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ГОДЗЕ”* ПАДАРУНАК ВІКТАРА КАЛНІША* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* ШТЫК З 

ДВАРЧАНАЎ* ПАДАРУНАК З ПОЛЬШЧЫ* ВЕЛАПАХОД 1961 ГОДА* МІКОЛЕ ПАЎЛОВІЧУ – 

60*ЮБІЛЕЙ “ДЗІСЕНСКІХ ЧЫТАННЯЎ”* ПАЭМА МАР’ЯНА ДАРГЕЛЯ “Часлаў Дольскі” 

 

ЭКСКУРСІІ 

ГОСЦЬ З ВАРШАВЫ 

Наведвальнікамі нашых музеяў часта 

бываюць госці з Польшчы, і гэта невыпадкова. 

Многія з іх маюць тутэйшыя карані. Нядаўна 

нашы музеі наведаў са сваімі сынамі Аляксандр 

Корсак. Яго радаводнае дрэва знітавана са 

славутымі Корсакамі. Найбольш вядомы з іх 

стараста дзісенскі Баркалаб, які збудаваў горад і 

замак у Дзісне. Шмат па сабе пакінулі мецэнаты 

Корсакі і для Глыбокага, фундаваўшы там 

будаўніцтва двух велічных касцѐлаў і 

кляштараў. На Мѐршчыне вотчынай гэтага роду 

з’яўляўся маѐнтак Язна. Вітаўт Ермалѐнак 

правѐў для гасцей аглядную экскурсію па ўсіх 

музеях. Падчас аповеду ѐн не толькі распавѐў аб 

цікавых экспанатах, але і падказаў некаторыя 

новыя факты з гісторыі роду Корсакаў. На 

развітанне госць з Варшавы падараваў для музея 

кнігу пра сталіцу Польшчы, ахвяраваў грошы 

для выдання нашай газеты, тым самым 

пацвердзіўшы, што прадстаўнікі роду Корскаў 

не перасталі быць мецэнатамі. 

ЭКСКУРСІІ Ў СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 3-а і 3-б класаў  

Пасля завяршэння навучальнага года 

наведалі наш этнаграфічны м узей школьнікі 

малодшых класаў на чале з настаўнікамі 

Г.Э.Гайдзель і А. І. Зарудніцкай. Экскурсіі 

праводзілі Вітаўт і Марыя Ермалѐнак.  Дзецям 

было цікава даведацца аб прызначэнні рэчаў і іх 

назвах на беларускай мове. Многія ўпершыню 

змаглі папрацаваць старажытнымі прыладамі 

так, як гэтым раней займаліся сялянскія дзеці. 

Асабліва зацікавіліся вучні прыладамі для 

апрацоўкі лѐну. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ СПАРТЛАГЕРА.  

Падчас адпачынку ў спартыўным лагеры 

пры дзіцячай юнацкай спартыўнай школе яго 
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выхаванцы наведалі наш этнаграфічны музей. 

Экскурсію правѐў кіраўнік музея 

В.А.Ермалѐнак. На працягу паўтары гадзіны ѐн 

знаѐміў дзяцей з асноўнымі заняткамі нашых 

продкаў і прадметамі быту мінулай эпохі. 

Асабліва зацікавілі маленькіх дзяцей “пральная 

машына”-жлукта, жорны,  якія многія нават не 

маглі зварушыць з месца, прылады для 

апрацоўкі дрэва і лѐну, лекавыя расліны. Дзеці 

не толькі імкнуліся зразумець прызначэнне 

рэчаў, але і запомніць іх беларускія назвы. 

АБЕД У ХАЦЕ.  

Настаўнікі нашай школы вырашылі 

завяршыць навучальны год абедам у музеі 

“Сялянская хата”. Сапраўды, кіраўнік музея 

ствараў яго не толькі для экскурсій, але і для 

далучэння да традыцыйнага быту землякоў-

продкаў. Таму тут была пабудавана сапраўдная 

печ, дзе можна згатаваць смачную вясковую 

страву.  І сапраўды, па меркаванні ўдзельнікаў 

абеду атрымалася сапраўдная смаката. 

Старшыня прафсаюзнай арганізацыі школы 

Раіса Казлова, настаўніца Таццяна Крук і 

кіраўнік музея напалілі печ і падрыхтавалі ў ѐй 

дранікі са скваркамі, бліны з грыбамі. У чыгунку 

выдатна была стушана бульба. На завяршэнне 

абеду з печы на стол была пададзена яечня. 

Запівалі традыцыйным сялянскім напоем – 

журавінавым морсам. Пасля абеду было 

вырашана падобнае завяршэнне года зрабіць 

традыцыйным. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ПСКОЎ. 

У чэрвені адбылася э кскурсія работнікаў 

банка і іх сем’яў у Пскоў. Суправаджаў 

экскурсію і быў па дарозе экскурсаводам 

краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак. На працягу 

вандроўкі, праязджаючы па Мѐрскім і 

Верхнядзвінскім раѐнах, затым па Пскоўскай 

вобласці праз гарады Себеж, Апочку, Востраў, 

экскурсавод апавядаў аб гісторыі гэтых мясцін, 

аб славутых гістарычных падзеях і знакамітых 

асобах, звязаных з гісторыяй тых месцаў, дзе 

праязджалі вандроўнікі з Мѐраў. У Пскове 

эстафету мѐрскага краязнаўцы пераняла 

экскурсавод турыстычнай фірмы Global Travel 

Рыма Васільеўна.  Яна азнаѐміла нашых 

экскурсантаў з гісторыяй узнікнення горада 

Пскова, знакамітымі крэпасцямі горада, якія 

былі пабудаваны з вапняку і таму часткова 

захаваліся, найбольш значнымі помнікамі 

архітэктуры і 

гістарычнымі 

асобамі, лѐс 

якіх звязаны 

з пскоўскай 

зямлѐй; 

