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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ ПРАДСТАЎНІКІ ФІРМЫ  VDS 

Як вядома, у Мѐрах арганізавана 

будаўніцтва завода. Для стварэння брэнда і 

лагатыпа завода нашы музеі наведалі дызайнеры 

фірмы VDS. Кіраўнік музеяў на працягу чатырох 

гадзін знаѐміў гасцей з гісторыяй мѐршчыны, яе 

асноўнымі гістарычнымі падзеямі і асобамі, аб 

якіх апавядаюць экспанаты музея. У музей госці 

падаравалі факсімільнае выданне альбома 

малюнкаў Струкава і выдатны альбом 

―Беларусы ў Маскве‖  

Госці з Польшчы. 

Выпускнікі нашай школы разляцеліся па 

ўсім свеце. Шмат хто з іх зараз жыве за мяжою. 

Прыязджаючы ў Мѐры, яны наведваюць 

школьныя музеі. Так, нядаўна нашы музеі 

наведала Сінкевіч Каця, якая зараз жыве ў 

польскім горадзе Бытам. Яе муж Павел Мружэк 

працуе пажарнікам, захапляецца гісторыяй і 

культурай.  Вось чаму пад час прыезду ў Мѐры, 

яны не прамінулі наведаць нашы музеі. Госці з 

Польшчы былі ўражаны, што пры школе 

існуюць такія багатыя музеі. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА. 

Пашыраюцца звесткі пра нашы музеі, аб 

іх усѐ больш вядома не толькі ў нашым рэгіѐне, 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міѐрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 9 (57) 2015   
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але і ў сталіцы. Вось чаму група нераўнадушных 

да беларускай гісторыі мінчан наведала нашы 

музеі. Госці былі здзіўлены колькасцю 

рарытэтных экспанатаў і багаццем экспазіцы. 

ЭКСКУРСІЯ З РАСОНАЎ. 

Дзякуючы экскурсаводам з г. Полацк, да 

нас часта прыязджаюць экскурсанты з розных 

месцаў Беларусі і замежжа. Так, у верасні нашы 

музеі наведалі работнікі паштовай сувязі з 

Расонаў. Хоць іх праца непасрэдна не звязана з 

гісторыяй, але ім было цікава пазнаѐміцца з 

нашымі музеямі і гісторыяй Мѐршчыны. 

 

Ветэран Брыцікаў У.В. 

Асабліва  для нас важна, калі нашы музеі 

наведваюць старажыхары. Вось і нядаўна 

этнаграфічны музей ―Сялянская хата‖ наведаў 

ветэран вайны і працы Брыцікаў Уладзімір 

Васільевіч. Ён з 

цікавасцю 

пазнаѐміўся з 

экспазіцыяй 

музея, але 

самае галоўнае, 

падказаў 

назначэнне 

некаторых 

рэчаў і спосабы 

іх 

выкарыстання. 

Асабліва для 

нас цікава быў 

аповед ветэрана аб мыцці бялізны ў жлукце, або 

кадаўбе.  

                        

Тамашэвіч Каця--актывістка гуртка. 

Вучаніца 7 класа Тамашэвіч Каця другі 

год актыўна займаецца ў гуртку ―Арганаўты 

мінулага‖. Яна не толькі  наведвае на заняткі, 

але старанна дапамагае ў афармленні экспазіцыі 

этнаграфічнага музея. Летам, пад час канікул, 

часта прыходзіла ў музей, займалася 

рэстаўрацыяй і ачысткай старых рэчаў ад бруду. 

Каця актыўна рыхтуецца быць экскурсаводам 

музея.  

  

У МУЗЕІ ЎРОК ВЕДАЎ 

 

Традыцыйна, першы ўрок ведаў класныя 

кіраўнікі імкнуцца правесці ў музеях. Не 

выключэннем стаў і гэты год. У гістарычным 

музеі ўрок ведаў па тэме ―Будучыня належыць 

маладым‖ класны кіраўнік 6-б класа А. В. 

Ермалѐнак праводзіў на аснове азнаямлення з 

дзейнасцю археолага-краязнаўчага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖. Класны кіраўнік, які сам 

у школьныя гады быў актыўным гурткоўцам, 

выдатна ведае ўсю саракагадовую гісторыю 

гуртка. Падчас урока А.В. Ермалѐнак не толькі 

апавядаў аб значнасці пошукавай дзейнасці ў 

школе, але і аб далейшым лѐсе сяброў гуртка. 

