца 60-мі 

гадамі ХХ ст. Яшчэ Даша знайшла на дачы 

скураную мяцёлку ад конскай вупражы, якая 

была патрэбна, каб каню летам было лепш 

адганяць мух і аваднёў. 

Падарунак ад Віктара Калніша  

Наш даўні сябра Віктар Калніш у 

чарговы раз наведаў музей не з пустымі рукамі. 

На гэты раз ён прывёз для музея кнігі і друку 

некалькі старых часопісаў. У гістарычны музей 

для раздзела, прысвечанага нашаму земляку, 

герою-падводніку Ягору Томку, ён падараваў 

два нумары часопіса “Морскойсборнік” за 1985 

год. Некаторыя яго артыкулы распавядаюць аб 

падводных лодках, на якіх служыў і здзейсніў 

свой подзвіг наш зямляк. Для раздзела 

“Часопісы” музея кнігі і друку Віктар падараваў 

часопісы на нямецкай мове Германскай 

Дэмакратычнай Рэспублікі па музыцы “Melodie 

und Rhythmus” за 1982 год, і па фільмаграфіі 

“Filmsiegel” за 1980 год. На польскай мове 

краязнаўца з Латвіі перадаў часопіс “Panorama”, 

які друкаваўся ў Польскай Народнай 

Рэспубліцы. На яго старонках разглядаліся 

разнастайныя тэмы жыцця польскага народа ў 

1974 годзе. 

Падарункі ад Івана Калкоўскага  

Іван Пятровіч Калкоўскі з’яўляецца 

таксама даўнім сябрам нашага музейнага 

аб’яднання. Нягледзячы на тое, што сам 

з’яўляецца апантаным калекцыянерам, ён пры 

магчымасці перадае ў нашы музеі некаторыя 

свае знаходкі. У чарговы раз наведаўшы музей 

кнігі і друку, ён перадаў некалькі нумароў 

раённай газеты “Сцяг працы” 80-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Для раздзела “Філуменія” сп. Іван 

падараваў ліст з этыкеткамі ад запалак. У 

этнаграфічны музей “Сялянская хата” Іван 

Пятровіч перадаў стары хамут са скуранымі 

гужамі і сявеньку, плеценую з лазы і саломы на 

пачатку ХХ стагоддзя – сяляне яе 

выкарыстоўвалі падчас сяўбы зерневых 

культур. 

Падарунак ад Міколы Паўловіча  
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Чарговы пакунак ад Міколы Паўловіча 

мы атрымалі ў лютым. На гэты раз руплівец 

нашага музея папоўніў сваімі знаходкамі 

раздзел “Філатэлія” музея кнігі і друку. Ён 

перадаў вялікую колькасць марак розных краін 

свету. Найбольшая іх колькасць паходзіць з 

сучаснай Латвіі. Тэматыка іх разнастайная. Так 

некаторыя з іх 

прысвечаны 

гербам латыскіх 

гарадоў: Ліванаў, 

Кегума, Лудзы, 

Сігулды, 

Кулдыгі і інш. 

Вялікая 

колькасць 

латыскіх марак 

прысвечана 

хрысціянскім 

святам – 

Калядам, 

Вялікадню, а 

таксама разнастайным відам птушак, якія 

распаўсюджаны ў Латвіі. Некаторыя маркі 

прысвечаны спартыўным спаборніцтвам па 

хакеі, бабслеі, шахматам, матацыклетнаму 

спорту. Паступілі ў нашу калекцыю і маркі, 

прысвечаныя славутым асобам: папу рымскаму 

Францішку, прэзідэнту Латвіі ў 1930 – 1936 гг. 

Альберту Квесісу. Акрамя латыскіх марак 

Мікола Паўловіч падараваў некалькі сучасных 

марак іншых краін свету: Ірландыі, 

Вялікабрытаніі, Эстоніі, Нідэрландаў, СССР. 

Некалькі даваенных нямецкіх этыкетак ад 

запалак перадаў руплівец з Даўгаўпілса ў 

раздзел “Філуменія”. 

ЮБІЛЕЙ 

85 год Фадзею Шымуковічу 

27 лютага наш пастаянны чытач і 

карэспандэнт Фадзей Лаўрэнцевіч Шымуковіч 

адзначыў свае 85 год. Шчыра віншуем 

знакамітага мёрскага краязнаўцу з юбілеем. 

