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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* УДЗЕЛ У МІЖНАРОДНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ* КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў 

ВЕРХНЯДЗВІНСКУ* УДЗЕЛ У ТЭЛЕПЕРАДАЧЫ* ШЛЯХАМІ АРМІІ АНДЭРСА* 

АДКРЫЦЦЁ НОВАГА ПОМНІКА* НОВЫЯ ЗНАХОДКІ* НОВЫЯ КНІГІ СЛАВАМІРА 

ДАРГЕЛЯ* 2019 ГОД –ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ* ВЕРШЫ СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ – КРАЯЗНАЎЦЫ З ЛАТВІІ 

Гістарычны музей у чарговы раз 

наведалі нашы сябры-краязнаўцы з Латвіі –  

Віктар Калніш з Краславы і Мікола Паўловіч з 

Даўгаўпілса. Кіраўнік музея паказаў новыя 

паступленні экспанатаў у фонды музея, якія 

былі набыты Вітаўтам Ермалѐнкам у апошнія 

месяцы.  Гэта абразы, кнігі дакументы, карты, 

медалі і іншыя прадметы. Госці разгледзелі і 

найбольш цікавыя экспанаты з выставы 

"Артэфакты другой сусветнай вайны‖. У сваю 

чаргу Мікола Паўловіч падараваў для нашых 

музеяў шмат новых цікавых знаходак: манеты, 

паштоўкі, канверты, кнігі, ручнікі, шмат іншых 

этнаграфічных рэчаў. Пра яго новыя падарункі 

ў нашай газеце будуць змешчаны асобныя 

артыкулы. Віктар Калніш перадаў новыя 

цікавыя фотаздымкі з гісторыі Краславы. 

У МУЗЕІ – ПЯТРО КВЯЦІНСКІ  

Наш сябра з аграгарадка Каханавічы 

Верхнядзвінскага раѐна, кіраўнік клуба ―Белыя 

вароны‖ Пятро Пятровіч Квяцінскі падчас 

кожнай паездкі ў Мѐры наведвае нашы музеі. 

Вось і на гэты раз, пабываўшы на выставе 

―Шляхамі Арміі Андэрса― у раѐнным 

гісторыка-этнаграфічным музеі, ѐн наведаў 

гістарычны музей нашай школы, дзе 

азнаѐміўся з выставай, прысвечанай знаходкам 

з апошняй вайны ды новымі паступленнямі 

экспанатаў, якія з’явіліся нядаўна ў нашых 

музеях. Велатурыст з Верхн  ядзвіншчыны быў 

уражаны новымі знаходкамі, якія трапілі ў 

музей. 

АБЛАСНЫ СЕМІНАР БІБЛІЯТЭКАРАЎ  

13-14 мая ў нашым раѐне адбыўся 

абласны семінар метадыстаў школьных 

бібліятэк. У праграму семінара ўваходзіла 

наведванне музея кнігі і друку. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

для ўдзельнікаў семінара пазнавальную 

экскурсію па тэме: ―Аб выкарыстанні рэсурсаў 

музея кнігі і друку для павышэння чытацкай 

актыўнасці вучняў‖. Краязнаўца распавѐў аб 

асноўных раздзелах экспазіцыі, асаблівую 
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ўвагу засяродзіў на самых старых выданнях 

рукапісных кніг і старадруках. Зацікавілі 

гасцей і старыя беларускія кніжкі пачатку ХХ 

стагоддзя. Уразіў удзельнікаў семінара аповед 

пра Яна Лучыновіча і яго рукапісную кніжку 

1938 года. Знаѐмячыся з раздзеламі музея, 

госці былі здзіўлены багаццем кніжнай 

спадчыны Мѐршчыны. На ўспамін усе 

ўдзельнікі семінара атрымалі кнігу Вітаўта 

Ермалѐнка ―Чароўных вандровак пярсцѐнкі‖ з 

аўтографам аўтара. 

У МУЗЕЯХ – ВУЧНІ З МІНСКА  

Вучні СШ №70 з горада Мінска на чале 

з настаўнікам гісторыі наведалі музейнае 

аб’яднанне нашай школы з мэтай азнаямлення 

з вопытам краязнаўчай дзейнасці, якую 

праводзіць кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак. 

Мѐрскі краязнаўца распавѐў вучням і 

настаўнікам са сталіцы аб арганізацыі 

пошукавай дзейнасці школьнікаў, удзельнікаў 

археолага-гістарычнага гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖, азнаѐміў з найбольш цікавымі 

экспанатамі, знойдзенымі сябрамі гуртка. 

Госці былі здзіўлены багаццем экспазіцый 

музеяў, унікальнымі экспанатамі. З мэтай 

больш падрабязнага азнаямлення з вопытам 

пошукавай дзейнасці Вітаўт Ермалѐнак 

падараваў настаўнікам сваю кнігу ‖Паляўнічыя 

за таямніцамі‖. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА  

Нашы музеі наведалі Аляксандр 

Кіндзюкоў і дырэктар сярэдняй школы № 70 

сталіцы Яўгенія Рудава. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсіі 

па ўсіх школьных музеях. Распавѐў аб гісторыі 

асобных экспанатаў, пошукавай дзейнасці 

сяброў гуртка ―Арганаўты мінулага‖. Кіраўнік 

музея падараваў на ўспамін гасцям свае 

выданні. У сваю чаргу Аляксандр Кіндзюкоў і 

Яўгенія Рудава запрасілі мѐрскага краязнаўцу 

для больш шчыльнага супрацоўніцтва ў справе 

пашырэння свайго вопыту праз новыя 

друкаваныя выданні. 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З ІЗРАІЛЯ І 

МАСКВЫ  

У маі праявілі зацікаўленасць да нашага 

музейнага аб’яднання наведвальнікі з Масквы: 

Сідараў Павел, Назарава Наталля ды іх сябар, 

грамадзянін Ізраіля Гоцаль Міхаіл. Госці даўно 

цікавяцца гісторыяй Беларусі, наведваюць яе 

славутасці.  Вандруючы па Паазер’і, яны не 

маглі прамінуць Мѐры, а каб пазнаѐміцца з 
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гісторыяй гэтых мясцін найлепшым чынам, 

наведалі ўсе музеі нашай школы. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак пазнаѐміў гасцей з 

адметнасцямі Мѐршчыны, распавѐў гісторыю 

найбольш цікавых экспанатаў. Гоцаля Міхаіла 

асабліва зацікавіла гісторыя яўрэяў у Мѐрах, 

таму кіраўнік музеяў паказаў экспанаты, якія 

сведчаць пра гісторыю юдэйскай абшчыны ў 

нашым мястэчку, распавѐў аб халакосце ў 

Мѐрах падчас фашысцкай акупацыі. Асабліва 

гасцей уразілі рарытэты музея кнігі і друку і 

экспанаты этнаграфічнага музея. На ўспамін аб 

Мѐршчыне госці набылі кнігі мѐрскага 

краязнаўцы. 

