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НАШЫ НАВІНЫ.  

УРАЧЫСТАСЦЬ АДКРЫЦЦЯ МУЗЕЯ 

“СЯЛЯНСКАЯ ХАТА” 

22 МАЯ 2015 года адбылася доўгачаканая 

ўрачыстасць—адкрыццѐ ў ДУА ―Міѐрская 

сярэдняя школа №3‖ чацвѐртага па ліку музея 

―Сялянская хата‖. Пошук экспанатаў для новага 

музея настаўнік гісторыі і краязнаўца Ермалѐнак 

Вітаўт Антонавіч праводзіў звыш сарака год. 

Першапачаткова частка сабраных экспанатаў 

была размешчана ў этнаграфічным раздзеле 

гістарычнага музея, які быў створаны амаль 

трыццаць год таму назад. Але там нельга было 

размесціць вялікія рэчы. Толькі з прызначэннем 

у 2006 годзе новага дырэктара школы Атрошка 

Валянціны Генадзьеўны справа стварэння 

прыняла практычны накірунак. Каб зрабіць 

будучы музей больш аўтэнтычным, вырашылі 

знайсці для яго ў вѐсцы старую хату, перавезці 

яе і нанава перабудаваць. Справа цягнулася 

некалькі год: то не было патрэбнага будынка, то 

вялікая цана, то далѐкая адлегласць ад Мѐраў. У 

2010 годзе на тэрыторыі школы, дзякуючы 

падарунку выпускнікоў, быў пасаджаны 

яблыневы сад і ў ім заставілі месца для будучага 

музея. Нарэшце, у 2013 годзе з дапамогай 

вадзіцеля Чапукоўскай школы Драба М. І., была 

знойдзена хата ў в. Чапукі-2, гаспадарамі якой 

былі нашчадкі сям’і Бялевіча. Кіраўнік 

гістарычнага музея ўважліва агледзеў будынак і 

прыйшоў да высновы, што хату можна 

перабудаваць пад этнаграфічны музей. 

Неабходныя сродкі для набыцця былі знойдзены 

з дапамогай начальніка райсельгасхарчу Бялько 

В. А. і яго намесніка Гагалінскага В.У., а 

таксама кіраўніка музея Ермалѐнка В. А. , 

дырэктара школы Атрошка В. Г. Летам 2013 

года пачалася разборка і перавозка хаты і 

часткова гаспадарчых пабудоў. Пры разборцы 

хаты высветлілася, што частка бярвення кухні і 

вараўні падгнілі, як і частка ўсталявання і 

падлогі. Гэта ўскладніла ў будучым пабудову 

музея.  

Ермалѐнак В. А. і рабочыя школы Кук’ян 

Раман і Грыгаровіч Віталь Андрэевіч спачатку 

перавезлі рэчы, якія захаваліся ад гаспадароў 30-

60-х гадоў 20 стагоддзя, каб зрабіць будучы 

інтэр’ер хаты-музея больш сапраўдным. Потым 

заняліся зняццем шалѐўкі, шыферу хаты, 

разборкай пліты і печы, а потым і сценаў хаты. 

Аказалі дапамогу транспартам у перавозцы 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 
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хаты: загадчык Мѐрскага РАА Драба В. А., 

дырэктар райаграсервіса Сушко І. Г. Ужо 

восенню пачаліся працы па ўзвядзенню будынка 

музея. Час прыспешваў, старыя бэлькі, калі іх не 

накрыць страхой, маглі за зіму падгніць і стаць 

непрыгоднымі для пабудовы. Таму настаўнікі 

гісторыі Ермалѐнак В. А. і Ермалѐнак Антон 

Вітольдавіч шчыравалі на будоўлі кожную 

вольную хвіліну, не зважаючы на надвор’е да 

самага змяркання. Асабліва цяжка прыходзілася 

дабудоўваць другі трохсценак, так як трэба было 

кожны вянец падганяць нанава, мяняючы старыя 

падгніўшыя бярвенні. Але да Новага 2014 года 

асноўны будынак быў узведзены і накрыты 

шыферам, бо на гонт сродкаў не было. Вясною 

пачалася праца над агароджай, тут дапамагалі 

нарыхтоўваць тын і агароджваць сябры гуртка 

―Арганаўты мінулага‖.  

Улетку пачалася праца ўнутры хаты. 

Сапраўдную печ са старой цэглы пабудаваў 

майстар з в. Латышонкі Уладзімір Цвячкоўскі. 

Пэўныя фінансавыя сродкі ахвяравала на 

будаўніцтва музея наша зямлячка з Масквы 

Ляхава Тамара Іванаўна.  За сродкі раѐннага 

аддзела адукацыі, спорту і турызму былі набыты 

дошкі для падлогі, цэмент. Усѐ лета працавалі і 

па заліўцы падмурка і іншым працам кіраўнік 

музея Ермалѐнак В. А. і яго сын Ермалѐнак В. А. 

За іх сродкі набываліся неабходныя для 

будаўніцтва рэчы: цвікі, фарба і іншыя. 

Некаторыя працы выканалі рабочыя будаўнікі з 

ААТ ―Чэрасы‖. Такім чынам, да восені 

асноўныя працы на будаўніцтве хаты-музея былі 

закончаны і пачалося стварэнне музейнай 

экспазіцыі. На працягу восені і зімы і гэта праца 

была закончана. 

Музейная экспазіцыя складаецца з трох 

асноўных раздзелаў, якія адлюстроўваюць быт 

сялян у другой палове 19 і да канца 50-х гадоў 

20 стагоддзя. У першым пакоі былі размешчаны 

прадметы быту і прылады працы 19-пачатку 20 

стагоддзя: жорны, печ, лаўкі, прадметы 

бондарства, ганчарства, кавальства, цяслярства, 

ткацтва і г. д. Агульная колькасць прадметаў 

першага пакоя хаты больш за 20 адзінак, паміж 

імі шмат сапраўды ўнікальных. У другім пакоі 

прадстаўлены інтэр’ер сялянскай хаты 30-х 

гадоў 20 стагоддзя. Тут знаходзяцца кросны, 

шафа, драўняны ложак, калыска таго часу і 

іншыя рэчы, зробленыя ўласнымі рукамі сялян. 

На покуці змешчаны праваслаўныя абразы таго 

часу. Сцены ўпрыгожаны дыванамі, маляванкамі 

і вышыванкамі 30-х гадоў 20 ст. У трэцім пакоі 

змешчаны прадметы, якія былі ў сялянскіх хатах 

пасля вайны. Акрамя рэчаў, якія былі змешчаны 

ў тыя часы ў хатах, больш рэчаў, набытых у 

крамах. Гэта і стол, і шафа з люстэркам, буфет, 

жалезны ложак, пацефон і г. д. 

Адначасова з заканчэннем стварэння 

экспазіцыі пачалося напісанне сцэнарыя 

будучага ўрачыстага адкрыцця музея. Гэту 

працу паспяхова выканала настаўніца 

беларускай мовы і літаратуры Гагалінская 

Наталля Леанідаўна. Буклеты, запрашэнні, 

прэзентацыю да адкрыцця музея зрабіла 

бібліятэкар школы Варона Дзіяна Альбертаўна. 

На свята адкрыцця музея сабраліся 

шматлікія госці, як з раѐна, так і з іншых месцаў 

краіны, нават з блізкага замежжа. Вядучыя свята 

вучні 9-ых класаў Новік Вікторыя, Кураш Ганна, 

Сіповіч Юра шчыра віталі гасцей. Настрой 

мінуўшчыны стварыла песня, прагучаўшая ў 

пачатку, усім вядомая‖Спадчына‖. Затым у 

выглядзе гаспадара і гаспадыні, ролі якіх 

выконвалі Ермалѐнак А.В. і яго жонка Марыя, 

была прадстаўлена сцэнка ―У нас–уваходзіны‖. 

Пасля слоў вядучых пачаўся паказ прэзентацыі 

―Стварэнне музея‖, перад пачаткам якой 

удзельнікі харэаграфічнага гуртка школы вучні 
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пятага класа станцавалі танец "Крыжачок‖. 

Затым с прывітальным словам выступіла 

дырэктар школы Атрошка В. Г. Яна ўручыла 

спецыяльныя лісты падзякі ―Дабрадзею музея‖, 

усім, хто аказаў дапамогу ў будаўніцтве музея. 

