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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* У МУЗЕЯХ –  КАРЭСПАНДЭНТЫ БЕЛТА* У МУЗЕІ – 

КАРЭСПАНДЭНТ З ЛОДЗІ* ЭКСКУРСІЯ НА МЯДЗЕЛЬШЧЫНУ* ПАЦВЕРДЖАННЕ 

СТАТУСА* НАША ДАПАМОГА* УЗНАГАРОДА* У МАЙСТЭРНІ СКУЛЬПТАРА* МЁРСКІ 

КРАЯЗНАЎЦА Ў ПОЛЬШЧЫ*РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ* КНІГА ЎСПАМІНАЎ СЛАВУТАГА 

КАПІТАНА 

  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ ГОСЦІ З МАСКВЫ І ГЕРМАНІІ  

Гаспадыня аграсядзібы “Мацейкава 

сядзіба” ў Пераброддзі Галіна Паўлоўская 

неаднойчы прывозіла сваіх гасцей у нашы 

музеі. Па яе прапанове ў жніўні наша музейнае 

аб’яднанне наведалі госці з Падмаскоў’я 

Святлана і Вячаслаў Філатавы і былая жыхарка 

Латвіі, якая зараз стала жыве ў Берліне, 

Кацярына Фокіна. Экскурсію па музейным 

аб’яднанні правѐў Вітаўт Ермалѐнак. У 

гістарычным музеі ѐн асаблівую ўвагу надаваў 

асаблівасцям гісторыі Мѐршчыны і яе 

славутым людзям. У музеі кнігі і друку 

пазнаѐміў наведвальнікаў з рарытэтамі, якія 

можна пабачыць у кожным раздзеле 

экспазіцыі. У этнаграфічным музеі гасцей 

зацікавіла адметнасць беларускай хаты ў 

параўнанні з рускімі сядзібамі таго часу. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ З ЛАГЕРА 

АДПАЧЫНКУ  

Як заўсѐды, у культурную праграму, 

распрацаваную для дзяцей, якія адпачываюць у 

школьным лагеры, уваходзяць экскурсіі па 

музеях. Ведаючы, што дзецям падабаецца 

вывучэнне экспазіцыі этнаграфічнага музея 

“Сялянская хата”, на аснове вершаў, кіраўнік 

музея пазнаѐміў дзяцей чацвѐртага атрада 

лагера з прадметамі, якія былі названы ў 

вершы “На хутары продкаў” нашага выбітнага 
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земляка Сяргея Панізьніка. Школьнікі з 

цікавасцю слухалі радкі верша з 

незразумелымі для іх словамі і спрабавалі 

адшукаць такія прадметы ў экспазіцыі музея 

“Сялянская хата”.  Не толькі дзеці, але нават іх 

выхавальніцы не ведалі не толькі 

малаўжываных зараз слоў, такіх як пашня, 

крушак, гунька, дыля, але большасць не 

разумела і такіх здаецца простых слоў, як 

падстрэшак, пуня, гумно, гронка ды іншых, 

якія больш распаўсюджаны ў беларускай мове. 

Дзякуючы экскурсіі, школьнікі больш 

даведаліся аб багацці нашай мовы. 

Для дзяцей з першага і трэцяга атрадаў 

школьнага лагера адпачынку Вітаўт Ермалѐнак 

правѐў экскурсіі ў гістарычным музеі на тэму 

“Найстаражытнейшая гісторыя краю”. 

Улічваючы, што гэта былі вучні з першага па 

трэці клас, кіраўнік музея ў даходлівай форме 

распавѐў дзецям, як змянялася аблічча зямлі, 

на якой мы жывѐм, ад часоў геалагічных 

перыядаў, калі паверхню зямлі пакрывала 

тоўшча марской вады, да перыяду каменнага 

веку, калі наш край засялілі старажытныя 

людзі. Школьнікі не толькі змаглі пабачыць 

экспанаты ў вітрынах, але пачуць подых 

гісторыі, патрымаўшы ў руках закамянеласці і 

прылады працы старажытнага чалавека, які 

засяліў наш край у 5-6 тыс. да н.э. 

У МУЗЕІ – АМАТАРЫ МІНУЎШЧЫНЫ  

Нашы музеі любяць наведваць 

разнастайныя збіральнікі калекцый. На гэты 

раз пабылі ў нашых музеях Дубовік Ігар, які 

захапляецца калекцыянаваннем узнагарод, і 

Рыгор Кудра, які збірае калекцыю абразоў 

вялікіх памераў. Кіраўнік музеяў пазнаѐміў 

збіральнікаў мінуўшчыны з экспазіцыямі 

музеяў.  Асаблівую ўвагу ѐн звярнуў на 

экспанаты, якія з’яўляюцца прадметамі іх 

калекцыянавання. У сваю чаргу Ігар Дубовік 

падараваў для музеяў рэплікі ўзнагарод 

Першай сусветнай вайны: аўстрыйскі салдацкі 

жалезны крыж і нямецкі салдацкі бронзавы 

крыж. Рыгор Кудра падараваў для музея 

літаграфію маці Божай Кармельскай, 

надрукаваную ў Італіі напрыканцы ХІХ ст. 

У МУЗЕЯХ ГОСЦІ З МІНСКА  

Традыцыйна мастак з Мінска Пятро 

Прохараў у жніўні кожнага года наведвае наша 

музейнае аб’яднанне. Жнівень гэтага года не 

стаў выключэннем. Разам са сваім сынам 

Міколам, магістрантам матэматыкі, спадар 

Прохараў наведаў нашы музеі. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсіі па ўсіх 
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музеях. Госці былі ўжо знаѐмы з пастаяннымі 

экспазіцыямі, таму дырэктар музеяў звярнуў 

увагу толькі на тыя экспанаты, якія былі 

знойдзены ў апошні час. А цікавых знаходак за 

апошні год з’явілася безліч. Асабліва захапілі 

гасцей знаходкі манет і рымскага свяцільніка з 

Туніса, экспанаты выставы, прысвечанай 

падзеям апошняй вайны, рэчы старавераў, якія 

былі падараваны Міколам Паўловічам. У сваю 

чарг, Пятро Прохараў перадаў для музея кнігі і 

друку асобнік газеты “Камсамольская праўда” 

за 17 красавіка 1961 года. Увесь яе нумар 

прысвечаны важнай падзеі – першаму палѐту 

чалавека ў космас, а менавіта Юрыю Гагарыну. 

