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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У музеях – удзельнікі семінару 

У чэрвені ў Мёрах адбыўся абласны 

семінар загадчыкаў дзіцячых бібліятэк. У яго 

праграме было і наведванне музеяў нашай 

школы. Спачатку госці наведалі этнаграфічны 

музей, дзе кіраўнік музейнага аб’яднання 

распавёў аб гісторыі стварэння “Сялянскай 

хаты”, яе асноўных раздзелах, найбольш 

цікавых экспанатах.  Асаблівую ўвагу Вітаўт 

Ермалёнак звярнуў на выхаваўчыя магчымасці 

музея. Затым адбылася экскурсія ў музей кнігі і 

друку. Кіраўнік музея распавёў аб прычынах 

стварэння музея падобнага профілю, аб 

разнастайнасці сабраных экспанатаў і гісторыі 

знаходак самых цікавых з іх. Удзельнікі 

семінару былі ўражаны наяўнасцю ў 

экспазіцыях вялікай колькасці старадрукаў і кніг 

на замежных мовах. 

У музеях – вучні з Дворнага Сяла 

На летніх канікулах у школах 

дзейнічаюць лагеры адпачынку для школьнікаў, 

таму яны часта наведваюць і наша музейнае 

аб’яднанне. Так, аднымі з першых на канікулах 

пабывалі ў нас дзеці з лагера адпачынку 

Дварнасельскай СШ. Захавальніца фондаў 

Марыя Ермалёнак правяла экскурсію па трох 

музеях. Дзеці былі з пачатковых класаў, таму 

экскурсіі праходзілі ў гульнявой форме. У 

кожным з музеяў дзеці маглі не толькі пабачыць 

экспанаты, але і паспрабаваць імі карыстацца. 

Таму і дзве гадзіны, праведзеныя ў музеях, 

прайшлі для вучняў вельмі хутка. 

  

    
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 6 (78) 2017   
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У музеях – школьнікі з Чапукоў 

У чэрвені два музеі нашай школы 

наведала малодшая група летніка Чапукоўскай 

СШ. Спачатку кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермлёнак азнаёміў школьнікаў з 

экспазіцыяй музея кнігі і друку.  Найбольш 

падрабязна ён распавёў аб вытоках пісьма, бо 

гэты раздзел найбольш цікавы для малодшых 

школьнікаў, затым коратка азнаёміў з усімі 

раздзеламі музея. Напрыканцы была праведзена 

віктарына, самыя актыўныя вучні атрымалі 

прызы. А іх настаўнікі з задавальненнем набылі 

кнігу кіраўніка музея “Чароўных вандровак 

пярсцёнкі”. Наведалі вучні з Чапукоў і 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”. 

Нягледзячы на тое, што вучні прыехалі з вёскі, 

беларускія назвы большасці сялянскіх рэчаў 

дзецям былі ўжо невядомы, бо ўжо даўно зышлі 

з шырокага ўжытку. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ЛАГЕРУ АДПАЧЫНКУ 

У нашай школе як заўсёды летам 

дзейнічае летнік для адпачынку дзяцей 

малодшага школьнага ўзросту. Як звычайна, у іх 

праграму абавязкова ўваходзіць і наведванне 

нашых музеяў. Сёлета першую экскурсію для 

лагера адпачынку правёў кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак у этнаграфічным музеі “Сялянская 

хата”. Дзеці з цікавасцю разглядалі экспанаты, а 

некаторыя, напрыклад, сячкарню, або жорны, 

яны нават маглі паспрабаваць прывесці ў 

дзеянне. Захапіла дзяцей і разглядванне 

шматлікіх рэчаў, якія ўжо даўно выйшлі з 

ужытку, напрыклад, такія як ільномялка, трапло, 

лапці, кросны, керагаз і шмат іншых. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЛЕТНІКА ПРАЦЫ І 

АДПАЧЫНКУ 

Вучні старэйшых класаў нашай школы 

наведваюць лагер працы і адпачынку. Пасля 

працы ў іх заўсёды насычаная культурная або 

спартыўная праграма. Вось чаму для іх было 

запланавана і наведванне этнаграфічнага музея. 

Каб зацікавіць старшакласнікаў, якія ўжо 

неаднойчы наведвалі музей, Вітаўт Ермалёнак 

падчас экскурсіі выкарыстаў верш Сяргея 

Панізьніка “На хутары продкаў”.  Экскурсанты 

павінны былі знайсці ў музеі тыя рэчы, якія 

згадваюцца ў вершы, многія словы ў вершы 

з’яўляюцца лявонпальскімі дыялектамі, а 

пазначаныя імі рэчы даўно ўжо выйшлі з 

ужытку і таму невядомы сучасным школьнікам. 

Экскурсія выклікала захапленне ў вучняў, і ў 

будучым плануецца падобную форму 

правядзення выкарыстоўваць больш шырока. 

Наступная экскурсія для ўдзельнікаў 

гэтага летніка была запланавана ў гістарычны 

музей. Дата яе правядзення якраз супала з 

гадавінай пачатку Вялікай Айчыннай вайны, 

таму яе тэматыка была прысвечана падзеям 

вайны і яе героям. З аповяду Вітаўта Ермалёнка 

школьнікі даведаліся аб карпатлівай працы па 

пошуку невядомых удзельнікаў вайны, жывых і 

загінулых. Асабліва зацікавілі вучняў аповед пра 

лёс паручніка Эдварда Пянькоўскага, удзельніка 

вайны ў складзе арміі Андэрса Сцяпана 

Матэленка, а таксама гісторыя подзвігаў на  
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Мёршчыне Герояў Савецкага Саюза 

Віктара Бабічава і Міхаіла Кузьміна. 

У музеях – Будо Ларыса.  

Каб больш падрабязна азнаёміцца з 

экспазіцыямі нашых музеяў для іх больш 

шырокага рэкламавання ў сацыяльных сетках, 

усе чатыры музеі нашай школы наведала 

настаўніца, выдатнік адукацыі Будо Ларыса 

Іосіфаўна. Кіраўнік музея пазнаёміў госцю з 

новымі і найбольш цікавымі экспанатамі, якія 

былі набыты для музея ў апошнія гады. Заўчасна 

памерлы муж Ларысы Іосіфаўны быў доўгі час 

загадчыкам Мёрскага РАА, і таму ёй асабліва 

цікава было пазнаёміцца з экспазіцыяй музея 

“Гісторыя адукацыі на Мёршчыне”. У будучым 

яна паабяцала перадаць для гэтага музея 

памятныя рэчы свайго мужа. Не пакінуў 

раўнадушным госцю і музей “Сялянская хата”. 

