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НАШЫ НАВІНЫ. 

 

MEMORIA. 

  

Трагічны выпадак абарваў жыццё актыўнага 

ўдзельніка нашага гуртка, студэнта гістфака БДУ 

Масленіка Антона. 

Пад час вучобы ў сярэдняй школе Антон 

займаўся ў гуртку з 2002 па 2009 год. У гэты час 

ён плённа ўдзельнічаў у шматлікіх паходах па 

родным краі, 

заўсёды быў 

надзейным 

сябрам і 

добрым 

памочнікам 

кіраўніку 

экспедыцый, 

прымаў 

удзел у 

экспедыцы-

ях па 

вывучэнні 

старажытнас

цяў 

Сцефанпол-

ля, 

Павянужак, быў удзельнікам вандровак і 

стваральнікам прац па турысцка-краязнаўчых 

маршрутах ”Срэбраны пярсцёнак Мёршчыны”, 

“Малы залаты пярсцёнак Мёршчыны”. 

Маючы прыродны дар мастака, наш сябар 

быў выдатным афарміцелем конкурсных прац. 

Яго малюнкі па архітэктуры Мёршчыны былі 

адзначаны дыпломам першай ступені ў краіне. 

Антон заўсёды меў замілаванне да гісторыі і таму 

сам актыўна займаўся навукова-даследчай 

дзейнасцю. Галоўны вынік яго даследавання –

конкурсная праца “Род Мірскіх на Мёршчыне і 

Браслаўшчыне”, у якой ён на аснове разнастайных 

гістарычных крыніц стварыў генеалогію роду 

Мірскіх у нашым краі.   

Маючы выдатныя веды па гісторыі, Антон 

не аднойчы быў пераможцам раённых і абласных 

алімпіяд па гісторыі. 

Будучы неардынарнай асобай, здольны 

юнак прымаў удзел у школьных спектаклях, пісаў 

вершы. 

Пасля заканчэння школы Антон Масленік 

свядома абраў вучобу на гістарычным факультэце 

БДУ, марыў усё сваё жыццё звязаць з гісторыяй.  

Недарэчная смерць абарвала жыццё нашага 

сябра на ўзлёце. Ягонай памяці дапасуюць радкі з 
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верша Максіма Багдановіча, прысвечаныя Сяргею 

Палуяну: 

 

Так свабодна, так ярка пражыць– 

Лепшай долі няма на зямлі. 

Ўсё кругом на мамент асвяціць 

І пагаснуць у цёмнай імглі. 

Ўсё праходзіць, знікае як дым, 

Светлы след будзе вечны жывым. 

Памяць пра Масленіка Антона і яго 

дзейнасць назаўжды застанецца ў нашых сэрцах. 

                                                                  

В.А.Ермалёнак. 

Першае месца. 

 З мэтай рэкламы і прапаганды дзейнасці 

аб’яднанняў па інтарэсах Дзяржаўнай установы 

дадатковай адукацыі “Мёрскі раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі” праводзіў раённы конкурс 

візітак гурткоў, якія адлюстроўваюць іх дзейнасць 

пад дэвізам “Мы разам”.  

 Аргкамітэт журы на чале з дырэктарам 

Мітрафанавай В.А. у намінацыі “Турысцка-

краязнаўчы накірунак” аддаў першае месца 

візітцы археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”. І гэта не выпадкова. Па-

першае, наш гурток мае за сабою несупынную, 

амаль саракагадовую разнастайную дзейнасць. 

Сябрамі гуртка створаны герб, пячатка і гімн. 

Журы ўлічыла крэатыўнасць, творчы падыход, 

выразнасць, глыбіню раскрыцця тэмы, 

арыгінальнасць дызайнерскага вырашэння. 

Усё гэта з вялікім майстэрствам было 

адлюстравана ў нашай візітцы. У стварэнні яе 

дызайну вялікую дапамогу аказала сябра рэдакцыі 

нашай газеты бібліятэкар Варона Д.А. 

 

 

 

У музеі – калекцыянер з Гомеля. 

 

Гістарычны музей наведаў Цярэшчанка 

Анатоль Паўлавіч – архітэктар з Гомеля, які 

праводзіць на Мёрскім мясакамбінаце аўтарскі 

нагляд за будаўніцтвам. 

А яшчэ Анатоль Паўлавіч захапляецца 

гісторыяй. Ён з цікавасцю азнаёміўся з 

экспазіцыяй гістарычнага музея. Асабліва яго 

зацікавілі нашы ўнікаты : пастка для пчолаў, 

пярсцёнак з жабраў шчупака, карта Петраграда 

1917г., процівагаз першай сусветнай вайны і інш.. 

Сам госць з Гомеля з’яўляецца 

калекцыянерам. Ён збірае галаўныя ўборы. 