У жніўні наша музейнае аб’яднанне 

наведала метадыст Беларускага ўніверсітэта 

інфарматыкі і радыѐэлектронікі Таццяна 

Клюева. Дырэктар музеяў Вітаўт Ермалѐнак 

пазнаѐміў яе з экспазіцыямі музеяў. Таццяна з 

цікавасцю слухала аповед аб гісторыі 

Мѐршчыны, аб паходжанні экспанатаў-

рарытэтаў. Здзівілі госцю шматлікія 

старадрукаваныя і рукапісныя кнігі, 

знойдзеныя ў нашай мясцовасці. Захапілі яе і 

інтэр’еры сялянскай хаты, асабліва вялікая 

колькасць вышыванак, ручнікоў. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ТАВАРЫСТВА 

МАТАЦЫКЛІСТАЎ  

Сябры таварыства матацыклістаў з 

розных гарадоў Польшчы, якія вандравалі па 

цікавых гістарычных месцах Беларусі, наведалі 

Мѐрскі раѐн, дзе пазнаѐміліся з асноўнымі 

архітэктурнымі помнікамі краю. Не абмінулі 

польскія байкеры і наша музейнае аб’яднанне. 

Вітаўт Ермалѐнак на працягу некалькіх гадзін 

праводзіў для гасцей на польскай мове 

экскурсіі па музейным аб’яднанні.  Асаблівую 

ўвагу мѐрскі краязнаўца надаваў экспанатам і 

падзеям, якія датычаць агульнай гісторыі 

палякаў і беларусаў. На развітанне госці 

падаравалі значок таварыства матацыклістаў 

імя ротмістра Вітольда Пілецкага, дэвізам 

якога з’яўляюцца словы “Бог. Гонар. Айчына. 

Праца”. Праца мѐрскага краязнаўцы па 

адзінадушным прызнанні польскіх гасцей як 

раз і адпавядае гэтаму дэвізу. Удзельнік 

экскурсіі Уладзімір Маняк з Варшавы 

паабяцаў даслаць для гістарычнага музея 

банкноты Рэчы Паспалітай, і сваѐ слова ѐн 

стрымаў. Мы атрымалі ад яго дзве купюры па 

100 злотых 1986 года. На іх аверсе змешчаны 

партрэт заснавальніка Польскай рабочай 

партыі “Пралетарыят” Людвіка Варыньскага.  

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З ПОЛЬШЧЫ 
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На фэст у Браславе, прысвечаны Маці 

Божай Браслаўскай –Валадарцы Азѐраў, 20-

годдзю Віцебскай дыяцэзіі і 10-годдзю 

каранавання абраза ў Браславе, прыехала 

вялікая аўтобусная экскурсія з польскіх 

гарадоў Ольштына, Кентшына, Беластока. 

Падчас тыднѐвага побыту на Беларусі палякі 

наведалі шматлікія гістарычныя мясціны і 

музеі нашай краіны. Не прамінулі госці з 

Польшчы пазнаѐміцца і з экспазіцыямі нашых 

музеяў. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітольд 

Ермалѐнак на польскай мове правѐў экскурсію 

па ўсіх трох музеях, пазнаѐміў гасцей з 

рарытэтамі музеяў і ў тым ліку з цікавосткамі 

польскай культуры і гісторыі. На ўспамін 

экскурсанты набылі кніжкі Мѐрскага 

краязнаўцы і ў сваю чаргу перадалі падарункі 

кіраўніку музея. 

У МУЗЕІ – КАРЭСПАНДЭНТ З ЛОДЗІ  

У жніўні гістарычны музей наведалі 

пісьменнік і журналіст з польскага горада 

Лодзь Томаш Гжывавеўскі разам са сваѐй 

нявестай Каяй Лапіньскай. Асноўнай тэмай яго 

наведвання стала гісторыя савецка-польскай 

мяжы ў міжваенны час. Кіраўнік музея Вітольд 

Ермалѐнак распавѐў гасцям аб цікавых 

старонках міжваеннай гісторыі краю. Асабліва 

зацікавіў журналіста з Лодзі трагічны лѐс 

паручыка Эдварда Пянькоўскага, жандарма 

Корпуса Аховы Памежжа. Карэспандэнт 

плануе напісаць для газеты напярэдадні 17 

верасня артыкул пра паручыка, тым больш што 

Эдвард паходзіў з Лодзі. Здзіўленне і 

захапленне было ў гасцей і ад аповедаў 

мѐрскага краязнаўцы пра гісторыю ўнікальных 

экспанатаў: турэцкай літаўры з бітвы пад 

Венай 1683 года і люстэрка гераіні паўстання 

1831 года Эміліі Плятэр.  

У МУЗЕЯХ –  КАРЭСПАНДЭНТЫ БЕЛТА 

Нашы музеі, дзякуючы сваім рарытэтам 

і цікавінкам, заўсѐды выклікаюць увагу 

сродкаў масавай інфармацыі. Таму не 

выпадкова нас наведалі і карэспандэнты 

БЕЛТА. Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак 

распавѐў журналістам аб найбольш цікавых 

экспанатах гістарычнага музея, асабліва 

захапіў журналістаў аповед аб турэцкай 

літаўры з бітвы пад Венай. У этнаграфічным 

музеі “Сялянская хата” карэспандэнты 

пабачылі найбольш рэдкія прадметы з побыту 

нашых продкаў у мінулым: жлукту, кісялѐўку, 

рэчы чараўніка, пастку для пчолаў, свяцец для 

лучыны і шмат іншага. 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З  ВІЛЕЙКІ 

Два гады таму, адпачываючы ў 

санаторыі “Расінка”, карэспандэнт з Вілейкі 

Ірына Трубач наведала наша музейнае 
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аб’яднанне, экскурсія па музеях ѐй вельмі 

спадабалася, і таму ў чарговы прыезд на 

Мѐршчыну, на гэты раз разам са сваімі 

дзецьмі, мужам Віктарам і яго сястрой 

Марынай, зноў пабыла ў нашым музейным 

аб’яднанні, дзе кіраўнік Вітаўт Ермалѐнак 

распавѐў аб гісторыі мясцовасці, аб новых 

знойдзеных экспанатах. У музеі кнігі і друку 

ѐн пазнаѐміў гасцей  з усімі раздзеламі 

экспазіцыі, звярнуўшы ўвагу на 

разнастайнасць выданняў, змешчаных у музеі. 

