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         ПА ДАРОЗЕ НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 

 

НАШЫ НАВІНЫ. 

САЙТ СТВОРАНЫ. 

Як мы пісалі раней, выпускніца нашай школы 

Аляксеева Дар’я тэмай сваѐй дыпломнай абрала 

стварэнне сайта музеяў нашай школы.Зараз яна 

паспяхова абараніла дыпломную работу, 

створаны сайт. Кожны ахвотнік больш 

падрабязна можа пазнаѐміцца з нашай 

дзейнасцю на адрасу:http://ermalenok-

muzeums.esy. Сайт складаецца з некалькіх 

старонак, якія апавядаюць аб гісторыі стварэння 

музеяў, іх экспазіцыях і рарытэтах, пошукавай 

дзейнасці гуртка, навукова-даследчай дзейнасці. 

Вельмі важна, што на сайце змешчаны і ўсе 

нумары ―Мѐрскай даўніны‖ з пачатку яе 

выдання. 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З ПЕЦЯРБУРГА. 

Летам асабліва шмат бывае ў нашых музеях 

гасцей з замежжа. Так, да нас завіталі ўдзельнікі 

клуба інтэлектуальных сустрэч ―Эрмітаж‖ з 

Санкт-Пецярбурга. Удзельнікаў экскурсіі было 

шмат, і яны былі падзелены на дзве групы па 25 

чалавек у кожнай. Экскурсіі праводзілі 

Ермалѐнак В.А. і Ермалѐнак М.Г.. Госці 

азнаѐміліся з экспазіцыямі трох музеяў. У 

гістарычным музеі ўдзельнікі экскурсіі шмат 

даведаліся пра гісторыю Мѐршчыны, асаблівая 

ўвага была звернута на экспанаты-рарытэты, 

якіх нельга ўбачыць у іншых музеях. 

У музеі кнігі і друку госці з Пецярбургу былі 

здзіўлены вялікай колькасцю рэдкіх выданняў 

не толькі кніг, але і іншых калекцый музея. У 

этнаграфічным музеі ўдзельнікі экскурсіі 

параўноўвалі прадметы быту беларускага 

селяніна і рускага, знаходзілі як агульнае, так і 

асаблівае. Шмат новага даведаліся экскурсанты і 

пра заняткі беларускіх сялян у ХІХ – пачатку 

ХХ ст..  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

ВЕЛАПРАБЕГУ. 

Напрыканцы чэрвеня музеі нашай школы 

наведалі ўдзельнікі велапрабегу ―Бег міру-2015‖. 

Гэта самая працяглая сусветная факельная 

эстафета ў алімпійскім стылі. Аўтарам ідэі 

факельнай эстафеты ‖Бег міру‖ быў вядомы 

грамадскі дзеяч Шры Чынмой, які многа год 

праводзіў у штаб–кватэры ААН разнастайныя 
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імпрэзы, прысвечаныя міру. Паходня — сімвал 

міру, дружбы і ўзаемаразумення. Удзельнікі 

эстафеты падчас бегу перадаюць паходню з рук 

у рукі. Адрэзак эстафеты, які праходзіць праз 

Міѐры, пачынаецца ў Маскве, і пралягае праз 

Беларусь і Літву і да Калінінграда.  Сярод 

удзельнікаў эстафеты былі прадстаўнікі не 

толькі Расіі, але і Ўкраіны, Беларусі і нават 

Бразіліі. 

Экскурсію па трох музеях праводзіў дырэктар 

музеяў Ермалѐнак В.А. Падчас экскурсіі 

ўдзельнікі эстафеты з увагай паслухалі аповед 

экскурсавода пра адметнасці гістарычнага 

развіцця Мѐршчыны, з цікавасцю азнаѐміліся са 

шматлікімі рарытэтамі музеяў. На развітанні 

кіраўнік музеяў сімвалічна прыняў удзел у 

эстафеце ―Бег міру-2015‖, патрымаўшы 

пылаючую паходню. 

 

ЭКСКУРСІЯ Ў “СЯЛЯНСКАЙ ХАЦЕ”. 

Пасля адкрыцця этнаграфічнага музея школьнікі 

нашай школы імкнуцца хутчэй азнаѐміцца з яго 

экспазіцыяй. Вось і летам, не чакаючы пачатку 

навучальнага года музей наведалі вучні 10 – 11 

класаў – удзельнікі лагеру працы і адпачынку. 

Экскурсію праводзіў стваральнік музея 

Ермалѐнак В.А. Пад час наведвання музея вучні 

з вялікай цікавасцю азнаѐміліся з гісторыяй яго 

стварэння музея, пачулі расказ пра першых 

гаспадароў хаты. Школьнікі былі здзіўлены 

аповедам экскурсавода аб цяжкім жыцці 

селяніна не толькі ў старадаўнія часы, але нават 

у першай палове ХХ  стагоддзя,калі большасць 

неабходных для жыцця рэчаў сяляне не куплялі, 

а самі выраблялі: як адзенне і абутак, так і рэчы 

хатняга ўжытку. Каб даведацца,як цяжка 

даваўся сялянам у тыя часы хлеб, вучні самі 

маглі і паспрабаваць пакруціць жорны і 

пераканацца ў цяжкасці сялянскай працы. 

 

ЭКСУРСІІ ДЛЯ ВЫПУСКНІКОЎ СШ №1 

1980 ГОДА 

Падчас сустрэчы з былымі выпускнікамі СШ 

№1, якія скончылі школу 35 год таму, іх 

настаўнік гісторыі Ермалѐнак В.А. прапанаваў 

наведаць музеі школы №3, дзе ѐн працуе ўжо 34 

гады. Сярод выпускнікоў было шмат колішніх 

удзельнікаў археолага-краязнаўчага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖, таму прапанова была з 

задавальненнем прынята. Падчас экскурсіі 

былым гурткоўцам было асабліва цікава 

ўспомніць пра свой удзел іх у археалагічных 

раскопках пад кіраўніцтвам маладога тады 

археолага Людмілы Уладзіміраўны Дучыц. 