Пачатак калекцыі паклалі планшэт і гімнасцёрка 

яго бацькі, 

ваеннага 

тапографа, 

які дайшоў 

падчас 

вайны да 

Патсдама. 

Потым у  

калекцыі 

з’явіліся 

разнастайны

я фуражкі, 

пілоткі, не 

толькі з 

Савецкай 

краіны, але і 

з 

Венесуэлы, Ізраіля, іншых краін. Акрамя ваенных, 

у калекцыі Анатоля Паўлавіча з’явіліся пажарныя 
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і будаўнічыя каскі, папахі, аблавушкі розных 

часоў і краін. Яго калекцыя не пыліцца ў шафах, а 

часта экспануецца ў музеях. Спадзяёмся, што ў 

бліжэйшы час з ёю могуць пазнаёміцца і жыхары 

Мёршчыны.  

На развітанне госць падараваў для музея 

кнігі і друку часопіс “Архітэктура і будаўніцтва” з 

цікавым артыкулам аб горадзе Дзісна.  

 

 
 

ЭКСКУРСІІ 

 У гэтым месяцы, як заўсёды, працягвалі 

наведваць нашы музеі вучні нашай школы. Так, 

школьнікі з 7-а класа наведалі музей кнігі і друку, 

дзе больш грунтоўна пазнаёміліся з экспазіцыяй 

“Старая беларуская кніга”. Вучні даведаліся аб 

цяжкасцях беларускага кнігадрукавання ў 19 – 

пач.20 ст., калі ў Расійскай імперыі было 

забаронена навучанне дзяцей на роднай мове і 

друкаванне беларускіх кніг. Вось чаму свае кнігі 

Францішак Багушэвіч выдаваў у Кракаве, які быў 

у складзе Аўстрыйскай дзяржавы. Дзеці шмат 

новага пачулі пра землякоў – пачынальнікаў 

беларускай літаратуры: В.Ластоўскага, Пётры 

Простага, Пётры Беларуса, Ф.Манцэвіча. Асабліва 

ўразіў вучняў аповед пра хлопчыка Янку 

Лучыновіча, які ў 1938 годзе, не маючы 

магчымасці набыць кніжкі на роднай мове, 

перапісваў беларускія творы пры святле месяца. 

Экскурсію праводзіў кіраўнік музея Ермалёнак 

В.А. 

Гістарычны музей наведалі вучні 5-а класа. 

Тэма іх экскурсіі была “Нумізматыка 

Мёршчыны”. Падчас экскурсіі, якую праводзіў 

настаўнік гісторыі Ермалёнак Антон Вітольдавіч, 

дзеці азнаёміліся з цікавымі нумізматычнымі 

знаходкамі ў нашым краі. З цікавасцю яны 

разглядалі рэдкія манеты: кітайскую манету фынь 

імператара Цынь Шы Хуандзі 3 ст да н. э., рымскі 

дэнарый імператара Максіміліяна, манеты 

Візантыйскай імперыі, пул Залатой арды, рускія 

“шкарлупкі” 16 – 17 стст. і шмат іншых. Вучні 

даведаліся пра знаходкі скарбаў у нашай 

мясцовасці: пражскі грош, арабскі дырхем, 

польскія манеты 30-х гадоў 20 ст. Падчас 

экскурсіі дзеці павінны былі зразумець, што 

старыя манеты з музейнай калекцыі з’яўляюцца 

важнай крыніцай для вывучэння гісторыі роднага 

краю.  

 Вучні трэцяга класа наведалі гістарычны 

музей па тэме “Рэчы нашых продкаў”. Пад час 

экскурсіі, якую праводзіла захавальніца фондаў 

Ермалёнак М.Г., дзеці азнаёміліся з 

разнастайнымі рэчамі, якія знаходзяцца ў 

этнаграфічным раздзеле музея. Разглядаючы 

прылады працы для апрацоўкі лёну, школьнікі 

здзіўляліся, колькі трэба было працы, каб 

вырасціць, апрацаваць лён ды выткаць з яго 

палатно. Вучні дзівіліся і майстэрству, з якім былі 

выраблены прылады бондарам, ганчаром, кавалём 

і г.д. Зацікавілі наведвальнікаў і шматлікія 

прадметы хатняга ўжытку: прасы, калыскі, 

качалкі, бязмены і інш..  

 
 

ЗАПРАШАЕМ НА ВЫСТАВУ. 

Чарговая выстава адкрылася ў гістарычным 

музеі. На гэты раз яна прысвечана 500-годдзю 

Мёраў. Для выставы былі сабраны шматлікія 

экспанаты з запасных фондаў музея. Галоўная 

мэта нашай экспазіцыі – паказаць гісторыю 

нашага горада праз шматлікія артэфакты, 

знойдзеныя на тэрыторыі нашага населенага 

пункта.  