Веды, атрыманыя ў гуртку, а таксама 

настойлівасць, працалюбства, дазволілі многім 

гурткоўцам стаць вучонымі гісторыкамі, 
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ваеннымі, святарамі, настаўнікамі і дасягнуць 

значных поспехаў у сваім дарослым жыцці. 

 

ВЫСТУПЛЕННЕ НА ЖНІВЕНЬСКАЙ 

НАРАДЗЕ ПЕДАГОГАЎ 

Як заўcѐды, напрыканцы жніўня адбылася 

жнівеньская нарада педагогаў раѐна. На 

пасяджэнні выступіў загадчык аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Валерый Анатольевіч Драба з 

дакладам: ―Развіццѐ рэгіянальнай сістэмы 

адукацыі Мѐрскага раѐна: вопыт, праблемы, 

перспектывы‖. У абмеркаванні даклада прынялі 

ўдзел загадчыца Мѐрскага дзіцячага ясляў-сада 

Р. М. Дзярко, дырэктар Завуццеўскай ДС-СШ Л. 

П. Гваздоўская, намеснік дырэктара па вучэбна-

выхаваўчай рабоце Слабадской ДС –БШ Т. В. 

Невяроўская, дырэктар Цэнтра карэкцыйна –

развівальнага навучання і рэабілітацыі С. В. 

Бакевіч, настаўніца біялогіі Чапукоўскай ДС-

СШ Э. Ф. Хахель. Настаўнік гісторыі і кіраўнік 

музеяў СШ №3 В. А. Ермалѐнак у сваім 

выступленні спыніўся на праблемах 

грамадзянска-патрыятычнага выхавання і 

арганізацыі пошукавай працы вучняў. Са 

словамі ўдзячнасці да настаўнікаў звярнуліся 

старшыня раѐннага выканаўчага камітэта І. В. 

Кузняцоў, старшыня раѐннага Савета дэпутатаў 

М. М. Баніфатава, якія ўручылі граматы лепшым 

настаўнікам. Заключным момантам канферэнцыі 

сталі кадравыя змены: старшыня райвыканкама 

аб’явіў аб прызначэнні В. А. Драба кіраўніком 

спраў райвыканкама і прызначэнні на пасаду 

начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму 

А. І. Жука, а яго намеснікам Л. В. Малецкую. 

Для ўдзельнікаў педнарады адбыўся святочны 

канцэрт.  

УДЗЕЛ У АБЛАСНЫМ ФЕСТЫВАЛІ. 

Традыцыйна кожныя два гады ў Мѐрах 

адбываецца абласны фестываль нацыянальных 

культур ―Нас з’яднала зямля Беларусі‖. У гэтым 

годзе ѐн праходзіў у восьмы раз. З самага 

пачатку ў ім прымае ўдзел краязнаўца і 

музейшчык В. А. Ермалѐнак. Традыцыйна ѐн 

прадстаўляе выставу са сваіх сямейных рэліквій 

і музейных калекцый, прадметы і рэліквіі 

польскай культуры. Кожны раз ѐн прадстаўляе 

на выставу новыя і адметныя рэліквіі, у 

асноўным знаходкі апошніх часоў, або тыя рэчы, 

якія яшчэ не прадстаўляліся шырокай публіцы. 

На гэты раз у экспазіцыі выставы можна 

было пабачыць кубак-узнагароду бацькі 

краязнаўцы Ермалѐнка Антона Міхайлавіча, 

якую ѐн атрымаў у 1931 годзе за першае месца ў 

кавалерыйскіх стрэльбах у ваеннай акрузе 

Перамышль на Заходняй Украіне. Побач былі 

яго ўзнагароды за мужнасць і адвагу ў гады 

Другой сусветнай вайны, дзе ѐн быў снайперам, 

але ўжо ў пяхотным палку Войска Польскага. 

На выставе можна было пабачыць і 

бронзавы нож пач.19 ст. для разразання паперы з 

маѐнтка Парэчча, зараз Гродзенскай вобласці. 

Мы ведаем, што з гэтай сям’і паходзіць Міхаіл 

Валовіч, актыўны ўдзельнік паўстання 1831 

года, які загінуў на царскай шыбеніцы ў 1831 

годзе. 