Далей, у гонар кіраўніка музея гучыць песня ў 

выкананні вакальнай групы настаўніц школы. 

Пасля выступіў з каментарыямі да слайдаў 

прэзентацыі кіраўнік музея Ермалѐнак В. А., які 

распавѐў аб мэтах стварэння музея, адзначыў 

цяжкасці яго будаўніцтва і ўручыў лісты-падзякі 

"Рупліўца музея‖ найбольш актыўным 

збіральнікам экспанатаў для будучага 

этнаграфічнага музея. Узнагароды атрымалі 

старшыня Мѐрскага раѐннага Савета Марыя 

Мікалаеўна Баніфатава, якая на свята прынесла 

чарговы падарунак—малаток-пячатку для таго, 

каб ставіць таўро на вырабленую цэглу, а 

таксама старую кнігу, якую перадаў для музея 

доктар З. Пабяржын. Актыўна збіраў экспанаты 

для музея і наш зямляк пісьменнік з Мінска 

Славамір Даргель, якому таксама была ўручана 

ўзнагарода, у сваю чаргу ѐн падараваў для музея 

сваю новую кнігу.  Намеснік галоўнага 

рэдактара газеты ―Мѐрскія навіны‖ Матэленак 

Леанід Аляксандравіч таксама атрымаў 

узнагароду і ѐн у сваю чаргу падараваў для 

музея дакументы канца 19-пач. 20 ст. з 

Узмѐнскай царквы. Паўловіч Мікалай, які шмат 

перадаў экспанатаў для нашых музеяў, на свята 

прыехаў не з пустымі рукамі, а прывѐз вялікую 

колькасць новых знаходак, якія і ўручыў 

кіраўніку музея на сцэне пад час атрымання 

падзякі "Руплівец музея‖. 

За актыўную збіральніцкую дзейнасць 

такімі лістамі падзякі былі адзначаны студэнт 

гістфака БДУ Кандратовіч Ігар, былая 

настаўніца працоўнага навучання Пацеенак 

Т.М., знакаміты паэт Панізнік С.С. і інш. Пасля 

выступлення кіраўніка музея эмацыйны настрой 

стварылі выканаўцы песні ―Сабірайся ў хату 

наш дзядок‖ і танец ―Закаблукі‖. Потым 

вядучыя свята правялі завочную экскурсію па 

музею, патлумачылі, што такое весніцы, брама, 

качарэжнік, покуць, куфар і інш. Затым на сцэну 

быў запрошаны старшыня Мѐрскага 

райвыканкама Кузняцоў Ігар Валер’евіч, яго 

намеснік Стальмачонак Таццяна Алегаўна, якія 

падзякавалі стваральнікам музея і ўручылі 

кіраўніку музея прывітальны адрас і падарунак, 

пажадалі новых творчых задумаў і новых 

знаходак. Гістарычным момантам назваў падзею 

адкрыцця музея начальнік аддзела спорту і 

турызму В.А.Драба. Ён адзначыў, што ў 

створаным музеі захаваўся сапраўдны дух 

сялянскага жыцця. Намеснік рэдактара 

Матэленак Л. А. уручыў падзяку за плѐннае 

супрацоўніцтва Ермалѐнка В. А. з раѐннай 

газетай. Былы старшыня раѐннага Мѐрскага 

раѐннага Савета гаварыла аб вялікім укладзе 

стваральніка музея і краязнаўцы ў культурнае 

развіццѐ раѐна і падаравала для музея пяць 

кавалкаў даматканай тканіны розных відаў з 

куфэрка сваѐй свекрыві. Са словамі падзякі і 

падарункамі выступілі В. А. Паляк, старшыня 

раѐннага савета ветэранаў Кашкур Ч.С., 

дырэктар Міѐрскага дзіцячага садка №3 

Аляксеева В.Р. Настаўніца беларускай мовы і 
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літаратуры зачытала прывітальны верш на 

адкрыццѐ музея знакамітага земляка паэта 

Панізніка Сяргея Сцяпанавіча, які не змог 

прысутнічаць на ўрачыстасці, таму што 

знаходзіцца ў Канадзе. Сімвалічныя падарункі 

прыпаднеслі вучні В.Г.Атрошка і Ермалѐнку 

В.А.: хлеб, каб заўсѐды ў хаце было што паесці, 

падкову, каб шмат было новых знаходак, мѐд, 

каб салодкім было жыццѐ, салому, каб было 

мякка каму прыйдзецца падаць, абраз, каб 

Гасподзь Бог заўсѐды аберагаў ад злога хату, 

свечку, каб у хаце былі святло і дабрыня, кажух 

на шчасце і на багацце кошык, каб было чым 

даброты прыносіць у хату. Далей вядучы 

Сіповіч Юра прачытаў верш Рыгора Барадуліна 

―Матчына хата‖, а ўдзельнікі харэаграфічнага 

гуртка выконваюць танец ―Церніца‖. 

Каб зацікавіць гасцей свята, была 

праведзена гульня ―Адгадай рэчы з бабулінага 

куфэрка‖. Зала адразу ажывілася, калі вядучыя 

пачалі загадваць загадкі пра рэчы з куфэрка: 

люстэрка, гарлачык, качалку, ручнік, серп, 

верацяно, гадзіннік, рэшата. Госці паказалі 

добрыя веды і адгадалі ўсе загадкі. У завяршэнні 

ўрачыстасці, якая праходзіла ў актавай зале, 

прагучала песня ―Малітва‖ у выкананні 

вучаніцы 9 в класа Скавародка Люды. 

Далей настаў час экскурсіі. У 

суправаджэнні музыкаў з гармонікам госці 

накіраваліся да будынка хаты-музея. У весніцах 

сімвалічную стужку перарэзалі Кузняцоў І.В., 

Баніфатава М.М., Драба В.А., Атрошка В.Г. На 

ганку музея ганаровых гасцей сустракалі 

кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. і вучаніца 9-а 

класа Гагалінская Таццяна. З кароткімі 

малітвамі благаславілі пабудаваную хату ксѐндз 

Кшыштаф Міянкіна і благачынны Віктар 

Вабішэвіч. Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. 

адкрыў хату арыгінальным ключом і павѐў 

экскурсію ад парога хаты ад сярпоў, жорнаў, 

сявеняк, мялак, да прадметаў хатняга ўжытку. 

Шмат прадметаў было невядомых нават 

старэйшаму пакаленню. Захавальніца фондаў 

Ермалѐнак Марыя Георгіеўна дапоўніла 

экскурсавода аповедам аб саматканым адзенні 

пачатку 20 стагоддзя яе бабулі Агаты. Пасля 

экскурсіі госці пажадалі плѐннай дзейнасці па 

захаванню народнай памяці і ўдзячных 

наведвальнікаў.  

ЭКСКУРСІІ 

Як толькі ўрачыста адчыніўся наш музей 

"Сялянская хата‖, то адразу да яго сталі 

праяўляць цікавасць вучні, як нашай школы, так 

і дзеці з іншых школ раѐна. Так, напрыканцы 

года новы музей наведалі вучні чацвѐртага класа 

ДУА "Мѐрская сярэдняя школа №2‖ і школьнікі 

з 7-а класа нашай школы. Калі скончыўся 

навучальны год, то частымі гасцямі музея сталі 

дзеці з лагераў адпачынку. Так, у чэрвені 

наведалі музей чатыры атрады лагера нашай 

школы ―Зорная краіна‖, а таксама школьнікі з 

ДУА "Сіцькоўская СШ‖. Кіраўнік музея 

Ермалѐнак В. А. пад час экскурсій расказваў 

дзецям аб гісторыі пабудовы хаты-музея, пра 

гісторыю і аўтэнтычнасці большасці яе рэчаў. 

Вучні з цікавасцю разглядалі прадметы хатняга 

ўжытку, якія верна служылі сотні год назад іх 

прабабулям і прадзядулям, а зараз з’яўляюцца 

толькі экспанатамі, якія могуць нам распавесці 

аб мінулым жыцці нашых продкаў. 

 

З 70-ГОДДЗЕМ ПЕРАМОГІ. 