І да гэтай выставы ў экспазіцыі музея было 

шмат экспанатаў па гісторыі нашага горада ад 
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старажытнасці да нашых дзён. Зараз на выставе 

мы сканцэнтравалі ўвагу на фоталетапісе 

паселішча. У музейных фондах захаваліся рэдкія 

паштоўкі розных часоў з відамі касцёла ў Мёрах. 

Некаторыя з гэтых выяў друкаваліся ўжо ў 

“Мёрскай даўніне”. Асабліва багатая калекцыя 

здымкаў пасляваенных Мёраў. Наведвальнікі з 

цікавасцю ўбачаць, як на працягу некалькіх 

пасляваенных дзесяцігоддзяў Мёры выраслі з 

занядбанага яўрэйскага мястэчка ў прыгожы 

райцэнтр. Разнастайныя здымкі апавядаюць не 

толькі аб абліччы паселішча, але і жыцці горада: 

чэргах за хлебам і іншымі прадуктамі ў 1967 

годзе, святах і шэсцях па вуліцах райцэнтра. На 

фота мы бачым і карціны будаўніцтва 

прамысловых аб’ектаў, дзякуючы якім наша 

мястэчка стала не толькі гарадскім пасёлкам у 

1957 годзе, але і горадам у 1972 годзе. Асабліва 

ўражваюць здымкі мінулых часоў вуліц 

Кастрычніцкай, Камуністычнай, плошчы 

Загінуўшых барацьбітоў, вуліцы імя Кірава і інш.  

На выставе змешчаны і дакументы, якія 

апавядаюць аб развіцці адукацыі, прамысловасці. 

Унікальнымі з’яўляюцца пасведчанне аб 

заканчэнні Мёрскага народнага вучылішча ў 1902 

годзе, кніжкі спажывецкага таварыства “Звязда” ў 

Мёрах 1910 і 1921 года, грамата Мёрскага 

цагельнага завода 1947 года, стары альбом з 

фотаздымкамі жыхароў горада і інш.. 

У наш час цікавымі экспанатамі 

з’яўляюцца нават звычайныя калісьці рэцэпты 

прыватнай Мёрскай аптэкі, якая мела назоў у 

перакладзе з польскай “Прадвесце Божае”. Сам 

уладальнік аптэкі – Вішнеўскі, лекі якога 

выратавалі столькі жыццяў,–  загінуў ад рук 

бальшавіцкіх катаў у 1941 годзе ў Беразвеччы. 

Усяго ў экспазіцыі выставы змешчана звыш ста 

дакументаў і здымкаў.  

А вось гравюра “Набярэжная ў Мёрах”, 

створаная нашым знакамітым мастаком 

Вячаславам Шамшуром у 1982 годзе, зараз 

з’яўляецца не толькі прыгожым творам мастацтва, 

але і гістарычным артэфактам, бо паказвае 

краявіды, якіх зараз ужо няма.  

Аб найбольш старадаўняй гісторыі нашага 

горада могуць распавесці толькі прадметы, 

знойдзеныя гуртком “Арганаўты мінулага” падчас 

шматлікіх разведак па вуліцах і агародах нашага 

горада. Перш за ўсё гэта крамянёвыя разцы і 

скрабкі, каменныя сякеры ўзростам больш чым 

пяць тысяч год, якія пераканаўча сведчаць, што 

наш горад вырас на месцы старажытных 

паселішчаў, што ўзніклі яшчэ ў каменным веку. 

Аб развіцці мястэчка ў 16 – 18 стст. сведчаць 

знаходкі манет. Самыя старажытныя манеты, 

знойдзеныя на тэрыторыі горада, – гэта паўгрош 

1513 года Жыгімонта Аўгуста І, літоўскі дэнарый 

1570 года Жыгімонта Аўгуста, трайны грош 

Жыгімонта ІІІ Вазы. Асабліва багатая калекцыя 

знаходак на тэрыторыі горада шматлікіх солідаў і 

грошаў Яна Казіміра 1660 – 1664гг., якія сведчаць 

аб фінансавым крызісе Рэчы Паспалітай. У межах 

горада мы знаходзілі і манеты чаканкі эпохі 

каралёў Рэчы Паспалітай Яна Сабескага, Аўгуста 

ІІІ, Аўгуста ІV. Шмат было знойдзена і манет 

Расійскай імперыі: дзяньга, медныя капейкі 

расійскіх імператараў Паўла І, Аляксадра І, 

Мікалая І, Мікалая ІІ. А вялікі медны пятак 

Кацярыны ІІ 1775г. быў адшуканы нават пад 

вянцом разабранай хаты. Знаходкі манет сведчаць 

аб развіцці Мёраў як мястэчка – цэнтра рамяства і 

гандлю. А вось аб інтэр’ерах дамоў шляхты, якая 

пражывала ў Мёрах, сведчаць знаходкі кафлі, 

якой абкладвалі печы. Найбольш старажытныя яе 

фрагменты адносяцца да 16 стагоддзя, якраз да 

перыяду першых згадак у дакументах пра наша 

мястэчка. Унікатамі музейнай выставы сталі 

пячаткі асобнага камітэту па харчаванні 1915 года 

і пячатка польскага ветэрынарнага доктара з 

Мёраў 20-х гадоў 20 ст. У экспазіцыі змешчаны і 
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пярсцёнкі ад 16-га да 20-га ст., прадметы побыту 

мінулых стагоддзяў з манаграмамі ўладальнікаў.  