У “Сялянскай хаце” распавѐў аб прадметах 

побыту сялян у розныя гістарычныя перыяды. 

Нягледзячы на тое, што Віктар раней працаваў 

у раѐнным музеі Вілейкі, ѐн таксама быў 

уражаны экспазіцыямі школьных музеяў, якія 

стварыў практычна адзін настаўнік-краязнаўца. 

Зацікаўленыя гісторыяй Мѐршчыны госці 

набылі кнігі Вітаўта Ермалѐнка.  

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З УКРАІНЫ 

Прыязджаючы на радзіму, нашы 

землякі, якія даўно пакінулі родныя мясціны, 

імкнуцца больш даведацца аб сваім краі. У 

жніўні былая выпускніца Павяцкай школы 

Сасноўская Людміла разам са сваім мужам 

Старасценка Сяргеем, прыехаўшы да родных у 

вѐску Папкі з Кіева разам з дзецьмі і ўнукамі, 

наведалі нашы музеі. Кіраўнік музеяў Вітаўт 

Ермалѐнак правѐў экскурсіі па ўсіх трох 

музеях, асабліваю ўвагу надаючы родным 

мясцінам Людмілы. Гасцей вельмі зацікавіла 

гістарычная спадчына Мѐршчыны, яе 

архітэктурныя помнікі, таму напрыканцы яны 

набылі ў кіраўніка музеяў яго выданні пра 

гурток ды пра чароўныя вандроўкі па 

Мѐршчыне. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ТЫПАГРАФІІ 

КАПІТАЛ-ПРЫНТ 

У жніўні ў наша музейнае аб’яднанне 

завіталі заснавальнікі і генеральны дырэктар, 

менеджары сталічнай тыпаграфіі Капітал-

прынт Маліноўскія Ігар і Алена, Павел і 

Вольга Клепікавы, друкар Чарыкаў Дзмітрый 

разам са сваімі сябрамі і блізкімі. У 

“Сялянскай хаце” Вітаўт Ермалѐнак ды 

майстар пераплѐтнага цэха гэтага 

прадпрыемства Святлана Шычко накармілі 

гасцей смачным сялянскім абедам, а потым 

кіраўнік музея правѐў экскурсію па 

гістарычным музеі, дзе знаѐміў гасцей з 

гісторыяй найбольш каштоўных і рэдкіх 

экспанатаў, асаблівасцямі гісторыі Мѐршчыны. 

Асабліва зацікавілі мінчан экспанаты з 

выставы, прысвечанай падзеям Другой 

сусветнай вайны. Многія пытанні гісторыі 

гэтых падзей выклікалі ў экскурсантаў спрэчкі 

і дыскусіі. Госці працуюць у выдавецтве, таму 

ім асабліва быў цікавы музей кнігі і друку. З 

увагай яны слухалі і разглядалі кнігі, часопісы, 

паштоўкі, маркі розных часоў і народаў. 

Уразіла іх і гісторыя рукапіснай кніжачкі Яна 

Лучыновіча і яго асабісты лѐс падчас вайны. У 
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этнаграфічным музеі мінчане спрабавалі 

адгадаць прызначэнне рэчаў, многія з якіх былі 

ім невядомы. 

На другі дзень Вітольд Ермалѐнак 

правѐў гасцей з Мінска па экалагічнай сцежцы 

на балота Ельня, дзе гараджане захапіліся 

хараством незвычайных яго краявідаў. Гарачы 

спякотны дзень выклікаў жаданне пакупацца ў 

прахалодзе возера заказніка. Мінчане былі 

зачараваны Мѐршчынай і пажадалі яшчэ раз 

пабываць у нашым раѐне, праехаць па яго 

чароўных мясцінах. Шчыры дзякуй гасцям са 

сталіцы і за грашовыя ахвяраванні на развіццѐ 

нашых музеяў. 

ЭКСКУРСІЯ НА МЯДЗЕЛЬШЧЫНУ  

Вітаўт Ермалѐнак прыняў удзел у 

экскурсіі ў складзе актывістаў Мѐрскай 

раѐннай ветэранскай арганізацыі. 

Арганізатарам вандроўкі быў яе старшыня 

Часлаў Кашкур. Напачатку ветэраны з Мѐраў 

сустрэліся з Юрыем Мяркулавым, які 

з’яўляецца кіраўніком Мядзельскай раѐннай 

грамадскай арганізацыі ветэранаў. Ён правѐў 

азнаямляльную экскурсію па набярэжнай 

Новага Мядзеля, якая была выдатна 

добраўпарадкавана да святкавання абласных 

дажынак. Асабліва гасцей з Мѐраў здзівіў 

прыгожы амфітэатр на схіле пагорка, 

прылеглага да возера Мястра. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак распавѐў гісторыю замка 

каралевы Боны на возеры Мястра. Затым 

адбылася сустрэча ў бібліятэцы, дзе кіраўнікі 

ветэранскіх арганізацый Мѐрскага і 

Мядзельскага раѐнаў падзяліліся вопытам 

працы з ветэранамі ў сваіх раѐнах. Ветэраны з 

Мѐршчыны наведалі Мядзельскі раѐнны музей, 

дзе супрацоўнік музея Аляксей правѐў 

экскурсіі па ўсіх яго залах. Экспазіцыя музея 

была абноўлена яшчэ трынаццаць год назад, і 

таму шмат матэрыялаў састарэла; здзівіла нас і 

беднасць экспазіцыі, асабліва прысвечанай 

Першай сусветнай вайне, баі якой як раз і 

праходзілі ў 1915 – 1917 гг. на Нарачы. 

Ветэраны з Мѐраў усклалі кветкі да помніка 

славутаму паэту Максіму Танку і да 

мемарыяльнага знака ў гонар вызвалення 

Мядзеля. Наступная экскурсія была па 

экскурсійна-турыстычным комплексе 

“Аптэкарскі сад”, які быў адчынены для 

наведнікаў у 2014 годзе. Экскурсавод Ганна 

цікава распавяла аб шматлікіх лекавых травах і 

раслінах, мы пабачылі алею дрэваў, 

пасаджаных знакамітымі наведнікамі – 

міністрамі, замежнымі гасцямі, касманаўтамі. 