ЭКСКУРСІІ 

Пад час святкавання 70-годдзя Перамогі 

над фашызмам у нашым гістарычным музеі 

адбылося шмат экскурсій па тэмах ―Наш край у 

гады Другой сусветнай вайны‖, ―Вызваленне 

Мѐршчыны‖. Экскурсіі для школьнікаў 

пачатковых класаў праводзіла захавальніца 

фондаў Ермалѐнак Марыя Георгіеўна. Пад час 

экскурсій дзецям у даходлівай форме было 

спавядана аб гісторыі вайны ў нашым краі, аб 

злачынстве фашыстаў, дзейнасці партызан і 

падпольшчыкаў на акупаванай тэрыторыі, аб 

асноўных баях пад час вызвалення Мѐршчыны. 

Экскурсавод звярнула ўвагу вучняў на шматлікі 

ўдзел нашых землякоў у баях з нямецкімі 

войскамі не толькі на тэрыторыі СССР, але і ў 
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Афрыцы і Заходняй Еўропе. На жаль, сѐнняшнія 

школьнікі ўжо не ведаюць сваіх прадзедаў, якія 

прымалі ўдзел у вайне з фашызмам. Прынамсі, з 

пяці праведзеных экскурсій ніводзін школьнік 

не ўзгадаў сваіх прадзедаў-удзельнікаў вайны. 

Акрамя нашай школы, Марыя Георгіеўна 

правяла экскурсіі для школьнікаў з Чапукоўскай 

школы. Асаблівая ўвага ў гэтай экскурсіі была 

звернута на падзеі вайны, звязаныя з 

мікрараѐнам Чапукоўскай школы: 

падпольшчыкамі з Моцевак, Дзеверак; на 

подзвіг партызана Міхаіла Чэркеса, подзвігі 

воінаў-землякоў: абаронцы Балтыі І. Стаброніка, 

удзельніка бітвы пад Монтэ-Касіна Артура 

Клѐтта, подзвігі ваяваўшых у Прыбалтыцы А. 

Рынкевіча, А.Пугаўкі і інш.  

 

СУСТРЭЧА З КЛУБАМ “БАЖЭНА”  

Напярэдадні свята Перамогі ў 

гістарычным музеі адбылася сустрэча з 

жаночым клубам ―Бажэна‖, удзельнікі якога 

пажадалі наведаць музей, каб асабліва 

падрабязна пазнаѐміцца з падзеямі апошняй 

вайны. Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. на 

пачатку сустрэчы коратка пазнаѐміў гасцей з 

гісторыяй музея і найбольш цікавымі 

экспанатамі, з выставай, прысвечанай Першай 

сусветнай вайне.  Затым адбылася асноўная 

экскурсія, якая была прысвечана тэме Другой 

сусветнай вайны. Удзельнікі экскурсіі не толькі 

ўважліва слухалі аб гераічных і трагічных 

старонках гісторыі апошняй вайны ў нашым 

краі, але і самі прымалі актыўны ўдзел ў 

гутарцы, таму што многія з іх добра ведалі 

нашых землякоў-ветэранаў, якія ўжо пайшлі з 

жыцця. Да гэтай пары жанчыны памятаюць 

такіх выдатных асобаў–ветэранаў, як А. І . 

Капітанаў, П. І. Гушчына, І. А. Мацкевіч, М. І. 

Латышаў і інш. Гасцям музея было цікава 

даведацца аб раней невядомых старонках 

гісторыі вайны, асабліва пра ўдзел нашых 

землякоў у баявых дзеяннях у Заходняй Еўропе. 

Напрыканцы сустрэчы кіраўнік клуба Гушча 

Ірына Леанідаўна падаравала тры старыя 

рукапісныя кнігі з касцѐла ў Лявонпалі. 

 

УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ. 

Напрыканцы красавіка кіраўнік музеяў 

ДУА "Сярэдняя школа №3‖ Ермалѐнак В. А. 

прыняў удзел у міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі "Грамадзянска-

патрыятычнае і духоўна-маральнае выхаванне 

моладзі: вопыт, перспектывы, супрацоўніцтва‖, 

прысвечанай 70-годдзю Перамогі савецкага 

народа ў Вялікай Айчыннай вайне. У 

канферэнцыі прымалі ўдзел кіраўнікі музеяў і 

краязнаўцы з усіх абласцей Беларусі. Пад час 

пленарнага паседжання з прывітальнымі словамі 

да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся 

Жукоўскі М. Д. — намеснік старшыні 

Рэспубліканскага савета Беларускага 

грамадскага аб’яднання ветэранаў, Катовіч Н. К. 

— начальнік упраўлення выхаваўчай і 

ідэалагічнай работы Нацыянальнага інстытута 

адукацыі, дырэктар установы адукацыі 

"Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства‖ 
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Ануфровіч А. У., дырэктар Федэральнага цэнтра 

дзіцячага і юнацкага турызму і краязнаўства з 

Масквы і інш. Пасля пленарнага паседжання 

адбылася праца ў трох секцыях: "Гістарычная 

памяць. Сувязь пакаленняў: героіка-

патрыятычнае выхаванне моладзі‖, 

"Тэарэтычныя і практычныя аспекты 

краязнаўчай дзейнасці‖, "Праваслаўнае 

краязнаўства. Захаванне духоўных 

каштоўнасцей—важны чыннік адукацыйнага 

працэсу". Пасля пасяджэнняў адбылося 

наведванне выставы, прысвечанай 

вынаходніцтвам знакамітага мастака эпохі 

адраджэння Леанарда да Вінчы, якая дзейнічала 

ў Нацыянальным мастацкім музеі. На другі 

дзень працягваліся пасяджэнні ў канферэнц-зале 

Нацыянальнага выставачнага цэнтра 

―БелЭкспа‖. Удзельнікі канферэнцыі прынялі 

ўдзел у адкрыцці 16-й рэспубліканскай выставы 

навукова-метадычнай літаратуры, педагагічнага 

вопыту і творчасці навучэнскай моладзі, 

прымеркаванай да 70-годдзя Перамогі і Года 

моладзі. Выстава стала знакавай падзеяй ў 

жыцці педагагічнай грамадскасці краіны. 

Дэвізам выставы сталі словы: "Ганарымся 

мінулым, цэнім цяперашняе і верым у будучыню 

мірнай і незалежнай Беларусі‖. Урачыста 

адкрылі выставу міністр адукацыі М. А. 

Жураўкоў, намеснік кіраўніка Адміністрацыі 

прэзідэнта І. І. Бузоўскі. Паміж матэрыяламі 

выставы была адзначана і праца Ермалѐнка В. А. 

па абагульненню вопыту дзейнасці гістарычнага 

музея па патрыятычнаму выхаванню школьнікаў 

на прыкладах Другой сусветнай вайны. 

Завяршылася канферэнцыя наведваннем новага 

музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 

УЗНАГАРОДЫ 

На ўрачыстасці, якая праходзіла ў 

Міѐрскім РДК, прысвечанай 70-годдзю 

Перамогі, былі ўзнагароджаны юбілейнымі 

медалямі і Ганаровымі граматамі раѐннага 

Савета дэпутатаў старшыня раѐннага Савета 

ветэранаў Кашкур Ч.С., старшыня Дзісенскага 

гарвыканкама Качан А. А., кіраўнік музея 

гісторыі Дзісны Майсяѐнак А. П., ветэран вайны 

з Пераброддзя Петракевіч С. П.,  ветэран 

узброеных сіл Рэспублікі Беларусь Пляшкоў С. 

А. За вялікі ўклад у ваенна-патрыятычным 

выхаванні моладзі і актыўную грамадскую 

дзейнасць юбілейным медалѐм ―70 год Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 г.г.‖ былі 

ўзнагароджаны старшыня раѐннага Савета 

Баніфатава М. М., намеснік старшыні 

райвыканкама Стальмачонак Т. А., намеснік 

рэдактара раѐннай газеты Матэленак Л. А, 

настаўнік гісторыі, краязнаўца, кіраўнік музеяў 

СШ №з Ермалѐнак В. А. Узнагароды ўручыў 

старшыня райвыканкама Кузняцоў І.В., раѐнны 

ваенны камісар Жабѐнак С. І. 

У музеях—карэспандэнты. 

Удзельнікі канферэнцыі ў музеі Вялікай Айчыннай вайны 
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Пад час знаходжання ў раѐне нашы музеі 

не маглі 

абмінуць 

карэспандэ

нты з 

газеты 

―Савецкая 

Беларусь‖ 

на чале з 

Дзмітрыем 

Умпіровіча

м. Кіраўнік 

музея 

Ермалѐнак 

В. А. 