Прадстаўлены на выставе і прадметы з 

матэрыяльнай культуры яўрэйскага насельніцтва, 

якое складала ў першай палове 20 стагоддзя 

асноўную частку жыхароў мястэчка. Гэта 

падсвечнік з зоркай Давіда, кубкі, нож для нарэзкі 

рытуальнага печыва – мацы, яўрэйская 

віншавальная паштоўка і г. д.  

На выставе шмат кніг, якія апавядаюць аб 

гісторыі нашага паселішча. Галярэя сучасных 

здымкаў горада дазваляе параўнаць краявіды 

мінулага з сучаснымі забудовамі райцэнтра. Такім 

чынам, нават невялікая па сваіх памерах 

экспазіцыя дазваляе наведвальнікам як быццам 

пабываць на машыне часу ў розныя перыяды 

развіцця нашага горада. 

В.А.Ермалёнак  

 

 

ПАДАРУНКІ  МУЗЕЮ 

 Наша газета не аднойчы пісала пра 

краязнаўцаў з Латвіі – пра Міколу Паўловіча і 

Віктара Калніша. Кожнае іх наведванне музея 

з’яўляецца для нас сапраўды святам. Вось і на 

гэты раз падчас чарговага прыезду яны перадалі 

для экспазіцыі музеяў шмат сваіх знаходак.  

Асабліва вялікую колькасць экспанатаў 

знакаміты краязнаўца з Даўгаўпілса перадаў для 

музея кнігі і друку. Падчас папярэдніх размоў мы 

выказвалі шкадаванне, што ў нас недастаткова 

насычаны раздзелы са старымі беларускімі кнігамі 

і газетамі. І хоць сам Мікола Паўловіч збірае 

матэрыялы з беларускай тэматыкай, але 

адгукнуўся на нашу просьбу і прывёз на гэты раз 

цікавыя экспанаты.  

У экспазіцыю раздзела “Часопісы” мы 

адразу змесцім яго знаходку –  тыднёвы часопіс 

“Беларускі дзень”  №23 ад 2 жніўня 1927 года. 

Рэдактарам гэтага выдання быў вядомы дзеяч 

нацыянальна-вызваленчага руху Францішак 

Умястоўскі, жыццё якога абарвалася ад 

бальшавіцкай кулі ў Катыні. Часопіс выдаваўся 

ўсяго толькі год. У штотыднёвіку змешчаны 

разнастайныя матэрыялы аб грамадска-

палітычным становішчы Заходняй Беларусі, 

даюцца парады па сельскай гаспадарцы, 

змешчаны літаратурныя творы, шмат апавядаецца 

аб становішчы беларускай школы ў міжваеннай 

Польшчы, даецца агляд палітычных падзей. 

Часопіс распаўсюджваўся і ў нашай мясцовасці, 

але да гэтай пары мы ў нашым раёне ніводнага 

нумару не адшукалі. 

А вось газета “Голас Ліды” мае ўсяго 

толькі 15-гадовую гісторыю, але ўжо стала 

бібліяграфічнай рэдкасцю.  

Некалькі кніг падараваў наш дабрадзей 

музея і ў раздзел “Падручнікі”. Так, у экспазіцыю 

трапіць “Постатейный словарь к учебнику 

французского языка”, надрукаваны ў Кіеве ў 1913 

годзе. Сярод цікавых выданняў, падараваных 

Міколай Паўловічам, –  і разнастайныя буквары. 

Адзін з іх быў выдадзены ў Мінску ў 1947 годзе і 

прызначаўся спецыяльна для навучэння 

непісьменных дарослых. Яго наклад  – 100 тысяч 

асобнікаў –  сведчыць аб шырокім 

распаўсюджванні непісьменных сярод дарослых 

нават пасля вайны, аб чым мы і пісалі нядаўна ў 

нашай газеце. Для дзяцей мы атрымалі “Букварь”, 

выданне 1956 года. Але найбольш рэдкі з 
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калекцыі буквароў  – “Elementarz polskieco 

dziecka”, надрукаваны ў Кракаве ў 1917 годзе, калі 

нават яшчэ не існавала Польскай дзяржавы. 

Папоўніць палічку зніклых школьных выданняў 

падручнік на рускай мове “Основы дарвинизма” 

1958 года. У тыя гады па ім навучаліся вучні 9 

класа сярэдняй школы. 