Пабывалі госці з Мѐраў і ў з густам 

аформленай хатцы бабулі-зельніцы. 

Напрыканцы экскурсіі нашы ветэраны маглі 

пакаштаваць гарбату з беларускіх лекавых траў 

ды набыць у шапіку ўпадабаную гарбату, дзе ў 

продажы знаходзяцца шматлікія яе гатункі з 

беларускіх траў. Самай цікавай падзеяй ва ўсѐй 

паездцы было наведванне агратурыстычнага 

комплексу Наносы-Наваселле. Вітаўт 

Ермалѐнак тут праводзіў краязнаўчую разведку 

разам з гуртком “Арганаўты мінулага” яшчэ ў 

1990 годзе. Зараз месца непазнавальна 

змянілася. За некалькі год быў адбудаваны 

вялікі агратурыстычны комплекс.  Нягледзячы 

на тое, што для ветэранаў з Мѐраў была 

праведзена кароткая экскурсія, яна заняла 

амаль дзве гадзіны. Напачатку мѐрскія 

ветэраны наведалі этнаграфічны музей, дзе 

змешчаны прадметы побыту беларускіх сялян; 

праўда, госці з Мѐраў адзначылі, што 

“Сялянскя хата” ў нашай трэцяй школе нашмат 
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багацейшая, чым гэты музей. Але нікога не 

пакінуў раўнадушным музей хлеба, дзе  на 

вачах наведнікаў працуе вадзяны млын і з мукі 

гэтага млына тут жа выпякаюць хлеб розных 

гатункаў, якім і частуюць экскурсантаў. Здзівіў 

сваѐй колькасцю і разнастайнасцю экспанатаў 

музей самавараў, дзе знаходзяцца асобнікі ад 

маленькіх да самых вялікіх – на некалькі 

вядзѐр.  

Тамсама размешчана багатая калекцыя 

манет і прадметаў Першай сусветнай вайны. 

Паказала экскурсавод нам і вялікую стайню з 

пародзістымі коньмі, дзе турысты па замове 

могуць атрымаць урокі верхавой язды або 

паглядзець коннае шоў. Для тых, хто жадае 

адпачыць і заначаваць у агратурыстычным 

комплексе, пабудаваны арыгінальныя тыпы 

сялянскіх ды панскіх хат, дзе турыстаў чакае 

жыллѐ, прыбліжанае да мінулых часоў, 

прыгатаваныя ў печы на вачах у гасцей 

беларускія стравы. У завяршэнні экскурсіі нас 

пачаставалі смачнымі блінамі і гарбатай. Такім 

чынам, паездка актывістаў ветэранскай 

арганізацыі з Мѐраў была і захапляльнай, і 

пазнавальнай.  

НАША ДАПАМОГА 

Да нас за дапамогай у пошуках гісторыі 

жыцця і смерці свайго дзеда завіталі жыхары 

Санкт-Пецярбурга Заламаеў Сяргей і яго 

жонка Ірына. Дзед Сяргея, Карабкоў 

Канстанцін Зяноўевіч, ваяваў на Беларусі ў 

пачатку вайны ў складзе 155-й дывізіі, потым 

трапіў да партызан, быў камандзірам другога 

атрада брыгады імя Калініна, пасля вызвалення 

раѐна служыў у складзе Мѐрскага ваеннага 

камісарыята, загінуў у барацьбе з бандытамі на 

пачатку восені 1944-га года. Але ў архівах Расіі 

і Беларусі, куды звяртаўся Сяргей Заламаеў, 

ніякіх дакладных звестак аб смерці і месцы 

пахавання яго дзеда не захавалася. Кіраўнік 

музея распавѐў аб вядомай яму гісторыі 

дзейнасці брыгады імя Калініна ў нашай 

мясцовасці, падараваў рарытэтную кнігу аб 

партызанскім руху “Людзі Нарачанскага 

краю”. Вітаўт Ермалѐнак падказаў установы, 

куды яшчэ можна звярнуцца за дапамогай у 

пошуках лѐсу Карабкова К.З. У Мѐрах яшчэ 

жыве ўдзельніца партызанскага руху Качан 

Глафіра Васільеўна, таму краязнаўца пазнаѐміў 

з ѐй гасцей з Пецярбурга, якіх зацікавіў яе 

аповед аб барацьбе партызан з фашыстамі ў 

нашым краі. Сустрэліся расіяне і з вядомым 

краязнаўцам Дзісны Фадзеем Лаўрэнцьевічам 

Шымуковічам. Пошук магілы і абставін гібелі 

Канстанціна Карабкова будзе працягвацца. 

ПАЦВЕРДЖАННЕ СТАТУСА  

Гістарычны музей нашай школы быў 

створаны Вітаўтам Ермалѐнкам і сябрамі 

гуртка “Арганаўты мінулага”  яшчэ ў 1986 

годзе. Ужо праз дзесяць год яму быў 

нададзены статус “Народны”. Пасля прыняцця 

закона аб музеях у 2006 годзе гэтае званне 

трэба было пацвярджаць кожныя пяць год. У 

2011 годзе такое пацвярджэнне мы атрымалі. У 

чарговы раз у гэтым годзе былі сабраны 

неабходныя дакументы аб дзейнасці нашага 

музейнага аб’яднання. На гэты раз іх 

колькасць павялічылася ў два разы. Трэба было 

даслаць восем дакументаў на пацвярджэнне 

статуса “Народны”, а менавіта: палажэнне аб 

гістарычным музеі СШ № 3 г.Мѐры, пашпарт 

музея, характарыстыку, справаздачу і іншыя. 

Плѐнная праца музейнага аб’яднання была 

ацэнена станоўча, і таму Пастановай 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

№35 ад 10 чэрвеня 2019 года за подпісам 

міністра культуры Юрыя Бондара статус 
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“Народны” нашаму гістарычнаму музею быў у 

чарговы раз пацверджаны. 