Наведвальнікі і ўдзельнікі фестывалю 

падоўгу 

затрымліваліся і 

захапляліся прыгожым 

фотапартрэтам Гэлены 

Абрампальскай 1936 

года, бронзавым 

люстэркам 

―беларускай Жанны 

д’Арк‖, гераіні 

паўстання 1831 года 

Эміліі Плятэр. У 

экспазіцыі выставы 

было шмат прадстаўлена польскіх кніг, 

часопісаў, манет і банкнотаў, што не заставіла 

раўнадушнымі нікога з наведвальнікаў. 
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Арганізатар выставы В. А. Ермалѐнак быў 

узнагароджаны дыпломам у намінацыі "За 

захаванне гісторыка-культурнай спадчыны 

польскага народа‖. 

 

ВЫСТУПЛЕННЕ ПЕРАД ПЕДАГОГАМІ-

АРГАНІЗАТАРАМІ. 

Кіраўнік музеяў В. А. Ермалѐнак быў 

запрошаны на нараду ў ДУДА‖Мѐрскі раѐнны 

цэнтр дзяцей і моладзі‖ для выступлення перад 

педагогамі–арганізатарамі раѐна. У сваім 

выступе краязнаўца даў кароткую 

характарыстыку музеў, распавѐў аб найбольш 

цікавых і змястоўных экспанатах, якія 

з'яўляюцца сапраўднай культурна-гістарычнай 

каштоўнасцю не толькі раѐна, але і ўсѐй краіны. 

Удзельнікі нарады атрымалі буклеты 

гістарычнага музея і этнаграфічнага музея 

―Сялянская хата‖. Педагогам–арганізатарам 

было рэкамендавана арганізаваць экскурсіі ў 

музеі СШ № 3.  

ДАПАМОГА Ў ПОШУКАХ 

РАДАВОДУ. Пошук продкаў і нашчадкаў 

Пажарскіх.  

Як мы неаднойчы пісалі ў газеце, да нас у 

музеі часта звяртуюцца асобы, якія цікавяцца 

пошукам сваіх продкаў. Вось і нядаўна да нас 

звярнуўся святар з Польшчы Кшыштаф 

Пажарскі. Яго бацька (1916-2015 г.г.) нарадзіўся 

ў в.Пад’ельцы. У складзе Войска Польскага 

ўдзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне, пасля яе 

на радзіму не 

вярнуўся, 

застаўся ў 

Польшчы. Яго 

сын Кшыштаф 

стаў святаром. 

Звыш 20 год 

працуе ў Расіі. 

Зараз з’яўляецца 

пробашчам 

касцѐла святога 

Станіслава ў 

Санкт-

Пецярбургу. 

Прыехаўшы на кароткі тэрмін на радзіму сваіх 

продкаў, ѐн актыўна заняўся пошукам сваіх 

продкаў. Наведаў Слабодку, дзе пазнаѐміўся з 

метрычнымі кнігамі і знайшоў сваіх продкаў да 

пачатку19 стагоддзя, наведаў мясціны, дзе яны 

жылі. Знайшоў і далѐкіх сваякоў, якія апавядалі 

аб Пажарскіх. Пад час нашай сустрэчы святар 

падзяліўся цікавай інфармацыяй аб тым, што яго 

адзін са сваякоў удзельнічаў у польскім руху 

Супраціву пасля вайны. У Пераброддзі пад час 

выбараў у Вярхоўны Савет БССР узарваў 

гранатай старшыню выбарчага ўчастка, але сам 

быў паранены і жывым спалены ў лесе. У сваю 

чаргу мы падзяліліся інфармацыяй пра яшчэ 

адну лінію Пажарскіх-Шаркоўшчынскую з 

маѐнтка Юзэфова Адольфа і яго сыноў Казіміра 

і Іосіфа Пажарскіх, нашчадкі якіх зараз жывуць 

у Мѐрах і Шаркоўшчынскім раѐне. Таксама мы 

перадалі інфармацыю аб нашчадках Пажарскіх, 

якія жывуць зараз у Браславе.   

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ. 

ЭТНАГРАФІЧНЫЯ РЭЧЫ АД ГАЛІНЫ 

РАЧЫЦКАЙ 

Бібліятэкар Мѐрскай дзіцячай раѐннай 

бальніцы Рачыцкая Галіна Канстанцінаўна, 

даведаўшыся аб стварэнні этнаграфічнага музея 

―Сялянская хата‖, паабяцала перадаць для яго 

шмат рэчаў. І сваѐ слова яна стрымала. 

Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

ѐй дасталіся ад яе цѐці, роднай сястры яе бацькі, 

Траба (Падоба) Любоў Іванаўны (1924-2011 гг.) 