А вось зусім “малады” падручнік 

І.Кеніньша “Гісторыя Латвіі”, 1991 года выдання, 

таксама ўжо стаў гісторыяй. Шыкоўнае выданне 

“История 19 века” –  4-ы том на рускай мове 

вядомых французскіх гісторыкаў Лавіса і Рамбо 

1906 г., надрукаваны ў вядомым выдавецтве 

братоў Гранат,–  упрыгожыць паліцу раздзела 

“Старыя рускамоўныя выданні”. 

Прыгожае і багата ілюстраванае выданне 

зборніка твораў А.М. Някрасава, надрукаванага ў 

Ленінградзе ў 1938 годзе. 

 У музейную бібліятэку паступіла і 

патрэбнае нам польскае выданне аўтара Вацлава 

Гансёроўскага пра нашу гераіню паўстання 1831 

года Эмілію Плятэр. За яе палымяны патрыятызм 

гісторыкі назвалі яе “Беларускай Жаннай д’Арк”. 

У нашым гістарычным музеі захоўваецца яе 

бронзавае люстэрка. 

Багатая калекцыя марак паступіла для 

раздзела “Філатэлія”. Агульная іх колькасць звыш 

паўтысячы. Сярод іх ёсць старадаўнія маркі канца 

19  – пач. 20 ст. з Вялікабрытаніі, Бельгіі, 

Германіі, Францыі, Аўстрыі, Фінляндыі, Егіпта, 

Швейцарыі, Швецыі і нават з далёкай Аўстраліі і 

шматлікіх іншых краін. Вялікая падборка марак і 

30-х – 70-х гадоў Польшчы, СССР, Чэхаславакіі, 

Румыніі, Латвіі і іншых краін. Для раздзела 

”Паштоўкі” Мікола Паўловіч перадаў больш як 20 

старых паштовак з Венгрыі, Нарвегіі, Фінляндыі, 

ЗША і іншых краін.  

Ад краязнаўцы з Латвіі паступіла ў 

падарунак і значная калекцыя савецкіх паштовак 

50-х – 70-х гадоў 20 ст.. Разнастайная іх тэматыка: 

віншавальныя са святамі 8-га сакавіка, 1 мая, 

Новым годам, Днём Перамогі і г.д. Шмат 

паштовак і з выглядам гарадоў: Масквы, Рыгі, 

Вены, Ульянаўска, Сакі, Огрэ і г.д. Акрамя  таго, 

мы атрымалі ў падарунак і 17 набораў паштовак, 

такіх як: “Скарбы старажытнага Віцебска”, 

“Мірскі замак”, “Кіеў”, “Орша”, “Маладзечна”, 

“Здраўнёва” “Ленінград” і інш. 

Не забыўся Мікола Паўловіч і пра раздзел 

“Філуменія”, перадаўшы звыш дваццаці этыкетак, 
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як замежных Егіпта, ЗША, Вялікабрытаніі, так і 

савецкай краіны 60 – 70-х гадоў 20 ст.  

А вось для раздзела музея “Календары” 

новым экспанатам стане Яўрэйскі каляндар 2011 

года і некалькі кішэнькавых каляндарыкаў. 

Цікавым з’яўляецца і вялікі насценны каляндар са 

здымкамі Аляксандра Мірскага, прадстаўніка 

Латвіі ад партыі сацыялістаў у Еўрапарламенце. 

Магчыма, яго радавод звязаны і з нашымі 

Мірскімі, радавое гняздо якіх было на Мёршчыне 

ў Камянполлі. Мірскі з’яўляецца цікавай асобай, 

ён не толькі займаецца палітычнай дзейнасцю, але 

і піша вершы і песні, заўзяты парашутыст і 

выдатны фатограф. Акрамя календара ад дэпутата  

Еўрапарламента мы атрымалі і дыск з яго песнямі. 

Некалькі знаходак атрымалі мы і для раздзела 

“Рэклама”. Гэта латышскі рэкламны праспект 

“Купляем антыкварыят”. У ім змешчаны цэны на 

антыкварыят у Латвіі.  

Не менш значныя артэфакты Мікола 

Паўловіч прывёз для гістарычнага музея. 

Сапраўднай пярлінай нумізматычнага раздзела 

стане для нас манета старажытнага Рыму. Па 

вызначэнні Ермалёнка А.В. гэта адзін ас 

імператара Даміцыяна 84 года н.э. Манета 

чаканена з бронзы. На рэверсе партрэт самога 

імператара Даміцыяна, наверсе  – алтар міру 

імператара Аўгуста. Акрамя антычнай манеты ў 

падарунак мы атрымалі некалькі солідаў Яна 

Казіміра літоўскай і польскай чаканкі 1660 – 1664 

гг., а таксама солід Крысціны, некалькі сучасных 

еўрацэнтаў, якія толькі ў гэтым годзе з’явіліся ў 

Латвіі. 