Наведаўшы яго, яна нібы пабыла ў сваім 

дзяцінстве, бо менавіта ў вёсцы прайшлі яе 

дзіцячыя гады. 

ЭКСКУРСІЯ ПА ЧАРОЎНЫХ 

ПЯРСЦЁНКАХ МЁРШЧЫНЫ  

Ёсць на Беларусі няўрымслівыя людзі, 

якія любяць бавіць свой вольны час не на канапе 

або за кампутарам у сацыяльных сетках, а ў 

вандроўках па Беларусі. Цэлая група такіх 

аднадумцаў з Мінска яшчэ ў летась наведала 

Мёры і музеі нашай школы. Пасля знаёмства з 

краязнаўцам Вітаўтам Ермалёнкам госці 

пажадалі праехаць з ім па Мёрскім раёне па 

распрацаваных ім маршрутах. І сёлета такая 

вандроўка адбылася. У першы дзень госці на 

чале з Вітаўтам Ермалёнкам наведалі асноўныя 

аб’екты маршрута, які быў распрацаваны больш 

дзесяці год таму пад назвай “Сярэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны”. Пачаўшы свой шлях ад 

Мёраў, экскурсанты пазнаёміліся з гісторыяй і 

гістарычнымі помнікамі Каменполля, 

Пераброддзя, Забалоцця, Дзедзіна, Крычава, 

Мілашова і Ідолты. Мінчане былі ўражаны 

пачутым і ўбачаным па дарозе. Усе з 

задавальненнем набылі кнігу мёрскага 

краязнаўца, якая апавядае аб гэтым маршруце. 

На наступны дзень адбылася вандроўка па 

маршруце “Малы залаты пярсцёнак Мёршчыны” 

з заездам у Дзісну. Па дарозе вандроўнікі былі 

зачараваны вадаспадам у Міжрэччы, 

архітэктурнымі помнікамі Лявонпаля ды 

старажытнай Дзісны. Не пашчасціла толькі 

мінчанам з наведваннем балота Ельня. 

Зачаравацца непаўторнасцю прыроды 

перашкодзіў дождж, але ўсё роўна экалагічная 

сцяжынка на балоце імі была пераадолена. У 

будучым аматары вандровак па Беларусі 

плануюць з Вітаўтам Ермалёнкам новыя 

экскурсіі па родным краі. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ПАХОД У ЧУРЫЛАВА 

Лета – гарачая пара для археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Кожны год рупліўцы мінуўшчыны крочаць па 

родным краі, вывучаючы яго старажытнасці. 

Нягледзячы на больш як саракагадовы стаж 

паходаў, па-ранейшаму яшчэ застаецца шмат 

нязведанага. На гэты раз малодшая група 

гурткоўцаў запланавала паход у Новы Двор. 

Апошні раз у гэтай мясціне мы вялі 

даследаванне ў 2011 годзе. У той час сярэдняя 

група гурткоўцаў больш увагі надавала запісам 

успамінаў старажыхароў навакольных вёсак 

Стрэтава, Акунёва, Папкі, Новы Двор. Як мы 

даведаліся, у вёсцы Стрэтава ўжо не засталося 

жыхароў, хто памёр, а каго забралі ў горад дзеці. 

На гэты раз наша мэта была больш сціплай: 

вывучэнне вясковага могільніка вёскі Бліжняе 

Чурылава, пошук новых археалагічных 

помнікаў. На гэты раз кіраўніком групы быў 
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старэйшы гуртковец, настаўнік гісторыі і 

інфарматыкі Антон Ермалёнак, а кіраўнік гуртка 

Вітаўт Ермалёнак у гэтым паходзе быў яго 

намеснікам. Надвор’е было зусім не летняе і не 

спрыяла пошукам: амаль увесь час з 

перапынкамі ішоў дождж, дзьмуў сцюдзёны 

вецер. Але “арганаўты” не спалохаліся і 

выканалі пастаўленыя задачы. У першы дзень, 

як толькі выглянула сонейка, адразу 

накіраваліся на могілкі, дзе правялі запіс 

надпісаў на надгробках, выявілі самыя старыя, 

правялі фатаграфаванне найбольш цікавых з іх. 

Падчас вывучэння былі лакалізаваны старыя 

могілкі, якія зараз займаюць толькі пятую 

частку сучасных. Можна меркаваць, што людзі 

тут хавалі сваіх нябожчыкаў, пачынаючы яшчэ з 

16 стагоддзя, калі ўпершыню згадваецца 

Бліжняе Чурылава. Ад іх толькі засталіся 

ўрослыя ў зямлю камяні або невялічкія 

земляныя насыпы. Самы стары камень 

выяўлены намі з выбітай датай – 1889. 

Найбольш цікавая магіла з каменным крыжам – 

пахаванне Лапацкага. Вызначаецца і надгробак з 

чорнага каменя, дзе пахаваны Тэадор 

Курыловіч. Большасць надпісаў сведчыць аб 

пахаванні тутэйшых жыхароў-католікаў у 

пасляваенныя часы. Але ўсе надпісы выкананы 

па-польску, бо тады і ў касцеле маліліся па-

польску. Па надпісах на надгробках можна 

прасачыць, што прозвішчам большасць жыхароў 

Чурылава былі Каськевічы, Арцімовічы, 

Бабышкі і інш. На могілках знайшоў вечны 

спачын удзельнік Першай сусветнай вайны 

Вялічка Вікенцій, Другой сусветнай – Лабунька 

Канстанцін, Каснарэвіч Адольф, Каснарэвіч 

Юльян, Марковіч Іван і інш. Актыўны ўдзел у 

вывучэнні могільніка прынялі Грэцкая Насця, 

Арол Мікіта, Дашкевіч Вера, Кяпсня Валерыя, 

Панізнік Аня, Іваноў Дзіма. 

Даследаванне берага возера таксама 

прынесла плён. Быў знойдзены камень-ахвярнік, 

пра які мы ведалі яшчэ з 80-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Толькі доўгі час мы не змаглі яго 

адшукаць. Зараз дапамог выпадак. Падчас 

пошуку чарвякоў для лоўлі рыбы Сямёнаў Юра 

натыкнуўся на плоскі камень, які быў пакрыты 

дзірваном. “Арганаўты” ўзяліся за працу і 

ачысцілі яго ад зямлі, памеры яго 80 см на 70 см, 

чырванаватага колеру, структура зярністая. 

Раней камень ляжаў далей ад берага, паступова 

ён спаўзаў да самай вады; праз некалькі гадоў 

яго ўжо было б не знайсці. Калгаснае поле яшчэ 

не зусім зарасло нядаўна пасеяным ячменем, 

таму быў праведзены пошук і на раллі. Тут 

кіраўніку гуртка пашчасціла знайсці крамянёвы 

адшчэп, які быў апрацаваны не менш як 5 тысяч 

год таму. Па гэтай знаходцы можна меркаваць 

аб знаходжанні ў гэтых мясцінах паселішча 

старажытнага чалавека. Месца тут вельмі 

зручнае, побач возера, якое нават зараз багата 

рыбай. 