Нягледзячы на прамінулыя дзесяцігоддзі, 

памяць былых юных даследчыкаў захавала да 

дробязяў асноўныя моманты даследаванняў, 

зараз ім было цікава вачыма дарослага чалавека 

яшчэ раз убачыць свае знаходкі таго часу. Са 

здзіўленнем многія гарталі летапіс гуртка 

―Арганаўтаў мінулага‖, які занатаваў асноўныя 

моманты іх пошукавай дзейнасці. Разглядаючы 

экспазіцыі музеяў, былым вучням было цікава 

пабачыць свае знаходкі, якія яны перадалі яшчэ 
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ў тыя часы, калі не было музеяў, але іх настаўнік 

беражліва іх захаваў для будучай экспазіцыі. 

Пасля агляду экспазіцый трох музеяў адбылася 

цікавая гутарка па абмену інфармацыяй пра 

даўніну Мѐршчыны. Асабліва важная 

інфармацыя была атрымана ад Граковіча 

Леаніда аб мінулым вѐскі Рабечына. 

 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З НАВАПОЛАЦКА 

Нашы музеі наведваюць не толькі арганізаваныя 

групы, але і ўсе ахвотнікі, якія даведаліся аб 

нашых музеях і цікавяцца мінулым Мѐршчыны. 

Так, у ліпені да нас завітала сям’я Васільевых з 

Наваполацка, якая зацікавілася нашай гісторыяй. 

Падчас экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік 

музеяў Ермалѐнак В.А., госці былі ўражаны не 

толькі багаццем экспазіцыі, але і вялікай 

пошукавай дзейнасцю гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖ і яго нястомнага кіраўніка.  З 

асаблівай цікавасцю навапалачане разглядалі 

змешчаныя ў экспазіцыі рарытэты, якіх багата 

не толькі ў гістарычным, але і ў этнаграфічным 

музеі. З захапленнем нашы госці знаѐміліся з 

экспазіцыямі музея кнігі і друку. Па іх 

перакананні, яна нашмат багацейшая, чым у 

вядомым Полацкім музеі кнігадрукавання. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З БРАСЛАВА. 

Пасля канферэнцыі ў Германавічах удзельнікі з 

Браслава і Даўгаўпілса вырашылі пазнаѐміцца з 

музеямі СШ № 3 у Мѐрах. Так як Некаторыя 

госці ўжо не аднойчы наведвалі наш музей, таму 

Ермалѐнак В.А. азнаѐміў удзельнікаў экскурсіі з 

новымі знаходкамі, а таксама больш падрабязна 

спыніўся на выставе, прысвечанай Першай 

сусветнай вайне. Больш увагі прысвяцілі і 

новаму этнаграфічнаму музею.  Гасцей здзівілі 

перш за ўсѐ аўтэнтычнасць этнаграфічных 

рэчаў, асабліва таму, што большасць з іх і зараз 

прыдатна да ўжытку. Асабліва спадабалася 

наведнікам печ, якую і зараз можна тапіць і 

гатаваць у ѐй ежу, а таксама жорны, кросны і 

іншыя экспанаты. Госці былі здзіўлены, што 

этнаграфічны музей паўстаў так хутка без ніякай 

дзяржаўнай падтрымкі,а толькі дзякуючы 

руплівай працы кіраўніка музея і яго сына. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ КІРАЎНІКОЎ 

ПРАФСАЮЗАЎ АПК  

Пры наведванні Мѐрскага раѐна прадстаўнікамі 

розных кіруючых устаноў, яны часта бываюць і 

ў нашых музеях. Так і зараз: падчас праверкі 

раѐна кіраўнікамі прафсаюза аграпрамысловага 

комплексу, госці з Віцебска і Мінска пажадалі 

наведаць нашы музеі. Кіраўнік музеяў 

Ермалѐнак В.А. правѐў аглядную экскурсію па 

ўсіх трох музеях. Падчас экскурсій была 

звернута ўвага на старадаўнасць засялення 

старажытнымі людзьмі нашага краю, 

паходжанне назвы Мѐры, найбольш цікавыя 

прылады працы першабытнага чалавека ў 

нашым краі. Госці былі шчыра здзіўлены 

багаццем, як археалагічных, так і 

нумізматычных калекцый. Уразіў іх 

разнастайнасцю экспазіцыі і музей кнігі і друку. 

У захапленні былі прадстаўнікі прафсаюзаў 
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АПК і ад наведвання экспазіцыі музея 

―Сялянская хата‖, дзе гасцям было цікава 

пазнаѐміцца з прадметамі быту нашых дзядоў і 

прадзедаў. Назначэнне многіх экспанатаў 

тлумачыў кіраўнік музея. 

СУСТРЭЧА З СУПРАЦОЎНІКАМІ МУЗЕЯ.  

У ліпені да нас у музеі завіталі супрацоўнікі 

музея горада Краславы з Латвіі на чале з 

дырэктарам, які з’яўляецца нашым даўнім 

сябрам, настаўнікам гісторыі і краязнаўцам з 

Латвіі Віктарам Калнішам. Музейшчыкі з 

суседняй краіны з цікавасцю азнаѐміліс я з 

музейнымі экспазіцыямі трох нашых музеяў, з 

пошукавай дзейнасцю кіраўніка музея 

Ермалѐнка В.А. і яго археолага-краязнаўчага 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖ па вывучэнні і 

захаванні гістарычнай спадчыны Мѐршчыны на 

працягу амаль сарака гадоў. Госці даведаліся аб 

найбольш цікавых старонках гісторыі Мѐрскага 

раѐна, знакамітых падзеях і асобах нашага краю. 