сярод іх – 

А.Пушкін, 

А.Неўскі, 

княгіня 

Вольга, 

С.Кіраў і 

інш. Затым 

адбылася 

паездка ў 

Пячорскі 

Ўспенскі 

манастыр, а таксама ў крэпасць Ізборск. Аднак 

нягледзячы на цікавыя помнікі гісторыі, 
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экскурсавод з Пскова паказала сваю поўную 

недасведчанасць у гісторыі – як рускай, так і, 

асабліва, беларускай. Вось, напрыклад, яе 

выказванне: “Падчас Лівонскай вайны войскі 

Івана Грознага вызвалілі Полацк ад палякаў”; і 

падобных “перлін” у яе было шмат. Таму, на 

адваротным шляху Вітаўту Ермалѐнку давялося 

яшчэ працягваць экскурсію, выкрываючы хібы ў 

расказе папярэдняга экскурсавода. 

ВЫВУЧЭННЕ КАЛОНЫ Ў ЛЯВОНПАЛІ .  

Як мы ўжо пісалі, польскі ўрад выдзеліў 

сродкі для рэстаўрацыі калоны ў гонар 

Канстытуцыі 3 мая 1791 года ў вѐсцы 

Лявонпаль. Для 

папярэдняга 

вывучэння стану 

калоны, 

правядзення 

вымярэнняў і 

фотафіксацыі 

прыехаў старшыня  

Рэспубліканскага 

Таварыства аховы 

помнікаў гісторыі і 

культуры Антон 

Астаповіч. У 

бліжэйшы час 

будзе створаны 

чарцѐж помніка. Дапамагаў праводзіць 

даследаванне краязнаўца з Мѐраў Вітаўт 

Ермалѐнак. 

 

Да 75 годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны. 

ФОТАЗДЫМКІ “ДЗІСНА Ў 1941 ГОДЗЕ”.  

У чэрвені спаўняецца 75 год з трагічнай 

даты для нашага народа –  пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны. Якая трагедыя гэта была для 

жыхароў нашага краю, сведчаць ужо першыя дні 

той страшнай вайны. На нямецк ім аўкцыѐне 

наш руплівец Кандратовіч Ігар знайшоў 

некалькі здымкаў Дзісны, якія прадаваліся 

толькі цалкам у альбоме, таму выкупіць іх нам 

не хапіла сродкаў. Але Ігару ўдалося скапіяваць 

іх у электронным варыянце. Мы зараз змяшчаем 

толькі тыя, якія раней не друкаваліся ў нашай 

газеце. Ізноў вяртаемся да кнігі ўспамінаў не раз 

цытаванага ўжо намі Эдмунда Кузіновіча “З 

каралеўскага горада Дзісны праз Слупск да 

Вроцлава” з мэтай канкрэтызаваць пабачанае на 

здымках. Вось што мы чытаем аб падзеях 

пачатку ліпеня ў гэтым горадзе. “Новыя 

вайсковыя часткі Чырвонай Арміі рыхтавалі 

абарону горада з паўднѐва-заходняга боку. 

Закончыўшы будаўніцтва абарончай лініі, яны 

па загаду зверху разбурылі зробленае і пакінулі 

Дзісну. Прыходзілі іншыя – ізноў будавалі 

абарону ў новых месцах. Ад Горак з’явіўся 

адзінокі рускі танк і заглух у горадзе, як перад 

тым і гусенічны цягач з пушкай. Відаць, 

скончылася паліва. Танкісты пайшлі, а людзі да 

прыходу немцаў паспелі выняць знутры тэхнікі 

ўсѐ, што можна было выкарыстаць у 

гаспадарцы. 27 чэрвеня немцы скінулі некалькі 

бомбаў, пашкодзіўшы будынак ваенкамата, 

раскідаўшы па вуліцы стосы грозных папер з 

гербавымі пячаткамі СССР. У будынку пошты 

адвалілася адна сцяна.  З вуліцы Касцюшкі 

Конскага рынку было ўсѐ спалена. З дому 
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Янкеля засталіся тры мураваныя сцяны. Тут 

восем месяцаў назад была адчынена гарадская 

пякарня. Ад пякарні засталіся толькі печы. 

Замест дрэў стаялі абгарэлыя сукавіны без 

лістоў. Выгарэла ўсѐ ад жалезнага маста да 

Дзвіны. Нямецкія штурмавыя атрады прыбылі ў 

Дзісну па старым тракце Баторыя 4 ліпеня 1941 

года. На правым беразе Дзісѐнкі рухаліся 

матацыклы з прычэпамі, з іх аўтаматчыкі раз за 

разам стралялі ў бок маста. За імі ішлі 

бронемашыны, спыняліся, каб зрабіць выстрал. 

Савецкія пехацінцы не мелі ні матацыклаў, ні 

лѐгкіх танкаў… Ехаў матацыкл з каляскай, 

кіраваў узброены салдат, а пасажыр з 

фотаапаратам “Лейка” фатаграфаваў ваколіцы.” 

Магчыма, яго нашчадкі і прадаюць на аўкцыѐне 

тыя здымкі Дзісны, якія зрабіў іх продак у 

далѐкім 1941 годзе. На здымках мы бачым побач 

з Дзісенскім шпіталем нямецкія санітарныя 

машыны і нямецкіх параненых салдат. Па 

ўспамінах яшчэ аднаго відавочца падзей – 

Міхала Пранеўскага, параненых нямецкіх салдат 

было шмат, таму што баі на Дзісенскім 

плацдарме за Заходняй Дзвіной працягваліся да 

14 ліпеня. Многія параненыя проста не 

вытрымлівалі спякоты і задыхаліся ў санітарных 

машынах, без доступу паветра. Таму побач са 

шпіталем выраслі цэлыя могілкі ўздоўж былой 

вуліцы Пілсудскага. 