АБ УШАНАВАННІ ПАМЯЦІ ГЕНРЫКА 

ДМАХОЎСКАГА 

Адзін з самых знакамітых дзеячаў нашага 

краю, скульптар і паўстанец да гэтай пары мала 

вядомы. Нягледзячы на тое, што памяць аб ім 

была ўшанавана мемарыяльнай шыльдай на яго 

радзіме ў Забалоцці, брашурай “Цярністы шлях 

паўстанца-скульптара” краязнаўца Вітаўта 

Ермалёнка, артыкуламі ў мясцовым і 

рэспубліканскім друку, гэтага ўсё ж сталася да 

крыўднага вельмі мала, каб больш людзей ведалі 

аб чалавеку, якога можна без перабольшання 

назваць “грамадзянінам сусвету”.  Яго 

скульптурныя творы былі звязаны з шэрагам 

краін: Польшчай, ЗША, Францыяй, Літвой, 

Украінай, Беларуссю, Расіяй і інш. Ён змагаўся і 

загінуў за свабоду не толькі нашага народу, але і 

іншых народаў. Вось чаму вядомы беларускі 

скульптар Алесь Шатэрнік, пазнаёміўшыся ў 

ЗША з помнікам генералу Пуласкаму ў Саванне, 

так захапіўся творчасцю нашага славутага 
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земляка, што вырашыў стварыць прысвечаныя 

Генрыку Дмахоўскаму гарэльефы і плануе 

ўсталяваць іх у пасольстве ЗША ў Мінску, на 

школе мастацтваў у Мёрах, ля касцёла ў Іказні і 

ў іншых месцах. Для абмеркавання гэтых 

пытанняў ён сустрэўся з краязнаўцам Вітаўтам 

Ермалёнкам, які падараваў скульптару сваю 

брашуру аб славутым земляку і выказаў шмат 

сваіх меркаванняў па тэме ўшанавання памяці. У 

тым ліку будзе планавацца і перавыданне кнігі 

аб Генрыку Дмахоўскім на англійскай мове. 

УЛІК ФОНДАЎ МУЗЕЯ КНІГІ І ДРУКУ 

Па даручэнні дырэктара Літаратурнага 

музея Дзмітрыя Яцкевіча ў Мёры былі 

камандзіраваны яго супрацоўніцы Алеся 

Кузняцова і Святлана Шарова. На працягу двух 

дзён яны займаліся вывучэннем і класіфікацыяй 

рукапісных кніг нашага музея, а таксама 

старадрукаў. Карпатліва яны зрабілі апісанне 

старых выданняў, вывучылі іх паходжанне і 

месца іх знаходак. Уважліва вывучаючы 

старонкі старадрукаў, яны знаходзілі цікавыя 

надпісы. Кіраўнік музея, які набыў большасць 

старых выданняў, даваў падрабязныя тлумачэнні 

па гісторыі іх знаходак. Вывучэнне старых кніг 

толькі пачалося, за два дні цяжка зрабіць шмат, 

але ў будучым плануецца працяг пачатай працы. 

Супрацоўніцы таксама мелі магчымасць 

пазнаёміцца з экспазіцыямі іншых музеяў, якія 

дзейнічаюць у школе. Для будучай выставы ў 

Літаратурным музеі Вітаўт Ермалёнак перадаў 

кнігу твораў Адама Міцкевіча, надрукаваную 

аматарамі яго творчасці з Навагрудка ў 1929 

годзе. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПАДАРУНАК БАБЫШКІ ГЭЛЕНЫ  

Пасля знаёмства з нашым этнаграфічным 

музеем восенню мінулага года Бабышка Гэлена 

Антонаўна з вёскі Александрова неаднойчы 

перадавала свае рукадзельныя працы ў нашыя 

фонды. Нядаўна яна перадала нам свае чарговыя 

вырабы. Для вокнаў музея “Сялянская хата” ёю 

былі ўласнаручна зроблены фіранкі-выцінанкі. 

Аб тым, што па-ранейшаму спадарыня Гэлена 

па-майстэрску займаецца рукадзеллем, сведчылі 

падараваныя нам звязаныя Гэленай Антонаўнай 

ніцяныя тапачкі рознага памеру для дзяцей і 

дарослых. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Як мы пісалі раней, кіраўнік музея за 

ўласныя сродкі набыў польскую малатарню. 

Назбіраўшы грошай, на гэты раз яму пашчасціла 

выкупіць веялку, якую ў нашай мясцовасці 

называлі арфай. Знайсці гэтую рэч зараз 

няпроста, бо ў нашым краі вёскі былі бедныя, 

таму прыдбаць падобны інвентар у гады Рэчы 

Паспалітай маглі толькі адзінкі. Адшукаў веялку 

ў вёсцы Александрына Мёрскага раёна жыхар 

Мёраў Багуслаў Мацук. Ён яе крыху 

падрамантаваў, і зараз стан арфы даволі 
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прыстойны. Выкарыстоўвалася веялка для 

прасейвання зерня пасля малацьбы.  Пасля таго, 

як на малатарні снапы былі абмалочаны, трэба 

было зерне яшчэ ачысціць, вось для гэтай мэты і 

служыла арфа. За польскім часам яе круцілі 

ўручную, а са з’яўленнем у вёсках 

электрычнасці прыстасоўвалі круціць кола 

электрычным рухавіком. Са стварэннем 

калгасаў веялкі, як і большасць 

сельскагаспадарчага інвентару, былі 

перададзены ў калгасны фонд. Толькі паслужылі 

яны там зусім нядоўга, бо ўжо ў хуткім часе 

з’явіліся камбайны, і патрэба ў падобным 

інвентары адпала. Таму да сённяшняга дня 

захавалася падобных рэчаў няшмат. Таксама ад 

Багуслава мы прыдбалі чыгунны ручны 

свідравальны станок ХІХ стагоддзя. Раней яго 

звычайна выкарыстоўвалі ў вясковых кузнях для 

пракручвання адтулін у метале або дрэве. У 

будучым свідравальны станок зойме годнае 

месца ў кузні, якую мы плануем пабудаваць. Для 

лепшага захавання ад непагадзі кіраўнік музея і 

Кандратовіч Ігар дабудавалі навес над сабраным 

сельскагаспадарчым інвентаром. 