УРОКІ Ў МУЗЕІ  

―Наш край ад старажытнасці да 

сучаснасці‖ – пад такой назвай правѐў урокі ў 

гістарычным музеі для вучняў 11-а і 11-б 

класаў настаўнік гісторыі Вітольд Ермалѐнак. 

Мэта урокаў-экскурсій – падрыхтоўка 

адзінаццацікласнікаў да выпускных экзаменаў 

па гісторыі Беларусі. Разглядаючы экспанаты 

музея, якія апавядалі аб гісторыі Мѐршчыны, 

вучні яшчэ больш пераканаліся, што гісторыя 

нашага краю неад’емна ад гісторыі краіны. 

Вучні 7-а класа пабывалі ў гістарычным 

музеі на ўроку-экскурсіі па тэме ―Дзісеншчына 

ў ХVI – XVIII стст.‖ Кіраўнік музея і настаўнік 

гісторыі Вітольд Ермалѐнак распавѐў вучням 

аб асноўных падзеях нашага краю ў ХVI – 

XVIIIст., якія звязаны з агульнабеларускай 

гісторыяй. Школьнікі больш падрабязна 

даведаліся пра гісторыю Дзісны і яе замкі 

падчас войнаў ХVI – XVIII стагоддзяў, 

гісторыю славутых родаў Мірскіх, 

Лапацінскіх, Клѐтаў, Сапегаў, Канаплянскіх, 

якія адыгралі значную ролю ў гісторыі Рэчы 

Паспалітай. Сямікласнікі маглі больш 

пазнаѐміцца і з гісторыяй архітэктуры, 

мастацтва нашага краю ў тыя часы. 

Вучні 9-а класа былі ў гістарычным 

музеі на абагульняльным уроку па тэме ‖Наш 

край у 1917 – 1945 гг.‖. Кіраўнік музея 

распавѐў вучням аб асаблівасцях гісторыі 

Мѐршчыны ў вывучаны імі перыяд. Школьнікі 

даведаліся пра падзеі грамадзянскай і савецка-

польскай войнаў, пра антыбальшавіцкае 

паўстанне 1919 г. у нашым краі, асаблівасці 

развіцця Дзісеншчыны ў складзе Рэчы 

Паспалітай 1921 – 1939 гг. Дзевяцікласнікі 

былі ўражаны подзвігамі нашых землякоў у 

гады Другой сусветнай вайны. 

УДЗЕЛ У МІЖНАРОДНАЙ 

КАНФЕРЭНЦЫІ  

На пачатку мая ў Мінску ў ДУА 

―Гімназія № 174‖ адбылася 12-я міжнародная 

моладзевая навукова-практычная канферэнцыя 

на тэму ―Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 

гадоў у гістарычнай памяці народа‖. Яна была 

прысвечана блізкаму святу – 75-годдзю 

вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. 

Яе арганізатарамі былі: Інстытут гісторыі 

Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, 

Прадстаўніцтва Расійскага супрацоўніцтва ў 

Рэспубліцы Беларусь, Беларускі Дзяржаўны 
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Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 

Беларускі Дзяржаўны педагагічны Універсітэт 

імя М.Танка, Камітэт па адукацыі 

Мінгарвыканкама. Канферэнцыя адбывалася ў 

два этапы: вочны і завочны. Даследчыкі, чые 

працы прайшлі завочны тур, былі запрошаны 

на канферэнцыю. Усяго ў ѐй прынялі ўдзел 

каля 300 вучняў з усіх абласцей Беларусі, уліку 

ўдзельнікаў былі і краязнаўцы з Расійскай 

Федэрацыі. Напачатку адбылося пленарнае 

паседжанне, падчас якога юных даследчыкаў 

віталі вучоныя-гісторыкі і кіраўнікі грамадскіх 

арганізацый, афіцэры-ветэраны і малалетні 

вязень канцлагера Азарычы. Затым адбылася 

праца па васьмі секцыях. Выступоўцы былі 

падзелены на 15 груп. Сябар гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ Грыгор’ева Юлія, якая 

прайшла па конкурсу ў другі тур, выступіла з 

дакладам на першай секцыі, якая мела назву 

―Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай 

і Другой сусветнай вайны‖. Яе праца ―Гераізм 

ураджэнцаў Дзісеншчыны ў баявых дзеяннях 

на Заходніх франтах 1939 – 1945 г.г.‖ была 

адзначана Пахвальным лістом і сертыфікатам 

удзельніка. Грамату-падзяку атрымаў і яе 

кіраўнік –  настаўнік гісторыі Вітаўт 

Ермалѐнак. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВЕРХНЯДЗВІНСКУ 

Раѐнны музей у Верхнядзвінску 

створаны толькі ў 2015 г., але ўжо а ктыўна 

працуе над вывучэннем і даследаваннем 

мясцовай гісторыі. Таму 24 мая адбылася ўжо 

другая па ліку міжнародная канферэнцыя на 

тэму ―Праблемы гісторыі і культуры 

пагранічча‖. У яе праграму былі ўключаны тры 

дзясяткі дакладаў навукоўцаў і даследчыкаў з 

Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны. Большасць 

з іх мела непасрэднае дачыненне да вывучэння 

гісторыка-культурнай спадчыны беларуска-

латвійска-расійскага памежжа ў мінулым і 

сѐнняшні час. У канферэнцыі прыняў удзел і 

выступіў з дакладам настаўнік гісторыі СШ 

№3 г.Мѐры Вітаўт Ермалѐнак. Тэма яго 

выступу: ―Магічныя і лекавыя сродкі ў музеях 

СШ №3 г.Мѐры‖. Асабліва навукоўцаў 

зацікавілі драўляныя прадметы шаптуноў, 

адзін з якіх быў прывезены з Латгаліі яшчэ ў 

сярэдзіне ХIX стагоддзя. 