Зычым добрага здароўя, плёну ў творчасці на 

доўгія гады.З самага пачатку выдання нашай 

газеты Фадзей Лаўрэнцевіч з’яўляецца яе 

актыўным чытачом і карэспандэнтам. Мы 

нават не паспяваем падрыхтаваць усе яго 

дасланыя нам артыкулы да друку, настолькі 

плённай з’яўляецца яго творчасць нават у 

сталым узросце. Асабліва важнымі з’яўляюцца 

для гісторыі краю яго ўспаміны аб мінулым 

тых мясцін, дзе прайшлі гады яго 

жыцця.Змяшчаем пра нашага юбіляра артыкул 

з кнігі Міколы Півавара “Краязнаўцы 

Віцебшчыны”.  

Шымуковіч Фадзей Лаўрэнцевіч 

нарадзіўся 27 лютага 1935 года ў вёсцы 

Баркоўшчына Мікалаеўскай гміны, 

Дзісненскага павета, цяпер Мёрскі раён 

Віцебскай вобл.), краязнаўца. Скончыў 

Акунёўскую СШ (1955), фізіка-матэматычны 

факультэт ВДПІ імя С.М. Кірава (1969). 

Працаваў старшынёй Сцефанпольскага с/с 

(1960), намеснікам старшыні калгаса (1961–

1964), настаўнікам, дырэктарам Акунёўскай 

СШ (1964–1973), дырэктарам Дзісненскай 

школы-інтэрната (1974–1979), завучам 

Дзісненскай БШ (1979–1984), ваенруком у 

Дзісненскай СШ (1984–1995). 

Вывучэнне краю стаў праводзіць з 1969 

г., калі пачаў працаваць у Акунёўскай СШ. 

Разам з ваенруком Людскім А.У. сталі 

высвятляць лёсы жыхароў мікрарэгіёна школы 

ў гады Другой сусветнай вайны. Склалі спіс 

землякоў – удзельнікаў рэвалюцыі і 

грамадзянскай вайны, Вялікай Айчыннай 

вайны. З часам тэматыка пашырылася і стала 

комплекснай, аднак асаблівую ўвагу надае 
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даследаванню жыццёвых шляхоў землякоў, 

гісторыі вёсак у раёне, г. Дзісны.  

Сабраў значны матэрыял па гісторыі 4-й 

Беларускай партызанскай брыгады (успаміны 

партызанаў, якія пражываюць у Беларусі, 

Казахстане, Расіі, Украіне). Аднак ад стварэння 

кнігі па гісторыі брыгады прыйшлося 

адмовіцца, з прычыны складанасці стварэння 

аб’ектыўнай карціны дзейнасці злучэння, бо 

большасць удзельнікаў распавядалі пра падзеі 

суб’ектыўна, з боку гледжання асабістых 

перажыванняў і эмоцый. З пераездам у г. Дзісна 

на пасаду дырэктара школы-інтэрната 

зацікавіўся пытаннем вызвалення горада ад 

фашыстаў у 1944 г. Правёў інтэрв’юіраванне 

мясцовых жыхароў, былых салдат, якія 

вызвалялі горад, і высветліў шэраг 

недакладнасцяў.  

Браў актыўны ўдзел у афармленні музея 

Героя Савецкага Саюза Міхаіла Кузьміна, 

камандзіра 1-й танкавай роты 159-й танкавай 

брыгады, якая вызваляла г. Дзісну ў 1944 г. 

Аўтар шэрагу публікацый на старонках 

рэспубліканскага і мясцовага перыядычнага 

друку (“Рэспубліка”, “Звязда”, “Сельская 

газета”, “Народнае слова”,”Сцяг працы”, 

“Міёрскія навіны”, “Вольнае Глыбокае”). 

Займае актыўную грамадскую пазіцыю. Вядзе 

палеміку адносна лёсу г. Дзісны, знікаючых 

вёсак, удакладнення матэрыялаў і дапаўнення 

кнігі “Памяць” Міёрскага раёна. 

Узнагароджаны Граматай Вярхоўнага 

Савета БССР (1972), Пахвальнай Граматай МА  

 УСПАМІНЫ АБ МІНУЛЫМ  

Вывучэннем мінуўшчыны раней, як і 

зараз, займаліся школьнікі пад кіраўніцтвам 

настаўнікаў-энтузіястаў. Было шмат запісана 

ўспамінаў ад старажыхароў, якія яшчэ памяталі 

не толькі міжваенны перыяд, але і часы 

Расійскай імперыі. Нажаль тады не было 

кампутараў, і ўспаміны змяшчаліся ў альбомах 

у адным экзэмпляры. Пасля закрыцця школ 

большасць з іх была знішчана. Нам выпадкова 

трапіў альбом запісаў успамінаў аб мінулым 

вучняў былой Істаўскай васьмігодкі, запісаныя 

ў канцы  80-х гадоў ХХ ст. Школа была 

зачынена ў 1994 годзе. Кампутарны набор 

тэкстаў зрабіў малады настаўнік гісторыі нашай 

школы Максім Філіповіч. Тэксты друкуюцца на 

мове арыгінала. 