У Іказні Паўловічам былі знойдзены 

некалькі лістоў сваякоў з Польшчы вядомага 

дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху, паэта 

Міколы Дварэцкага. Цікава, што дзейнасць 

Дварэцкага ў міжваенны час была звязана з 

Мёршчынай, а яго жонкай была выпускніца 

Віленскага ўніверсітэта імя С. Баторага Вера Шук 

з в.Драгуны. У перададзеных паперах захавалася 

дамова аб продажы дому ў Іказні яго братам 

Іосіфам, які ў 1956 годзе ад’язджаў ў Польшчу. 

Лісты маюць значэнне перш за ўсё як крыніца 

інфармацыі аб тых часах у Польшчы і СССР.  

У запасных фондах будуць размешчаны і 

грамата за подпісам былога прэзідэнта 

Нацыянальнага Алімпійскага камітэта Хуана 

Антоніа Самаранча. Цікавым артэфактам, які 

будзе скарыстаны ў новым этнаграфічным музеі, 

будзе самаварнік–юшка, якая ўмуроўвалася ў печ 

з мэтай, каб пры  распальванні самавара дым 

выходзіў не ў хату, а ў комін печы. Гэта цікавіна 

была выраблена з бронзы яшчэ ў 1883 годзе 

рускай фірмай. Віктар Калніш падараваў для 

Музея кнігі і друку савецкія часопісы на рускай 

мове 70-х гадоў 20 ст. “Ваенна-гістарычны 

часопіс”, “Морское обозрение”, “Спутнік”, 

часопісы з ГДР па кінамастацтве. Шчыра дзякуем 

краязнаўцам з Латвіі за руплівую дзейнасць на 

карысць нашых музеяў. 

 

В.Ермалёнак 

 

 

НОВАЯ КНІГА. 

“Будни нашей деревушки” – так 

называецца зборнік вершаў Міхаіла Баляслававіча 

Чэркаса. 

Прозвішча гэтага таленавітага чалавека 

вядома далёка за межамі Браслаўшчыны. Ветэран 

Вялікай  Айчыннай вайны, Заслужаны настаўнік 

школ БССР, чалавек рознабаковых інтарэсаў, ён і 

пасля выхаду на пенсію не сядзіць склаўшы рукі. 

Пачаў займацца саломапляценнем і стаў 
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народным майстрам. Яго творы вядомы не толькі 

ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Паэзія – 

толькі адно з яго шматлікіх захапленняў. Хаця, як 

казаў Міхаіл Баляслававіч, ён у душы найперш 

паэт і нават лісты да родных дзяцей пісаў 

вершамі. Надрукаваны зборнік – гэта першая 

кніга, з дапамогай якой аўтар хоча падзяліцца  

сваімі творамі з шырокім колам чытачоў. У 

зборніку вершы як на рускай мове, так і на 

беларускай. Усё жыццё пражыўшы ў вёсцы, у краі 

сінявокіх Браслаўскіх азёр,  паэт асабліва з 

замілаваннем складае радкі аб прыгажосці роднай 

зямлі:  

Пасевы, палі, сенажаці, 

Азёры, лясы і сады. 

Браслаўшчына родная маці, 

Якая цудоўная ты! 

Ёсць у кніжцы вершы–разважанні аб 

гістарычным развіцці краіны, напрыклад, паэма 

“Кирпичи перестройки”. Жартоўныя вершы 

“Беларускі прысмак”, “Я не думаў, не гадаў”, 

“Дык якая ж цябе муха ўкусіла” і інш.. Некаторыя 

вершы настолькі мілагучныя, што былі 

пакладзены на музыку і сталі песнямі. Пажадаем 

нашаму таленавітаму земляку здароў’я і 

далейшых творчых поспехаў ва ўсіх справах.  

 

 

ЦІКАВАЯ ПАШТОЎКА 

 

У фондах музея кнігі і друку знаходзіцца 

сапраўдны ўнікат – паштоўка, надрукаваная з 

мэтай збору ахвяраванняў для адбудовы касцёла 

святога Антонія  Цудатворнага ў Друі. На ёй няма 

даты выпуску, але можна меркаваць па тэксце, 

што адбылося гэта ў сярэдзіне 20-х гадоў 20 ст. На 

паштоўцы выява касцёла Маці Божай Ружанцовай 

у Друі перад яе разбурэннем дынамітам у 1909 

годзе. Велічная і трагічная гісторыя гэтага храма. 

У 1697 годзе падчашы браслаўскі Пётра 

Качаноўскі запрасіў у Друю манахаў–

дамініканцаў. Манахі спачатку заснавалі тут 

драўляны часовы кляштар. Пабудова мураваных 

будынкаў кляштара і касцёла пачалася ў 1765 

годзе. Галоўным архітэктарам быў  знакаміты 

архітэктар з Італіі Антоній Парака, якому 

дапамагаў дамініканін Людвік Грынцэвіч.  