У гэты час у Верхнядзвінску праходзіў 

міжнародны семінар лесаводаў-эколагаў.  У 

яго праграму ўваходзіла і вывучэнне дуба-

волата ў былым маѐнтку Юсцініянава. 

Тлумачэнні аб яго ўзросце даваў для 

ўдзельнікаў семінару знакаміты краязнаўца 

Антон Бубала. З гістарычнай спадчынай 

маѐнтка Юсцініянава і яго ўладальнікамі – 

Шчытамі, Свірскімі, Шадурскімі – пазнаѐміў 

гасцей семінара дырэктар музейнага 

аб’яднання з Мѐраў Вітаўт Ермалѐнак. 

УДЗЕЛ У ТЭЛЕПЕРАДАЧЫ  

У маі паэт і журналіст Навум 

Гальпяровіч запрасіў кіраўніка музейнага 

аб’яднання Вітаўта Ермалѐнка у Мінск для 

ўдзелу ў яго аўтарскім праекце тэлеперадачы 

―Суразмоўцы‖, якая праходзіць па трэцяй 

праграме Беларускага тэлебачання. 

Суразмоўцамі Навума Якаўлевіча выступалі 

вядомыя беларускія пісьменнікі, паэты, 

мастакі, краязнаўцы – Алесь Дудараў, Адам 

Глобус, Міхась Казлоўскі ды іншыя. Асноўнай 

тэмай аўтара праекта ў эфіры з Вітаўтам 

Ермалѐнкам было грамадзянска-патрыятычнае 

выхаванне моладзі. Падчас больш чым 

саракагадовай працы са школьнікамі, як на 

ўроках, так і ў пазакласнай працы, мѐрскі 

краязнаўца назапасіў багаты вопыт па гэтай 
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тэме, галоўная ідэя якой была ў тым, што 

патрыятызм выхоўваецца не толькі на ваеннай 

гісторыі краіны, але перш за ўсѐ на вывучэнні і 

даследаванні школьнікамі яе багатай духоўнай 

і культурнай спадчыны.  Здымкі тэлеперадачы 

адбываліся на другім паверсе Нацыянальнай 

бібліятэкі, першы раз яна выйшла ў тэлеэфір 1 

чэрвеня, а зараз усе зацікаўленыя змогуць 

азнаѐміцца з яе зместам і ў сеціве Інтэрнэта. 

ШЛЯХАМІ АРМІІ АНДЭРСА  

Пад такой назвай 18 мая 2019 года 

адкрылася выстава ў Мѐрскім раѐнным 

гісторыка-этнаграфічным музеі. Адкрыццѐ яе 

было прымеркавана да 75-годдзя бітвы пад 

Монтэ-Касіна, дзе салдаты арміі Андэрса 

зрабілі немагчымае – прарвалі і ўзялі штурмам 

непрыступныя ўмацаванні фашыстаў. 

Матэрыялы для выставы былі сабраны з 

фондаў гістарычнага музея СШ № 3, 

Браслаўскага раѐннага музея, асабістых 

сямейных архіваў нашчадкаў салдат арміі 

Андэрса: Грэцкага Паўла, Лутохіна Назара, 

Ерамеева Сямѐна, Міклушонка Уладзіміра, 

Матэленка Сцяпана ды іншых. На адкрыццѐ 

выставы сабраліся госці не толькі з Мѐраў, але 

і Мінска, Віцебска, Браслава, Краславы, 

Даўгаўпілса ды іншых месцаў. Вѐў рэй унук 

салдата 2-га польскага корпуса ў Італіі Назара 

Лутохіна Павел Лутохін з Санкт-Пецярбурга. 

Супрацоўніца музея Шамѐнак Таццяна 

распавяла аб стварэнні і баявым шляху арміі 

пад камандаваннем генерала Андэрса, у якой 

ваявала з фашыстамі і шмат нашых землякоў. 

Пробашч Мѐрскага касцѐла ў імя Ўнебаўзяцца 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі Кшыштаф 

Мянкіне памаліўся ў памяць загінулых і 

засведчыў, што дзякуючы выставе ўспамін аб 

мужных ваярах жыве і будзе жыць вечна. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак у сваѐй прамове 

адзначыў цяжкасці, з якімі сустракаўся ў 

савецкія часы, вывучаючы і збіраючы 

матэрыялы аб нашых земляках, якія змагаліся 

далѐка ад радзімы з фашыстамі. Першы яго 

артыкул пра Ўладзіміра Міклушонка яму 

ўдалося надрукаваць у раѐннай газеце толькі ў 

1987 годзе. Паэтка Алена Басікірская 

прачытала свой верш, прысвечаны бітве пад 

Монтэ-Касіна. На адкрыцці выставы 

прысутнічаў сын загінулага ў Італіі Сцяпана 

Матэленка Уладзімір Матэленак. Ён распавѐў 

аб тым, як у савецкія часы ўлады пераследавалі 

сем’і былых салдат-андэрсаўцаў, дзецям не 

давалі рабіць кар’еру, быццам іх бацькі былі не 

змагары з фашыстамі, а здраднікі. Напрыканцы 

прысутныя змаглі больш падрабязна 

пазнаѐміцца з экспанатамі выставы. 