Падчас сустрэчы яшчэ раз была адзначана 

знітаванасць гісторыі нашых мясцін з гісторыяй 

Латгаліі ў мінулым.  Асабліва гэта было бачна 

падчас наведвання латышамі этнаграфічнага 

музея. Прадметы быту і прылады працы 

беларускіх сялян і жыхароў Латгаліі амаль 

нічым не адрозніваюцца. Пасля экскурсій і 

гутарак у музеях краязнаўца Ермалѐнак В.А. 

правѐў для гасцей з Латвіі кароткую экскурсію 

каля найбольш цікавага помніка архітэктуры ў 

Мѐрах – касцѐлу імя Ўнебаўзяцця 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі. 

 

У музеі – наш зямляк з Камчаткі.  

У гады былога СССР многія нашы землякі 

пакінулі родныя мясціны і ўладкавалі сваѐ 

жыццѐ ў розных кутках неабсяжнай савецкай 

краіны. Вось і наш зямляк, Кажан Станіслаў 

Пятровіч з вѐскі Орцы, 1946 года нараджэння, 

пасля заканчэння Павяцкай СШ закончыў 

Смаленскі педыінстытут па спецыяльнасці 

геаграфія і біялогія, працаваў настаўнікам, 

зрабіў кар’еру камсамольскага работніка. Лѐс 

прывѐў яго на Камчатку. Пасля распаду СССР 

ѐн змяніў свой жыццѐвы шлях, стаў займацца 

прадпрымальніцтвам. Дзякуючы сваім 

здольнасцям, Станіслаў Кажан і тут дасягнуў 

поспеху. Зараз ѐн з’яўляецца прэзідэнтам ТАА 

Холдзінгавая кампанія ―Новая кніга‖, якая 

займаецца выдавецкай дзейнасцю і рэалізацыяй 

кніжнай прадукцыі. Але нягледзячы на 

адлегласць, Станіслаў Пятровіч не парывае 

сувязь з радзімай, амаль штогод наведвае 

родныя мясціны, жадае напісаць кнігу пра іх 

гісторыю. 

З мэтай больш дэталѐвага знаѐмства з гісторыяй 

вѐскі Орцы С.Кажан падчас свайго прыезду на 

радзіму завітаў у гістарычны музей СШ №3 г. 

Мѐры. Кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. апавядаў 

аб паходжанні назвы в. Орцы, аб яе 

старажытнасцях. Сябры археолага–краязнаўчага 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖ на чале са сваім 

кіраўніком неаднойчы рабілі краязнаўчыя 

вандроўкі ў тыя мясціны. Таму ў фондах музея 

можна пабачыць крамянѐвыя прылады працы – 
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разцы, скрабкі, ножападобныя пласціны, 

каменныя сякеры, пачынаючы ад 5 тыс. да н. э.. 

На тэрыторыі вѐскі былі знойдзены і шматлікія 

аскепкі керамікі 15-20 стагоддзя, манеты ВКЛ і 

Расійскай імперыі, якія сведчаць аб жыцці 

насельніцтва ў мінулыя часы. Кіраўнік музея 

распавѐў і аб асноўных падзеях, з якімі была 

цесна знітавана гісторыя вѐскі. У будучым 

Станіслаў Пятровіч абяцаў дапамагчы 

арганізаваць выданне кніг па гісторыі 

Мѐршчыны. 

ЭКСКУРСІЯ ПА ДРУЙСКА-ІКАЗНЕНСКІМ 

ПЯРСЦЁНКУ.  

У чарговы раз дырэктары школ Мѐрскага раѐна і 

работнікі аддзела адукацыі спорту і турызму 

запрасілі краязнаўца Ермалѐнка В. А. правесці 

для іх экскурсію. Быў прапанаваны маршрут па 

старажытных мясцінах Браслаўшчыны. 

Спачатку ўдзельнікі экскурсіі наведалі 

старажытную Друю. Гэта сапраўды ўнікальная 

пярліна Браслаўшчыны. Тут знаходзіцца: касцѐл 

Святой Тройцы – самы старажытны мураваны 

храм, які захаваўся ў нашым краі, а таксама 

шмат іншых архітэктурных помнікаў: 

Дабравешчанская царква 1822 года, замак 

Сапегаў і Мілашаў, званіца касцѐла Святога 

Антонія, драўляная капліца на могілках, 

яўрэйскія дамы ХІХ стагоддзя. У Друі захаваўся 

і знакаміты Барысаў камень з надпісам ХІІ 

стагоддзя. Шмат цікавых гістарычных падзей 

адбылося ў гэтым гістарычным паселішчы на 

працягу яго тысячагадовай гісторыі. Тут 

пабывалі шматлікія гістарычныя асобы і 

польскія каралі: Стэфан Баторы і Аўгуст ІІ 

Моцны, рускія цары Аляксей Міхайлавіч і Пѐтр 

І. Друя можа ганарыцца і сваімі знакамітымі 

асобамі – Уладзімірам Беняшэвічам, Альтэрам 

Друянавым, Сімяонам Полацкім, Златай Лілінай. 

Аб гэтым усім і апавядаў у сваѐй экскурсіі 

Ермалѐнак В. А.. У Слабодцы дырэктары школ 

азнаѐміліся з пярлінай архітэктуры не толькі 

Браслаўшчыны, але і ўсѐй Беларусі – касцѐлам у 

імя Провіду Божага 1906 года пабудовы, а 

таксама з гісторыяй гэтых мясцін, якія 

з’яўляюцца і радзімай самога экскурсавода. 

Дырэктар СШ №3 Атрошка В. Г., якая тут мае 

дачу, пачаставала ўдзельнікаў смачным абедам. 