УЗНАГАРОДА  

Дырэктар музеяў і краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак паспяхова прыняў удзел у 18-й 

рэспубліканскай выстаўцы навукова-

метадычнай літаратуры, педагагічнага вопыту і 

творчасці вучнѐўскай моладзі.  За распрацоўку 

зборніка інфармацыйна-метадычных 

матэрыялаў і праектаў “Паляўнічыя за 

таямніцамі” быў узнагароджаны дыпломам 

“Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і 

краязнаўства” Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

У МАЙСТЭРНІ СКУЛЬПТАРА  

Падчас кароткага знаходжання ў Мінску 

Вітаўт Ермалѐнак па запрашэнні выдатнага 

беларускага скульптара Алеся Шатэрніка 

наведаў яго майстэрню. Яшчэ раней мѐрскі 

краязнаўца падараваў скульптару сваѐ выданне 

“Цярністы шлях паўстанца -скульптара” аб 

знакамітым нашым земляку Генрыху 

Дмахоўскім. Алеся Шатэрніка вельмі зацікавіў 

трагічны лѐс “чалавека сусвету”. Пабываўшы ў 

ЗША на могілках у Філадэльфіі ля самай 

знакамітай працы Дмахоўскага, помніка на 

магіле яго жонкі і дзяцей, і ў Саванне ля 

помніка герою барацьбы за незалежнасць ЗША 

Казіміру Пуласкаму,таксама працы скульптара 

з Забалоцця, беларускі творца вырашыў 

ушанаваць памяць аб нашым земляку 

стварэннем мемарыяльнай шыльды з 

барэльефам- партрэтам Генрыха Дмахоўскага. 

Зараз яго задума ўжо блізкая да завяршэння. 

Засталося толькі знайсці фундатараў, каб 

адліць шыльду ў бронзе. На нашу думку 

Алесю Шатэрніку вельмі добра ўдалося 

перадаць велічную і трагічную постаць нашага 

паўстанца-скульптара. Акрамя барэльфа 

Генрыка Дмахоўскага Алесь Шатэрнік 

пазнаѐміў Вітаўта Ермалѐнка з іншымі сваімі 

скульптурнымі і жывапіснымі працамі. 

МЁРСКІ КРАЯЗНАЎЦА Ў ПОЛЬШЧЫ.  
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У жніўні Вітаўт Ермалѐнак наведаў 

сваіх стрыечных братоў у Беластоку. 

Спыніўшыся ў Рышарда Ёдчыка, мѐрскі 

краязнаўца заняўся пошукамі звестак аб 

становішчы нашага краю падчас вайны 1812 

года. А гэта была вельмі складаная праца, бо 

Рышард, выдатны знаўца эпохі Напалеона, 

сабраў больш за тры тысячы кніг, часопісаў па 

гэтай тэме на польскай, рускай, беларускай 

мовах ад пачатку 19 ст. да сучаснасці.  За 

некалькі дзѐн прагледзець усе выданні было 

немагчыма, але нават у невялікай колькасці 

прагледжаных мѐрскім краязнаўцам кніг 

знайшліся цікавыя невядомыя факты па 

гісторыі Дзісеншчыны ў вайне 1812 года. 

Асабліва карысным для Вітаўта Ермалѐнка 

было знаѐмства з грунтоўным даследаваннем 

на польскай мове Мар’яна Кукеля “Вайна 1812 

года”, надрукаваным у 1937 годзе. Пазнаѐміўся 

кіраўнік музейнага аб’яднання з Мѐраў з 

найбольш адметнымі архітэктурнымі 

помнікамі Беластока: палацам Браніцкіх 17 – 

18 стст.з яго маляўнічым паркам, фарным 

касцѐлам 1616 года, царквой св.Мікалая 1846 

года. Уразілі сваѐй веліччу і касцѐл, 

пабудаваны ў 1927 – 1938 гадах у імя святога 

Роха, і храм Святога Казіміра 80-х гадоў 20 ст. 

У неагатычным касцѐле ў імя Ўнебаўзяцця 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі пабудовы 1906 

года краязнаўца пабачыў на сцяне шыльду ў 

гонар нашага земляка  –  біскупа і мітрапаліта 

Беластоцкай дыяцэзіі Эдварда Кіселя (1918 – 

1993гг.). У гэтым жа храме знаходзіцца і 

пахаванне Віленскага біскупа Эдварда Ропа, 

які даў дазвол на будаўніцтва сучаснага 

мѐрскага касцѐла ксяндзу Юзэфу Бародзічу. У 

музеі Войска Польскага дырэктар музейнага 

аб’яднання з Мѐраў пазнаѐміўся з экспазіцыяй, 

каб потым некаторыя яе элементы 

выкарыстаць пры рэканструкцыі школьнага 

гістарычнага музея.  

ПАДАРУНАК АД РЫШАРДА ЁДЧЫКА 

   У Беластоку стрыечны брат мѐрскага 

кразнаўцы Рышард Ёдчык падараваў Вітаўту 

Ермалѐнку некалькі экспанатаў для мѐрскіх  

музеяў. Найбольш цікавы з экспанатаў –  

шыкоўны альбом вялікіх памераў Гжэгажа 

Рэнкоўскага на польскай мове “Дагаранне 

крэсаў”. Пра яго выхад з друку мы ўжо пісалі ў 

нашай газеце, зараз мы маем арыгінал 

сапраўды рарытэтнага для нас выдання. У 

альбоме змешчана апісанне сядзібаў у 

Лявонпалі, Каменполлі, Дзедзіне, Горках, 

Забалоцці і іншых. Акрамя таго, руплівец з 

Польшчы падараваў для нашага музея манету 2 
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злотых 2006 года з выявай Збігнева Герберта 

(1924 – 1998), знакамітага польскага паэта і 

драматурга. У музей кнігі і друку Рышард 

падараваў паштоўкі, надрукаваныя ў 1989 

годзе да 50-годдзя пачатка Другой сусветнай 

вайны са штэмпелем  “Перавезена коннай 

поштай па трасе Тарноўскія Гуры – Тшэбіня 1 

верасня 1989 года”. На паштоўках змешчаны 

выява легіѐнаўскага арла, генерала Уладзіслава 

Андэрса, старых паштовак з Варшавы. 