Чырвоныя макі пад Монтэ-Касіна            

Каб пракласці шлях да Рыма, 
Польскі мужны афіцэр 
Выбраў штурм Монтэ-Касіна 
Ды ажыццявіў намер. 
“ Італьянскім Сталінградам”  
Мы завѐм той горны ўздым, 
Дзе паляк пачаў блакаду, 
Беларус таксама з ім. 
Так, Касінскае узвышша 
Мела незайздросны лѐс. 
Вышыня пакутнай нішай 
Паслужыла для нябѐс. 
Грозныя авіябомбы 
Разграмілі манастыр. 
Шлях да Рыма, да свабоды 
Пралягаў праз гэты вір. 
Бітва пад Монтэ-Касіна 
Стала буйнай у вайне. 
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Немец штабялямі гінуў, 
А паляк ішоў смялей. 
Наша войска ганарова 
Пад эгідай англічан 
Пратрымала сваѐ слова, 
Разбурыла чужы план 
І скарыла эверэсты 
Шматмятровай вышыні, 
Заняла той “прывід”  – месца, 
Не здалася і ў агні. 
А чырвоны мак на полі 
І квітнеў, і буйна рос. 
Рукапашны бой ад болю 
Працінаў зямлю да слѐз. 
Ды чырвоны водбліск макаў 
Разгараўся ад крыві 
І прасіў: “Далоў атакі! 
Прагнем міру на зямлі!”  

Алена Басікірская 

АДКРЫЦЦЁ НОВАГА ПОМНІКА.   

9 мая падчас святкавання Дня Перамогі 

ў Мѐрах у гарадскім скверы была адкрыта 

новая скульптурная кампазіцыя ―Дзеці міра – 

дзецям вайны‖. Ідэя стварэння гэтай 

скульптуры належыць вучням СШ № 3 імя 

Героя Савецкага Саюза Ягора Томкі, 

удзельнікам клуба―Адраджэнне‖Асацыяцыі 

клубаў Юнэска Беларусі, дырэктару школы 

Валянціне Атрошка. Ініцыятыва была 

падтрымана раѐннымі ўладамі і грамадскасцю. 

Сродкі былі сабраны жыхарамі раѐна і 

выдзелены Абласным фондам міру. Рэалізаваў 

праек тмясцовы скульптар і прадпрымальнік 

Аляксандр Чарняўскі.  Кампазіцыя помніка 

ўяўляе сабою разбураную дзіцячую пляцоўку, 

якая складаецца з пяці кубікаў чорнага і 

шэрага колеру, якія сімвалізуюць пяць гадоў 

вайны, якая пазбавіла дзяцей іх штодзѐнных 

гульняў і бесклапотнага жыцця. Дзеці вайны 

перажылі голад і холад, здзекі фашыстаў, 

многія засталіся сіротамі без бацькоўскай 

пяшчоты. Многія зведалі цяжкія працоўныя 

будні ў савецкім тыле, шмат хто змагаўся са 

зброяй у руках у шэрагах партызан. З літараў 

на кубіках складаецца слова ―Мір‖, аб якім 

марылі дзеці праз усю вайну і які трэба і зараз 

зберагаць іх нашчадкам. Завяршае піраміду з 

кубікаў голуб – птушка міру. Ва ўрачыстасці 

адкрыцця помніка прымалі ўдзел ветэраны і 

дзеці вайны, прадстаўнікі раѐннай улады, 

грамадскасці, дэлегацыі працоўных 

калектываў, жыхары і госці райцэнтра, вучні 

СШ №3 сябры клуба ―Адраджэнне‖ асацыяцыі 

беларускіх клубаў Юнэска на чале са сваім 

кіраўніком настаўніцай Надзеяй Грыгор’евай. 

Пасля імпрэзы сімвалічную стужку перарэзалі 

старшыня Мѐрскага райвыканкама Ігар 

Кузняцоў і кіраўнік праўлення абласнога 

аддзялення ―Беларускі фонд міру‖ Таццяна 

Туманава. Такім чынам, наш горад папоўніўся 

яшчэ адным месцам, якое будзе прывабліваць 

гасцей і жыхароў райцэнтра. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ  

ЗНАХОДКІ ЕРМАЛЁНКА АНТОНА  

Сябар гуртка ―Арганаўты мінулага‖  з 

канца ХХ стагоддзя, настаўнік інфарматыкі і 

гісторыі Антон Ермалѐнак перадаў для 

этнаграфічнага музея свае чарговыя знаходкі. 

Большасць з іх папоўніць этнаграфічныя пакоі 

музея ―Сялянская хата‖. З посуду найбольш 
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цікавай знаходкай была талерка з парцаляны 

фабрыкі Кузняцова ў Рызе. Датаваць яе можна 

1930 годам. У той час, як у Расіі бальшавікі 

нацыяналізавалі ўсе прадпрыемствы гэтага 

фабрыканта, за мяжой яны працягвалі выпуск 

прадукцыі. З эпохі пасляваенных гадоў нашы 

фонды папоўніліся цукерніцай і вазачкай з 

мельхіору для садавіны. Наш руплівец 

знайшоў і некалькі вышыванак 50-х гадоў 

дваццатага стагоддзя і некалькі вырабаў 

карункаў, выкананых вязальным кручком. 

Знайшоў Антон і праваслаўны абраз –

літаграфію Багародзіцы ХХстагоддзя і шмат 

іншых прадметаў быту пасляваеннага часу. 

НАБЫТКІ КІ РАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

Вітаўт Ермалѐнак працягвае за свае 

ўласныя сродкі набываць новыя экспанаты для 

музеяў. На гэты раз ѐн купіў у мясцовага 

збіральніка антыкварыяту некалькі медалѐў 

Польскай Народнай Рэспублікі. На аверсе 

бронзавага медаля – выява знакамітага 

польскага гісторыка Яна Длугаша, на 

зваротнымяго баку – надпіс ―У гонар 25-годдзя 

вяртання да Польшчы Паморскай і 

Любельскай зямлі, горнай Сілезіі‖. Медаль 

выбіты ў 1970 годзе ва Ўроцлаве на народным 

прадпрыемстве пры бібліятэцы імя Асалінскіх 

Польскай Акадэміі Навук.  Яго дыяметр 7 см. 

Другі набыты намі бронзавы медаль выбіты ў 

гонар 100-годдзя стварэння першай польскай 

рабочай партыі ―Пралетырыят‖ у 1882 годзе. 