Пасля абеду экскурсанты наведалі яшчэ адно 

цікавае паселішча на маршруце – вѐску Іказнь, 

дзе пазнаѐміліся з яе цікавай гісторыяй і 

знакамітымі помнікамі: востравам Замак, 

касцѐлам у імя Божага цела і Крыві 1912 года, 

Свята–Мікалаеўскай царквой. 

 

ЭКСКУРСІЯ Ў ДЗІСНУ. 

Экскурсіі педагагічнага калектыву СШ №3 па 

родным краі сталі традыцыяй. Адбылася ўжо 

пятая ў гэтым годзе вандроўка. На гэты раз было 

вырашана наведаць старажытную Дзісну. Як 

заўсѐды, экскурсаводам быў краязнавец 

Ермалѐнак В. А.. 

Ужо па дарозе настаўнікі наведалі вѐску Чэрасы 

з яе цікавай гісторыяй, помнікам архітэктуры – 

праваслаўнай царквой Святога Мікалая. Хоць 
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вѐска раней і была маленькай, але яна дала 

нашаму краю шмат знакамітых асобаў: паэтаў 

Пятра і Паўла Сушко,  мастака – прафесара В. 

Шамшура, дзеяча нацыянальна-вызваленчага 

руху Ф. Манцэвіча, знакамітага лѐтчыка 

Гардзілоўскага. На шляху ў Дзісну экскурсавод 

апавядаў пра гістарычныя падзеі і знакамітых 

людзей, якія звязаны з гісторыяй гэтых мясцін: 

дзеячоў нацыянальна-вызваленчага руху—М. 

Шкялѐнка і К. Крука, мастака М. Гіргеля, 

вучонага – філолага М. Крыўко і іншых.  

Гісторыя Дзісны пачынаецца з паселішча Горкі, 

менавіта яно вядома па дакументах з ХІІ 

стагоддзя і было знакаміта перш за ўсѐ сваімі 

цагельнымі і чарапічнымі прадпрыемствамі. 

Большасць настаўнікаў неаднойчы была ў 

Дзісне, але раней іх здзіўляла толькі запусценне 

і разбурэнне гэтага маленькага гарадка, а зараз 

аповед экскурсавода здзівіў усіх велічнай 

гісторыяй і асобамі гэтага населенага пункта. 

Маѐнтак Дарошкавічы, дзе быў славуты А. 

Міцкевіч, а таксама радзіма продкаў 

французскага паэта Гіѐма Апалінэра, Дзісенская 

гімназія, якая дала свету столькі знакамітых 

асобаў, цэрквы, касцѐл і замкі – аб усім гэтым 

даведаліся зацікаўленыя ўдзельнікі экскурсіі і па 

дарозе дадому дзяліліся незабыўнымі 

ўражаннямі. 

 

ДАПАМОГА РЭЖЫСЁРУ. 

Вядомы расійскі прадзюсар і рэжысѐр Вадзім 

Таўленец вырашыў арганізаваць здымкі свайго 

новага праекта на Мѐршчыне. Рэалізацыя гэтага 

праекта павінна садзейнічаць заахвочванню 

гарадской моладзі вяртацца жыць у вѐску. 

Праект павінен быць выкананы ў выглядзе 

рэаліці–шоу.  Для азнаямлення з гісторыяй 

Мѐрскай зямлі і была арганізавана сустрэча з 

краязнаўцам В. А. Ермалѐнкам, падчас якой 

адбыўся запіс аповеду краязнаўца пра гісторыю 

тутэйшых мясцін ад старажытнасці да канца ХХ 

стагоддзя. Знаўца гісторыі распавѐў аб 

знакамітых асобах нашага краю, найбольш 

цікавых гістарычных падзеях, помніках гісторыі, 

культуры, археалогіі, адметнасцях яе маляўнічай 

прыроды. 

ДАПАМОГА КАРЭСПАНДЭНТУ . 

З мэтай напісання артыкула аб гісторыі 

партызанскага яўрэйскага атрада, які меў сваю 

базу на балоце Ельня, гістарычны музей 

наведала карэспандэнт газеты ―Маскоўскі 

камсамолец‖ Кацярына Сажнева. Падчас 

сустрэчы з кіраўніком музея Ермалѐнкам В. А. 

карэспандэнт атрымала неабходныя звесткі з 

гісторыі яўрэйскай абшчыны ў Мѐрах, пра 

заняткі жыхароў, лѐсе яўрэйскага насельніцтва ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. Журналіст з 

Масквы азнаѐмілася са шматлікімі ўспамінамі 

відавочцаў расстрэлу яўрэяў у Мѐрах, дзѐннікамі 

камісара атрада імя Горкага брыгады 

―Кастрычнік‖ І. А. Кабранава, з былым 

начальнікам партызанскага аэрадрома ў Мѐрах 

Б. М. Макевейчуком. Але асабліва карыснай для 

госці была кніга ўспамінаў Марыі Тор, якая 

будучы пятнаццацігадовай дзяўчынай, 

выратавалася ад расстрэлу і хавалася разам з 

іншымі яўрэямі на балоце Ельня. Госці з 

Масквы была дадзена магчымасць 

перафатаграфаваць здымкі, дакументы і рэліквіі 

яўрэйскага народа, якія знаходзяцца ў музеях 

нашай школы. Артыкул Кацярыны Сажневай 

пад назвай ―Партызаны па крыві‖ быў 

надрукаваны ў газеце ―Маскоўскі камсамолец‖ у 

№ за 26 чэрвеня гэтага года.  
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УСТАНОЎКА ГАРМАТЫ Ў ДЗІСНЕ. 