Яшчэ адзін здымак Дзісны часоў вайны 

даслаў нам краязнаўца з Верхнядзвінска Антон 

Францавіч Бубала. На ім мы бачым фрагмент 

маста праз раку Дзісна і яго ахову: немца і 

мясцовага паліцэйскага. Аб гэтым таксама нам 

пакінуў успаміны Эдмунд Кузіновіч: “Загадам 

паліцыі ўстанавілі графік грамадзян, якія 

павінны былі дзяжурыць на мосце. Я таксама 

дзяжурыў. Паліцыянт быў узброены рускай 

вінтоўкай Мосіна. Вартавалі мост, седзячы на 

левым беразе, каб у выпадку трывогі можна 

было ўцячы ў горад.” 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ  

ПАДАРУНАК ВІКТАРА КАЛНІША.  

У чарговы раз, наведаўшы музей, наш 

сябра, настаўнік гісторыі з Краславы Віктар 

Калніш прывѐз для музея кнігі і друку некалькі 

экспанатаў. Найбольш цікавы з іх наглядны 

дапаможнік па астраноміі “Рухомая карта 

зорнага неба” пяцідзесяцігадовай даўніны, 

падобная ўжо не выкарыстоўваецца ў сучаснай 

школе. Цікавыя 

па зместу і 

падручнікі па 

эканоміцы для 

8-га класа на 

рускай і 

латышскай 

мовах. 

Дзякуючы таму, 

што яны былі 

створаны 

калектывам 

настаўнікаў-

практыкаў, напісаны проста і даходліва для 

вучняў, якія павінны пазнаѐміцца з асновамі 

эканамічных ведаў. Віктар падараваў і два 

геаграфічныя атласы для школы, адзін з іх 

толькі па геаграфіі Латвіі, другі па геаграфіі 
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краін свету, абодва на латышскай мове.  Шмат 

пазнавальнага знаходзіцца і ў падараваным 

краязнаўцам з Краславы “Гістарычным атласе 

Латвіі”. У ім утрымліваюцца не толькі 

гістарычныя карты, пачынаючы ад эпохі 

ледавіка, але і шматлікія малюнкі і здымкі, якія 

даюць яскравае ўяўленне аб гісторыі гэтай 

краіны. Атлас па сусветнай гісторыі, які 

ахоплівае асноўныя перыяды ўсеагульнай 

гісторыі ад старажытнасці да сучаснасці, 

пазбаўлены нагляднасці і таму менш цікавы для 

вучняў. 

ШТЫК З ДВАРЧАНАЎ. 

Восенню мінулага года мы атрымалі ў 

падарунак ад дырэктара Слабадской базавай 

школы Браніслава Зыгмундавіча Невяроўскага 

лыжы польскага пагранічніка 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Новую знаходку – штык – ѐн 

знайшоў, нарыхтоўваючы глебу для свайго 

агарода. Торф быў прывезены падчас 

меліярацыі, якая праходзіла якраз там, дзе 

знаходзіліся валы Дрысенскага ўмацаванага 

лагера. Таму спачатку ў нас і ўзнікла гіпотэза, 

што гэта, магчыма, французскі штык. Пазней мы 

звярнуліся да знаўцы ваеннай гісторыі і зброі 

Рышарда Ёдчыка з Беластоку. Ён пераканаўча 

даказаў, што гэта штык ад нямецкага карабіна 

Маўзер 1860 года. Даўжыня ляза клінка 44 см, 

рукаяткі – 12 см, шырыня ў найбольш 

захаваным месцы 2,5 см. Хоць сама вінтоўка 

такога тыпу ўжо не ўжывалася падчас Першай 

сусветнай вайны, але штык працягваў служыць 

ужо з новай зброяй. У сувязі з тым, што ў гады 

Першай сусветнай вайны ў нашым краі не было 

баѐў з нямецкай арміяй, то хутчэй за ўсѐ гэтая 

зброя выкарыстоўвалася ў 1919 – 1920 гады, калі 

ў нашых мясцінах адбывалася шмат баявых 

сутычак польскіх войск з чырвонаармейцамі. 

Штык мог выкарыстоўвацца ў польскай арміі, бо 

пасля заканчэння Першай сусветнай вайны на 

тэрыторыі Польшчы засталося шмат нямецкага 

ўзбраення.Так што падараваная нашаму 

гістарычнаму музею ваенная знаходка 

з’яўляецца напамінам аб падзеях той эпохі. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ.  

Чарговыя экспанаты для гістарычнага 

музея набыў ад “чорнага капальніка” кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак. Перш за ўсѐ былі 

выкуплены разнастайныя манеты розных часоў. 

Большасць іх была 

знойдзена ў раѐне Друі і 

латвійскай Піедруі. Самымі 

старажытнымі з іх 

з’яўляюцца арабскія 

дырхемы ІХ – Х стагоддзяў. 