Успаміны далёкай мінуўшчыны запісаў 

Альхімовіч Саша са слоў дзядулі Альхімовіча 

Мікалая Уладзіміравіча, жыхара в. Плігаўкі. 

У вёсцы Іст пры Польшчы былі паны 

Раеўскія. У пана Раеўскага было чатыры сыны. 

Бацька іх быў не паляк, а рускі. Калі ён памёр, 

то зямлю раздзялілі. Выйшла на чатырох па 80 

га на кожнага ворыва. Пры сабе Раеўскі трымаў 

пяць сямей. Яны працавалі на яго, даглядалі 

скаціну. Кожны сын займаўся сваёй справай. 

Старэйшы толькі гаспадаркай, другі – жывёлу 

гадаваў. Адзін сын памёр. Чацвёрты быў 

інжынерам і быў са старэйшым братам. Ён 

займаўся садоўніцтвам, прышчэпваў яблыні, 

разводзіў грыбы. Раеўскі меў паравую машыну, 

на якой можна было малаціць і малоць. 

У Чаркасове жыў пан Буйвід. Нейкі час 

ён быў войтам у Язне, хацеў будаваць дарогу на 

Курылавічы, але гэта не збылося. Калі прыйшла 

савецкая улада, сям’я засталася, бо Буйвід меў 

партбілет. Буйвід памёр ад туберкулёзу. 

Пан Мілашэвіч знаходзіўся ў маёнтку 

Краснаполле. Зямлі для ворыва ў яго было 

толькі 80 га. У Мілашэвіча быў сын і дачка. Пры 

савецкай уладзе яны выехалі ў Польшчу. 

У Катовічах жыў пан Петрукоўскі. Ён 

меў шмат лесу, прадаваў яго на распрацоўку, 

ворнай зямлі меў 100 га. У яго быў адзін сын. У 

Катовічах акрамя хаты Петрукоўскіх было яшчэ 

тры хаты. Петрукоўскі нават меў зброю – 

кулямёт. Калі пры Саветах прыйшла міліцыя 

адбіраць у яго зброю, ён не аддаў яе, сказаўшы, 

што аддасць войскам. Тады прыехалі танкісты і 

забралі кулямёт. 

Плігаўкі была вялікая вёска, дзе 

знаходзілася вялікая колькасць сялян. Тут было 

40 хат. Зямля належала сялянам. Сялянскае 
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поле дзялілася на тры полі. Адно з іх 

працягнулася пад Струнку, другое ў бок 

Дранькоў, а трэцяе пад Ціханскае. На адным 

полі сяляне пасвілі жывёлу, а два іншых 

засявалі і касілі. Праз два гады поле мянялі пад 

выган. У вольны час сяляне ішлі на работу да 

пана. За дзень атрымлівалі 2 – 3 злоты (паўтары 

пуды хлеба, збожжа). На касьбу пан запрашаў 

сялян. Ён даваў ім землі, з якіх частку сена 

павінны былі здаваць пану. Кожны селянін меў 

сваю гаспадарку – коней, кароў, ворыва. У 

Плігаўках знаходзіўся прыватны  магазін. 

Пучкоўскі ў сваёй хаце гандляваў рознымі 

рэчамі, прывезенымі з Глыбокага. Падаткі ён не 

плаціў, бо ў яго жонка была інвалід. Зямлі ў 

Пучкоўскага не было. Пазней ён пабудаваў 

ветраны млын, што дазволіла яму закрыць 

магазін. На млыне можна было малоць, а 

таксама часаць воўну. Сюды прыходзілі многія 

сяляне. 

Яшчэ крама была ў Параднях. Там 

прадавалі Шкультэцкія, цяпер гэта хата, дзе 

жывуць Саковічы. Шкультэцкія мелі і зямлі 

каля 10 га. Пачак махоркі каштаваў 6 грошаў. 

Багацейшым селянінам быў Альхімовіч 

Уладзімір Андрэевіч. Ён меў 16 га зямлі разам з 

сенакосам і 10 га ворыва. Але гаспадарку меў 

невялікую: адну карову і авечак. Касіў заўсёды 

талакой. Прадаваў іншым сялянам землі. 