Вядомы прадпрымальнік з Дзісны Цярэшка 

Эдуард Казіміравіч набыў у арэнду гармату 86-

К, якая была на ўзбраенні Савецкай Арміі з 1944 

года. Для абмеркавання месца, дзе будзе 

ўстаноўлена гармата, с пачатку адбылася нарада 

ў Мѐрскім райвыканкаме пад кіраўніцтвам 

намесніка старшыні Стальмачонак Т.А.. Пазней 

рабочая група выехала ў Дзісну, дзе адбыўся 

працяг абмеркавання. Дзісна мае шмат 

турыстычных аб’ектаў, і таму было вельмі 

важна, каб новы гістарычны напамін пра вайну 

добра спалучаўся з турыстычнымі маршрутамі 

па гораду. Пасля наведвання шэрагу мясцін у 

Дзісне і па-за Дзісной непадалѐку ад мяжы з 

Полацкім раѐнам, было большасцю галасоў 

вырашана паставіць яе ў скверы побач з 

абеліскам у гонар воінаў 154-й дывізіі Сачылава, 

якія вызвалілі Дзісну 4 ліпеня 1944 года. У 

вызначэнні месца ўстаноўкі гарматы прымаў 

удзел і краязнавец Ермалѐнак В. А..  

СВЯТА НА КУРГАНЕ ДРУЖБЫ. 

5 ліпеня адбылася чарговая, ужо 56 па ліку, 

міжнародная сустрэча партызан і 

падпольшчыкаў, ветэранаў Вялікай Айчыннай 

вайны на Кургане Дружбы, размешчаным на 

сутыку межаў Беларусі, Латвіі і Расіі. У 

святочных мерапрыемствах прымалі ўдзел 

грамадскасць з Беларусі на чале са старшынѐй 

Віцебскага аблвыканкама Мікалаем 

Шаршнѐвым, Расіі на чале з губернатарам 

Пскоўскай вобласці ВіктарамТурчыкам і 

невялікая дэлегацыя з Латвіі на чале з дэпутатам 

сейма Артурам Рубіксам. Падчас урачыстасці 

прадстаўнікі дэлегацый усклалі да помнікаў 

вянкі і кошыкі з кветкамі на расійскім і 

беларускім баку, а на латышскі бок мяжы, куды 

ўваход забаронены, былі толькі перададзены 

кошыкі з кветкамі. Потым адбыўся ўрачысты 

мітынг і канцэрт, традыцыйнае вогнішча. На 

беларускім і рускім баку працавалі кірмашы і 

выставы народных рамѐстваў, праходзіла 

зробленая расійскімі вучнямі выстава, дзе на 

кавалках тканіны былі вышыты імѐны і 

прозвішчы ўдзельнікаў і загінулых воінаў 

Вялікай Айчыннай вайны.  У складзе Мѐрскай 

дэлегацыі прымаў удзел і краязнавец Ермалѐнак 

В. А.. Падчас наведвання музея баявой 

садружнасці, які размешчаны на беларускім 

баку, адбылося яго знаѐмства з галоўным 

рэдактарам ваенна-гістарычнага часопіса 

―Балтфорт‖ Юрыем Мелконавым. Пры сустрэчы 

прагучала прапанова для мѐрскага краязнаўца 

напісаць некалькі артыкулаў для часопіса. 

Галоўны рэдактар таксама падараваў для музея 

кнігі і друку свой часопіс з аўтографам. 

СУСТРЭЧА УДЗЕЛЬНІКАЎ ПАХОДУ 

Капітан 2-га рангу Анатоль Бычкоў, старшыня 

Шумілінскай арганізацыі саюза ваенных 

маракоў, арганізаваў трохдзѐнны пераход на 

лодках па Заходняй Дзвіне ад блізкіх да 

Шуміліна мясцін да Узмѐнаў. Мэта паходу – 

ушанаваць памяць маракоў Заходне-Дзвінскай 

рачной флатыліі, якая дзейнічала ў гэтых 

мясцінах 95 год таму. На беразе ракі ля в. 
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Узмѐны сустракала ўдзельнікаў паходу 

грамадскасць Мѐршчыны – начальнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі райвыканкама Аляксандр Тронькін, 

раѐнны ваенны камісар Сяргей Жабѐнак, сястра 

Героя Савецкага Саюза Ягора Томкі – Нона 

Саркісян, краязнавец Вітольд Ермалѐнак, 

старшыня Узмѐнскага сельсавета Таццяна 

Смулько, былая настаўніца Анатоля Бычкова 

Лідзія Бабарнѐва, узмѐнскія самадзейныя 

артысты. Падчас сустрэчы адбылася 

зацікаўленая размова аб неабходнасці захавання 

памяці пра мінуўшчыну, што дазволіць захаваць 

мір і спакой у сѐнняшні час і ў прышласці. 

Краязнаўца Вітольд Ермалѐнак адзначыў у 

размове аб складанасці, якія сустракаюць 

даследчыкаў пры  напісання гісторыі 

Мѐршчыны ў 1919-1920 гадоў, бо падзеям таго 

часу нялѐгка даць аб’ектыўную ацэнку.  

“КРУГЛЫ СТОЛ” У ГЕРМАНАВІЧАХ. 

Як і заўсѐды, у ліпені кіраўнік музея Міхася 

Райчонка Ада Эльеўна Райчонак арганізавала 

чарговую сустрэчу краязнаўцаў. У гэтым годзе 

сустрэча адбылася не як канферэнцыя, а ў 

выглядзе ―круглага стала‖. 

На сустрэчу сабраліся краязнаўцы і музейныя 

работнікі з Шаркаўшчынскага, Мѐрскага, 

Браслаўскага, Пастаўскага, Глыбоцкага, 

Докшыцкага раѐнаў, а таксама з Латвіі. 

Пасяджэнні сустрэчы былі прысвечаны падзеям 

Першай сусветнай вайны ў нашым рэгіѐне. 