ПАКУНАК АД СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА  

Прыехаўшы з Канады на кароткі час у 

Мінск, наш знакаміты зямляк Сяргей 

Сцяпанавіч Панізьнік парупіўся аб папаўненні 

нашых музеяў новымі экспанатамі, перадаўшы 

некалькі тоўстых папак з самымі 

разнастайнымі матэрыяламі. Падрабязны 

пералік змешчанага ў іх матэрыялу патрабуе 

шмат старонак нашай газеты, таму мы змесцім 

у некалькіх нумарах толькі асноўныя, 

найбольш цікавыя на наш погляд матэрыялы. 

Разгледзім змест першай папкі. Так, для 

раздзела “Нумізматыка” гістарычнага музея 

Сяргей Сцяпанавіч перадаў некалькі сучасных 

манет: 2 еўра Латвіі 2014 года, 5 санцімаў 

гэтай жа краіны 2007 года, 10 еўрацэнтаў з 

Германіі 2002 года, адзін канадскі долар 2005 

года выпуску. Вельмі змястоўным аказаўся 

канверт з налепкамі ад самых разнастайных 

напояў савецкай эпохі: РСФСР, БССР, 

Украіны, Грузіі, Арменіі, Латвіі, Малдовы, 

Чэхаславакіі, Румыніі г.д. Каштоўнасць іх не 

толькі калекцыйная, але перш за ўсѐ, 

змешчанымі аўтографамі. На кожнай з іх 

надпісы і пажаданні сяброў нашага знакамітага 

паэта з розных краін. Нажаль, не ўсе подпісы 

мы можам зараз расшыфраваць, але нават 

частка прачытаных з іх дазваляе нам 

прасачыць цікавыя падзеі і сустрэчы Сяргея 

Сцяпанавіча. Так, на налепцы ад гарэлкі 

“Маскоўская” мы чытаем надпіс наступнага 

зместу: “1 верасня 1984 года. Дзень уведаў, або 

30-годдзе вяселля Адама Мальдзіса. Свае 

подпісы пакінулі: Адам Мальдзіс, Уладзімір 

Мархель, Генадзь Кісялѐў, Даніла Міцэвіч і 

іншыя. У гэтай жа папцы наш зямляк перадаў 

грамату ЮНЭСКА за перамогу ў міжнародным 

конкурсе, прысвечаным 500-годдзю адкрыцця 

Амерыкі Калумбам, які адбыўся ў 1992 годзе. 

Было ў пакунку апісанне застаўкі рукапіснага 

Евангелля 16 ст., знойдзенае ў вѐсцы 

Мікалаѐва. Знаходзяцца тут і малюнкі 

профіляў Сяргея Панізьніка в’етнамскага 

мастака Хай Банга з 1988 года, Арлена 

Каршакевіча з Латвіі, украінскага мастака 

Эмануіла Місько, Мікалая Рыжыкава, 

Канстанціна Куксы, Кастуся Ракіцкага, Алѐны 

Бабіч. Перадаў наш руплівец і цікавы артыкул 

з газеты “Голас Радзімы” № 32 1971 года аб 

запісах народнага фальклору на 

Лявонпальшчыне. У папцы былі і копіі 

фотаздымкаў са свята 1000-годдзя Лявонпаля, 

сваіх бацькоў, дзеда і бабулі. Асабліва шмат 

здымкаў з сустрэч выпускнікоў Лявонпальскай 

школы, краявідаў роднай вѐскі паэта – 

Бабышак, якая зараз не існуе, кавалерыста 1-й 

сусветнай вайны Піліпа Крата. Як дадатак да 

свайго радаводу Сяргей Сцяпанавіч перадаў і 

старонкі з працоўнай кніжкі, выдадзенай у 

Петраградзе пасля рэвалюцыі Смулько Івана 

Іванавіча (1888 г. нар., в.Латышы) і Смулько 

(Танайна) Агаф’і Фѐдараўны (1892 г. нар., 

в.Слабада). Вельмі ўзрушальны, актуальны і ў 

наш час артыкул нашага земляка “Пра Боскае і 
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нялюдскае”, які быў надрукаваны ў газеце 

“Набат” №1 за 1996 год. Пазнавальным 

з’яўляецца перададзены нам у музей сшытак 

прачытаных у юнацтве будучым паэтам і 

пісьменнікам кніг з 1954 года па 1960 год і 

прагледжаных ім у гэты час кінафільмаў. 

Агульная іх колькасць складае каля 700 

адзінак, менавіта яны сведчаць аб станаўленні 

асобы нашага знакамітага земляка. У папцы 

былі яшчэ і запрашэнні на вечарыны, 

прысвечаныя юбілеям Сяргея Сцяпанавіча на 

60-годдзе, на творчыя вечарыны. Унікальнай 

з’яўляецца паштоўка да 40-годдзя паэта, 

выкананая вядомым беларускім мастаком у 

Латвіі Вячкам Целешам выдавецтва 

“Беларуская хатка” ў Рызе ў 1982 годзе, а 

таксама выкананы гэтым мастаком экслібрыс 

для кніг С.С.Панізьніка. Дзякуючы дасланым 

фотаздымкам і дакументам экспазіцыя музея 

кнігі і друку, прысвечаная нашаму земляку, 

будзе яшчэ больш змястоўнай і багатай . 

ПАКУНАК АД БАРБАРЫ РУТКОЎСКАЙ 

Падчас наведвання музеяў наша 

пастаянная дабрадзейка з польскага горада 

Кентшын Барбара Руткоўская ў чарговы раз 

прывезла падарунак для нашых музеяў – цэлы 

заплечнік кніг. Найбольш нас зацікавіла 

выданне на польскай мове “Зямля бацькоў. 

Крэсы крэсаў”, надрукаванае ў Кентшыне ў 

2005 годзе.  У кнізе мы знаходзім узгадкі і аб 

нашым краі. Для музея кнігі і друку пані 

Барбара падаравала некалькі шыкоўных 

альбомаў. Найбольш стары з іх, прысвечаны 

жыццю і дзейнасці знакамітага савецкага паэта 

Уладзіміра Маякоўскага, быў надрукаваны ў 

Маскве ў 1956 годзе. Не меншы па памерах 

альбом твораў жывапісу “Государственный 

Эрмитаж” 1964 года выдання. Да гэтага ж часу 

адносяцца альбомы, прысвечаныя творчасці 

мастака І.Шышкіна, скульптара С.Канѐнкава, 

асобныя наборы рэпрадукцый карцін 

А.Кіпрэнскага, “Перасоўнікаў”. Выдатныя 

ілюстрацыі-фотаздымкі змешчаны ў альбомах 

“Беларусь”1978 года, “Сокровища Алмазного 

фонда СССР” 1973 года. Барбара Руткоўская 

перадала нам і кнігі беларускай тэматыкі. Гэта 

зборнік твораў “Якуб Колас”, які выйшаў у 

Маскве ў серыі “Бібліятэка паэта” у 1978 годзе, 

і літаратурна-навуковы альманах “Скарыніч”, 

які быў надрукаваны ў 1991 годзе. 