Усе яны з нойдзены толькі ў 

фрагментах. Вага фрагментаў 3,05, 2,85, 1,6, 0,7 

грамаў. Адносяцца яны 

да часоў кіравання 

халіфаў Абасідаў і 

Саманідаў.  Папоўнілі 

мы нашу калекцыю і 

шэрагам сярэднявечных 

манет. Самыя раннія з іх 

– два паўгрошы польскага караля і вялікага 

князя літоўскага Жыгімонта І Старога – 

адносяцца да 1517 і 1522 гадоў. Да 1614 года 

адносіцца набыты намі паўтарак, або паўтары 
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грошы Жыгімонта ІІІ Аўгуста. Уяўляе пэўную 

цікавасць і солід 1627 года чаканкі Георга 

Вільгельма, караля Прусіі, які ў той час быў 

вязнем Рэчы Паспалітай.  Купілі і вялікую 

калекцыю солідаў, або шылінгаў. Найбольш 

выдатная захаванасць з іх чатырох солідаў 

шведскай каралевы Крысціны Вазы, якія былі 

чаканены ў 1632 – 1644 годзе ў Рызе, сталіцы 

Лівоніі, якая тады ўваходзіла ў склад Швецыі. У 

дадатак атрымалі і дзве барацінкі, або соліды 

Яна Казіміра 1660 г. чаканкі ВКЛ і Польшчы. 

ПАДАРУНАК З ПОЛЬШЧЫ  

Сталы сябар нашага музейнага 

аб’яднання – старшыня таварыства Браслаўчан у 

Польшчы Ўладзіслаў Краўчук – падараваў нам у 

музей кнігу Караля Ольгерда Боргарда “Значыць 

капітан” Гэтае выданне было надрукавана ў 

1980 годзе ў Гданьску. Кніга прысвечана 

дзейнасці нашага славутага земляка капітана 

Мамерта Станкевіча. Маці яго, Ева Руткевіч, 

паходзіць з маѐнтка Якубова, на могілках у 

суседняй вѐсцы 

Паплавы 

пахаваны яго 

бацька 

Аляксандр 

Станкевіч.  

Мамерт 

Станкевіч быў 

заснавальнікам 

польскага 

ваенна-марскога 

флоту, капітан 

першага 

польскага 

трансатлантычна

га лайнера “Пілсудзкі”. Ён геройскі загінуў 

падчас Другой сусветнай вайны. Караль Борхард 

служыў пад началам нашага земляка. У сваѐй 

кнізе, якая прызнана ў Польшчы лепшым 

выданнем аб мараках, аўтар з замілаваннем 

апавядае пра марскую службу і пра высокія 

службовыя якасці і чалавечнасць нашага 

земляка, капітана Мамерта Станкевіча. У 

выданні змешчана і шмат здымкаў, якія 

апавядаюць аб нашым капітане і яго караблях. 

ВЕЛАПАХОД 1961 ГОДА  

У гэтым годзе споўнілася 55 год з часу 

правядзення цікавага велапаходу, які быў 

арганізаваны настаўнікам гісторыі Мѐрскай СШ 

№1, удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны 

Міхаілам Іосіфавічам Латышавым. Мы змесцім 

пра яго аповед з мэтай параўнання сучасных 

турыстычных вандровак з тымі, якія праходзілі 

звыш паўстагоддзя назад. Па выніках паходу 

быў складзены альбом з тэкстам і фотаздымкамі, 

які падаравала нам у музей адукацыі ўдава 

настаўніка Ніна Пятроўна. 

Са зместу альбома мы даведаліся, што 

паход праходзіў у рамках Рэспубліканскай 

экспедыцыі піянераў і школьнікаў. Пасведчанне 

турысцкага атрада № 10 сведчыць, што 

колькасць удзельнікаў у ім складала 14 вучняў 

9-га класа. Назавѐм іх імѐны і прозвішчы –  тых, 

хто дажыў да нашага часу і мог бы падзяліцца 

сваімі ўспамінамі аб гэтай велавандроўцы: 

Жабѐнак Лідзія, Качан Зоя, Кавалѐва Люся, 

Катовіч Ларыса, Мароз Валя, Арол Тамара, 

Паршута Генадзь, Сцепулѐнак Таня, Сушко 

Павел, Шчасная Лілія, Федуковіч Зыгмунд, 

Холадаў Георгій, Шамшур Сяргей, Шаўчонак 

Мікалай. Мэта паходу – азнаѐміцца з 

буйнейшымі прадпрыемствамі Полацка, скласці 

эканамічны дзѐннік паходу. Як мы бачым, у тыя 

часы зусім не надавалася значэнне вывучэнню 

культурна-гістарычнай спадчыны. Паход 
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працягваўся чатыры дні. Была складзена і 

картасхема маршрута. 

Выехалі турысты з Мѐраў а восьмай 

раніцы і першы адпачынак зрабілі праз 17 

кіламетраў, у Мальцах. У адрозненне ад 

сѐнняшняга часу, тады не было ніякай тэхнікі 

бяспекі, бо хлопцы адразу пачалі купацца ў 

незнаѐмым месцы, што зараз катэгарычна 

забаронена. У Далгінаве, як бачым са здымкаў і 

апісання, адбылася сустрэча з калгаснікамі 5-й 

брыгады калгаса “Савецкая Беларусь”. Цікава, 

што з мясцовымі жыхарамі была праведзена і 

палітычная інфармацыя аб сучасным моманце. 

Вучні і сяляне дамовіліся аб шэфскай дапамозе 

восенню па ўборцы, дзе ў той час патрабавалася 

ручная праца. 

У Дрысу (так тады называўся 

Верхнядзвінск) перапраўляліся ля вѐскі Слабада 

на пароме. У Дрысе былі ўжо ў 12.30. Так што 

рух быў даволі хуткі, улічваючы, што дарога 

тады была месцамі гравійнай, месцамі – 

брукаванкай.  Ізноў купанне, на гэты раз у 

Дзвіне; на здымках бачна, што турысты 

плаваюць пасярэдзіне гэтай небяспечнай ракі. З 

дзѐнніка мы даведваемся, што ўдзельнікі 

велапаходу наведалі краязнаўчы музей у 

Дрысенскай сярэдняй школе. Завуч школы 

Міхаіл Абрамавіч Рыц пазнаѐміў мѐрцаў з 

гісторыяй яго стварэння. 