Гутарку за ―круглым сталом‖ адкрыў старэйшы 

краязнаўца з Германавіч Кліменцій Кожан. У 

сваім выступленні ѐн спыніўся на прычынах і 

пачатку Першай сусветнай вайны. Кіраўнік 

музея Ада Райчонак ў сваім выступленні ―Вайна 

і наш край‖ агучыла і некалькі фактаў з нашай 

мясцовасці. Так, ураджэнец вѐскі Бяляны 

Савелій Окунь за мужнасць у баях быў тройчы 

ўзнагароджаны Георгіеўскім крыжам, а 

Юршэвіч Янка з Забалоцця ваяваў 

прапаршчыкам у знакамітым 15 асобным палку 

―смерці‖ пад Дзвінскам. 

Вітаўт Ермалѐнак пазнаѐміў краязнаўцаў з 

артэфактамі Першай сусветнай вайны, якія 

выяўлены ў нашым раѐне і знаходзяцца ў 

фондах гістарычнага музея Мѐрскай СШ №3. 

Краязнаўца з Пастаў Ігар Пракаповіч распавѐў у 

сваім выступленні аб падзеях Першай сусветнай 

вайны на Пастаўшчыне, дзе баявыя дзеянні 

вяліся на працягу больш двух год. Для музея 

кнігі і друку пастаўскі краязнаўца падараваў тры 

сваіх новых кнігі пра гісторыю населеных 

пунктаў Пастаўскага раѐна.  

Віктар Бунто з Браслаўшчыны пазнаѐміў 

прысутных з падзеямі Першай сусветнай вайны 

на Браслаўшчыне. 

Цікавым дапаўненнем да нашых выступленняў 

стала прэзентацыя Міколам Паўловічам вялікай 

калекцыі паштовак, дакументаў і здымкаў часоў 

Першай сусветнай вайны, яго аповед аб 

пошукавай дзейнасці па гэтай тэме. Як заўсѐды, 

краязнаўца з Латвіі прывѐз у падарунак для 

нашых музеяў шмат экспанатаў: аб іх мы будзем 

друкаваць у наступным нумары. 



 
Мёрская даўніна ліпень, , 2015 

 9 

 

Шаркаўчанін Уладзіслаў Ляскоўскі малюнак 

баявых дзеянняў спалучыў з лѐсам сваіх 

продкаў: як тысячы нашых землякоў перажылі 

трагедыю Першай сусветнай і грамадзянскай 

войн. 

Карэспандэнт-краязнаўца з Глыбокага пазнаѐміў 

прысутных краязнаўцаў з пошукам пахавання 

героя абароны заставы Камення Воз Паўла 

Палчынскага (які загінуў 17 верасня 1939 г.) і 

ўшанаванню яго памяці. 

Самы малады краязнавец Кастусь Шытэль з 

Параф’янава Докшыцкага раѐна абраў тэмай 

свайго выступлення 100-годдзе з часу стварэння 

першых беларускіх школ. У гэты час, дзякуючы 

дзеячу нацыянальна-вызваленчага руху 

Браніславу Туронку, толькі ў ваколіцы Новага 

Пагосту з’явілася 15 школ. Краязнавец таксама 

падзяліўся вопытам пошуку дакументаў па 

нашых мясцінах у Інтэрнэце. Справа ў тым, што 

апошнім часам бібліятэкі Польшчы выставілі ў 

сеціве мноства перыядычных выданняў са сваіх 

архіваў, перш за ўсѐ газет і часопісаў першай 

паловы 20 стагоддзя. Даволі часта яны 

ўтрымліваюць цікавыя звесткі па нашай 

мясцовасці. 

Сѐлетняя сустрэча краязнаўцаў у Германавічах 

абагаціла краязнаўцаў новымі звесткамі па 

гісторыі краю, новымі тэхналогіямі краязнаўчых 

пошукаў. Шчыра дзякуем Адзе Эльеўне 

Райчонак за арганізацыю сустрэчы і клопат па яе 

правядзенню. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ЭКСПАНАТ ДЛЯ ХАТЫ 

Новы экспанат для этнаграфічнага музея 

―Сялянская хата‖ набыў кіраўнік музея 

Ермалѐнак В. А.. Гэта сячкарня, якая 

выкарыстоўвалася ў ХХ стагоддзі для рэзкі 

саломы, сена, травы і інш.. Сячкарня была адліта 

на знакамітым заводзе братоў Шапіраў у  1926 

годзе. Завод працаваў у горадзе Ліда. Гэтае 

прадпрыемства было заснавана ў 1900 годзе і 

актыўна дзейнічала да 1939 года. Завод 

вырабляў пераважна сельскагаспадарчую 

тэхніку: акрамя сячкарняў – веялкі, малатарні, 

плугі, бароны, конныя касілкі.  Прадукцыя 

прадпрыемства распаўсюджвалася да рэвалюцыі 

па ўсѐй Расійскай імперыі, а ў міжваенны 

перыяд у асноўным на тэрыторыі Рэчы 

Паспалітай. Існавала вельмі зручная сістэма 

скідак, крэдытаў, што дазваляла набываць 

сельхазтэхніку не толькі заможным сялянам, але 

і небагатым. Таму аж да гэтай пары 

сельгасінвентар з таўром братоў Шапіраў і зараз 

– не такая ўжо рэдкасць у вѐсках Заходняй 

Беларусі і Польшчы. Набытая намі сячкарня 

таксама знаходзіцца ў добрым стане і яшчэ 

прыдатна для працы. Спадзяѐмся, у 

наведвальнікаў музея яна выклікае цікавасць і 

жаданне пакруціць кола. 

 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК. 

З часоў Другой сусветнай вайны захавалася 

вельмі мала здымкаў па нашай мясцовасці. 