На яе аверсе –  партрэт заснавальніка партыі 

Юліяна Мархлеўскага і назвы партый, якія 

былі пры ўладзе ў народнай Польшчы пасля 

Другой сусветнай вайны. На рэверсе медаля – 

выява дэманстрацыі польскіх рабочых. Памеры 

яго ў дыяметры 8 см. Трэці бронзавы медаль 

прысвечаны выдатнаму дзеячу польскага і 

міжнароднага рабочага руху 

ЮліянуМархлеўскаму (1866 – 1925гг.). Выбіты 

медаль у 1975 годзе да пяцідзясятай гадавіны 

яго смерці. Яго памер у дыяметры 7 см. 

Чацвѐрты бронзавы медаль выбіты таксама ў 

1975 годзе і прысвечаны 20-гадоваму юбілею 

стварэння арганізацыі Варшаўскага дагавору. 

На яго аверсе – два аўтаматы Калашнікава ў 

сціснутых далонях і надпісы сталіц краін 

удзельнікаў гэтага ваеннага саюза. На 

зваротным баку медаля – выява арла і надпіс 

на польскай мове: ―Братэрства па зброі – на 

варце міру і сацыялізму.‖ Медаль мае выгляд 

квадрата з памерамі бакоў 8 на 8 см. Пяты 

медаль круглай формы выраблены з сілуміну 

да дзесяцігадовага юбілею Вышэйшай школы 

грамадскай псіхалогіі ў 2006 годзе. Мае 

памеры ў дыяметры 7 см. 

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Падчас шматлікіх вандровак па 

закінутых хатах Латгаліі краязнаўца Мікалай 

Канстанцінавіч Паўловіч знаходзіць шмат 

этнаграфічных рэчаў, пакінутых нядбайнымі 
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гаспадарамі. Прыязджаючы да нас, ѐн ахвотна 

перадае свае знаходкі для музея ―Сялянская 

хата‖. У гэты раз ѐн знайшоў шмат рэчаў 

старавераў, культура якіх адрозніваецца ад 

іншых нацыянальных культур, якія былі ў 

нашай мясцовасці. Так, цікавы экспанат 

старавераў – падручнікі, якія выкарыстоўваліся 

жанчынамі падчас малітвы ў царкве. У нашым 

раѐне шмат вѐсак, дзе жывуць стараабрадцы, 

але такой добрай захаванасці гэтых прадметаў 

для нашага музея не было знойдзена. Да 

культуры старавераў адносяцца і лестаўкі – 

скураныя стужкі, у якіх пяцьдзясят закладак. 

Асабліва шмат дабрадзей з Латвіі падараваў 

нам саматканых ручнікоў з вышыўкам, і 

кожны з іх мае адметнасць вырабу. Так, два з 

іх маюць геаметрычны арнамент, які выкананы 

двухуточным ткацтвам чырвонымі ніткамі. 

Адзін з іх закончаны карункавым аздабленнем, 

звязаным кручком, і завершаны трохкутнай 

аблямоўкай. Другі таксама завершаны ўзорным 

вязаннем кручком, але аблямоўка, як і ўзор 

вязання, іншая, ды і заканчваецца ѐн 

распушчанымі кутасікамі белых нітак. 

Даўжыня кожнага з іх складае 2 метры 80 см. 

Трэці з падараваных нам саматканых ручнікоў 

не мае тканага арнаменту, але завершаны 

карункавай аздобай, звязанай кручком 

даўжынѐй 50 см, даўжыня самога вырабу 

складае 3 метры 10 см. Два іншыя ручнікі 

маюць тканіну фабрычнага вырабу 50-х гадоў 

20-га стагоддзя. Але і яны аздоблены 

вышыўкай гладдзю ў выглядзе кветак і таксама 

завершаны карункамі. На другім ручніку 

акрамя вышыўкі яшчэ змешчаны ініцыялы 

Е.В.М. Даўжыня кожнага з іх 2 метры 40 см. 

Цікава аздоблены і яшчэ адзін ручнік 

фабрычнага вырабу. Замест традыцыйнай 

вышыўкі ѐн упрыгожаны выцінанкай у 

выглядзе вазона з кветкамі і акаймаваны 

ромбападобным арнаментам. Аблямаваны 

выцінанкі ніткамі белага колеру. Яго даўжыня 

складае ўсяго 1 метр 35 см. Падараваў Мікола і 

белы саматканы абрус з узорамі 

чатырохуточнага ткацтва. Яго памеры 85 

сантыметраў у шырыню і 1м 40 см у даўжыню. 

Цікавы экспанат, які нам падараваў Мікола 

Паўловіч для этнаграфічнага музея, – 

саматканая ільняная прасціна, якая мае 

вытканы чырвонымі ніткамі геаметрычны 

ўзор, аблямаваны карункамі, вязанымі 

кручком. Геаметрычны ўзор сведчыць, што 

прасціна засцілалася для маладых у першую 

шлюбную ноч. Ромбікі і стрэлкі павінны 

абараніць іх ад злых духаў, прынесці згоду, 

каханне, прадаўжэнне роду. З перададзеных 

нам этнаграфічных знаходак мы атрымалі і 

адзіную рэч, якая адносіцца да пратэстанцкай 

канфесіі. Гэта вышыўка крыжыкам на 

саматканай тканіне, якая змяшчалася на сцяне. 

Рознакаляровымі баваўнянымі ніткамі 

вышыты келіх для прычасця, які стаіць на 

кнізе – Бібліі. Прадметы аблямаваны кветкамі 

– ружамі. Памеры вышыўкі 32 см на 30 см. Для 

этнаграфічнага музея мы атрымалі ў падарунак 

і два насценныя дываны з вышыўкамі. На 

першым з іх вышыты выявы двух лебедзяў, на 

другім у вянку вышытых чырвоных ружаў 

змешчаны надпіс на латыскай мове з 

пажаданнямі шчасця маладым. Памеры 

дываноў: даўжыня – 1 метр, шырыня –  80 см. 