Акрамя музея, турысты з Мѐраў 

пазнаѐміліся з помнікам загінулых у Вялікую 

Айчынную вайну, помнікам у гонар вайны 1812 

года і помнікам У.І.Леніну, пабывалі ва 

ўнівермагу. Пасля быў адпачынак да 19 гадзін, 

каб не ехаць у спѐку. Ад горада турысцкая група 

праехала яшчэ 40 кіламетраў, дарога тут была 

ўжо з асфальтавым пакрыццѐм. Ехалі, пакуль не 

сцямнела, зрабіўшы кароткі прывал толькі ў 

Зяльках. Спыніліся на начлег ля вѐскі Струбкі. 

Кароткая вячэра і сон. Начавалі па-спартанску: 

без палатак, закруціўшыся ў лѐгкія коўдры, 

падклаўшы пад сябе толькі галінкі. Ля вогнішча 

былі пакінуты на ноч дзяжурныя. Як мы бачым, 

цэлы дзень турысты былі без гарачай стравы. 

На другі дзень паходу пад’ѐм быў у 6.30, і 

адразу без сняданку мѐрскія турысты 

накіраваліся ў дарогу. Прывал і сняданак былі 

толькі праз 16 кіламетраў ля вѐскі Ахотніца, за 

11 кіламетраў да Полацка. У самім Полацку 

дарога была дрэнная і, акрамя таго, быў рух 

машын, таму група злезла з ровараў і пачала 

рухацца пехатою. У горадзе турысты з Мѐраў 

уладкаваліся ў Доме піянераў, дзе знайшлося 

памяшканне для веласіпедаў і начлегу. Пасля 

абеду краязнаўцы пазнаѐміліся з гістарычнымі 

месцамі старажытнага горада: Чырвоным 

мастом праз Палату, краязнаўчым музеем, 

Верхнім замкам, Сафійскім саборам, будынкам 

былога езуіцкага калегіума, пазней кадэцкага 

корпуса. Цікава, што на здымку мы бачым і сам 

касцѐл Святога Стэфана, які будзе ўзарваны праз 

некалькі месяцаў. 

На наступны дзень удзельнікі велапаходу 

знаѐміліся з заводам “Шкловалакно”. Па цэхах 

была праведзена экскурсія. На трэці дзень 

турысты пабывалі на будоўлі 

нафтаперапрацоўчага завода ў Наваполацку, дзе 

зноў была праведзена экскурсія. У альбоме 

паходу захавалася шмат здымкаў, якія маюць 

зараз гістарычную каштоўнасць, бо горад і завод 

яшчэ толькі будаваліся. Ад новабудоўлі турысты 
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накіраваліся дадому праз Літвінава, 

Астроўшчыну, Дзісну. Апошні прыпынак быў у 

Туркове. За час паходу здараліся толькі 

невялікія паломкі ровараў, якія вучні 

рамантавалі самі. 

В.Ермалёнак 

АНОНС.  

ВЕЛАПАХОД ПА МАРШРУЦЕ 

“ДРЫСЕНСКА-ДЗІСЕНСКІ  ПЯРСЦЁНАК 

ВАЙНЫ 1941 – 1945 гг.”  

З мэтай распрацоўкі маршрута чарговага 

турысцка-краязнаўчага паходу ў чэрвені сябры 

гуртка “Арганаўты мінулага” здзейснілі 

велавандроўку па маршруту Мѐры-Лявонпаль–

Слабада–Узмѐны – Дрыса – Валынцы – Зялькі – 

Дзісна – Туркова – Чэрасы–Мѐры.  Падчас 

паходу адбывалася вывучэнне памятных месцаў, 

звязаных з апошняй вайною, вывучэнне 

археалагічных архітэктурных, гістарычных і 

прыродных помнікаў, былі сустрэчы з 

краязнаўцамі і старажыхарамі. Больш 

падрабязнае апісанне велапаходу будзе 

змешчана ў наступных нумарах. 

 

ЮБІЛЕЙ “ДЗІСЕНСКІХ ЧЫТАННЯЎ”  

20 год мінула, калі ў культурна-

гістарычным жыцці нашага раѐна адбылася 

значная падзея – першая навукова-практычная 

канферэнцыя “Дзісенскія чытанні”. Іх 

арганізатарамі былі культурна-асветніцкі цэнтр 

імя Язэпа Драздовіча на чале з Міхасѐм 

Райчонкам, гістарычны музей СШ№3 г.Мѐры і 

яго кіраўнік Вітаўт Ермалѐнак, раѐнны 

гісторыка-этнаграфічны музей на чале з Тамарай 

Мішчышынай. “Дзісненскія чытанні” сабралі 

дзясяткі навукоўцаў і краязнаўцаў не толькі з 

Беларусі, але з Польшчы і Расіі, Чэхіі, Германіі, 

ЗША. Асабліва вялікая дэлегацыя навукоўцаў 

была з Гарадзеншчыны на чале з доктарам 

Андрэем Масіѐнкам. На канферэнцыю было 

прадстаўлена звыш сарака дакладаў па тэмах, 

звязаных з даследаваннем Мѐршчыны і 

Дзісеншчыны. Удзельнікі канферэнцыі пабывалі 

ў раѐнным і гістарычным музеі, наведалі 

Лявонпаль і Дзісну. Нажаль, у сувязі с 

закрыццѐм дзейнасці фонда Д. Сораса на 

Беларусі, мы не змаглі надрукаваць матэрыялы 

канферэнцыі асобным выданнем, але гісторыка-

дакументальная хроніка Міѐрскага раѐна – кніга 

“Памяць” – у значнай ступені ўтрымлівае 

звесткі, якія ўпершыню былі агучаны на 

“Дзісенскіх чытаннях”. Даследчык з Польшчы 

Эўгеніюш Забэла выкарыстаў матэрыялы 

чытанняў пры напісанні кнігі “Дзісна – бастыѐн 

над Дзвіной”. 