коратка 

распавѐў 

гасцям аб пошукавай дзейнасці гуртка 

―Арганаўты мінулага‖, плѐнам якой стала 

назапашванне экспанатаў для будучых музеяў. 

Пад час экскурсій кіраўнік музеяў апавядаў аб 

гісторыі найбольш цікавых экспанатаў, звярнуў 

увагу на адметнасць школьных музеяў у 

культурным жыцці не толькі раѐна, але і краіны. 

Асабліва зацікавілі карэспандэнтаў раздзелы 

музея кнігі і друку, у тым ліку і нядаўна 

створаны раздзел ―Філуменія‖. Пад час экскурсіі 

госці задавалі шматлікія пытанні аб краязнаўчай 

дзейнасці ‖арганаўтаў‖. 

НАША ДАПАМОГА 

Так як у нашых музеях праводзіцца 

вялікая краязнаўчая і даследчыцкая дзейнасць, 

то невыпадкова да нас часта звяртаюцца за 

дапамогай не толькі краязнаўцы з Віцебшчыны, 

але і вучоныя з Беларусі і іншых краін. Вось і 

нядаўна наш раѐн наведала з мэтай напісання 

турыстычнага даведніка па Віцебскай вобласці 

археолаг з Пецярбурга Шлеева Надзея 

Сяргееўна. На працягу цэлага дня кіраўнік 

музеяў Ермалѐнак В. А. знаѐміў даследчыцу з 

Расіі з музеямі СШ№3, якія ўжо даўно 

з’яўляюцца важнымі аб’ектамі турыстычнай 

інфраструктуры Мѐрскага раѐна. Надзея 

Сяргееўна складала турыстычныя даведнікі на 

Украіне і Расіі, яе цяжка, здаецца, было чым 

здзівіць, але ў нашых музеях было шмат 

экспанатаў, якія не маглі не зацікавіць 

дапытлівага вучонага. Пад час знаѐмства з 

музеямі адначасова была і гутарка аб створаных 

кіраўніком музея шматлікіх турыстычна –

краязнаўчых маршрутах не толькі па 

Мѐршчыне, але і па суседніх раѐнах. Археолаг з 

Пецярбурга атрымала дакладную інфармацыю 

аб важнейшых помніках гісторыі, археалогіі і 

культуры нашага раѐна. Звесткі, атрыманыя ад 

кіраўніка музея і краязнаўцы Ермалѐнка В. А., 

стануць галоўным падмуркам для яе працы па 

складанню даведніка па Мѐрскаму раѐну. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

НОВЫЯ ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ  

ПАЎЛОВІЧА. 

На святкаванне адкрыцця музея 

"Сялянская хата" завітаў і, як заўсѐды, не з 

пустымі рукамі вядомы краязнаўца і збіральнік з 

Латвіі Мікола Паўловіч. Для этнаграфічнага 

музея ѐн падараваў цікавы экспанат—скрынку 

для захоўвання грампласцінак—прывезены 

афіцэрам Васілѐм Коршунам з еўрапейскай 

краіны. Падарунак быў як раз патрэбны, так як у 

музеі ѐсць ужо пацефон, але не было зручнага 

месца для захоўвання пласцінак. Для буфета 

сялянскай хаты краязнаўца прывѐз сувенірную 

бронзавую перачніцу з калекцыі Васіля 

Коршуна, які ўсѐ сваѐ жыццѐ збіраў паштоўкі. 



 
Мёрская даўніна май, чэрвень, 2015 

 8 

Мікола падараваў некалькі паштовак, якія былі 

прывезены з еўрапейскіх краін: Венгрыі з відамі 

Будапешта, замка ў Галіцыі, гор Татраў. 

Найбольш цікавай для нас стала паштоўка з 

надпісам ―Посылаю открыточку в Томочкин 

альбомчик. 19 января 1945 года‖. Паштоўка з 

выявай нямецкага горада Эрфурт была даслана 

Коршунам з дзеючай арміі сваѐй сястры Тамары 

на радзіму ў г.п.Ушачы Віцебскай вобласці. 

Акрамя паштовак наш руплівец перадаў для 

музея два здымкі невядомых маладых жанчын, 

зробленых у пачатку 20 ст. у фотаатэлье Карла 

Шульца ў Рызе. Другі здымак—атэлье Вільцбе ў 

г.Зіген (Германія), а таксама фатаграфічную 

паштоўку таго часу з выявай знакамітага рускага 

пісьменніка графа Льва Мікалаевіча Талстога, 

сфатаграфаванага ў яго любімай сялянскай 

кашулі. З сучасных набораў мы атрымалі буклет 

паштовак з краявідамі сталіцы Чэхаславакіі—

Прагі 70-х гадоў 20 ст. Акрамя таго, у падарунак 

Мікола перадаў савецкія паштоўкі са святамі 1 

мая, 8-га сакавіка, Новым годам, Пасхі, артыстаў 

Леаніда Філатава, Яўгенія Гладышава, 

беларускага пісьменніка Янкі Купалы, 

краявідамі Віцебска. Цікавы фотаздымак 50-х 

гадоў перадаў краязнаўца з Латвіі для нашага 

музея. На ім сфатаграфаны ў Ідолце ў 50-я гады 

20 стагоддзя каталіцкія святары з Ідолта 

Гайлевіч, з Мѐраў Завістоўскі, з Браслава 

Францкевіч, палаца ў Паўлаўску. 

Шмат знаходак падараваў краязнаўца ў 

раздзел ―Падручнікі‖ музея кнігі і друку. Самае 

старое з іх, хоць і горшай захаванасці, выданне 

падручніка для народных вучылішчаў Расійскай 

імперыі ―Русская Речь‖ 80-х гадоў 19 стагоддзя. 

У першым раздзеле яго змешчаны павучальныя 

бытавыя гісторыі, у другім апавяданні аб 

прыродзе, геаграфічныя і гістарычныя нарысы. 

Змест падручніка выдатна садзейнічаў 

русіфікацыі шмат этнічнага насельніцтва 

Расійскай імперыі. Акрамя старога падручніка 

музейныя фонды папоўніліся падручнікамі 

савецкага часу ―Батанікай‖ аўтара В.Всесвяцкага 

1981 г., латышскім букваром ―АВЕС‖ гэтага ж 

года выдання, а таксама цікавым выданнем на 

латышскай мове—сшыткам для практычных 

работ па геаграфіі для шостага класа.  

Цікавыя выданні паступілі да нас і з 

часоў Вялікай Айчыннай вайны. Гэта брашура 

В. Данілеўскага ―Аляксандр Неўскі‖ 1944 года 

выдання і брашура І. Груздзева ―Максім Горкі 

аб фашызме‖, надрукаванае ў блакадным 

Ленінградзе ў 1941 годзе.  

Але асабліва карыснай стала для нас 

падараванае выданне на польскай мове 1938 

года ―Малы статыстычны штогоднік‖, дзе 

змешчана шмат інфармацыі, якую не адшукаеш 

нават у інтэрнэце. Для раздзела ―Часопісы‖ 

цікавы часопіс ―Современные записки‖ за 

студзень 1906 г. 

Папоўніліся дзякуючы краязнаўцу і 

раздзел музея ―Філатэлія‖. У падарунак ѐн нам 

прывѐз сучасныя маркі розных краін свету: 

СССР, Расіі, Украіны, Намібіі, Чэхаславакіі, 

Кубы, Кампучыі, Балгарыі, Польшчы, Ісландыі, 

Кыргызстану, Літвы, Швецыі. Вялікая падборка 

марак Латвіі і ў дадатак копія знакамітай 

англійскай маркі ―Чорны пенні‖. Як заўсѐды 

руплівец нашага музея прывѐз у калекцыю 

некалькі насценных календароў і кішэнькавых 

каляндарыкаў. Для раздзела ―Нумізматыка‖ 

гістарычнага музея краязнаўца падараваў 

некалькі манет, знойдзеных на тэрыторыі 

суседняга Верхнядзвінскага раѐна. Найбольш 

цікавая з іх медная капейка рускага цара 

Аляксея Міхайлавіча 1655 года, якая сведчыць 

аб цяжкім становішчы Рускай дзяржавы пад час 

вайны з Рэччу Паспалітай (1654-1667). Менавіта 

выпуск падобных манет і выклікаў у Маскве 

паўстанне 1662 г., якое ўвайшло ў гісторыю пад 

назвай ―медны бунт‖. Большых памераў была 

падаравана манета з білону шылінг Сігізмунда 3. 