У этнаграфічны музей ―Сялянская хата‖ 

руплівец з Даўгаўпілса перадаў і знойдзены 

праваслаўны абраз –  чаканку на меднай 

пласціне авальнай формы ў гонар свята 

―Перамяненне Госпада‖.  У гістарычны музей 

мы атрымалі металічную скрыначку ад 

цыгарэтаў з нямецкіх акопаў Першай 

сусветнай вайны і сталовы нож фірмы 

―Золінген‖ таго часу. Калекцыя бутэлек 

павялічыцца бутэлечкамі ад лекаў жоўтага 

колеру 20-га стагоддзя. Перадаў Мікола нам і 

два настольныя гадзіннікі. Першы з іх 

невялікай формы з круглым верхам нямецкай 

фірмы, выраблены ў 30-я гады ХХ стагоддзя. 

Другі настольны гадзіннік пад назвай ―Вясна‖ 

папоўніць калекцыю прадметаў для экспазіцыі, 

прысвечанай ветэрану вайны, калекцыянеру 

паштовак з Даўгаўпілса Васілю Коршуну. На 

гадзінніку змешчана шыльдачка з 
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тлумачэннем, што гэты гадзіннік – падарунак 

В.А.Коршуну ў гонар 60-годдзя ад калектыву 

Полацкага вузла сувязі. Аб іншых падарунках 

дабрадзея нашых музеяў чытачы даведаюцца з 

наступных нумароў нашай газеты. 

НОВЫЯ КНІГІ СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Падчас наведвання нашага музея наш 

зямляк, пісьменнік і паэт з вѐскі Белеўцы 

падараваў у музей кнігі і друку свае новыя 

кнігі. Найбольш аб’ѐмнае выданне вершаў і 

апавяданняў называецца ―Любовь в моѐм 

сердце живѐт‖. У ѐй змешчаны некалькі 

тэматычных зборнікаў, частка твораў з якіх 

ужо друкавалася ў мінулых кнігах. Так, у 

першы раздзел пад назвай ―Навечно в памяти 

народной‖ увайшлі вершы, прысвечаныя 

памяці салдат, загінулых у апошняй вайне. 

Паэт запавяшчае ўсім жывым берагчы памяць 

аб воінах, якія аддалі сваѐ жыццѐ ў баях з 

бязлітасным ворагам, каб на зямлі быў мір і 

шчасце. Другі раздзел зборніка прысвечаны 

светламу пачуццю кахання, таму і названы ѐн 

―Любви окрылѐнной полѐт‖. У ім змешчаны 

лірычныя вершы, прысвечаныя каханай 

жанчыне. Вялікая колькасць вершаваных 

радкоў, змешчаных у трэцім раздзеле пад 

назвай ―Душою будзь чыстым‖, прысвечана 

разважанням аўтара аб сэнсе жыцця, суладдзю 

чалавека і прыроды, высокім маральным 

якасцям чалавека. Чацвѐрты раздзел 

прысвечаны самаму дарагому чалавеку для 

паэта – маці. Ён таму так і названы: ―Нежной 

ласковой самой‖. Пяты раздзел ―Пад крылом 

лебядзіным‖ прысвечаны Беларусі і асабліва 

малой радзіме паэта. Зборнік пабачыў свет у 

сталічным выдавецтве Зміцера Коласа ў 2019 

годзе. Сугучны з апошнім раздзелам кнігі 

―Любовь в моѐм сердце живѐт‖ і другі зборнік 

апавяданняў нашага земляка, які быў 

надрукаваны пад назвай ―В земле наши 

корни‖. Пабачыла кніга свет у Мінскім  

выдавецтве ―Бонем‖ у 2019 годзе. Творы, 

змешчаныя ў зборніку, апавядаюць аб вѐсцы, 

нялѐгкай сялянскай працы, любові да Зямлі і 

Радзімы. Для галоўнага героя апавяданняў і 

аповесці Сцяпаназямля – гэта жывая істота, 

частка яго душы і самога існавання яго як 

чалавека. Праца на зямлі, вырошчванне хлеба – 

гэта аснова не толькі існавання чалавека, але і 

міру на Зямлі. Нялѐгкі лѐс селяніна 

пасляваеннага часу паказаны аўтарам у 

аповесці ―Сын зямлі‖. У гэтай кнізе, як і ў 

ранейшых, адчуваецца, што Славамір Даргель, 

нягледзячы на сваѐ шматгадовае жыццѐ ў 

горадзе, па-ранейшаму адчувае сябе вясковым 

чалавекам, які перажывае за сваю родную 

зямлю і яе будучыню. Акрамя кніг, наш зямляк 

падараваў нам і некалькі сучасных украінскіх 

манет. 

ТИШИНА У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

У могилы стоят в карауле 

Внуки тех, не пришедших с войны, 

Лихолетья давно преминули 

Память павшим  бойцам мы храним. 

Тихо ветками машут берѐзы, 

Охраняя покой сыновей, 

И роняют   серѐжками слѐзы 

За умерших уже матерей. 

А вокруг тишина неземная, 

Только сердце тревожно стучит. 

Замерло всѐ в минуту молчанья, 

И комок, застыв в горле,  стоит. 

Люди павших бойцов вспоминают, 

Пусть давно отгремела война. 

В День Победы – Девятое Мая – 
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Павшим всем салютует страна. 

ДАРГЕЛЬ СЛАВОМИР 

2019 год –Год Малой Радзімы  

Кіламетры за два ад знакамітага 

заказніка ―Ельня‖ размясцілася вѐсачка 

Белеўцы, мая малая Радзіма. Тут я правѐў 

дзяцінства і юнацтва. Адсюль упершыню 

выправіўся ў далѐкую дарогу ў армію. Усѐй 

вѐскай наказвалі служыць годна і вярнуцца 

дадому. Пажаданне сяльчан выканаў напалову: 

даслужыўся да старшага сяржанта, а ў Белеўцы 

не вярнуўся. Завабіла сталічнае жыццѐ, дзе 

вывучыўся і зрабіў кар’еру. 

З той пары прайшло паўвека. 

Спачываюць на мясцовым пагосце мае бацькі і 

вяскоўцы, якія праводзілі мяне ў армію. Час 

няўмольна бярэ сваѐ. Цяпер я старэй за сваіх 

былых аднасяльчан. Часта ў сне і наяве бачу 

маѐ мястэчка, якое пакінуў паўвека таму. 