МІКОЛЕ ПАЎЛОВІЧУ – 60  

24 чэрвеня 2016 года адзначыў свой 

шасцідзесяцігадовы юбілей краязнаўца і 

калекцыянер з Даўгаўпілса, руплівец нашых 

музеяў Паўловіч Мікалай Канстанцінавіч. 

Нарадзіўся будучы збіральнік у г. 

Карэлічы Гродзенскай вобласці. Дзяцінства яго 

прайшло ў вѐсцы Цырын, якая славілася сваѐй 

гістарычнай спадчынай. Вялікую ролю ў 
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станаўленні будучага краязнаўцы адыгралі 

дырэктар Цырынскай школы П.П. Сачыўка, 

аповеды бацькі і старажыхароў. З маленства 

Мікалай пачаў займацца пошукамі і 

збіральніцтвам артэфактаў мінуўшчыны. Гэтае 

захапленне паспрыяла на выбар будучай 

вучобы, і М.Паўловіч скончыў гістарычны 

факультэт. Сваѐ жыццѐ ѐн звязаў, аднак, з 

прафесіяй будаўніка. 

Але дзякуючы гістарычнай падрыхтоўцы, 

Мікалай Канстанцінавіч дасягнуў выдатных 

поспехаў у краязнаўстве. Пасля заканчэння ВНУ 

ѐн жыве ў Даўгаўпілсе, і таму галоўнай тэмай 

яго даследаванняў з’яўляецца гісторыя 

беларусаў у Латвіі. Па гэтай і па іншых тэмах 

Міколам Паўловічам назапашана шмат 

матэрыялаў: кніг, часопісаў, паштовак, 

дакументаў і іншых матэрыялаў. Акрамя гэтай 

тэмы, краязнаўца з Латвіі цікавіцца тэмай сваѐй 

радзімы – Навагрудчыны і Браслаўшчыны, 

адкуль паходзіць яго жонка. 

Мікола Паўловіч быў удзельнікам 

шматлікіх навуковых канферэнцый у розных 

краінах. Яго 

даследаванні 

друкаваліся ў 

шматлікіх 

выданнях: 

кнігах, 

зборніках, 

часопісах, 

газетах. Свае 

калекцыйныя 

зборы ѐн 

шчодра 

перадае ў музеі Браслава, Даўгаўпілса, 

Краславы, Віцебска і г.д. На працягу звыш 

дзесяці год для нашага музейнага аб’яднання 

руплівец падараваў сотні разнастайных 

экспанатаў: старажытных кніг, манет, паштовак, 

бонаў, марак і шмат іншага. 

Мікола, з’яўляючыся сябрам беларускага 

таварыства ў Даўгаўпілсе “Уздым”, праводзіць 

вялікую грамадскую працу па захаванні 

нацыянальнай свядомасці беларусаў у Латвіі. 

Шчыра жадаем нашаму юбіляру здароў’я, 

бадзѐрасці, аптымізму, плѐну ў пошуках, а 

таксама ва ўсіх справах і памкненнях. 

ПАЭМА МАР’ЯНА ДАРГЕЛЯ “Часлаў 

Дольскі”  

Даргель Мар’ян Міхайлавіч нарадзіўся ў 

вѐсцы Більдзюгі, зараз Шаркаўшчынскі раѐн, у 

1947 годзе. Вучыўся ў Більдзюгскай школе, 

потым у Мѐрскай вячэрняй школе. Пазней 

скончыў Вышэйшую партыйную школу ў 

Мінску. Працаваў у Мѐрскім раѐне на розных 

пасадах: у аўтабазе, сакратаром партарганізацыі 

ў саўгасе “Міѐрскі”, інструктарам райкама 

партыі, дырэктарам хлебазавода. З 1986 года 

працаваў на розных пасадах у Віцебскім раѐне. 

Зараз на пенсіі, жыве ў Віцебску. Любіць 

займацца 

паэтычнай 

творчасцю. Яго 

творы 

публікуюцца ў 

розных газетах. 

Прапануем увазе 

чытачоў яго 

паэму, якая 

напісана на 

нашым мясцовым 

матэрыяле. 

“Пісаць 

пра мінуласць – не крочыць назад. Пісаць пра 

сучаснасць – не рвацца наперад. 

“...зважыць былое, у заўтра паверыць”. 

Ларыса Геніюш. 

Маім калегам, аддаўшым народу 

талент, здароў’е, а – ў радзе 

выпадкаў – і само жыццѐ. 

(Праз пакаленне, “жыўшае ў цяні“) 

Дырэктарскаму корпусу, вясковай 

інтэлігенцыі 

ЧАСЛАЎ ДОЛЬСКІ  

  

Мой родны край, ты Богам даны, 

Ды продкам, што збярог цябе,  

Усѐ жыццѐ з табой мы паяднаны, 

Як маці сына, горнеш да сябе! 
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І ў нас людзей, як і ў прыродзе, 

Карэнні там, дзе семя прарасло, 

І нават гарадское асяроддзе, 

Вытокі мае–вѐску ці сяло. 