ПАДАРУНКІ З МІНСКА 

Супрацоўніцы Літаратурнага музея з 

Мінска Святлана Шарова і Алеся Кузняцова 

падчас знаходжання ў нашым музейным 

аб’яднанні падаравалі ў музей кнігі і друку 

некалькі старых кніг і часопісаў. Са збору 

часопіса “Ніва” за 1899 год мы атрымалі ў 

падарунак сёмы том са збору твораў 

І.А.Ганчарова. У ім змешчаны другі том 

знакамітай кнігі гэтага аўтара пад назвай 

“Фрэгат “Палада””. Таксама са зборніка “Ніва” 

мы атрымалі і чацвёрты том поўнага збору 

твораў знакамітага нарвежскага кампазітара 

Генрыка Ібсэна. У гэтую кнігу ўвайшла 

перапіска кампазітара. Надрукавана выданне 

было ў 1909 годзе. У раздзел “Часопісы” госці з 

Мінска падаравалі нам пяць часопісаў на 

польскай мове за 1938, 1939 гады пад назвай 

“Даведнік літаратурны і навуковы”. Выходзіў ён 

раз у два месяцы. У ім змяшчалася анатацыя на 

літаратурныя творы, якія друкаваліся ў 

Польшчы ў тыя гады. У гістарычны музей мы 

атрымалі для раздзела “Наш край у 1921 – 1939 

гады” ашчадную кніжку Мажэйка Браніславы за 

1934 – 1939 гады. Гаспадыня грошай, якія былі 

пакладзены ў ашчаднай касе, жыла ў вёсцы 

Навасёлкі, побач з Жупранамі – радзімай 

Францішка Багушэвіча. 
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ПАКУНАК З ВАРШАВЫ 

Наш зямляк шляхецкага роду, продкі 

якога валодалі маёнткам Павянужка, Міхал 

Пранеўскі зараз жыве ў Варшаве, але не рве 

сувязі з роднымі мясцінамі. Ён з’яўляецца 

актыўным чытачом нашай газеты, дасылае 

звесткі і ўспаміны аб нашай мясцовасці і аб 

гісторыі Беларусі і Польшчы. Вось і нядаўна ён 

наведаў Мёры і перадаў нам сем запісаных 

дыскаў разнастайнай тэматыкі. З іх мы 

даведваемся аб старажытнай гісторыі Беларусі, 

паўстанні 1963 года, гісторыі горада Слоніма, 

крэпасці Дэмблін і шмат іншых цікавых 

матэрыялах. Асабліва зацікавіў нас запіс 

перадачы аб Дзісне, дзе галоўным героем – 

пастаянны карэспандэнт нашай газеты Фадзей 

Шымуковіч. Падчас апошняга наведвання ён 

пазнаёміўся з экспазіцыяй музея “Сялянская 

хата”. Удзячны пану Міхалу за памяць аб малой 

радзіме. 

ПАДАРУНАК ВЫПУСКНІЦЫ 

Кузьміна Крысціна, выпускніца 11-б 

класа, актыўна займалася ў нашым гуртку, з 

захапленнем удзельнічала ў краязнаўчых 

паходах. Падчас развітання са школай яна 

падаравала для нашага музея некалькі 

дакументаў сваіх бабулі і дзядулі, якіх ужо 

даўна няма ў жывых. Дзядуля Крысціны служыў 

прапаршчыкам на Мёрскім аэрадроме марской 

дальнебамбардзіровачнай авіацыі 

прапаршчыкам. Таму і захавалася ў сям’і 

пасведчанне асобы звыштэрміновага служачага 

Узброенных сілаў СССР, якое і падаравала нам 

у музей Крысціна. З пасведчання мы 

даведаваемся аб праходжанні Кузьміным 

Уладзімірам службы на Мёрскім аэрадроме з 

1970 года па 1979 год. Ад бабулі нашай 

выпускніцы Кузьміной (Унучак) Алены 

Уладзіміраўны засталіся наступныя дакументы: 

пасведчанне дэпутата Мёрскага гарадскога 

савета дэпутатаў працоўных за 1975 год, 

пасведчанне ўдарніка камуністычнай працы 

раённага вузла сувязі за 1973 год, членская 

кааператыўная кніжка1962 года і пасведчанне аб 

нараджэнні. Усе гэтыя дакументы папоўняць 

фонды нашых музеяў.  

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА.  

Наш руплівец з Даўгаўпілса, аб якім мы 

ўжо неаднойчы пісалі ў газеце, працягвае свой 

плённы пошук экспанатаў для нашых музеяў. 

Вось і нядаўна ён у чарговы раз перадаў шмат 

сваіх знаходак для нашых музеяў. У наступных 

нумарах газеты мы больш падрабяза спынімся 

на яго апошніх падарунках. Зараз распавядзём 

толькі аб некалькіх. 
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У першую чаргу нас зацікавіла 

алюмініевая біклажка з надпісам: “Гор. Собинка. 

П.М.П. г.р.1908. Минск 3.7.41 года. Оставили 

временно”. Такім чынам, з надпісу мы 

даведваемся, што біклажка належала 

чырвонаармейцу, ініцыялы і год нараджэння 

якога вядомы, а таксама горад, адкуль ён 

паходзіць. Хутчэй за ўсё ён быў абаронцам 

Мінска і трапіў у палон. Мы ведаем, што 

нямецкія войскі ўварваліся ў Мінск ужо 28 

чэрвеня. Канчаткова баі за Мінск вяліся яшчэ да 

8 ліпеня. Біклажка знойдзена ў Даўгаўпілсе, дзе 

размяшчаліся лагеры ваенапалонных Шталаг-

347, Шталаг-340. Аб тым, што надпіс пакінуў 

магчымы абаронца нашай сталіцы, сведчыць 

тое, што ён ведаў дату захопа сталіцы БССР 

фашыстамі, бо афіцыйна аб гэтым 

Саўінфармбюро не паведамляла.  

Мы даведаліся, што з невялікага гарадка 

Собінка Ўладзімірскай вобласці пайшло на 

фронт звыш 3000 салдат, амаль палова з гэтай 

лічбы загінулі або прапалі без вестак. Але 

прагледзеўшы спісы тых, хто не вярнуўся з 

вайны, па горадзе Собінка і раёне, мы не 

адшукалі сярод загінулых салдата з такімі 

ініцыяламі. Значыць, магчыма, біклажка ім была 

страчана і ён вярнуўся дадому жывым. Пошук 

будзем працягваць, наладзіўшы сувязь з 

краязнаўчым музеем горада Собінка. У 

захаваных на біклажцы радках надпісу гучыць 

аптымізм і вера ў перамогу. 