Нарадзілася Любоў Іванаўна ў в.Падобы, зараз 

Ёдскага сельсавета Шаркаўшчынскага раѐна. 

Рана засталася без маці, з дзяцінства займалася 
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цяжкай сялянскай працай, але заўсѐды імкнулася 

займацца рукадзеллем. Вольнага часу не было, 

увесь дзень трэба было працаваць па 

гаспадарцы. Вольны час заставаўся толькі 

ноччу. Так як жылі бедна, таму керасін пры 

Польшчы эканомілі, прыходзілася дзяўчынцы 

вышываць пры свеце месяца. Выйшла замуж 

позна, у 40 год, за ўдаўца з трыма дзяцьмі. 

Дапамагла паставіць іх на ногі. Але на ўсѐ 

жыццѐ захавала цікавасць да ткацтва і 

рукадзелля. З 2007 года і да смерці яе даглядала 

Галіна Канстанцінаўна, ѐй у спадчыну і дастаўся 

практычна ўвесь плѐн шматгадовай карпатлівай 

працы яе цѐці. І амаль увесь гэты скарб 

падаравала ў наш музей. Дзесяткі рэчаў: 

дываны, абрусы, ручнікі, вытканыя з лѐну 

працавітымі рукамі. Шматлікія карункі, 

вышыўкі, сурвэткі, накрыўкі з вышытымі 

кветкамі зараз будуць радаваць вока шматлікіх 

наведвальнікаў. Акрамя рэчаў ткацтва і 

вышыванак, Галіна Канстанцінаўна падаравала і 

некалькі рэчаў. Найбольш цікавая для нас 

жлукта-бочка, якая выкарыстоўвалася ў 

мінулым для мыцця бялізны выдзеўбаная з 

аднаго ствала дрэва–вольхі, гадзіннік 50-х гадоў 

20 стагоддзя, самаробны драўляны дзіцячы 

ложак, лазовы кошык. З вопраткі годнае месца 

займе выдатна захаваўшыйся кажух. Для музея 

кнігі і друку мы атрымалі некалькі паштовак-

віншаванняў, саматужна зробленыя фатографамі 

ў 50-я гады 20 стагоддзя. Шчырае дзякуй Галіне 

Канстанцінаўне за багаты падарунак нашым 

музеям. 

ПАДАРУНКІ АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ.  

Пачынаючы з вясны гэтага года ў нас 

усталявалася цесная сувязь з нашым 

пісьменнікам і паэтам, які зараз жыве і працуе ў 

Мінску, Славамірам Рыгоравічам Даргелем, які 

паходзіць з Белеўцаў. Мы неаднойчы ўжо пісалі 

аб яго падарунках нашаму музею. Кожны раз, 

калі ѐн прыязджае 

на радзіму, 

абавязкова 

прыходзіць у наш 

музей і са сваімі 

новымі 

знаходкамі. На 

гэты раз на сваім 

легкавым 

аўтамабілі здолеў 

прывезці з 

в.Слабада два 

пчаліныя вуллі і 

адну борць для 

нашага музея 

―Сялянская хата‖. 

Дзякуючы рупліўцу, мы атрымалі і неабходныя 

пчаляру рэчы: дымакур, скрынку для раення 

пчолаў, прыстасаванне для выдаўлівання з сотаў 

мѐду, маскі з сеткі для пчаляра, каб не пакусалі 

твар пчолы. Акрамя таго, наш зямляк падараваў 

для музея цікавы лазовы кошык, такіх вялікіх 

памераў, што ў нас падобных не выяўлена, 

вялікі жалезны ключ, каністру ад паліва часоў 

Другой сусветнай вайны, таўкач для збівання 

шынкаванай капусты і г.д.  У гістарычны музей 

для раздзела ―Нумізматыка‖ наш руплівец 

падараваў шмат сучасных манет –еўрацэнтаў: 

Германіі, Італіі, Францыі, Іспаніі, Аўстрыі, 

Ірландыі і інш краін. З мінулых часоў нам былі 

падарваны капейкі СССР, цэнты Літвы, Латвіі, 

Украіны, Швецыі і інш краін. Славамір Падоба Любоў Іванаўна 
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Рыгоравіч зрабіў таксама і ахвяраванні для 

газеты, за ўсѐ яму шчыра дзякуем. 

Узнагароды ветэрана—у музей 

У наш час існуе праблема захоўвання 

ўзнагарод, адышоўшых у іншы свет ветэранаў. 