Дапытлівасць дапамагла Ігару Кандратовічу 

знайсці на нямецкім інтэрнэт-аўкцыѐне 

паштоўку з надпісам на нямецкай мове: ―Дзісна, 

3 ліпеня 1941 года. Баі матарызаванай пяхоты на 
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вуліцах горада‖. Таму Ігар з кіраўніком музея 

Ермалѐнкам В. А. здолелі выйграць лот 

аўкцыѐну і набыць для гістарычнага музея 

найкаштоўную для нас паштоўку, якая 

папоўніць фатаграфічныя фонды гістарычнага 

музея. На здымку мы бачым рух нямецкіх 

матацыклістаў па вуліцы Дзісны. Акрамя 

матацыклаў бягуць пехацінцы вермахта ў 

поўнай баявой выкладцы: працівагазы, штык-

нажы, біклажкі і ў кожнага – скрынкі з 

кулямѐтнымі стужкамі. Як вядома, захоп 

немцамі Дзісны адбыўся на працягу аднаго дня. 

Нямецкія войскі на гумовых лодках адразу 

пераправіліся на правы бераг Заходняй Дзвіны, 

дзе ўтварыўся Дзісенскі плацдарм. 

Падышоўшыя насустрач немцам, часці 98-й, 

174-й і 126-й савецкіх дывізій, абапіраючыся на 

ўмацаванні Полацкага ўмацаванага раѐна, вялі 

баі на працягу тыдня, стрымліваючы пашырэнне 

нямецкага плацдарма і іх наступленне ворага на 

Полацк. Краязнаўцы з Дзісны Баговіч Пѐтр, 

Шымуковіч Фадзей, Фурсаў Леў апазналі 

вуліцу, па якой бягуць нямецкія салдаты. Гэта 

былая вуліца Касцельная, зараз Савецкая, якая 

ідзе праз цэнтр горада. Два дамы, якія бачны на 

здымку, не захаваліся, яны былі знішчаны 

падчас вайны, а вось двухпавярховы будынак 

ацалеў да нашых дзѐн. У канцы ХІХ – пачатку 

ХХ стст. у ім было казначэйства, у міжваенны 

перыяд размяшчаліся пагранічнікі, пасля вайны, 

да ліквідацыі Дзісенскага раѐна, размяшчаўся 

райкам партыі і райкам камсамола, потым дом 

стаў вучэбным корпусам інтэрната, доўгі час 

стаяў закінуты, а зараз набыў свайго новага 

гаспадара, які займаецца яго 

добраўпарадкаваннем. 

 

НОВЫЯ КНІГІ 

ЭДМУНД КУЗІНОВІЧ. ДЗІСНА Ў 1930 – 

1940-Я ГАДЫ.  

З урыўкамі гэтай кнігі чытачы ―Мѐрскай 

даўніны‖ нядаўна знаѐміліся на старонках нашай 

газеты. Зараз у Паставах успаміны нашага 

земляка выйшлі асобным выданнем. Аўтар кнігі 

ўспамінаў Эдмунд Кузіновіч нарадзіўся ў 1925 

годзе ў Вільні, але неўзабаве яго бацькі 

пераехалі ў Дзісну, і таму яго дзяцінства і 

юнацтва прайшлі ў нашым горадзе. У 1944 годзе 

ѐн быў вывезены на працу ў Германію, назад на 

радзіму не вярнуўся, бо бацькі, брат былі 

рэпрэсаваны савецкімі ўладамі і загінулі ў 

Сібіры. У Польшчы Э.Кузіновіч скончыў 

гімназію, медыцынскі факультэт у Ўроцлаве, 

стаў доктарам медыцынскіх навук, напісаў 

больш за 20 навуковых прац. Кніга ўспамінаў на 

польскай мове ―З каралеўскага горада Дзісны 

праз Слупск да Ўроцлава‖ была надрукавана ва 
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Ўроцлаве на польскай мове ў 2008 годзе, 

аб’ѐмам у 356 старонак.  З гэтай кнігі ў Паставах 

былі надрукаваны толькі тыя раздзелы, дзе 

ўпаміналіся нашы мясціны, што складае траціну 

ўсяго выдання. Пра Дзісну мы маем таксама 

кнігу доктара медыцыны Эўгеніюша Забэлы, але 

кніжка З. Кузіновіча таксама мае новыя цікавыя 

факты пра Дзісну міжваеннага перыяду, пра лѐс 

яе жыхароў у гады ваеннага ліхалецця. У 

выданні змешчаны і некалькі здымкаў даваеннай 

Дзісны. Выдатны пераклад з польскай мовы 

выканаў краязнавец з Шаркаўшчыны Ўладзіслаў 

Ляскоўскі. Кніга будзе карысна ўсім, хто 

цікавіцца гісторыяй некалі значнага, а сѐння 

самага маленькага горада Беларусі. 

СЛАВАМИР ДАРГЕЛЬ. ПОД КРЫЛОМ 

ЛЕБЕДИНЫМ. 

Пад такой назвай выйшла чарговая кніга вершаў 

і апавяданняў нашага земляка, які зараз жыве і 

працуе ў Мінску. У новае выданне ўвайшлі 63 

вершы і 21 апавяданне. Тэматыка твораў нашага 

земляка разнастайная. У кнізе нямала вершаў, 

прысвечаных хараству роднай прыроды: 

―Райский уголок‖, ―Моей юности озѐра‖, ―Под 

крылом лебединым‖, ―Тишина над Миорами‖, 

―Миорские озѐра‖ і інш.. Некалькі вершаў 

прысвечана гісторыі Мѐршчыны: ―Камень 

следовик‖, ―Баготская панна‖, ―Над братской 

могилой‖. Але найбольшая колькасць твораў 

прысвечана лірычным успамінам аб дзяцінстве, 

бацьках, каханні: ―Детство‖, ―Сон матери‖, 

―Отцовский порог‖, ―Домик детства‖, ―Первая 

любовь‖ і інш.. Творчасць нашага земляка, 

прысвечаная падзеям Вялікай Айчыннай вайны, 

была высока адзначана.  Ён стаў лаўрэатам 

конкурсу, прысвечанага 70-годдзю Вялікай 

Перамогі ў дакументальнай прозе, 

узнагароджаны памятнымі знакамі. Віншуем 

Славаміра Рыгоравіча з новай кнігай і жадаем 

новых здзяйсненняў на ніве літаратурнай 

творчасці.  