Вазы адчаканены ў Рызе ў 1621 г. і медны солід 

Яна Казіміра 1661 года, адчаканены ў Вільні.  

ПАДАРУНАК АД АЛЕГА 

ВІНАГРАДАВА 

Пад час наведвання нашых музеяў 

старшыня гістарычнага пошукавага клуба ―1914 
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год‖ Алег Вінагарадаў з Даўгаўпілса абяцаў 

перадаць для нашага гістарычнага музея  ў 

раздзел ―Першая сусветная вайна‖ свае знаходкі 

з нямецкіх  акопаў гэтай вайны і сваѐ слова ѐн 

стрымаў. Пад час пошукаў на месцы нямецкіх 

акопаў  латышскімі пошукавікамі было ім 

знойдзена шмат рознага нямецкага шклянога 

посуду. Частку сваіх знаходак Алег падараваў 

для нашага музея. Паміж імі добрай захаванасці 

шкляная ваза, упрыгожаная чырвонымі 

кветкамі. Магчыма гэта аўтарская праца, таму 

што на ѐй  захаваўся нумар 306. Акрамя таго, у 

падарунак мы атрымалі разнастайныя  чаркі, на 

некаторых з іх надпісы ў гонар 

галоўнакамандуючага Гіндэнбурга, частка 

ўпрыгожана выявамі нямецкіх салдат часоў 

сусветнай вайны. 

 

ПАДАРУНКІ АД С.С.ПАНІЗНІКА 

(заканчэнне) 

У мінулым нумары ―Мѐрскай даўніны‖ 

мы пачалі друкаваць пра новыя падарункі 

нашым музеям ад выбітнага паэта- земляка 

Сяргея Сцяпанавіча Панізніка, але экспанатаў 

было так шмат, што змесціць у адным нумары 

мы не змаглі, таму зараз працягваем пералік 

паступленняў ад нашага рупліўцы. Найбольш 

каштоўнымі матэрыяламі для гістарычнага 

музея сталі дасланыя нам дакументы дзядзі 

Сяргея Сцяпанавіча – Аляксандра Дзмітрыевіча, 

які на працягу амаль дваццаці год знаходзіўся ў 

Францыі, дзе працаваў шахцѐрам у 

дэпартаменце Нор на поўначы Францыі, горадзе 

Валансьен. У гады вайны ўдзельнічаў у руху 

Супраціўлення, у 1947 годзе цяжка хворым 

вярнуўся на Радзіму. У ліку дасланых нам 

дакументаў сапраўднае пасведчанне мэрыі 

горада Валансьена, аб тым, што Аляксандр 

Панізнік, які прыехаў з Польшчы і працуе 

шахцѐрам і пражывае ў г.Валансьен па вул. 

Вокуа, д.2. Таксама сапраўдны дакумент з 

Варшаўскай ашчаднай касы 1936 года, які 

сведчыць, што Аляксандр Панізнік частку 

свайго заробку пераводзіў у Польшчу. Копію 

пасведчання аб удзеле капрала А. Панізніка ў 

руху Супраціўлення ад мая 1942 года. З 

Францыі Аляксандр прывѐз і газету на польскай 

мове ―Газету Польску‖ ад 20 мая 1947 года. У ѐй 

змешчаны артыкул аб узнагароджанні 200 

польскіх партызанаў акругі Валансьен адзнакай 

―Крыж Грунвальда‖. Па вяртанні з Францыі, 

атрымаўшы першую групу інваліднасці, 

Аляксандр Панізнік дарэмна імкнецца атрымаць 

пенсію з Францыі. Апошні адказ з Замежнай 

юрыдычнай калегіі ў Маскве дае адмоўны адказ. 

Пенсіі сталі выплачваць толькі ў 70-я гады. 

Арыгінальны дакумент ад 30 чэрвеня 1948 года 

сведчыць, што па прыездзе з Францыі  Панізнік 

А. быў вызвалены ад воінскага абавязку. 

Дакумент ад 10 верасня 1950 года сведчыць аб 

раздзеле гаспадарчых пабудоў у в. Бабышкі 

паміж братамі Аляксандрам і Стэфанам 

Панізнікамі. У гэтай справе за перадачу 

Аляксандру дома і пуні, абрату кухні істопкі, 

клеці, хлява, апошні павінен быў атрымаць яшчэ 

ў дадатак 600 рублей. Сведкамі гэтай справы 

выступалі Кісляк А. Г. і Шук А. 

Яшчэ некалькі арыгінальных дакументаў, 

падараваных нам нашым рупліўцам, гэта 

перапіска курсанта ваеннай вучэльні ў Львове 
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Сяргея Панізніка з рэдакцыяй газеты ЦК 

Польскай аб'яднанай Рабочай Партыі ―Трыбуна 

Люду‖ аб дапамозе ў пошуку сяброў па Францыі 

яго дзядзі Аляксандра.  З дакументаў мы 

даведваемся, што дзякуючы газеце, сталі 

вядомыя адрасы Томаша Пенткі, Уладзіслава 

Влязло, Міхаіла Карпінскага, Юзэфа Зазулі. Не 

знайшлі адраса толькі Андрэя Сакоўскага. 

Даслаў наш зямляк і вялікі здымак яшчэ аднаго 

дзядзі Васіля Панізніка, які мужна змагаўся на 

Сталінградскім фронце. 

Для гістарычнага музея ў падарунак 

атрымалі дзесяць значкоў са сцягамі 

Вялікабрытаніі і Канады. Сярод экспанатаў, 

паступіўшых ад нашага земляка, была брытва 

для галення яго бацькі Сцяпана Панізніка 50-х 

гадоў 20 стагоддзя, вырабленая маскоўскім 

заводам ―Спорт‖. Фонды музея кнігі і друку 

папоўніліся экзэмплярамі часопісаў ―Наша вера‖ 

№1, №3 за 2012 год, у якіх змешчаны 

матэрыялы аб заснавальніку кляштара марыянаў 

у Друі Андрэю Цікоту, вершы Сяргея 

Панізьніка, часопіс ―Світанак- выданне 

латвійска-беларускага таварыства 2003 года. 

Унікальны зараз навукова-літаратурны часопіс 

беларускага навуковага таварыства імя Ф. 

Скарыны ў Нью-Ёрку, падараваны нашым 

рупліўцам ―Веда‖ за студзень 1951 года.  Для 

будучай экспазіцыі раздзела музея, 

прысвечанага нашаму славутаму земляку, 

пісьменнік перадаў медаль латышскага 

скульптара –ювеліра Яніса Струпуліса ―Мілецій 

Сматрыцкі‖. Гэта быў падарунак Сяргею 

Сцяпанавічу ў 1982 годзе ў гонар 40-годдзя 

нашага пісьменніка.  Мы ведаем, што Яніс 

Струпуліс з’яўляецца аўтарам латышскіх манет, 

а зараз і латышскіх еўрацэнтаў. На яго рахунку 

выканана больш 700 медалѐў і барэльефаў. Яго 

праца, прысвечаная знакамітаму Уладзіміру 

Высоцкаму, была прызнана лепшай і помнікі 

выдатнаму барду ўжо ўстаноўлены ў Ерэване і 

Юрмале. 

Так, у раздзел музея кнігі і друку 

―Паштоўкі‖ былі падараваны шматлікія 

экспанаты. Мы атрымалі набор маленькіх 

паштовак ―Крым", надрукаваных звыш 

паўстагоддзя таму назад, якія апавядаюць аб 

асноўных помніках Крыма. Калекцыя паштовак 

―Гербы і сцягі РСФСР‖, таксама амаль 

пяцідзесяцігадовай даўніны, зараз з’яўляюцца 

ўжо сапраўдным рарытэтам, бо гербы і сцягі іх 

даўно памяняліся. Такі ж падобны набор мы 

атрымалі і з выявамі сімволікі былых пятнаццаці 

савецкіх рэспублік, якія зараз з’яўляюцца 

самастойнымі дзяржавамі. З эпохі СССР мы 

атрымалі і калекцыю з 32 паштовак ―Партрэты 

рускіх пісьменнікаў‖, пачынаючы ад М. 

Ламаносава да савецкага пісьменніка М. 

Шолахава, а таксама набор ―Савецкія паэты‖. Да 

літаратурнай тэматыкі далучаюцца і падараваны 

набор з 30 фотаздымкаў, прысвечаных жыццю 

вядомага пісьменніка Максіма Горкага. 