Перад вачыма, як у кіно, вясковае жыццѐ. 

Летам Белеўцы напаўняюцца смехам і 

дзіцячымі размовамі. З усіх канцоў Савецкага 

Саюза на канікулы прыязджаюць унукі і 

ўнучкі. Няма такой сям’і, дзе не было б трох-

чатырох. Вѐска нагадвае піянерскі лагер. Тут 

дашкаляты і школьнікі. Ім не патрэбны берагі 

паўднѐвых мораў, з большым задавальненнем 

адпачываюць у вѐсцы, ва ўлонні чыстай і 

цудоўнай прыроды, купаюцца ў возеры, 

ходзяць па грыбы і ягады ў лес. Галоўнае, што 

вабіць дзятву,— поўная свабода дзеянняў. Гэта 

не значыць, што яны самі па сабе. За імі 

прыглядае ўся вѐска. Тут няма чужых дзяцей, 

яны нашы, сельскія. Любы дарослы зробіць 

заўвагу свавольніку, хаця ѐн не яго ўнук. Той 

прыслухаецца.  

Павага да старэйшых — неад’емная частка 

паводзін у вѐсцы, няважна, падлетак ты або 

дарослы. Апошнія самі былі для нас 

прыкладам. Чыстае паветра рабіла сваю 

справу, і да восені дзеці набіраліся сіл, 

умацоўвалі здароўе. Бадзѐрыя, але з сумам у 

вачах ад’язджалі ў горад, каб вясной зноў 

прыехаць. 

Вѐска — пастаянная працаўніца. 

Круглы год не змаўкаў гул трактараў, машын, 

даільных апаратаў на ферме. Гэта 

своеасаблівая песня. А калі да яго дадаць шум 

ветру, шамаценне лісточкаў на дрэвах, спевы 

птушак, — атрымаецца сапраўдны гімн 

мястэчка. 

Незабыўнае ўражанне пакідае паход на 

Ельню. Атрымліваеш асалоду ад асаблівага 

каларыту прыгажосці і спакою. Ты адзін, а 

вакол звініць цішыня… Працягні руку — і 

зможаш да яе дакрануцца. Наступае 

неверагодная асалода і пяшчота. Дыхаецца 

вольна, лѐгка, а на душы цішыня і любата. Пах 

балотных траў трапляе ўсярэдзіну, у кожную 

клетачку цела, раствараецца ў табе, надае 

бадзѐрасці, сілы, дабрыні і здароўя. Можа ад 

гэтага чароўнага водару аднасяльчане заўсѐды 

актыўныя, чулыя і вясѐлыя? 

Вечарамі на лаўцы вяскоўцы вырашалі 

свае пытанні. Бывала, паўшчуваюць 

нядбайнага гаспадара. Гэта дзейнічала лепш, 

чым штрафы. Меркаванне суседзяў лічылася 

вышэйшым крытэрам ацэнкі паводзін. Перш 

чым зрабіць штосьці, кожны думаў: ―А што 

людзі скажуць?‖ Палічыўшы, што не адобраць, 

не чыніў глупстваў. 

Калі прыязджаю ў Белеўцы, саджуся на 

лаўку і ў думках вяртаюся ў мінулае. Цудоўная 

была пара! 

Часта пытаюся ў сябе, што мне дала мая 

малая Радзіма. Адказ заўсѐды адназначны. Усѐ: 

загартавала характар, навучыла працаваць і 

шанаваць працу іншых, паважаць старэйшых, 

усяліла ў душу дабрыню і любоў. Мая вѐсачка 

дала мне самае важнае для жыцця. Гэта веды ў 

школе, якімі нікога не абдзяліла. Такі капітал 

не падпарадкоўваецца інфляцыі і крызісу, не 

залежыць ад курсу валют. Кожны 

распараджаецца ім на свой погляд. Яго можна 

толькі памножыць, набываючы новыя веды і 

сваѐй працай аддаючы доўг Бацькаўшчыне. 

На малой Радзіме я зрабіў першыя 

крокі. Тут паспытаў незямное шчасце першага 

кахання, атрымаў першыя мазалі, адчуў смак 

заробленага хлеба, шамаценне атрыманага 

рубля, які з гордасцю аддаў маці. На малой 

Радзіме жылі і знайшлі вечны спачын мае 

бацькі, перад якімі я ў неаплатным даўгу. 
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Далѐка адсюль сумую па сваѐй вѐсачцы, 

уяўляю яе ў думках, дзякую ѐй за тое, што яна 

для мяне зрабіла, чаго змог дабіцца ў жыцці. 

Тут забываю пра горад і поўнасцю акунаюся ў 

сельскі ўклад. Зноў адчуваю сябе дома. І 

шчаслівы. Як і ў дзяцінстве, усѐй душой, целам 

я ў сваѐй вѐсачцы, на сваѐй малой Радзіме. 

ДАРГЕЛЬ СЛАВОМ 

 

Вершы Сяргея Панізьніка 

Згукі роднага Прыдзвіння 

      ЗГУКІ  РОДНАГА 

    П Р Ы Д З В І Н НЯ 

 

            х х  х 

Снуйка-мова, чублы думак… 

Сонца бродзіць па тумане. 

Я схаваў надвор’е ў клунак: 

будзь, прызыўка, не ў падмане. 

    Прыпавесці, павучанні, 

    досціпы – не прыгаворы. 

    Мамы водзыўкі й начамі 

    з новым вершам у паўторы. 

Бацькі словы гаваркія 

зноў наводзяць на зычэнні: 

ці сем футаў вам пад кілем, 

ці падковы – у ірдзенні! 

        х х  х  

Сцежкі пратораны краем прасторным. 

Змалку з Прыдзвіннем знаюся. 

Хваля пяшчотная, бераг чаборны, 

да вас прытуляюся. 

    Па сілу душэўную, па непакору, 

    зноў я ў бяседы вяртаюся: 

    песні, што роджаны шчасцем і горам, 

    да вас прытуляюся. 