 З ваенных рэліквій апошняй вайны мы 

атрымалі ад Міколы Паўловіча яшчэ і 

алюмініевы кубак савецкага салдата, на ім 

таксама захаваліся ініціялы – М.В.А., але 

індэнтыфікаваць, каму ён належаў, будзе 

немагчыма. З нямецкіх рэчаў апошняй вайны 

Мікола перадаў скрыначку, у якой немцы 

трымалі парашок для абясшкоджвання вады. 

З Першай сусветнай вайны мы атрымалі 

для музея спражку нямецкага салдата, 

шрапнэль, гузік з мундзіра расійскага воіна. 

НОВАЯ КНІГА СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

Не мае стомы ў творчасці наш знакаміты 

зямляк. Чарговую кнігу да свайго 75-гадовага 

юбілея ён надрукаваў у кнігарні “Тэхналогія” 

пад назвай “Выбранае”. У зборнік увайшлі 

найлепшыя творы з папярэдніх паэтычных 

зборнікаў. Выданне прымеркавана да 

пяцідзесяцігоддзя першага зборніка нашага 

знакамітага паэта “Кастры Купалля”. Менавіта 

вершамі гэтага зборніка пачынаецца сучаснае 

выданне. Выдатна сказаў аб вершах гэтага 

зборніка прафесар Вячаслаў Рагойша: “Кастры 

Купалля” – гэта кніга ваюе з грамадзянскай 

інфантыльнасцю, з нацыянальным нігілізмам, 

сцвярджае ў чалавеку гістарычнае і 

нацыянальнае “я”…” 

Наступныя старонкі кнігі адведзены для 

вершаў са зборніка “Палявая пошта”, які быў 

надрукаваны ў 1972 годзе. У выбраных вершах з 

гэтага зборніка пачынае адчувацца паэтычная 

мудрасць нашага земляка, яго філасофскі склад 

рыфмаванага радка. Чарговы зборнік Сяргея 

Панізьніка “Крона надзеі” пабачыў свет у 1975 

годзе, самы складаны для паэта час, калі яго 

пачалі пераследаваць улады за нацыянальныя 

погляды, грамадзянскую, а не класавую 

пазіцыю. У гэтым зборніку ўпершыню, па 

меркаванні крытыка Алеся Бельскага, паэт 

праяўляе пошукавую арыгінальнасць не толькі ў 
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тэматычным, але і фармальна-стылёвым 

выяўленні. Асабліва аб гэтым сведчаць вершы 

“Галасы з-пад карэнняў”, “На ўсе вякі”, “Да 

новых сустрэч”. Чацвёрты зборнік вершаў паэта 

выйшаў з друку ў 1979 годзе пад назвай “Чало і 

век”. У гэтым зборніку шмат вершаў 

прысвечаны знакамітым асобам Беларусі – 

Я.Купалу, Я.Коласу, П.Панчанку, В.Дуніну-

Марцінкевічу і іншым. Да вершаў гэтага 

зборніка выдатныя радкі з іх ацэнкай напісаў 

Віктар Ярац: “Каханне і радасць жыцця, 

няпростыя трывогі веку, пераацэнка ранейшых 

захапленняў – матывы многіх вершаў Сяргея 

Панізніка… Аўтару ўласціва жаданне з пазіцыі 

глыбокай чалавечнасці пранікнуць у сутнасць 

з’явы, зразумець, спасцігнуць тыя ці іншыя 

жыццёвыя ісціны, адказаць на хвалюючыя 

пытанні.” 

У новую кнігу Сяргея Панізьніка 

ўвайшла і нізка вершаў са зборніка “Слова на 

дабрыдзень”, надрукаванага ў 1982 годзе. У іх 

мы адчуваем уражанні аўтара ад наведвання 

Прагі, Вільні, Ялты, радзімы знакамітых паэтаў, 

а таксама лірычныя вершы, прысвечаныя 

моладзі і каханню. 

Чарговы зборнік нашага лявонпальскага 

лірніка выйшаў у 1984 годзе пад назвай 

“Мацярык”. Вершы, змешчаныя ў гэтай кнізе, 

падкрэсліваюць нацыянальную адметнасць 

аўтара, прывязанасць да бацькоўскай зямлі, яго 

любоў, дабрыню і спагаду да людзей. 

Зборнік вершаў “Стырно” быў 

надрукаваны падчас перабудовы ў 1989 годзе, 

таму многія радкі навеяны супярэчлівасцю 

гэтага часу, яскравы прыклад вершы “Звіхі”, 

“Страты”, “Маленькі чалавек” і іншыя. 

Творы, змешчаныя ў новым выданні са 

зборніка “А пісар земскі..” 1994 года 

прымушаюць задумацца аб сваім уласным 

месцы ў лёсе Айчыны. У вершах пакута за 

трагічны лёс беларускага народа і яго выбітных 

сыноў. Натхняльнікамі для напісання гэтых 

вершаў былі знаёмствы Сяргея Панізьніка з 

беларускімі страдрукамі і велічнымі постацямі 

нашай гісторыі. Завяршаюць зборнік вершы, 

выбраныя са зборнікаў “Пры сьвячэньні..” 2004 

года і зборніка “Нас многа” 2012 года. Як і ў 

папярэдніх зборніках, паэт працягвае ствараць 

вершы аб Бацькаўшчыне, сваім радаводзе, 

заклікае чытачоў памятаць аб мінулым. Крэда 

паэта – “Будзем памятаць мы, будуць памятаць 

нас”. Чарговая кніга Сяргея Сцяпанавіча 

Панізьніка яшчэ раз прымушае нас захапіцца 

веліччу яго творчасці, прыводзіць да высновы, 

што даўно наспела неабходнасць надрукаваць 

поўны збор твораў нашага выбітнага земляка. 

ЧАРГОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Плённа працуе наш зямляк Славамір 

Даргель у галіне прозы. Амаль у кожным 

нумары нашай газеты мы друкуем анатацыі на 

яго творы. У апошні час ён даслаў для нашага 

музея сваю новую кнігу апавяданняў на рускай 

мове пад назвай “Над тучами чистое небо”. Як 

заўсёды пісьменнік паказвае сваіх герояў у 

няпростай жыццёвай сітуацыі, але кожнае 

апавяданне – гэта аптымістычны погляд на 

чалавека, вера ў перамогу дабрыні, спагады, 

любові. Так, у першым творы – “Спасибо тебе 

сынок, сынок” – аўтар паказвае спачатку свайго 

героя Мікалая ў няпростым становішчы, але на 

дапамогу яму прыходзіць участковы міліцыянер, 

які па-чалавечы дапамагае Мікалаю выйсці з 

душэўнага крызісу і стаць любячым сынам, 

каханым мужам, добрым працаўніком. Першы 
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аповед займае ў зборніку галоўнае месца, на яго 

прыходзіцца амаль палова старонак кніжкі. Да 

юбілею міліцыі за гэты твор Славамір Рыгоравіч 

атрымаў узнагароду ад Міністэрства ўнутраных 

спраў Беларусі. На астатніх старонках выдання 

змешчана яшчэ дваццаць восем замалёвак 

рознай тэматыкі, але ўсе яны ўзяты з жыцця, 

напісаны простай мовай, чытаюцца лёгка, як 

кажуць, на адным уздыху. Вось толькі 

некаторыя назвы яго твораў, якія ўвайшлі ў 

кнігу: “Лёгкая рука”, “Не смейся с другого”, 

“Птицы счастья”, “Вкусные щи”, “Доброе утро”, 

“Выкупила мужа”, “Неожиданная встреча” і 

інш. Наша газета надрукавала з гэтай кнігі 

аповед “Жураўліныя слёзы”. Пажадаем нашаму 

сябру новых творчых поспехаў. 