За восем гадоў былі пабудаваны велічны 

касцёл Святога Ружанца, жылыя будынкі, капліца 

святога Антонія. Усе будынкі былі ўзведзены ў 

стылі позняга барока. Галоўны фасад касцёла, 
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павернуты да Заходняй Дзвіны, вызначаўся 

багаццем дэкору. На адной з вежаў быў нават 

гадзіннік. Лёгкасць і ўзнёсласць храма 

спалучалася з багаццем аздаблення інтэр’ера, які 

быў багаты і пышны, насычаны скульптурай і 

ляпнінай. Званіца святога Антонія таксама была 

пабудавана ў стылі барока; яна была 

двух’яруснай, фасад упрыгожвалі валюты, 

карнізы, пілястры, паўкалоны. Перад касцёлам 

знаходзілася двух’ярусная  брама. Пры 

дамініканскім кляштары былі школа і шпіталь, дзе 

лячыўся вядомы харвацкі асветнік-энцыклапедыст 

Юрый Крыжаніч, які накіроўваўся з Масквы ў 

Вільню. Падчас паўстання 1831года дамініканцы 

дапамагалі рыхтаваць зброю для паўстанцаў, і ў 

1832 годзе расійскія ўлады зачынілі касцёл і 

кляштар.  

У 1839 годзе будынкі касцёла і кляштара 

былі перададзены царкоўным уладам з мэтай 

пераробкі на праваслаўную царкву. Праз пяць 

гадоў быў складзены каштарыс перабудовы ў 

суме 15 314 рублёў. У 1847 годзе сінод зацвердзіў 

каштарыс і даручыў знайсці сродкі. Але потым на 

перабудову забыліся і ўладальніку Друі Мілашу 

даручылі пабудаваць царкву. У 1853 годзе быў 

складзены новы каштарыс  перабудовы кляштара 

ў суме 6320 рублёў. У 1854 годзе Мікалай І 

загадаў кошт пераробкі ўскласці на праваслаўных 

вернікаў Друі. Але прыхаджане былі бедныя, а ў 

будынкі ўдарыла маланка, і кошт перабудовы 

ўзрос да 10 тысяч. 

Воля цара не была выканана, і ў 1873 годзе 

новая камісія вызначыла новы кошт перабудовы 

касцёла ў 25 тысяч рублёў, а кляштар вырашылі 

разабраць на цэглу для царквы. У 1885 годзе 

будынкі аглядаў архітэктар Прозараў, які 

прапанаваў касцёл разбурыць. У 1893 годзе пажар 

пашкодзіў яшчэ больш будынак кляштара. У 1898 

годзе той жа Прозараў ацаніў кошт перабудовы 

ўжо ў 66 тысяч рублёў. Будынкі датрывалі да 1905 

года, калі з’явілася магчымасць будаваць і 

рэстаўраваць каталіцкія святыні. Вернікі з Друі 

звярнуліся да міністра ўнутраных спраў 

Сталыпіна з прашэннем аб вяртанні святыні. Але 

ў барацьбе нават з такім усемагутным міністрам 

перамог Сінод. Святыню не вярнулі вернікам-

католікам, па рашэнні архітэктара Чагіна храм 

было вырашана ўзарваць. На гэты раз прысуд 

здзейснілі хутка. У 1909 годзе святыня была 

узарвана. Званіца ацалела, і нават зараз яшчэ 

захаваўся адзін яе ярус. 

На месцы будынкаў кляштара і касцёла ў 

70-я гады 20 ст. быў пабудаваны тыпавы будынак 

школы.  

Вось такую сумную гісторыю нагадала 

паштоўка з выявай руінаў касцёла дамініканцаў.  

В.Ермалёнак 

 

 

 

Удзел ураджэнцаў Міёрскага раёна 

ў баявых дзеяннях на Заходніх франтах 

Другой сусветнай вайны 

 

 

Не гледзячы на тое, што пасля пачатку 

Другой сусветнай вайны прайшло амаль 75 год, да 

гэтай пары недастаткова распрацавана тэма аб 

удзеле беларусаў у ваенных дзеяннях супраць 

фашыстаў не толькі на савецка-германскім 

фронце, але і на іншых франтах Другой сусветнай 

вайны, а таксама ў руху Супраціўлення. Асабліва 

гэта актуальна для заходніх раёнаў Беларусі, якія 

да вайны ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. 