І памяць аб мілым тым куточку, 

У якім жыццѐ было пачата, 

Плывуць у снах спакойнай ночкай– 

Азѐрка з рэчкай, пад саломай хата. 

Даўно там усѐ змянілася на яве, 

Нібы вада ў ціхай рэчцы, неўзаметку. 

Няма дамоў, ні камянѐў на справе, 

Не тыя сталі далі і палеткі– 

Мясціны родныя з другім абліччам. 

Не пазнаѐм яго, як і суседзі нас, 

Сябры больш не прыходзяць 

на сустрэчу– 

Іх забраў няўмольны час. 

Усѐ цячэ на белым свеце, 

На месцы не стаіць нішто, 

Аблачыну ў нябессі гоніць вецер, 

І рух адвечны не запаволіць аніхто. 

Бяжыць жыццѐ нястрымна наша. 

Але надзея прывідам маячыць, 

Што будуць поўнымі 

яшчэ і сталы і чашы, 

Хацеў бы толькі я зазначыць, 

Гісторыя–няпростая навука, 

Зубрыць яе карысці мала, 

Данесці ж трэба праўду ўнукам, 

Каб іх знянацку гора не спадкала. 

Каб бераглі свой край, 

як зрэнку вока, 

Не гандлявалі, не здавалі ў прымакі, 

Бо без сваѐй зямлі, 

адкуль усе вытокі, 

Чужынцы яны ў свеце, лайдакі. 

Зямля! Спрадвеку ты ўсяму аснова, 

Дзяржавы нашай моц табой стаіць, 

Мы скажам: гэта ісціна не нова– 

І гарады, і прамысловасць, 

І вѐскі без зямлі не могуць быць. 

Яна як маці ўсяму дастатку, 

Надзея, уцеха і прытулак.  

А ў жыцці, ад самага пачатку, 

Дае нам радасць і ратунак. 

  Вытокі. 

Дзяцінства  сябар –Часлаў Дольскі, 

Быў хлопец змалку здатны, 

У яго і бацька ў часе польскім 

На ўсю акругу 

быў цясляр  выдатны. 

Наўкола ладзіў хаты, свірны, пуні, 

Зямлі меў мала, жыў толькі з працы. 

А жонка ўзоры ткала, 

бяліла іх ля студні, 

Жылі ля рэчкі ў хаце, не ў палацы. 

Кірмаш з касцѐлам толькі ў святы– 

штодзѐнна шэрыя будні. 

Быў  Дольскі добры гаспадар: 

Аднаслоўны, дбайны, 

не зайздросны. 

Падстаць яму Альдона, 

прыгожая на твар, 

А якія ж узоры ткалі яе кросны! 

Змяніла ў краі лад увесь вайна: 

Датла агаліла і Дольскіх не забыла,  

Іх дзетак-блізнятак мінай забіла. 

Міхал маліўся за іх і на фронце, 

А вярнуўся дамоў–смутак, гора, 

Замест гасцінцаў–крыж на пагосце. 

        Альдона змарнела, сплакала мора. 

О, Божа! Беражы Беларусь! 

Не будзь на ѐй госцем! 

Дастаў Міхал інструмент,  

схаваны злым часам. 

(Вяскоўцы празвалі яго 

“ватэрпасам”). 

Не было ў той час анікому спачыну: 

З руін край паўставаў, 

будоўля ішла, 

Заводы, дарогі, хаты, адрыны. 

Трывог жа і ўлада яшчэ надала– 

новы курс узяла: 

Ці хочаш, ці не–уступай у калгас. 

Пайшлі, куды ж дзенешся, 

без ахвоты. 

У нядобры час нарадзіўся 

сынок якраз. 

Жыццѐ не стаяла, 

штодзѐнна турботы, 

Стараліся, а ў доме–ні ўзяць, 

ні даць. 

Між тым за другіх ім стала лацвей– 

Міхала ўзялі ў МТС  
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сталяром працаваць. 

Завѐўся рублік, займелася збожжа, 

Памалу і Чэсік падрос, пайшоў у школу, 

Альдона ткала карункі асцярожна. 

Мо б і лепш зажылі працалюбы, 

але Міхал марнеў, стаў невясѐлы. 

З вайны ў грудзях яму балела: 

У акопах не быў, а на мастах, 

Але і там не раз куля ў яго ляцела, 

Бо вораг зверху 

сеяў смерць і страх. 

Спачыну ніякага ні ў дождж, 

ні ў холад, 

Наперад хутчэй–загад камандзіраў. 

О, колькі ж рэк намасціў, 

загаціў балот! 

І грудзі ў вадзе ледзяной 

прастудзіў,  

А там да таго ж асколак сядзеў. 

Памѐр вайны працаўнік; 

хавалі радня і суседзі, 

Ад калгаса дамавіна, цяля– 

вось і ўся дабрата. 

А Часлаў у трынаццаць год стаў сірата. 

Каб жа адзін, а то і сястрыца, 

На шэсць год маладзей за яго. 

(Спробы былі з Альдонай жаніцца– 

Адказ быў: “ Не! Не змяню 

ніколі Міхалку свайго”). 

Выпрабаванні, гарт. 

Як ранка ў сэрцы–той смутны год. 

Быў Чэсік спрытны, 

але ж сілы не меў, 

Мо бацькі наказ–не зганьбіць род 

Падлетка трымаў і нейкія сілы даваў. 

(“Сынок, рабі так, 

каб дзякуй казаў народ!”). 

Сівец не брала каса, 

бы д’ябла бараду, 

Плужок віхляў, 

не лез у зямлю, вырываўся, 

Вяскоўцы бачылі ягоную бяду– 

Але ж хто плячо падставіць браўся? 