АЛЕНА БАСІКІРСКАЯ. ПЕСНЯ МАЯ 

ДУШЭЎНАЯ. 

Новая кніга былой вучаніцы нашай школы, а 

зараз карэспандэнта раѐннай газеты ―Мѐрскія 

навіны‖, Алены Басікірскай была надрукавана ў 

прыватным выдавецтве А. М. Вараскіна. Кніга 
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выйшла ў серыі ―Мінскія маладыя галасы‖ 

Мінскага гарадскога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. У кнігу ўвайшлі як 

раннія творы, так і напісаныя ў апошні час. У 

зборніку змешчаны звыш ста вершаў у розных 

формах. Гэта і трыялеты, і акравершы, верлібры, 

танка, хоку, прысвечаныя самым розным 

праявам чалавечага жыцця, роднаму краю, яго 

слаўнаму мінуламу. Творы маладой паэтэсы 

вылучаюцца шчырасцю, насычанасцю мастацкіх 

вобразаў, узнѐсласцю. Адзін з асобнікаў сваѐй 

кнігі Алена падаравала са сваім аўтографам і для 

нашага музея кнігі і друку. Пажадаем маладой 

паэтцы плѐну ў творчасці і новых выданняў. 

ВЕЛАПАХОД “БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ 

ПЯРСЦЁНАК”. СУСТРЭЧА З ВЕТЭРАНАМ.  

Пад час паходу мы не толькі імкнуліся 

даведацца пра далѐкае мінулае, але і не маглі 

прамінуць і падзеі 20 стагоддзя, жывых яго 

сведкаў. Яшчэ напярэдадні паходу мы 

даведаліся, што ў Іказні жыве толькі адзін 

ветэран вайны і мы дамовіліся аб сустрэчы з ім. 

Не гледзячы на адсутнасць часу, мы знайшлі 

хату, дзе пражывае адзінокі ветэран і запісалі 

яго ўспаміны. Наш удзельнік вайны Ёдчык 

Антон Уладзіміравіч нарадзіўся ў 1925 годзе ў 

засценку Слабада ля в.Рэуты. Да вайны займаўся 

гаспадаркай, вучыўся ў польскай паўшэхнай 

школе ў Іказні. У 1944 годзе быў прызваны ў 

дзеючую армію. Як і большасць ураджэнцаў 

Браслаўскага павета быў накіраваны ў 2-ю 

армію Войска Польскага, ваяваў у 36-Лужыцкім 

пяхотным палку 8-й Дрэзненскай дывізіі. 

Ваенную падрыхтоўку праходзіў у Сельцах, 

пазней быў накіраваны на фронт. Асабліва 

запомніліся ветэрану баі пад час фарсіравання 

ракі Нісы і Одэра, баі пад горадам Ротэнбургам. 

Менавіта там ваяваў і мой бацька Ермалѐнак 

Антон Міхайлавіч 1911 года нараджэння, які 

быў снайперам таксама ў 36 Лужыцкім 

пяхотным палку, як і мае дзядзькі, браты маѐй 

маці, Ёдчыкі Адольф, Юзэф, Ян з в. Жэймяны. 

Ветэран узгадаў толькі Юзэфа Ёдчыка, з якім 

быў знаѐмы яшчэ да вайны. Ветэран з 

хваляваннем апавядаў хлопцам удзельнікам 

паходу аб жахлівых баях пры фарсіраванні ракі 

Ніса, калі вада віравала ад крыві загінуўшых 

воінаў. За гэты бой Антон Уладзіміравіч 

атрымаў медаль "За Одэр Нісу і Балтыку". 

Потым былі цяжкія баі за Берлін. Нават пасля 

вайны для нашага ветэрана вайна не 

закончылася, разам са сваімі паплечнікамі ѐн 

быў накіраваны на барацьбу з украінскімі 

паўстанцкімі фарміраваннямі на поўдзень 

Польшчы пад гарадок Цісна. Ветэран узгадвае 

пра землякоў, якіх шмат загінула на фронце і 

якія ваявалі поруч з ім. Гэта былі Гірса, Навіцкі, 

Пузан. Пасля вяртання з вайны працаваў у 

калгасе, спачатку на паляводстве, потым на 

ферме даглядаў калгасных цялят. Да баявых 

узнагарод дабавіліся шматлікія граматы і 

ўзнагароды за працоўныя дасягненні. Не 

аднойчы прымаў удзел у Выстаўцы Дасягненняў 

Народнай Гаспадаркі ў Маскве, атрымаў там 

медалі: залаты, срэбраны і бронзавы. Быў 

жанаты, на жаль дзеці цяпер жывуць асобна за 

межамі Беларусі ў Смаленску і Даўгаўпілсе. Але 

ветэран нікуды не хоча з’язджаць з родных 

мясцін, ад яго мы атрымалі сапраўдны зарад 

бадзѐрасці на застаўшыюся яшчэ асноўную 

частку дарогі. Пасля Іказні дарога на Браслаў 

ідзе пад нахіл і на роварах з Іказенскай гары 

амаль не трэба было напружвацца, каб круціць 

педалі. Колы ровароў каціліся самі, тым больш 

вецер спрыяў нам і таму хутка былі ля 
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Запруддзя, дзе адбылася яшчэ адна трагедыя 

часоў вайны-расстрэл яўрэйскага насельніцтва 

пад час вайны. 