Асабліва гэта датычыць тых, хто не мае блізкіх 

сваякоў. Для нас важна захаваць памяць аб 

кожным удзельніку вайны. Вось чаму мы 

ўдзячны сябру гуртка ―Арганаўты мінулага‖ з 

2007 года Захарэвічу Дзмітрыю, які перадаў у 

музей узнагароды памерлага ў 2006 годзе 

ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Мальца 

Сямѐна Сямѐнавіча. Ветэран быў суседам бабулі 

Дзімы Зінаіды Рыгораўны Захарэвіч. І 

даведаўшыся, што яго ўдаве няма што рабіць з 

узнагародамі, параіў перадаць іх для 

гістарычнага музея СШ №3. У чарговы раз 

прыехаўшы да бабулі, ѐн перадаў застаўшыяся 

пасля ветэрана ўзнагароды. У нашым музеі 

захаваліся ўспаміны аб ветэрану вайны і працы, 

запісаныя яшчэ ў 1993 годзе. З іх нам вядома, 

што Малец Сямѐн Сямѐнавіч нарадзіўся ў 1923 

годзе ў в.Падгайцы, непадалѐку ад Дворнага 

Сяла. У 1944 годзе быў прызваны ў Чырвоную 

Армію. Ваяваў на 1-м Прыбалтыйскім фронце ў 

141 стралковым палку 46 гвардзейскай 

стралковай дывізіі. Пасля кароткіх вучэбных 

курсаў стаў кулямѐтчыкам станкавага кулямѐта. 

Баі ў Прыбалтыцы, дзе вяла дывізія, былі 

жорсткія, атакі савецкіх байцоў змяніліся 

фашысцкімі контратакамі. Пад час баѐў пад 

Рыгай контратакуючых воінаў 141 стралковага 

палка накрыў шквал нямецкай артылерыі. Нашы 

байцы адступілі, заставіўшы на полі бою забітых 

і параненых. Наш зямляк агнѐм свайго кулямѐта 

падаўляў контратаку праціўніка. Калі нямецкая 

атака была адбіта, Сямѐн Малец пад агнѐм 

праціўніка ратаваў жыццѐ свайму сябру, якому 

адарвала ступню. Пад агнѐм фашыстаў ѐн змог 

дацягнуць свайго таварыша да траншэі, але і сам 

быў цяжка паранены ў нагу. Больш паўгода быў 

наш воін у шпіталі, вытрымаў некалькі 

аперацый, назад у свой полк ужо не вярнуўся. За 

гэты бой быў узнагароджаны медалѐм ―За 

адвагу‖. Але ўзнагарода знайшла свайго героя 

толькі праз 49 год.  Пасля шпіталю Сямѐн 

Малец быў накіраваны на вучэбны палігон 

Акадэміі імя М.В.Фрунзе для далейшага 

праходжання службы. Калі пачалася вайна з 

імператарскай Японіяй, трэці батальѐн, дзе 

служыў наш зямляк, быў накіраваны на Далѐкі 

Ўсход, але паваяваць з японцамі не прыйшлося, 

вайна хутка скончылася. Пасля дэмабілізацыі 

яго лѐс быў падобны на лѐс яго землякоў воінаў. 

Уступіў у калгас ―За мір‖, потым у ―Парыжскай 

Камуне‖. Шчыра працаваў то паляводам, то 

разам з жонкай на ферме. Яго працоўная 

дзейнасць таксама была адзначана ўзнагародамі, 

неаднойчы 

быў 

занесены на 

раѐнную 

Дошку 

гонара, быў 

адзначаны 

бронзавым 

медалѐм на 

ВДНГ СССР 

у Маскве. 

Зямны шлях 

ветэрана 

закончыўся ў 

2006 годзе. 