Весніцы золкія, любыя вочы  – 

і ў сне перад вамі з’яўляюся… 

Сосны, што помняць салодкія ночы, 

да вас прытуляюся. 

     ДВА  КАЛАСЫ 

       Байка 

У нейкім полі жыта спела, 

Тут сонца поўднем моцна грэла, 

І нават ветрык не дыхнуў, 

Ні адной былінкі не крануў. 

    Два каласы, што ў гэтым полі 

    Жылі на сонцы і на волі, 

    Суседзьмі лета ўсѐ раслі, 

    Размову ціха пачалі. 

Адзін з іх жоўты і вусаты, 

Вагой сваѐю цяжкаваты. 

Другі – пусты, ні даць ні ўзяць  – 

Ён стаў суседа распякаць.: 

     – Чаго, калосе, схіліў голаў? 

    Нягожа тварам глядзець долу. 

    Вось бач, як я, за ўсіх вышэй – 

    Спявай, красуйся, харашэй! 

Жніво яшчэ пакуль надыдзе, 

Пражыць ты слаўна можаш тыдзень. 

Прыдзецца доўга потым спаць. 

А тоўсты колас змог сказаць: 

     – Што ж, весяліцца для карысці, 

    Для справы – так! Якое ж выйсце 

    Ты знойдзеш для сябе, мой брат? 

    Бо, бачу я…ты без зярнат. 

             х  х  х 

Гаворыць пышна і без стомы. 

Але ж ѐн сам – адна салома. 

                    м. Лявонпаль 

-------------------------------------------------------------

-------- 

    – ―адна салома‖—з пачутага маўлення: 

―Пустую салому не 

малоцяць‖, ―Сухая салома – пустая пыха‖. (Ад 

аўтара). 

-------------------------------------------------------------

------- 

   Пры пазнейшым перадруку байкі з – явілася 

такая пазнака: 

―З гэтага верша ў Міѐрскай раѐннай газеце 

―Зара камунізма‖  

за 18 жніўня 1959 года пачаўся паэт‖. 

-------------------------------------------------------------

---------- 

       На вежах сумежжа 

   …Дзісеншчына (цэнтр Мѐры)… – 

стык розных культур, які пульсуе 

тут ад пары неаліту. Відаць, толькі на 

Дзісеншчыне – і нідзе больш – 
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ляжыць ключ-адгадка да таямніц беларускага 

этнасу. 

                                                                               

Юрась Пацюпа 

       На рушніку-абярэгу 

   Выявы з рушніка-абярэга Параскі 

Белавус з-пад Дзісны: Берагіня  

(Вялікая Багіня Маці-Зямля-Карміцелька), 

Вясна-Лада (Вясна-Вяснянка) – памяць 

русалляў з ХІ – ХІІ стагоддзяў. Ідыяграма вады 

– знак з эпохі неаліту. 

          ЧОРТАЎ ПАСТУХ 

            Тым беларус і жывучы – 

             кропляй балцкай крыві. 

                              Васіль Зуѐнак 

Пад жульвіцай Віліджынец 

путраю паджалюбаў. 

Лупы выцер. Карак жыліць. 

Ветах Вяплай абазваў. 

    Гулі лахнуліся з лесьвіц, 

    сталі княгаць ля глыжоў. 

    Лярва скокнула да весьніц: 

    вызваў Бэйбус з Латышоў. 

Там ратай жыве. І ў пуню 

прэ юрлівы Вісус-крэўс: 

– Так бабуні падлабуню – 

разжагерыцца навес. 

    Крэкчуць жэгіні і лагі, 

    боб стаў пражыцца ў кітах… 

    Лахі я сабраў пад пахі, 

    абжаргаў скрыпучы страх, – 

каб не зьмяў Баўтрук-чужынец, 

ці Гарэлік на гальні… 

Пазавіце: ―Віліджынец!‖ – 

прытулюся да радні. 

    Гудам, сабрысам, ліцьвінам 

    крыкну: ―Свэйкі, сваякі!‖ 

    Хто з капусты, з-пад бацьвіня, – 

    з намі бацяны Прыдзвіння 

    будуць пасьвіць тут вякі! 

                                 13.09.2011 

________________________________________

_________________ 

Жульвіца – вярба, ракіта. 

Віліджынец – хлопец-непаседа, няўрымсьлівы, 

раскол; з летувіскай мовы – чалавек, які можа 

пасьвіць чарцей. 

Путра – каша; у латыскай мове—поліўка з 

соладавай мукі. 

Паджалюбаць – перакусіць. 

Лупы – губы. 

Вяпла – разява. 

Гулі – спаткі (у калыханцы: ‖Люлі-люлі, 

прыляцелі гулі…‖). 

Лахнуцца – нечакана ўпасьці. 

Княгаць – нясьмела ўпрошваць. 

Глыж – круглы камень. 

Лярва – непрыгожая (у летувіскай мове), 

выскаляка (у комі-пярм.). 

Бэйбус – гуляка, ветрагон. 

Латышы – вѐска ў Мѐрскім р-не Віцебскай 

вобл. 

Вісус – скрытны, уедлівы; свавольнік, гарэза. 

Крэўс – жыхар Крэўскага княства або крывіч. 

Падлабуніць – завабіць ласкай. 

Разжагерыцца – растапырыцца. 

Жэгіні – вешалы, ключы. 

Лагі – брусы. 

Пражыцца – пячыся. 

Кіта – зьвязка бобу, падвешаная для сушэння. 

Сабраць лахі пад пахі – хутка сабраць адзенне 

на выхад. 

Абжаргаць – абшчаперыць нагамі. 

Баўтрук – ненажэра, дармаед. 

Гарэлік – замена забароненаму слову ―чорт‖. 

Галень – голы венік, венік без лісьця. 

Гудамі ў Летуве завуць беларусаў. 

Сабрыс – добры сусед у латгалаў. 

Свэйкі! – вітанне ў латыскай мове. 

-------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

(Верш змешчаны ў зборніку ―Нас – многа! 

Гадоў увершаваныя радкі‖. 2012) 
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Над нумарам працавалі: Ермалѐнак В А., Ермалѐнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ermalenok-museums.esy.es, ermaljonak@gmail.com 

 