НОВЫЯ КНІГІ ПАЎЛА СЕВЯРЫНЦА 

Свае апошнія кнігі падараваў для нашага 

музея Павел Севярынец, лідар партыі 

“Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя”, якая 

знаходзіцца ў стадыі стварэння. Сёлета 

адзначаюцца 100-я ўгодкі стварэння партыі 

БХД, таму як раз у гонар гэтай падзеі аўтарам 

было падрыхтавана выданне “100 асобаў 

беларускай хрысціянскай дэмакратыі”. Для нас 

цікава гэтае выданне перш за ўсё тым, што ў ёй 

згадваюцца шмат дзеячоў, якія нарадзіліся або 
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дзейнасць якіх была звязана з нашым краем. 

Узгадаем толькі некаторыя з гэтых прозвішчаў, 

аб якіх апавядаецца ў кніжцы: Вацлаў Ластоўскі, 

Пётра Просты, Браніслаў Туронак, Адам 

Станкевіч, Міхаіл Буклярэвіч, Язэп Малецкі, 

Язэп Германовіч, Андрэй Цікота і шмат іншых.   

Другая з падораных нам Паўлам 

Севярынцам кніг пад назвай “Беларуская 

Хрысціянская Дэмакратыя 1917 – 2017 гг.” 

распавядае аб стварэнні, дзейнасці і спробах 

аднаўлення беларускай хрысціянскай 

дэмакратыі, у дзейнасці якой актыўную ролю 

адыгрывалі і нашы землякі. 

ЗБОРНІК “ВІЦЕБСКІ КРАЙ”  

Як мы паведамлялі раней, па матэрыялах 

2-й Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў 

свет “Буквара” Спірыдона Собаля, якая 

адбылася ў лістападзе 2016 года ў Віцебску, 

мусіў быць надрукаваны асобны зборнік. І зараз 

мы атрымалі шыкоўны том матэрыялаў у 

цвёрдай вокладцы пад назвай ”Віцебскі край”. 

Гэта ўжо другі том матэрыялаў, надрукаваных 

паводле канферэнцый, якую праводзіць ДУ 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”. 

Важкі том аб’ёмам 336 старонак змяшчае 

выступленні, якія адбываліся па чатырох 

секцыях. У зборніку змешчаны і даклад В.А 

Ермалёнка, прачытаны на канферэнцыі на тэму 

“Старыя беларускія выданні ў музеі кнігі і 

друку”. 

Азірнуцца назад, каб крочыць наперад 

Прашу прабачэння ў Элізы Блажэвіч за 

тое, што скарыстаю назву яе загалоўка да аднаго 

газетнага артыкула без дазволу. Толькі назад я 

буду азірацца не на адзін год, а больш чым на 

цэлую паўсотню. Хаця вопыт павелічэння 

буйной рагатай жывёлы (БРЖ) праводзілі ў той 

час больш эфектыўна. Не дарэмна кажуць, што 

новае – гэта добра забытае старое. 

У “Міёрскіх навінах” за 5.04.2016 г. 

пазнаёміўся з інфармацыяй, што Мёрскі 

мясакамбінат мае вялікі дэфіцыт сыравіны, а 

таму ў 2015 г. самае новае абсталяванне было 

загружана толькі на 27,1%. З мэтай ліквідацыі 

недахопу сыравіны для мясакамбіната ў 

вобласці плануецца стварыць холдынг. Толькі 

жывёлу трэба вырасціць да патрэбнай кандыцыі. 

Для гэтага патрэбны здаровы маладняк, які 

здольны даваць добрую прывагу. Яго ж у нас не 

хапае. 

У 1961 – 1964 гг. мне давялося працаваць 

намеснікам старшыні калгаса імя Заслонава ў 

вёсцы Акунёва Мікалаёўскага сельсавета. Тады 

шырока выкарыстоўвалася практыка 

кантрактацыі маладняка БРЖ у калгаснікаў. 

Кожная сям’я на падворку трымала карову, а 

атрыманае цяля яна павінна была 

закантрактаваць для продажу ў калгас па 

ўсталяваным дзяржавай кошце. У мае абавязкі 

ўваходзіла заключэнне дакументальнай дамовы 

з кожным уласнікам. Апошнія пагаджаліся 

гадаваць цяля ад сваёй каровы на працягу не 

менш як 20 дзён пасля ацёлу, а потым, калі цяля 

дасягне вагі не менш за 40 кг, здаць яго на 

калгасную ферму. Гэта адбывалася нібыта ў 

якасці добраахвотнага мерапрыемства, а на 

самой справе – прымусова, бо той, хто ўхіляўся 

ад згоды, не мог забяспечыць сваю рагулю 

сенам: калгас у такім выпадку не выдзяляў яму 

неабходнага сенакоса. Хачу заўважыць, што 

нязгодных з гэтым мерапрыемствам былі 
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адзінкі. Больш за тое, тады рабілі за працадні, а 

паколькі ў канцы года па іх амаль нічога не 

плацілі – то працавалі дарма, і кожны імкнуўся 

сваё цяля даглядаць так, каб яно мела большую 

вагу, што давала большы кошт грашыма. З гэтае 

нагоды цяляткі ад кантрактацыі атрымоўваліся 

жыццяздольныя, прывучаныя да самастойнага 

прыняцця пойла, елі сена і пры добрым даглядзе 

давалі нармалёвую прывагу, пры ўмове 

наяўнасці добрага корму. Гэта быў самы 

надзейны маладняк для папаўнення статку. 

Таго не магу казаць пра цялят, 

атрыманых ад калгасных кароў. Кармоў ніколі 

не хапала, і былі яны дрэннай якасці. У баланс 

кармоў апрача сена, якога катастрафічна не 

хапала, уваходзіла не толькі салома яравых 

культур, але і азімых жыта ды пшаніцы. 