Нажаль, за 

амаль дзесяць год, прайшоўшых пасля смерці, 

некаторыя ўзнагароды згубіліся, засталіся толькі 

пасведчанні. Вось пералік узнагарод, 

падараваных у наш музей. Пасведчанне да 

медаля ―За адвагу‖, пасведчанне ―За перамогу 
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над Германіяй ў Вялікай Айчыннай вайне‖, 

пасведчанне ―і медалі ―Дваццаць год Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне‖, пасведчанне і знак 25 

год Перамогі, медалі пасведчанні 30,40,50,60 год 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, 

пасведчанні і медалі 50,60,70 год Узброеных сіл 

СССР, пасведчанне і медаль Георгія Жукава, 

ордэнская кніжка і ордэн Айчыннай вайны 2-й 

ступені. Акрамя ўзнагарод ветэрана вайны, былі 

падараваны ў музей і ўзнагароды за працоўную 

доблесць, пасведчанне да бронзавага медаля 

ВДНГ СССР у Маскве за 1977 год, знак і 

пасведчанне ―Пераможцу сацыялістычнага 

спаборніцтва за 1973 год, пасведчанне і медаль 

―Ветэран працы‖. Усе ўзнагароды знойдуць 

пачэснае месца ў нашым музеі. 

Антон Ермалѐнак 

НОВАЕ НАБЫЦЦЁ ЭКСПАНАТАЎ . 

Знаходкі з зямлі. 

Студэнт трэцяга курса гістфака БДУ 

Кандратовіч Ігар пільна сочыць за лотамі старых 

рэчаў на аўкцыѐнах і імкнецца набыць для музея 

цікавыя лоты. Апошнім часам намі былі набыты 

для экспазіцыі музеяў шэраг цікавых знаходак. З 

часоў Першай сусветнай вайны нумар з пагона 

рускага салдата, шрапнель, засцежкі ад ваенных 

палатак, нарыхтоўку для пярсцѐнка з меднай 

манеты 1859 г.  З часоў Полацкага княства 

пацеркі шкляныя і алавяныя, бронзавую 

бразготку, падвеску, алавяныя грузілы, 

бронзавыя цвікі. З жаночых рэчаў 19 пач. 20 

стагоддзя былі набыты чатыры бронзавыя 

напарсткі розных тыпаў, кулон у аправе з 

зялѐным шклом, медныя і бронхавыя гузікі, 

шэсць пярсцѐнкаў, у тым ліку і з выявай 

шляхецкага герба.  Набыты намі былі і 13 

металічных пломбаў, пераважна 19 стагоддзя 

Расійскай імперыі, бронзавы замочак таго часу з 

надпісам, на адным баку 1705, на другім-

―Деньги взяты‖, копія выдатна выканана з 

чырвонай медзі. Барадавыя знакі былі ўведзены 

Пятром І з мэтай папоўніць дзяржаўную казну і 

наблізіць рускіх па знешняму выгляду да 

еўрапейцаў, якія не насілі бародаў. Кошт 

барадавога знака быў ад 30 рублѐў з фурсманаў, 

слугаў, да 600 рублей у год, з дваран і купцоў. 

Заплаціўшы грошы, можна было насіць бароды 

цэлы год. 

ЗНАХОДКІ ВАЛУНОЎ 

Дзякуючы апошняму заледзяненню, якое 

адбылося 100-13 тысяч год назад у нашым 

раѐне, засталося шмат вялікіх камянѐў-валуноў, 

якія прынѐс ледавік са Скандынавіі. Але 

знойдзена і апісана толькі невялікая іх 

колькасць. Так, у кнізе ―Памяць‖ Мѐрскага 

раѐна і на старонках Інтэрнэта мы знаходзім 

зарэгістраваныя як помнікі прыроды толькі 

наступныя валуны: Язненскі Талеркавы валун 

вагой 141 тона, Гір’яцкі Вялікі камень, 

Барадавы знак 
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Бярозаўскі Вялікі камень вагою 45 тон, 

Бертаўшчынскі Ахвярны камень вагою звыш 26 

тон, камень ля в. Лупаўшчына 38 тон. 

Кублішчынскі Ахвярны камень звыш 14 тон, 

Перабродзкі камень-следавік вагою каля 11 тон, 

камень ля былой в. Ражні вагою каля 14 тон, 

Сімкаў Скарбовы камень у в. Дворнае Сяло каля 

15 тон, Янопальскі Скарбавы камень ля в. 

Букава вагою 23 тоны, валун ля былой в. 