Паштоўкі з набора ―Музей беларускага 

кнігадрукавання‖ даюць уяўленне аб асноўных 

раздзелах музея кнігадрукавання ў Полацку. 

 Акрамя калекцый паштовак Сяргей 

Сцяпанавіч перадаў асобныя паштоўкі з 

разнастайнай тэматыкай. Нас найбольш 

зацікавілі старадаўнія, пачатку 20 стагоддзя з 

выявамі беларускіх гарадоў: Гомеля з выглядам 

альтанкі ля сажалкі ў палацавым парку 

Паскевічаў, Бабруйска з выявай лесапільнага 

завода на Беразіне, а таксама тры старыя 

паштоўкі з выглядам краявідаў Крыма і Ялты. 

Цікавыя паштоўкі і з віншаваннямі 50-х гадоў з 
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Латвіі, якія дасылала сястра пісьменніка Ніна з 

Латвіі: абразок з гімнам на латышскай мове ў 

гонар Маці Божай 1838 года, віншавальныя з 

выявамі гарадоў Рыгі, Ялты, Алушты, Мінска, з 

партрэтамі дзеячаў беларускага адраджэння ў 

Латвіі: Сяргея Сахарава, Кастуся Езавітава і 

іншыя, усяго 55 штук.  

Папоўніўся, дзякуючы нашаму рупліўцу, 

і раздзел музея ―Канверты‖. Есць  канверты з 

беларускай тэматыкай, надрукаваных, як у часы 

савецкай краіны, так і незалежнай Беларусі з 

разнастайнай тэматыкай, прысвечанай 

знакамітым асобам: Я.Купалу, М.Чароту, Г. 

Багамолаву, К. Каліноўскаму, а таксама 

асобным беларускім падзеям і святам. Частка 

калекцыі канвертаў прысвечана тэме Латвіі, 

Украіны, Расіі. Агульная колькасць канвертаў—

43 асобнікі.  

Для будучага раздзела музея, 

прысвечанага нашаму знакамітаму песняру 

Мѐрскай зямлі, мы атрымалі шмат візітовак 

Сяргея Сцяпанавіча, якія сведчаць аб актыўнай 

грамадскай і літаратурнай дзейнасці нашага 

земляка. На візітках мы знаходзім прозвішчы 

мастакоў і пісьменнікаў Латвіі, Беларусі, Чэхіі, 

Украіны ,Расіі г.д. У калекцыі мы знаходзім 

прозвішчы з пасольстваў і консульстваў Латвіі, 

Японіі, Карэі, Чэхіі, Украіны, Польшчы і г.д. 

Агульная колькасць падараваных візітовак—63.   

У мінулым наш зямляк перадаў для 

фондаў музея вялікую калекцыю латарэйных і 

праязных білетаў, талонаў. Зараз мы атрымалі 

чарговую калекцыю падобных талонаў. Паміж 

імі карты спажыўца на розныя грашовыя сумы, 

якія дзейнічалі ў Беларусі ў 90-я гады 20 

стагоддзя, калі быў жорсткі спажывецкі крызіс. 

У наш час, калі паліцы крамаў ламаюцца пад 

цяжарам разнастайных тавараў, сучасных 

маладых людзей, якім за дваццаць, здзівяць 

талоны на продаж, напрыклад, тытунѐвых 

вырабаў, якія ў 1993 годзе таксама прадаваліся 

па талонах, або талоны на бензін тых часоў. 

Цікавыя талоны на праезд са сталіцы 

Чэхаславакіі Прагі і сталіцы Латвіі Рыгі 60-х 

гадоў 20 стагоддзя. 

Пэўную гістарычную цікавасць маюць 

беларускія талоны на праезд у гарадскім 

транспарце Беларусі, пры дапамозе якіх 

магчыма зразумець, як паступова мяняліся цэны 

на білеты з 4 капеек да сѐнняшніх 4ооо рублѐў. 

Зараз таксама цяжка паверыць, што ў савецкія 

часы цікавыя кніжкі прадаваліся па талонах. 

Так, за кнігі папулярных тады пісьменнікаў Р. 

Сабаціні ―Марскі ястраб‖, І. Бабеля, Р. Кіплінга, 

Г. Грына трэба было здаць па 1 кілаграму 

макулатуры за адну кнігу. Сярод іншых ѐсць 

абаненты на харчаванне ў навучальнай установе 

гэтага перыяду. Акрамя марак, якія былы 

змешчаны ў альбомах, Сяргей Сцяпанавіч 

падараваў для раздзела ―Філатэлія‖ асобныя 

падборкі марак, сабраных у канверты. Мы 

атрымалі 11 паштовых знакаў балгарскай 

пошты, 14 марак Венгрыі, 34 маркі Польшчы, 40 

марак сучаснай Латвіі і Літвы,147 марак 

Чэхаславакіі, 57 марак Канады і Аўстраліі, 36 

марак ЗША, 19 марак Манголіі, 17 марак 

сучаснай Украіны, 20 марак ГДР, 12 марак 

Кубы, а таксама некалькі марак Йемена, 

Паўднѐвай Карэі. Але найбольшая колькасць 

марак былога СССР самай разнастайнай 

тэматыкі—416 марак, у тым ліку сучаснай 

Беларусі. Акрамя марак, нам былі падараваны і 

артыкулы аб марках і газеты ―Беларускі 

калекцыянер‖ №1, 1998 год, а таксама 

―Філатэлія СССР‖ за 1969 год, незапоўненыя 

клясеры для марак. 

 

НАБЫЦЦЁ НОВЫХ ЭКСПАНАТАЎ. 

Руплівец нашага музея Кандратовіч Ігар 

уважліва сочыць за аўкцыѐнамі, каб набыць для 

нашых музеяў цікавыя экспанаты. Вось і 

нядаўна разам з кіраўніком музеяў Ермалѐнкам 

В. А. было набыта шэраг цікавых артэфактаў. 

Так,  для фондаў музея кнігі і друку раздзела 

―Філатэлія‖ былі набыты маркі ЗША агульнай 

колькасцю 170 асобнікаў, пачынаючы з першай 

паловы 20 стагоддзя і да пачатку 21 стагоддзя 

самай разнастайнай тэматыкі: прэзідэнты, спорт, 

мастацтва, флора і фаўна і інш. Акрамя таго, мы 

набылі маркі краін свету першай паловы 20 
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стагоддзя: Канады, Бельгіі, Велікабрытаніі, 

англійскіх калоній Індыі, Швецыі, Іспаніі, 

Германіі, Нідэрланды, Аўстраліі, Новай 

Зеландыі, Аўстрыі, Грэцыі і інш. Асабліва 

вялікая колькасць з іх з Канады, Францыі, 

найбольш рэдкая—марка з зоны Суэцкага 

канала. Агульная колькасць марак 100 штук. Для 

таго, каб зрабіць калекцыю нумізматычнага 

аддзела больш разнастайнай, мы набылі на 

аўкцыѐне зборны лот манет вагою адзін 

кілаграм агульнай колькасцю 220 манет самых 

розных краін свету пераважна 20 стагоддзя і 

самых розных наміналаў. Кошт іх быў 

дастаткова невялікі і таму мы набылі іх без 

ваганняў. Каля ста манет былі запісаны ў 

навукова-дапаможныя фонды. Яны ў нас былі 

ўжо ў адным экзэмпляры, але 120 манет у 

нашых фондах яшчэ не значылася. Паміж імі 

былі манета з Філіпінаў 25 цэнтаваў 1870 года, 1 

цэнт з астраўной дзяржавы Барбадос 1972, 1 

сент з Аргенціны 1954, пяць калонас з Коста-

Рыкі, 20 філс Саудаўскай Аравіі 1968 года, 20 

песа Дамініканскай Рэспублікі 1958 года, 1 

шылінг з Кеніі 1998 года, 50 франкаў 1952 года 

Францыі, 10 філс Іарданіі, 5000 лір Турцыя1994 

года, 2 цэнты з вострава Фіджы, 25 цэнтавас з 

Бразіліі 1994 года, 5 цэнтаў з Кеніі 1978 года, 5 

цэнтаў з Трынідада і Табага. 5 рупій з Індыі 2007 

года 50 піястраў Егіпет і шмат іншых. Дзякуючы 

новым паступленням нумізматычны  раздзел 

нашага музея будзе больш цікавым і 

разнастайным. 