Сакавітых кармоў і канцэнтратаў, камбікармоў 

кароўкі ў вочы не бачылі. На люты – сакавік, 

перыяд найбольшай колькасці ацёлаў, рагулі 

выходзілі худыя. Ацёлы часта былі складаныя, а 

пасля іх каровы не маглі стаяць на нагах – іх 

падвешвалі на вяроўках. Ад такога лядашчага 

пагалоўя чакаць добрага прыплоду не 

прыходзілася. Цяляткі нараджаліся худыя. 

Дзеля эканоміі малака цялят забіралі ад 

кароў і адразу прывучалі паіць. Некаторы час 

паілі сырадоем, а потым гатавалі пойла, прытым 

стараліся заашчаджваць на малацэ. Прыпіскі па 

надоях ужо ў той час шырока ўжываліся, каб 

прыўкрасіць паказчыкі працы фермы, калгаса. 

Прыпісанае малако спісвалі на цялят, якія, 

вядома, прывагі з такога “малака” не давалі, усё 

болей худзелі, а часам і падыхалі. Падзёж 

маладняку быў непрыемнай з’явай для калгаса, 

але, на жаль, не рэдкай. 

Вось, прачытаўшы адпаведны матэрыял у 

райгазеце, прыгадаў сваю “вясёлую” маладосць 

ды і падумаў: а чаму б не вярнуцца да метада 

кантрактацыі маладняка ў насельніцтва. Гэта ж 

не самае разумнае, калі індывідуальны 

прадпрымальнік скупляе цялят у людзей, забівае 

іх на мяса. Якое мяса з цялят, колькі там яго? 

Чаму б не скарыстаць добрыя старыя традыцыі? 

 

20.06.2016, Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна 

 
 
 

Знакамітыя людзі Дзісны 

1. Фін Якаў Ісаакавіч. Нарадзіўся ў 1891 

г. у г. Дзісна, яўрэй, член УКП(б), сакратар 

рэдакцыі газеты “Весткі” (“Известия”). Адрас: 

Страсны (Страстной) бульвар, д. 13а, кв. 6. 

Расстраляны 26.10.1937, месца пахавання: 

Данскія могілкі.  

Крыніца: http://mos.memo.ru/shot-60.htm 

(расстрэлы ў Маскве) 

2. Гіршовіч Барыс Іосіфавіч. Нарадзіўся ў 

1906 г., Віленская губ., г. Дзісна, яўрэй, член 

УКП(б), кіраваў справамі НДІ (НИИ) 

будаўніцтва Наркамата шляхоў зносін СССР. 

Адрас: Пушкароў завулак, д. 18, кв. 9. 

Расстраляны 14.06.1938, месца пахавання: 

“Камунарка”. 

Крыніца: http://mos.memo.ru/shot-50.htm 

3. Канер (Каннер) Рыгор Іосіфавіч. 

Нарадзіўся ў 1897 г., г. Дзісна Віленскай 

губерніі (Польшча), яўрэй, член УКП(б), 

адукацыя – вышэйшая, намеснік начальніка 

Галоўнага кіравання металургічнай 

прамысловасцю НКТП СССР. Жыў у Маскве: 

Барысаглебскі завулак, д. 12, кв. 33. 

Арыштаваны 26.05.1937. Засуджаны ВК ВС 

СССР 22.08.1938 па абвінавачванні ва ўдзеле ў 

к.-р. тэрарыстычнай арганізацыі. Расстраляны 

22.08.1938. Рэабілітаваны 9.06.1956. 

 

3.08.2016, Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна 

Вайна і развіццё Дзісны 

Значнага росквіту Дзісна дасягнула ў 

другой палове ХІХ ст., калі актыўна ішоў 

гандаль, развівалася рамесніцтва, станоўчым 

быў паказчык дэмаграфіі. Гадавы таваразварот 

ад прадукцыі раслінаводства складаў 216 тыс. 

руб., жывёлагадоўлі – 45 тыс. руб., лясной і 

дрэваапрацоўчай прамысловасці – 176 тыс. руб. 

Па ўсіх відах гандлю і паслуг гадавы 

таваразварот быў роўны 1599 тыс. руб. 

У 1884 г. Дзісна налічвала 7000 жыхароў, 

у 1887 г. – 8026, 1893 г. – 8988, у 1896 г. – 9113 

жыхароў. Штогадовы натуральны прырост 

http://mos.memo.ru/shot-60.htm
http://mos.memo.ru/shot-50.htm
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складаў болей за 100 жыхароў. А што маем 

сёння? 

Асаблівы росквіт Дзісны прыпаў на 

пачатковы перыяд ХХ ст. З 1901 па 1909 гг. 

шпарка вялося будаўніцтва. Не зважаючы на 

крызіс, у Дзісне ў 1901 г. распачалося 

будаўніцтва Дома народнай цвярозасці, коштам 

9786 руб., будавалася гарадская лякарня на 100 

ложкаў, коштам у 41523 руб. У 1903 г. 

узводзіўся скарбовы будынак (казначэйства), 

коштам 24140 руб. У 1908 г. на могілках была 

збудаваная цагляная царква Св. Адзігітрыі, 

коштам 6374,46 руб. За тры няпоўныя гады, з 

1907 па 1909 гады, збудаваны грунтоўны мост 

праз р. Дзісну, даўжыня якога склала 70,12 

сажняў (болей за 149 м). 

З 1905 г. у горадзе і павеце пачалося 

бурлівае развіццё маслабойнай пераапрацоўкі 

малака. Скупленнем малака ў насельніцтва 

займалася на той час болей за 20 рознага роду 

таварыстваў, буйных і не вельмі. Яны выраблялі 

масла і прадавалі яго ў Варшаву, Маскву, Рыгу, 

Гановер, Дармштат, Гамбург, Парыж, Лондан і 

іншыя гарады. Масла па адмысловай тэхналогіі 

выраблялася на простым і танным абсталяванні, 

але было дастаткова высокаякасным, аб чым 

сведчыла тое, што яго фунт (400 гр) каштаваў 

даражэй за фунт знакамітага валагодскага. На 

жаль, арцельшчыкі не здолелі скеміць 

зарэгістраваць асаблівую гандлёвую марку, і 

дзісенскае масла пастаўлялася пад маркай 

“Гальштынскага”. Наколькі ўдала развівалася 

гэтая галіна, можна сведчыць па наступных 

фактах. Калі ў 1905 г. толькі ў Англію масла 

было прададзена на 10 тыс. руб., то ўжо ў 1908 г. 

на 175 тыс. руб., а ў 1910 г. – на 260 тыс. руб. 

Адчуць значнасць гэтых лічбаў можна пры 

параўнанні іх з коштамі, выдаткаванымі на Дом 

народнай цвярозасці і іншыя аб’екты 

нерухомасці. 