Мазалѐва 24,5 тоны, камень-―Шавец‖ ля Новага 

Пагосту—каля 30 тон. Найбольш вялікі з іх 

Язненскі Талеркавы камень, даўжыня якога 

складае 6,25 метры, а шырыня 5,1 метры, 

вышыня над паверхняй вады 1,25 метры, а ў 

вадзе яшчэ каля 2 метраў. Аб’ѐм яго складае 

53,2 м.куб. У гэтым годзе мэтай нашага 

археолага-краязнаўчага гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖ быў пошук новых камянѐў-валуноў, 

якія можна было б аднесці да помнікаў 

прыроды. Як заўсѐды, наша пошукавая 

дзейнасць прынесла плѐн.Так, яшчэ з успамінаў 

старажыхароў, запісаных намі ў 70-я гады 20 

стагоддзя было вядома, што вялікі камень 

знаходзіўся непадалѐку в.Чаравік, 

Новапагосцкага сельсавета. Мясцовая назва яго 

была Камень-прывід. Існавалі паданні, што ѐн 

мог мяняць сваѐ месцазнаходжанне, і часта 

ўзнікаў пасярод дарогі, асабліва ноччу, і таму аб 

яго 

разбіваліся 

калѐсы, а 

коні псавалі 

сабе ногі. У 

30-я гады 

вывучаць яго 

прыязджалі 

вучоныя з 

Варшавы. 

Але 

недарэмна 

яго называлі 

каменем-

прывідам, ѐн 

меў 

уласцівасць 

знікаць і 

зноў 

з’яўляцца. У гэтым годзе, дзякуючы падказцы 

вадзіцеля аўтобуса Чапукоўскай ДС-СШ Драба 

Мікалая Іосіфавіча, нам удалося яго адшукаць. 

Прычына апошняга яго знікнення вельмі 

празаічная. Пад час правядзення меліярацыі 

была пракапана канава прама да каменя, а так як 

валун зрухаць з месца было нават магутнай 

тэхнікай немагчыма, яго проста засыпалі зямлѐй. 

Таму, перш чым пачаць вывучаць ―арганаўтам‖, 

прыйшлося добра папрацаваць рыдлѐўкамі, 

ачысціць валун ад травы, зямлі і дзѐрну. 

Асабліва шчыраваў гуртковец са стажам, 

студэнт 4-га курса гістфака БДУ Кандратовіч 

Ігар. Каб вызначыць памеры, аб’ѐм, вагу каменя 

больш дакладна, намі была праведзена 

шурфоўка. Вось асноўныя вынікі нашага 

вывучэння. Камень знаходзіцца ў 8 кіламетрах 

на поўдзень ад Мѐраў, 25 метраў налева ад 

дарогі Мѐры–Новы Пагост. Побач праз дарогу 

на адлегласці 500 метраў на паўднѐвы захад 

знаходзіцца хутар Чаравік. Валун мае 

прасападобную форму, выцягнуты з паўночнага 

ўсходу на паўднѐвы захад. Даўжыня каменя 5,27 

метры, шырыня 4,40 м. Вышыня над узроўнем 

глебы 0,8 метры. Шурфоўка ля каменя ў 

некалькі месцах дазволіла вызначыць, што ѐн 

заглыблены ў глебу на 0,9 метры, а на 

паўднѐвым выступе да 1м,20 см. Акружнасць 

валуна складае 15 метраў, а яго аб’ѐм каля 30 

метраў кубічных, вага яго каля 60 тон. Валун 

складаецца з шэрага граніту, прынесены 

ледавіком са Скандынавіі пад час апошняга 

залядзянення 20-18 тысяч год назад. Так як 
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камень знаходзіцца побач з дарогаю, то ѐн стане 

выдатным аб’ектам турысцкага маршруту 

―Бронзавы пярсцѐнак Мѐршчыны‖.  

Аб другім вялікім камені мы даведаліся 

ад Славаміра Рыгоравіча Даргеля. Чытачы 

―раѐнкі‖ ведаюць яго як паэта і пісьменніка. 