ПАДАРУНКІ АД УЛАДЗІМІРА 

СКУКОЎСКАГА  

Наш зямляк, прафесар філалогіі з 

Ольштына пры сустрэчы перадаў нам кніжку 

на польскай мове прафесара, які паходзіць з 

Дзісеншчыны, Тэафіла Рот-Жэброўскага 

“Гутаркі ля самавара”. У ѐй у іранічна-

гумарыстычнай форме ѐн успамінае найбольш 

цікавыя моманты свайго жыцця. Выданне 

пабачыла свет у Любліне ў 1987 годзе. 

Карыснай для нас будзе і кніга 

“Браслаўшчына. Крэсы крэсаў 2-й Рэчы 

Паспалітай”, надрукаваная ў 2004 годзе і 

прысвечаная выставе, якая адбылася ў 

этнаграфічным музеі Гданьска. Пазнавальнымі 
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з’яўляюцца даведнік “Турыстычныя цікавосткі 

Варміі і Мазур”, надрукаваны на польскай 

мове ў Ольштыне ў 2013 годзе, і маляўнічы 

альбом “Барція запрашае”. Барція – 

старадаўняя назва часткі тэрыторыі сучаснага 

Вармінска-Мазурскага ваяводства. Карысным 

будзе як прыклад стварэння турыстычных 

даведнікаў для дзяцей і выданне “Роварам па 

ўсходняй Польшчы”.  

ПАДАРУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

У чарговы раз наш руплівец з 

Даўгаўпілса Мікола Паўловіч перадаў для 

музея кнігі і друку шмат экспанатаў. Перш за 

ўсѐ ѐн папоўніў новымі знаходкамі раздзелы 

“Паштоўкі. Канверты”,”Маркі”. Падчас 

побыту ў Швецыі ў антыкварнай краме ѐн 

набыў альбом са здымкамі шведскага салдата 

1927 года. Багацце якасных фотаздымкаў 

адлюстроўвае разнастайныя моманты жыцця 

маладога чалавека ў Швецыі. Разглядаючы іх, 

мы пераконваемся яшчэ раз у высокім узроўні 

жыцця ў гэтай краіне амаль сто год таму. 

Цікавымі з’яўляюцца паштоўкі, лісты і 

канверты, прывезеныя нашым дабрадзеем са 

Швецыі. Іх унікальнасць у тым, што яны 

напісаны сябрамі Міжнароднага клуба 

эсперантыстаў. Да шведскай эсперантысткі са 

Стакгольма Зігнільд Лѐмнберг лісты 

эсперантыстаў прыйшлі з Аргенціны, Швецыі, 

французскай калоніі Алжыр, італьянскай 

калоніі Лівіі, з Францыі, Чэхаславакіі. 

Рарытэтам зараз з’яўляюцца і паштоўкі з 

Германіі 1936 года са штэмпелямі Берлінскай 

Алімпіяды. Мікола Паўловіч падараваў і 

вялікую колькасць набораў паштовак 

разнастайнай тэматыкі савецкай краіны 70-х – 

80-х гадоў 20 стагоддзя: “Ирисы. 

Отечественная селекция”, “Овощи на нашем 

столе”, “Зелѐная аптека”, “Лекарственные 

растения”, “Вильнюс”, “Бахчисарайский 

историко-архитектурный музей”, “Южный 

берег Крыма”, “Черноморское побережье 

Кавказа”, “По Абхазии”, “Новоафонская 

пещера”, “Долина гейзеров”, “Байкал”, 

“Государственный Эрмитаж. Французская 

живопись ХІХ века”, “Государственная 

оружейная палата Московского Кремля”, 

“Дмитровград”, “Белград – сталіца Югаславіі”, 

“Замак Глубока над Влтавай з Чэхславакіі”, 

набор паштовак-гравюр літоўскага мастака-

графіка Касціціса Юодакайціса, “Маякоўскі”. 

Акрамя набораў паштовак мы атрымалі 

асобныя паштоўкі з краявідамі гарадоў Літвы, 

Латвіі, Польшчы, Эстоніі, Беларусі, 

Чэхаславакіі, Швецыі, Украіны, Балгарыі, 

Расіі. Асабліва шмат Мікола Паўловіч перадаў 

віншавальных савецкіх паштовак ад 60-х гадоў 

20 ст. да сѐнняшняга часу:  З Днѐм 

Нараджэння, З Новым Годам, Са святам 

Кастрычніка, Са святам 8 сакавіка, З Днѐм 

Перамогі, З Божым Нараджэннем, 

Уваскрасеннем Хрыстовым. Дзякуючы нашаму 

рупліўцу з Латвіі значна папоўнілася і 

калекцыя паштовых марак, асабліва сучаснай 

Латвіі. Мікола Паўловіч перадаў і шмат 

цікавых канвертаў, пачынаючы з часоў 
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Савецкага Саюза, і асабліва шмат сучасных з 

розных фірмаў, дасланых яго сыну, 

уладальніку фірмы “Juva Transport SIA”. Мы 

атрымалі яшчэ для калекцыі некалькі 

турыстычных буклетаў, а таксама палітыка-

адміністрацыйную карту Ўсходняй Сібіры 

1940 года. Хутчэй за ўсѐ яна была прывезена ў 

Латвію кімсьці з рэпрэсаваных латышоў, якіх 

было шмат вывезена ў Сібір у 40-я – 50-я гады 

ХХ ст.  