У Язне знаходзілася гміна (цяпер 

сельсавет), а кіраваў войт (цяпер старшыня). 

Падаткі плацілі сяляне ў гміну толькі грашыма 

(не вельмі многа). 

За чысцінёй і парадкам у вёсцы сачылі 

паліцыя. Там, дзе было брудна, штрафавалі (5 і 

больш злотых). Супраць хаты дарожкі трэба 

было абкладаць камянямі. 3 мая было 

дзяржаўнае свята. Тых людзей, якія працавалі ў 

гэты дзень, штрафавалі. Таксама святкавалі і 

рэлігійныя святы. У Панькове жыў Клундак. Ён 

меў хутар, быў не вельмі багатым панам, стаў 

доктарам і лячыў людзей і жывёлу. Бацька 

майго дзеда меў ворыва 1,5 га, трымаў карову, 

каня, свіней і авечак. Сена касілі ў пана, частку 

аддавалі яму, частку бралі сабе. Пры Польшчы 

мой дзед хадзіў у школу ў Гараўцы. Там 

Уладзімір Свірка здаваў у арэнду хату пад 

школу. Д зед правучыўся там чатыры гады. Раз 

на тыдзень прыязджалі бацюшка і ксёндз, яны 

навучалі Закону Божаму, былі і іншыя 

прадметы. Калі прыйшлі Саветы, вывучыў дзед 

за зіму і рускую мову. Паны хадзілі як і сяляне 

ў простай вопратцы, толькі на святы апраналі 

касцюмы. Амаль кожны пан меў выязных 

коней, на якіх ездзілі ў іншыя вёскі. 

 МАРТЫРАЛОГ МЁРШЧЫНЫ 

(заканчэнне)  

Харлампиев Григорий Фирсович 

1894 г., род. дер. Застенок-Озеравки 

Дисненского уезда, русский, беспартийный 

секретарь правления артели «Грузтранспорт», 

проживал в г. Ленинград, Лабораторный 

проспект д.9, кв.1. Арестован 20.10.1937 года. 

Осуждён 9.11.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян15.11.1937 г. 

Ходаренко Владимир Антонович 

1879 г., род. дер. Укля Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, рабочий 

чугунолитейного цеха Ижорского завода, 

проживал г.Колпино ЛО , пр-т К.Маркса, д.24, 

кв.1. Арестован 25.09.1937 года. Осуждён 

1.10.1937 г. по постановлению Комиссии НКВД 

СССР и Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 6.10.1937 г. 
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Черенков Степан Васильевич 

1893 г., род. дер. Перевозники 

Дисненского уезда Виленской губернии, 

русский, беспартийный, зав. Жилищным 

сектором абразивного завода «Ильич», 

проживал г. Ленинград, Языков переулок, д.33, 

кв.4. Арестован 14.09.1937 года. Осуждён 

1.10.1937 г. по постановлению Комиссии НКВД 

СССР и Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 6.10.1937 г. 

Шимко Болеслав Гаврилович 

1877 г., род. дер. Саперино Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, пенсионер, 

проживал г. Ленинград, ул. Курляндская д.17., 

кв.214. Арестован 22.09.1937 года. Осуждён 

1.10.1937 г. по постановлению Комиссии НКВД 

СССР и Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 6.10.1937 г. 

Шимко Устин Владиславович 

1885.г., род. дер. Саперино Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, рабочий 

Станкозавода, проживал г. Ленинград, 

Обводной канал, д. 128, кв.80. Арестован 

2.09.1937 года. Осуждён 22.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 29. 09. 1937 г. 

Юнгельсон Исаак Абрамович 

1904 г., род. г. Дисна, еврей, 

беспартийный, продавец ларька Октябрьского 

р-на, проживал: г. Ленинград. Арестован 

2.09.1937 года. Осуждён 22.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 29. 09. 1937 г. 

Яловик Осип Наумович 

1877г., род. дер. Яловики Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, судопропускник 

шлюзов пристани Шлиссельбург ЛО, проживал 

г. Шлиссельбург, Старо-Ладожский канал, д.70. 

Арестован 8.10.1937 года. Осуждён 18.10. 1937 

г. по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

антисоветской агитации, участии в 

контрреволюционной организации и 

совершении террористических актов к ВМН. 

Расстрелян 24. 10. 1937 г. 

Ярковец Адольф Станиславович 

1891 г., род. дер. Ярковцы Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, начальник 

учебных классов курсов технического состава 

ВВС РККА им. Ворошилова, проживал г. 

Ленинград. Арестован 17.08.1937 года. 

Осуждён 31.08.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 15. 09. 1937 г. 
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