 

ПАДАРУНКІ АД СВЯТАРА. 

Ведаючы, што ў музеі кнігі і друку нашай 

школы самі вялікі раздзел, прысвечаны 

духоўнай літаратуры, але не хапае некаторых 

цікавых выданняў, пробашч Мѐрскага касцѐла ў 

імя Унебаузяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі 

Кшыштаф Міянкіна і вырашыў падараваць 

некалькі цікавых выданняў, якія адсутнічалі ў 

экспазіцыі. Такім падарункам сталі кнігі –

Імшалы, якія ўжо выйшлі з ужытку касцельных 

набажэнстваў. Імшал –гэта кніга для цэлебрацыі 

імшы ў Рымска-каталіцкім касцѐле, якая 

ўтрымлівае тэксты, каляндар, малітвы пад час 

імшы і г. д. Упершыню поўны імшал з'явіўся 

пасля Трыдэнцкага сабору і быў зацверджаны 

(булай) граматай папы Клімента 8, пазней 

Урбана 8. Самае старое выданне падараванае 

нам гэта ―Імшал‖ на лацінскай мове‖ Missale 

Romanum‖ надрукаваны ў 1885 годзе ў горадзе 

Мехкалоне каралеўства Нідэрланды, ѐн яшчэ не 

дапрацаваны папам Львом 13, які зацвярджаў 

новую рэдакцыю Імшала ў 1884. Наступны 

імшал, які мы атрымалі ў падарунак-гэта 

выданне, якое адбылося пасля 2-га Ватыканскага 

сабору, на якім было дазволена друкаваць 

імшалы на нацыянальных мовах. Таму 

падараваная нам кніга была надрукавана ў 1989 

годзе ў Парыжы і ўтрымлівае тэксты на 

польскай, лацінскай мовах. Трэці імшал, які мы 

атрымалі ў падарунак, надрукаваны ў Познані ў 

1986 годзе з прадмовай польскага архіепіскапа 

Юзэфа Глэмпа. Хоць ѐн утрымлівае тэксты 

толькі на польскай мове, але гэтае выданне 

самае важкае. Цікава, што яно было падараваны 

былому святару Мѐрскага касцѐла Уладзіславу 

Пятрайцісу, калі ѐн быў у ксяндзоў марыянаў у 

славутым санктуарыі польскага горада Ліхена. 

Падпісаў падарунак ксѐндз Эдвард Дамброўскі. 

Невялікая па аб’ѐму, але таксама шыкоўнае 

выданне 1912 года ‖Мissae Pro Defunctis‖ на 

лацінскай мове, надрукаванае ў Рыме. У 

перакладзе з лацінскага азначае імша па 

памерлых. Акрамя таго, святары падаравалі і 

некалькі малітоўнікаў для вернікаў на польскай 

мове. Самы стары ―навучанне аб найсвяцейшым 

сакраманце і падрыхтоўка да Святой Камуніі, 
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надрукаваная ў Варшаве ў 1856 годзе. Выданне 

дае грунтоўнае апісанне падрыхтоўкі да 

найвялікшай падзеі ў жыцці верніка-католіка 

першай Камуніі. Цікавае выданне, падараванае 

нам, і кніга вядомага тэолага і доктара касцѐла, 

біскупа Юзэфа Себасцьяна Пельчара. "Духоўнае 

жыццѐ, або хрысціянская дасканаласць" том, які 

быў надрукаваны ў польскім горадзе 

Пшэмыслеў 1924 годзе.  Амаль 800 старонак 

выдання ўтрымлівае разважанні аб асноўных 

дабрачыннасцях хрысціяніна: пакоры, веры, 

любові да бліжняга, цярплівасці, цнатлівасці, 

паслушанні і г .д. Некалькі выданняў было без 

тытульных старонак, але па аналагу падобных 

выданняў, якія ў нас ужо ѐсць у музеях, мы 

вызначылі, што гэта былі ―Кантычка‖, або збор 

каталіцкіх песень 1926 г, "Даведнік да 

збаўлення‖, надрукаваны ў Варшаве ў 1886 

годзе ―Набажэнства да Беззаганнага Зачацця 

Найсвяцейшай Панны Марыі.‖ Выданне 

тыпаграфіі сѐстраў законных ларэтанак 1932 

года і інш. Да іншых раздзелаў музея кнігі і 

друку мы атрымалі ў падарунак ―Каляндар 

часопіса ―Рыцара Беззаганнай‖ на 1931 год, і 

падшыўку самога часопіса за ўвесь 1931 год. 

Раздзел музея паштовак папоўніўся і паштоўкай 

пачатку 20 стагоддзя ―Арлы на Вавелю‖, мэтай 

яе выдання было абуджэння польскага 

патрыятызму ў тыя часы, калі Польшча, як 

дзяржава не існавала і была падзелена паміж 

Аўстрыяй, Расіяй і Прусіяй. З гістарычных рэчаў 

ксѐндз Кшыштаф падараваў келіх для віна, які 

выкарыстоўваўся ў Мѐрскім касцѐле яшчэ ў 19 

стагоддзі пад час Еўхарыстыі. Верх яго 

фабрычнай вытворчасці, а ножка выраблена 

саматужным спосабам. Шчырая наша падзяка за 

атрыманыя падарункі. 

ПАДАРУНКІ АД КАЗЛОВАЙ Р.В. 

Да адкрыцця этнаграфічнага музея нам 

увесь час паступаюць падарункі. Так, настаўніца 

інфарматыкі нашай школы Казлова Раіса 

Васільеўна падаравала некалькі рэчаў, 

зробленых рукамі яе бабулі па маці 

Бальшаковай Марынай Іванаўнай. Бабуля 

нарадзілася ў студзені 1916 года ў вѐсцы 

Більдзюгі Шаркоўшчынскага раѐна. Асноўную 

частку свайго жыцця пражыла ў в.Войса 

непадалѐку ад Друі Браслаўскага раѐна. 

Працавала на ферме ў саўгасе даяркай. Памерла 

ў 1983 годзе. Усѐ сваѐ свядомае жыццѐ 

займалася рукадзеллем. Умела ткаць, прасці 

воўну, лѐн, вязаць карункі і г. д. Найбольш 

цікавыя рэчы з 

падораных 

Раісай 

Васільеўнай: 

дзве фіранкі, 

якія 

ўпрыгожылі 

два вакны 

пакоя 50-х 

гадоў 20 ст. 

нашай 

сялянскай 

хаты, прасціна 

з карункамі і 

дыван саматканы, якія будуць засланы на ложак 

гэтага ж пакою хаты. А таксама белы саматканы 

абрус, які пакуль будзе знаходзіцца ў запасных 

фондах нашага музея. 

 

НАБЫЦЦЁ ЯЎРЭЙСКАЙ КНІГІ. 

Негледзячы на тое, што ў нашым былым 

мястэчку Мѐры да вайны большасць 

насельніцтва было яўрэйскім, але рэчаў 

яўрэйскай культуры засталіся адзінкі. Пад час 

канферэнцыі ў Мінску кіраўнік музея Ермалѐнак 
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В. А. пазнаѐміўся з настаўніцай з вѐскі Бронная 

Гара Бярозаўская раѐна Брэсцкай вобласці Мшар 

Елізаветай Барысаўнай. Яна займалася 

вывучэннем халакосту яўрэяў. Ля яе вѐскі былі 

расстраляны каля 50 тысяч прадстаўнікоў гэтага 

народа. У гутарцы яна апавядала аб тым, што ў 

яе ѐсць кніга на іўрыце, якая была знойдзена пад 

час перабудовы дома ў Бярозе-Картузкай. 

Менавіта там пад час вайны быў квартал 

яўрэйскага гета. Кніжка цудам ацалела пад час 

знішчэння яўрэяў. 

Елізавета 

Барысаўна 

паабяцала 

прыслаць для 

нашага музея гэтае 

выданне. І слова 

сваѐ яна стрымала. 

Нядаўна мы 

атрымала 

наложаным 

плацяжом у 200000 

рублѐў невялікі 

пакунак. 

Атрыманая намі кніга надрукавана на іўрыце і 

назва яе гучыць так: "Мігдал эдер аль гагада 

шель песах‖. У перакладзе на беларускую мову 

азначае "Малітвы на першыя два вечары Пасхі‖. 