ПАДАРУНАК АД ВІКТАРА КАЛНІША 

У чарговы раз наш дабрадзей з 

Краславы папоўніў наш музей кнігі і друку, 

перадаўшы для раздзела “Падручнікі” 

сучасныя латыскія навучальныя дапаможнікі 

для школ. Для вучняў пятага класа гэта 

падручнік “Гісторыя старажытнага свету” ў 

двух частках, надрукаваны ў 1997 годзе. Для 

вучняў 9-га класа – падручнік па новай 

гісторыі на рускай і латыскай мовах “Европа в 

начале нового времени”. Абедзве кнігі 

пабачылі свет у 2000 годзе. Мы атрымалі ў 

музейныя фонды і падручнік “Геаграфія 

Латвіі” для вучняў 9-га класа на рускай і 

латыскай мовах, надрукаваныя ў 2003 годзе. 

Наяўнасць разнастайных падручнікаў у 

навукова-дапаможных фондах музея кнігі і 

друку дае шырокія магчымасці для даследчай 

працы вучняў нашай школы.  

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

Падчас побыту ў Польшчы кіраўнік 

музея набыў для экспазіцыі некалькі 

экспанатаў. Так, для экспазіцыі “Другая 

сусветная вайна” Вітаўт Ермалѐнак набыў 

узнагароды, якія былі распрацаваны польскім 

урадам у Лондане ў 1942 годзе. Гэта бронзавы, 

сярэбраны і залатыя крыжы з мячамі. Імі 

ўзнагароджваліся польскія салдаты, якія 

ваявалі ў Арміі Краѐвай або ў польскіх 

вайсковых фарміраваннях на Заходнім фронце. 

У 1989 годзе ў памяць аб 50 гадавіне пачатку 

Другой сусветнай вайны, адлік якой паклала 

агрэсія Германіі супраць незалежнай 

Польшчы, быў выбіты медаль, якім 

узнагароджваліся ветэраны Другой сусветнай 

вайны, што прынялі першымі бой з 

гітлераўскімі войскамі. На аверсе выбіты 1939 

год і легіѐнаўскі арол, які насілі на шапках 

польскія салдаты ў міжваенны час. На другім 

баку – надпіс на польскай мове  "За ўдзел у 

абарончай вайне”. Пад скрыжаванымі мячамі – 

надпіс “Айчына”.  

КНІГА ЎСПАМІНАЎ СЛАВУТАГА 

КАПІТАНА 

У нашым музеі захоўваецца кніга пра 

нашага знакамітага капітана расійскага і 

польскага флоту Мамерта Станкевіча аўтара 

Караля Борхардта “Значыць капітан”. Але да 

гэтага часу не было яго мемуараў, якія былі 

надрукаваны ў Польшчы.  Зараз мы яе маем 

дзякуючы студэнту ўніверсітэта ў Гданьску 

Дзмітрыю Матэленку, які набыў і падараваў 

нам кнігу ўспамінаў Мамерта Станкевіча на 

польскай мове пад назвай “З царскага флоту да 
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польскага”. Выданне пабачыла свет у Варшаве 

ў 2007 годзе. У кнізе 390 старонак і шмат 

фотаздымкаў. Наш зямляк закончыў пісаць 

свае ўспаміны ў 1937 годзе. Для нас маюць 

асаблівае значэнне яго ўспаміны аб дзяцінстве, 

калі ѐн прыяджаў на радзіму сваѐй маці 

Руткевіч у маѐнтак Якубова. Тут ѐн з братам 

часта займаўся звычайнай сялянскай працай, 

бо маѐнтак дзеда быў невялікі, і прыходзілася 

самім гаспадарам працаваць. Падабалася 

будучаму капітану і звычайная вясковая 

беларуская 

ежа. 

Узгадвае 

Мамерт і 

сваіх 

сяброў па 

Дзісеншчын

е – братоў 

Якавіцкіх з 

блізкага ад 

Якубова 

маѐнтка 

Ельні. 

Далей з 

успамінаў 

мы 

даведваемс

я аб вучобе 

будучага 

капітана ў кадэцкай марской школе, аб службе 

на ваенных караблях расійскага флоту, удзеле 

ў марскіх бітвах Першай сусветнай вайны. 

Капітан Мамерт Станкевіч апавядае, як 

праходзіла станаўленне флоту Польшчы, якая 

толькі што стала незалежнай і атрымала выхад 

да Балтыкі. Менавіта наш зямляк і 

спрычыніўся да гэтай справы, выкладаючы 

навігацыю ў марской школе. Потым ѐн апісвае 

пабудову першага польскага 

трансатлантычнага лайнера “Юзэф Пілсудскі”, 

на якім ѐн і стаў капітанам. Усяго праз два 

гады, як былі завершаны мемуары, Мамерт 

Станкевіч загінуў на баявым пасту, яго 

карабель быў тарпедаваны нямецкай 

падводнай лодкай 24 кастрычніка 1939 года. 

Дзе Слова красуе, 

        там нажытак расце 

Нястомныя даследчыкі аховы  – 

Касцы ідуць. Ладуюць мой папар. 

     Калісьці з крыцаў плавілі падковы. 

     А мне б з Мацерыка дабыць узвар: 

Насыціць для амшарынаў абновы,  

З рухомай рэчаіснасці зняць сквар, – 

     Народнай мудрасці прыўлашчыць Словы. 

Я – беражысты… Бераг берагу. 

І ветразь мой над румамі напяты. 

     Паслугі ўсе мае не на слыху: 

     Гатоў ступіць і прывідам на пяты. 

Пад Радаводны Посах мой узняты 

Ахвярна станаўлюся за слугу. 

     Таму й сустрэчы спадкаемцаў – святы. 

Мой Край – акраец? Кожны тапанім 

Паслужыць Праўдзе, Веры і Надзеі! 

     А новы дзень – разгорнуты Кілім: 

     На роздумы натхняе і на дзеі. 

Працяг змаганняў, перамог у ім, – 

Каб мары для палѐтаў маладзелі. 

                   х  х  х 

     Хай Божа зберагае збожжа тым, 

     Каму я сваім сэрцам пабрацім. 

Верш у падзяку за з’яўленне ў газеце 

“Голас Радзімы” (№15, 14.08.2019 г.) рэцэнзіі 

Кастуся Ладуцькі “Хай збожжа расце на 

падкове Дзвіны”. Сяргей Панізьнік, аўтар 

зб. “На падкове Дзвіны” (“Тэхналогія”, 2019 

г. Укладанне і прадмова Аксені Тарасевіч). 

16.08.2019 г.  

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

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

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

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  
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