Наша даследаванне заснавана на аснове 

матэрыялаў, змешчаных у працы Юрыя 

Грыбоўскага [3], копіях дакументаў з архіваў 

Вялікабрытаніі, Польшчы, Францыі, Расіі, 

гістарычнага музея СШ №3[4]. У нашай працы мы 

прааналізуем на прыкладзе воінаў–землякоў з 

нашага раёна іх удзел у ваенных дзеяннях у 

складзе антыфашысцкай кааліцыі, а таксама 

прывядзём прыклады іх гераізму ў барацьбе 

супраць фашысцкіх захопнікаў на Заходніх 

франтах. 

Так як тэрыторыя сучаснага Міёрскага 

раёна знаходзілася пасля Рыжскага мірнага 

дагавору ў складзе Рэчы Паспалітай, то нашы 

землякі прынялі свой першы бой з фашыстамі ўжо 

1 верасня 1939 года. Мабілізацыя пачалася яшчэ 

23 жніўня і працягвалася да паловы верасня 1939 

года. Акрамя таго ўступілі ў бой тыя салдаты 

польскага войска з нашай мясцовасці, якія 
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праходзілі тэрміновую вайсковую службу. Таму 

мы знаходзім прозвішчы нашых землякоў, якія 

ваявалі ў найбольш значных бітвах верасня 1939 

года. Так, ураджэнцы нашага раёна змагаліся ў 

складзе польскіх войск у бітвах на Млаве, 

удзельнічалі ў абароне паўвострава Хэль, крэпасці 

Модлін. Шмат нашых землякоў абараняла 

Варшаву. Адзін з гераічных прыкладаў змагання 

нашых землякоў—удзел у абароне польскай 

сталіцы Браніслава Гяча з в.Рачнёва. У складзе 3-й 

роты другога батальёна 144 палка ён прымаў 

удзел у абароне польскай сталіцы з 9 верасня. 

Гэты полк пад камандаваннем палкоўніка 

В.Дзюбкі трымаў абарону на заходнім напрамку, 

дзе наступалі дывізіі 8-й нямецкай арміі.  Не 

гледзячы на несупынныя бомбавыя ўдары з 

паветра і агонь цяжкай артылерыі полк, дзе ваяваў 

наш зямляк, дзень за днём адбівалі атакі ворага. 

Апошняй 

кропкай 

абароны, якую 

адстойваў 

разам з 

сябрамі наш 

зямляк, быў 

форт імя 

генерала Бема. 

Старыя, 19 

стагоддзя 

ўмацаванні, не 

вытрымлівалі 

цяжкіх 

снарадаў і 

бомбаў, 

рассыпаліся ў 

друз, гінулі салдаты, але не здавалі сваіх пазіцый. 

Абаронцы вытрымалі тры генеральных штурмы 

нямецкіх войска. Як сведчыць даведка, 

выдадзеная камандзірам роты капітанам 

Камінскім Браніславу Гячу, яго рота спыніла 

супраціўленне толькі пасля  капітуляцыі 

Варшавы, але не 28 верасня, а яшчэ ў акружэнні 

вяла бой да вечара наступнага дня. Нашаму 

земляку цудам удалося пазбегнуць палону і 

вярнуцца дадому [1]. Пасля паражэння Польшчы 

большасць ураджэнцаў раёна, якія ваявалі ў 

польскіх узброеных сілах і засталіся ў жывых, 

трапілі ў савецкі палон, меншая частка апынулася 

ў нямецкім палоне. Вярнуцца на радзіму ў 

верасні-лістападзе 1939 года змаглі не больш 30 % 

салдат польскай арміі. У асноўным гэта былі 

радавыя. Малодшыя афіцэры былі накіраваны ў 

лагеры для ваеннапалонных і большасць з іх у 

1940 годзе былі расстрэляны ў Катыні, 

Старабельску,  Асташкове. З тых, хто пазбег 

арышту, пачала фарміравацца арганізацыя Саюза 

ўзброеннай барацьбы, а пазней яны прынялі ўдзел 

у баявых аперацыях у складзе 23-24 брыгад Арміі 

Краёвай. Частка ўдзельнікаў вайны 1939 года 3 

былых ваеннапалонных і рэпрэсаваных 

прадстаўнікоў польскай інтэлігенцыі трапілі ў 1-

ую армію Войска Польскага, якая пачала 

фарміравацца ў 1942 годзе на тэрыторыі савецкай 

краіны. У асноўным у яе шэрагі запісваліся 

прыхільнікі камуністычных поглядаў. З нашых 

землякоў быў афіцэрам у гэтым войску знакаміты 

ў будучым пісьменнік Ян Гушча. А ўраджэнец 

в.Дзедзінка, Аляксандр Даражкевіч, які ваяваў у 

1-й арміі праславіўся тым, што першым у студзені 

1944 года ўварваўся ў Варшаву і ўзняў над яе 

мурамі польскі сцяг. Яго біяграфія і здымак 

змешчаны ў музеі Войска Польскага [7]. 

В.А. Ермалёнак 

 

(працяг у наступным нумары) 
Гяч Б.-абаронца Варшавы 
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