Дзісенскі павет быў вядомы не толькі 

сярод іншых паветаў, але і за мяжой, асабліва 

якасцю ільнянога валакна, якое выраблялася ў 

вялікай колькасці. Натуральна, у дастатковай 

колькасці мелася і насення льну. Поспехі 

насельніцтва Дзісны зацікавілі тагачасных 

бізнэсоўцаў. З той нагоды было вырашана ў 

верасні 1914 г. правесці ў Дзісне выставу 

птушкагадоўлі і жывёлагадоўлі. На жаль, аб 

гэтым запланаваным мерапрыемстве сведчанняў 

у шырокім розгаласе няма. Пра тое, што 

згаданая выстава планавалася і па яе правядзенні 

рабіліся пэўныя захады, мы даведваемся з 

газеты “Магілёўскі веснік”: “З 1 жніўня 

дазволена перавозіць па рускай чыгунцы па 

ільготных тарыфах экспанаты выставы 

птушкагадоўлі і жывёлагадоўлі, якая ладзіцца ў 

верасні месяцы ў гор. Дзісна Віленскай губерні 

(ст. Боркавічы Рыга-Арлоўскай чыгункі)”*. 

Але ніводзін вагон з экспанатамі выставы 

не скіраваўся ў Дзісну, бо 1 жніўня пачалася 

Першая сусветная вайна, якая паставіла крыж на 

выставе. Калі б такая выстава адбылася, то яна 

дала б моцны штуршок для развіцця 

жывёлагадоўлі павета, асабліва – малочнага 

накірунку. Прадуктыўнасць кароў тады была 

ніжэй за 500 гарнцаў (2823,7 л), у той час як у 

Даніі карова з гадавым надоем у 1000 гарнцаў 

лічылася непатрэбнай. Хвацкія на ініцыятыву 

людзі здолелі б на канкрэтным прыкладзе 

падштурхнуць нашых сялян заняцца 

ўдасканаленнем пароды кароў і падвышэннем 

узроўню вытворчасці малака. У гаспадарцы за 

кармільца лічылі каня, бо ён быў тады фактычна 

адзінай цяглавай сілай. Яго імкнуліся карміць 

лепшым сенам і фуражом, а карову кармілі па 

астатковым прынцыпе, тым, што не з’еў конь. 

Нашых кароў прынізліва лічылі “апаратамі” па 

пераапрацоўцы сена і саломы ў гной. 

Вось ужо болей за стагоддзе з таго часу 

прайшло, але нашыя кароўкі бальшынёй сваёй 

так і засталіся “апаратамі” па пераапрацоўцы 

корма ў гной, калі браць з гледзішча сусветнай 

ацэнкі прадукцыйнасці жывёлы. Праўда, у 

некаторых месцах можна ўдакладніць: 

“мадэрнізаванымі апаратамі”. 

Вось такім быў адзін са злых жартаў 

Першай сусветнай вайны з Дзісны і яе былога 

павета. Што да Другой сусветнай і яе складовай 

часткі – Вялікай Айчыннай, то гэта ўжо іншая і 

вельмі шырокая тэма. 

*НГАБ, фонд 2435, вопіс 1, справа 6, 

аркуш 86 (для тых, хто пажадае асабіста 

пазнаёміцца з арыгінальным матэрыялам) 

26.06.2016, Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна  

Артыкулы падрыхтаваны да друку 

Кандратовічам Ігарам. 
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ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА” 40 ГОД ПОШУКАЎ І 

ЗНАХОДАК 

ВАНДРОЎКА Ў ЦВЕЦІНА(Заканчэнне)  

На шляху ў напрамку Копцева быў 

знойдзены вялікі валун памерамі 3 метры, вагою 

да 15 тон. 

Нягледзячы на стому, гурткоўцы па 

дарозе да месца начлегу даследавалі стары 

могільнік, дзе знайшліся пахаванні мясцовай 

шляхты, хоць і разбураныя скарбашукальнікамі. 

Усяго мы налічылі 19 надгробкаў. Намі былі 

запісаны прозвішчы Суліма, Урублеўскай, 

Буйвідаў, Сабалеўскіх, Трашчынскіх, Яноўскіх і 

інш. Па дарозе на Бор-Паляну, дзе планавалася 

зрабіць начлег на беразе возера, спрактыкаванае 

вока кіраўніка гуртка звярнула ўвагу на насыпы 

ў лесе. І сапраўды, гэты былі два курганы, 

невядомыя навуцы, якія можна датаваць Х – ХІІІ 

стагоддзямі. Круглыя насыпы мелі вышыню да 1 

метра, дыяметр каля 7 метраў. 

На другі дзень адбылося вывучэнне 

сядзібы Буйвідаў. Гурткоўцы датавалі час яе 

пабудовы другой паловай ХІХ стагоддзя, 

архітэктурны стыль быў вызначаны як мадэрн. 

Знойдзеная кераміка і кафля сведчылі аб 

магчымым існаванні больш старой сядзібы ў 

XVI – XVIII стагоддзях.  

Асабліва актыўна ўдзельнічалі ў гэтай 

экспедыцыі Янушкевіч Аляксандр і Касевіч 

Уладзімір. У гістарычным музеі пачала 

працаваць новая група “арганаўтаў”-

экскурсаводаў у складзе Паўлоўскай Каці, 

Пацеенак Алесі, Грэцкага Іллі. 

У гэтым годзе кіраўнік гуртка В. А. 

Ермалёнак быў узнагарожданы дыпломам 

першай ступені за лепшую публікацыю 

экалагічнай тэматыкі ў абласным этапе 

рэспубліканскага конкурсу “Мой родны кут, як 

ты мне мілы”. У гэтым жа годзе сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага”атрымалі падзяку ад 

выканкама Перабродскага сельскага савета і 

раённага гісторыка-этнаграфічнага музея за збор 

інфармацыі, захаванне гістарычнай спадчыны, 

перадачу экспанатаў у фонды раённага музея. 

Кіраўнік музея і гурткоўцы арганізавалі выставу 

рэліквій польскай культуры ў Мёрах і Браславе, 

за што былі адзначаны дыпломам. Былы 

гуртковец 80-х гадоў ХХ стагоддзя Сухамера 

Алег, а зараз уладальнік антыкварнай крамы 

“Рарытэт” у Віцебску, падараваў для музея 

бронзавую чарнільніцу XVIII стагоддзя, 

старадаўнія манеты і іншыя рэчы. Старэйшы 

гуртковец Пляшкоў Сяргей падараваў для 

гістарычнага музея вырабленую ўласнымі 

рукамі кальчугу. Хутка гісторыя гуртка будзе 

надрукавана асобнай кнігай.  

Селішча, адкрытае “арганаўтамі” 