З гісторыі рэлігіі мы ведаем, што яўрэйская 

пасха святкуецца сем дзѐн у памяць аб 

цудоўным выратаванні яўрэяў з Егіпта. Выданне 

з каментарыямі Е.Міллера было надрукавана ў 

1892 годзе ў славутай тыпаграфіі ―Удава і браты 

Ромм‖ у Вільні. Гэтая тыпаграфія была 

заснавана ў 1803 годзе Борухам Роммам і 

існавала да 1940 года, калі была знішчана 

савецкімі ўладамі, друкавала пераважна 

яўрэйскую рэлігійную літаратуру. Набытая намі 

кніга налічвала каля ста старонак, апошнія не 

захаваліся. Вокладкі і старонкі зашмальцаваныя 

і падзѐртыя, як і старонкі, што сведчыць аб яе 

актыўным чытанні на працягу 60 год. Падобныя 

кнігі павінны былі быць у кожнай яўрэйская 

сям’і, канечне, былі і ў мѐрскіх яўрэяў, але былі 

знішчаны разам з насельніцтвам. Набытае 

выданне папоўніць нешматлікі збор яўрэйскай 

літаратуры музея кнігі і друку. 

ЦІКАВАЯ  ЗНАХОДКА. 

Вясною, калі актыўна ідуць працы па 

апрацоўцы зямлі, нам заўсѐды трапляюць 

старадаўнія знаходкі, якія хавае зямля. Вось і ў 

гэтым годзе вучань 6-б класа Шаўчонак Павел 

пры пасадцы агарода ў в. Пад’ельцы знайшоў у 

зямлі пацямнелы кружок з трыма дзірачкамі. 

Сваю знаходку ѐн прынѐс на ўрок гісторыі 

Беларусі. Настаўнік Ермалѐнак В.А. ўважліва 

вывучыў знаходку, ачысціў яе і распавѐў вучням 

наступную гісторыю. Невялікі металічны 

кружок-гэта манета 

Рэчы Паспалітай 

1660 года, якая 

чаканілася вартасцю 

ў 6 грошаў у часы 

панавання караля 

Рэчы Паспалітай Яна 

Казіміра ў горадзе 

Кракаве. На аверсе 

манеты змешчаны партрэт караля герб 

―Слепаворан‖. На рэверсе манеты змешчаны 

герб ВкЛ ―Пагоня‖ і герб Польшчы-арол. Унізе 

герб каралѐў ―Ваза‖. Манета доўгі час была ў 

абарачэнні, так як выявы на ѐй значна выцертыя. 

Калі манета выйшлі 

з абарачэння, яе 

выкарысталі як гузік, 

вось чаму 

пасярэдзіне яе мы 

бачым тры маленькія 

дзірачкі, прабітыя 

вострым цвіком, так 

як манета вельмі 

тонкая. Краі дзірачак 

былі закляпаны 

малатком, што яшчэ больш пашкодзіла манету. 

Пазней манета-гузік таксама была згублена. 

 

ЮБІЛЕЙ РЫШАРДА 

КУРЫЛЬЧЫКА.Знакаміты ўраджэнец з 

Дзедзіна 

Вялікі ўплыў аказвае на жыццѐ чалавека 

прыгажосць прыроды. Наваколлі Дзедзіна 
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валодаюць непаўторным хараством. Вось таму 

там нарадзілася шмат знакамітых людзей, якія 

праславілі наш край. Нямала пісалі пра 

пачынальніка беларускай літаратуры Пѐтру 

Простага (Бобіча), біскупа Чэслава Сіповіча, 

старшыню беларускага культурна-асветніцкага 

таварыства ў  Аргенціне Гайлевіча. І вось новае 

імя: Рышард Курыльчык. 

Рышард Курыльчык нарадзіўся ў 1945 

годзе ў вѐсцы Дзедзіна. Яго свядомае жыццѐ 

прайшло ў Польшчы, стаў знакамітым 

інжынерам-канструктарам, спецыялістам па 

будаўніцтву электрастанцый, у тым ліку 

атамных. Актыўна займаўся палітыкай, працаваў 

на высокіх дзяржаўных пасадах, быў ваяводам 

Паморскім і Слубскім, намеснікам міністра ў 

Варшаве. Але перш за ўсѐ ѐн шырока вядомы не 

толькі ў Польшчы, але і за яе межамі, як 

пісьменнік. І недарэмна яго называюць апошнім 

з магікан гістарычнай прозы сучаснай Польшчы. 

Ён аўтар такіх гістарычных кніг, як ―Сакрэтныя 

архівы караля каралѐў‖, ―Іерусалім, Іерусалім‖, 

―Апошні апостал‖, ―Папа‖, ―Нязломны з 

Назарэта‖ і іншых. У друкарні ―Чатыры чвэрці‖ 

выйшла яго кніга на беларускай мове ў  

перакладзе Анатолія Бутэвіча ―Славянскі 

світанак‖. Высокую адзнаку гэтай гістарычнай 

аповесці даў дацэнт кафедры  гісторыі БДУ 

Андрэй Прохараў. Кніга прысвечана самай 

таямнічай і самай старажытнай эпосе ў гісторыі 

славянства. Пра гэты перыяд няма амаль ніякіх 

гістарычных крыніц, або яны супярэчлівыя і 

недакладныя. Рышард Курыльчык дапаўняе 

невядомую гісторыю славянскіх плямѐнаў, 

пачынаючы з V ст. У мастацкай форме ѐн 

увасобіў складаны працэс утварэння славянскіх 

саюзаў, барацьбу славянскіх народаў з 

візантыйскай імперыяй. Наш зямляк спрабуе 

―знайсці славян‖ там, дзе пра іх яшчэ не 

апавядаюць гістарычныя крыніцы. Такім чынам, 

ѐн запаўняе ―белыя плямы‖ гісторыі. Вобразная 

мова галоўных герояў дазваляе чытачу 

апынуцца ў віхуры падзей старажытнасці. У 

2010 годзе на беларускай мове выйшла новая 

кніга нашага земляка: ‖Нязломны з Назарэта‖ аб 

гісторыі пад час смерці Ісуса Хрыста.  Абедзве 

кнігі з аўтографамі аўтара і перакладчыка 

знаходзяцца ў ―Музеі кнігі і друку‖ нашай 

школы.   Я думаю, кожны чытач, каму 

патрапяць гэтыя кнігі, не будзе расчараваны 

творчасцю нашага земляка. Для нашага музея 

наш славуты пісьменнік даслаў некалькі сваіх 

кніг на польскай мове, якія былі змешчаны  ў 

музеі кнігі і друку ў раздзеле ―Мѐршчына 

літаратурная‖. Таму зараз яго землякі могуць  

лепш пазнаѐміцца з выданнямі свайго земляка. 

Шчыра віншуем нашага земляка з 70-годдзем. 

Жадаем добрага здароў’я і плѐну ва ўсіх справах 

і памкненнях. 

 

Верш Славаміра Даргеля 

КАМЕНЬ-СЛЕДОВИК 

Матерь Божья от гнева бежала 

Сын младенец к груди прижимался 

Где на камень нога наступала 

След ступни на том месте остался 

 

На руках был младенец Иисус 

Неодетая, даже босая 



 
Мёрская даўніна май, чэрвень, 2015 

 16 

 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І. Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ssch3_mior@vitebsk.by, ermaljonak@gmail.com 

 

 

 

 

Убегала она в Беларусь 

Спасителя Мира спасая 

 

Матерь Божья бежала, рыдая 

От убивцев она убегала 

Там где слѐзы на землю упали 

Родники и озѐра остались 

 

Бьют криницы с чистейшей водой 

Словно слѐзы те Матери Божьей 

Там испив и омывшись водою Святой 

Ты здоровье и силу умножишь 

 

Все следы те оделись в гранит 

И на камнях навечно остались 

Там воды дождевой в них испив 

Чудеса неземные свершались 

 

Испытать на себе чудеса 

Приходили болящие многие 

 У слепых прозревали глаза 

Обретали движенье безногие 

 

Здесь бездетные к камню касались 

Ожидая своѐ исцеление 

И младенцы на свет появлялись 

Словно божье на то повеленье 

 

Прикоснитесь Вы к камню рукой 

След ступни в нѐм тепло излучает 

И кто верит в него всей душой 

Следовик всех всегда исцеляет 

 

В стране нашей спасен был Иисус 

Существует преданье такое 

Страна эта—моя Беларусь 

И еѐ называют Святою 
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