Закончыў школу–падацца куды? 

І што ж магла даць мама-ўдава? 

(Гадаваць жа патрэбна і сястрыцу). 

Сябры  пайшлі вучыцца, у гарады, 

А ѐн працу сяла спазнаў,  

а не сталіцу. 

Зазначыць павінен 

здольнасці хлапца. 

Выдатнік у школе быў 

па ўсіх прадметах: 

Дасціпны, уніклівы да ўсяго 

 без канца, 

На гармоніку граў яшчэ пры гэтым. 

Капрызны конь дастаўся яму, 

а не лѐс– 

Жыццѐ пазнаў з тыльнага боку, 

І кпіны, і здзекі  

замест падтрымкі нѐс, 

Піў горкі палын заміж мѐду ці соку. 

Да тэхнікі меў хлапчук 

з маленства цягу, 

Бацькі і суседзі дзівіліся гэтым– 

Падабраў да ходзікаў 

шасцярэнькі, вагу, 

(З сябрамі рабілі тайком пісталеты). 

Любіў прыроду, лес з дзяцінства, 

З увагай слухаў жаўрука, зязюлю, 

Напэўна ад іх пераняў тыя каленцы, 

Што імітаваў на гармоніку 

ў завуллі. 

Як стаў гаспадар, павѐўся разважна, 

Не лез у бойкі, не хваліўся адвагай. 

У бацьку Чэсік, пайшоў– 

высокі вырас, статны і зграбны.  

А ад маці твар прыгожы дастаўся. 

Характар меў спакойны, разважны, 

Але і ўпарты быў,  

як свайго дабіваўся. 

На гармоніку граў вечары, 

Не быў і ў дзяўчат забыты увагай. 

Каханне пазнаў, яшчэ да пары. 

Але ж і быць не хацеў сярмягай. 

Абставіны кавалі характар хлапца, 

Не меў ѐн падтрымкі  вядомага айца. 

Што лѐгка давалася другім– 

То сябру працай і розумам сваім. 

І выйсці ў свет яму  

праз ПТВ давялося таму. 

Але не толькі прафесію 

 там набыў юнак, 

Сам завуч параіў 
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займацца далей у ВНУ, 

Дыплом з адзнакай  

стаў розуму знак. 

Іншым і войска не дало анічога, 

І з семінарый не ўсе святары. 

Часлаў быў з сяла– 

але пакрою другога, 

Бо стрыжань меў моцны ўнутры. 

Прызналі пагодкі, і старэйшыя гэта, 

Афіцэры таксама яго паважалі, 

Падмянялі сяржантаў, 

як аўтарытэтам. 

Напэўна б у вайну–меў медалі. 

Не траціў дарэмна 

ў казарме свой час, 

Як мог паглыбляў свае веды, 

Хаваўся ад блазнаў у спецклас, 

Займаўся спортам пасля абеду. 

Падаўся у тэхнікум  

пасля звальнення ў запас, 

Узлажылі абавязкі старасты курса. 

Вагоны грузіў на станцыі не раз– 

Адзецца ж патрэбна было і абуцца. 

Задаўся цвѐрдай мэтай цяпер; 

Насілі продкі гонар шляхецкі, 

Буду ў родзе першы інжынер, 

Цяпер парадак другі–буду савецкі. 

А які ж светапогляд засвоіў юнак? 

Кірунак жыцця ўсяго ў ім: 

Казалі дома–на ўсім Божы знак, 

А ў школе–Бога няма зусім. 

І гэтай дылемы не рашыў ѐн ніяк, 

З рэлігіяй, як іншыя, не ваяваў, 

Але і не хадзіў, узросшы, ў святыні, 

У падсвядомасці, мусіць, 

дзесьці таіў, 

Сумленне стараўся мець чыстае, 

Звяраў яго часта з бацькамі сваімі. 

Не краў, як вялося ў іхняй сям’і, 

Ад гарэлкі, брыдкаслоўя выстаяў, 

Не стаў і сябрам 

разгульнай кампаніі. 

Напэўна, скажа які чытач з кпінай: 

Ваш Дольскі хворы, ці святы? 

Ды не, мой дарагі, прабач, 

Проста толькі з моста ў ціну.  

Усякае было і ў яго, як кавалерам быў, 

Гонар не губляў 

і выбар скоры не рабіў. 

 

Усталяванне. 

Вярнуўся дадому–механікам стаў, 

Вучобу прадоўжыў завочна. 

Праз год у калгасе тэхнікай кіраваў,  

І ў раѐне на яго завялі лісточак. 

Дапамог сястры паступіць у ВНУ, 

Напэўна, бацька за іх маліўся ў небе. 

Альдона не апускала больш галаву, 

(Заўважылі і яе, 

аб сваѐй помнячы патрэбе). 

Дзяўчаты, 

з якімі Часлаў хадзіў у школу, 

Усе мамамі сталі дагэтуль. 

Толькі ѐн палавіны 

не знаходзіў наўкола. 

Мо яна на другой палове свету? 

Перад жнівом, на раѐннай нарадзе, 

Убачыў здалѐк ля дзярэй выканкама 

Дзяўчыну-модніцу, як на парадзе. 

Зацікавіўся: 

адкуль прыгажуня такая? 

“Незнаѐмка” падышла, 

усміхнулася лагодна– 

“Часлаў Міхайлавіч, 

не пазналі суседку?” 

Метамарфоза жанчыны! 

Неверагодна! 

Марыся!.. Успомніў,  

як шукалі кароўку неяк улетку! 

Забілася сэрца, пацяплела душа.  
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