Зараз ѐн жыве ў Мінску, але не парывае сувязь з 

роднымі мясцінамі. Вось і ў чарговы раз, 

наведаўшы наш музей, ѐн распавѐў пра цікавы 

валун, які знаходзіўся ля яго роднай вѐскі 

Белеўцы. У народзе яго празвалі ―Закляты 

камень‖. Яшчэ ў старадаўнія часы мужчыны, 

якія вярталіся з навакольных вѐсак у Белеўцы на 

падпітку, прымалі валун за печ, распраналіся і 

лажыліся спаць. Калі гэта было зімой, то і 

замярзалі. Славамір Рыгоравіч выказаў жаданне 

даследаваць ―закляты камень‖ і на сваім 

аўтамабілі адвѐз да валуна. Разам з ім мы зрабілі 

яго вымярэнне, правялі шурфоўку. Вось 

асноўныя вынікі нашага вывучэння. Белеўскі 

Вялікі камень размешчаны на адлегласці 600 

метраў на ўсход ад вѐскі, 30 метраў справа ад 

дарогі, якая вядзе да балота ―Ельня‖. Пад час 

правядзення меліярацыі да яго было прысуната 

яшчэ шмат камянѐў, адзін з іх нават палажылі на 

вялікі камень. Чатыры камяні па сваіх памерах 

мала што не дасягаюць да валуноў. Вялікі 

камень цэглападобнай формы, выцягнуты з 

паўночнага ўсходу на паўднѐвы захад. Камень 

мае выступ вышынѐй 40 см, даўжынѐй 1 метр. І 

сапраўды па сваѐй форме нагадвае сялянскую 

печ, вось чаму п’яніцы яго і прымалі за ляжанку. 

Даўжыня валуна 5 метраў, шырыня 3 метры, 20 

см. Над зямлѐю валун узвышаецца на 80 см, у 

зямлі, як паказала наша шурфоўка, схавана яшчэ 

больш 1м,35 см, такім чынам агульная вышыня 

каменя 2 м,15 см. Акружнасць Белеўскага 

валуна 12 метраў, яго вага складае 46 тон. 

Камень складаецца з шэрага граніту з зярнятамі 

чырвонага граніту. Прынесены са Скандынавіі 

ледавікрм 20-18 тысяч год назад, Белеўскі валун 

таксама можа быць аб’ектам распрацаванага 

намі турыстычнага маршруту ―Дзісенскі 

пярсцѐнак‖. Як мы бачым, па памерах і вазе 

даследаваныя намі валуны займаюць пасля 

Язненскага Талеркавага камня другое і трэцяе 

месца. Яны павінны быць унесены ў спіс 

помнікаў прыроды Міѐрскага раѐна і пастаўлены 

на ўлік ахоўваемых аб’ектаў. 

В.Ермалёнак. 

ЗНАХОДКІ З РЭЧЫШЧА ЗАХОДНЯЙ 

ДЗВІНЫ 

Райваенкам палкоўнік Сяргей Жабѐнак 

неаднойчы перадаваў для нашага музея 

экспанаты, дзяліўся цікавай інфармацыяй аб 

мінулым. Вось і нядаўна ѐн перадаў для 

гістарычнага музея знаходкі, знойдзеныя ім у 

рэчышчы Заходняй Дзвіны. У гэтым годзе была 

засуха і таму рака значна абмялела. У рэчышчы 

ракі з’явіліся небяспечныя знаходкі часоў 

Вялікай Айчыннай вайны. Менавіта ў гэтым 

месцы фашыстамі былі нанесены паветраныя 

ўдары па пераправе адступаючых савецкіх 

войск. Вось чаму аказалася шмат патронаў, 

гранат, скрынак ад патронаў, рэшткаў ваеннай 

амуніцыі. Не гледзячы  на тое, што там ужо 

пабывалі ―чорныя археолагі‖, Сяргей Іванавіч 

знайшоў некалькі цікавых знаходак, якія потым 

падараваў у наш 

музей. Гэта кавалак 

венчыка збана 16 

стагоддзя, бутэлька 

ад парфумы 

вядомай фірмы 

Броккер 19 

стагоддзя, 

выраблена для Расіі. 

Але найбольшая 

колькасць знаходак 

з часоў вайны: 

саперная рыдлѐўка 

1908 года, якая 

выкарыстоўвалася ў 

1941 годзе, 

алюмініевы кубак 

чырвонаармейца, 

дыск ад кола аўтамабіля ЗІС-6. Гэтыя рэчы 

падцвярджаюць меркаванне аб трагічных 

старонках ваеннай гісторыі 1941 года. 
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Настаўнік гісторыі, краязнаўца Антон 

Ермалѐнак зрабіў разведку рэчышча Дзвіны ад 

Слабады да в. Кукішы. Пад час разведкі ім былі 

знойдзены кулі, застаўшыяся ад вайны 1812 год. 

А менавіта ў раѐне Слабады адбывалася 

пераправа расійскай арміі, якая адступала з 

Дрысенскага ўмацаванага лагера.  Ад савецка-

польскай вайны былі знойдзена шрапнель і 

гільзы ад вінтоўкі Мосіна і Лебеля. Акрамя 

ваенных знаходак, краязнаўцам былі знойдзены 

шматлікія аскепкі керамікі і розныя тыпы 

грузілаў12-16 стагоддзяў. Высухлае рэчышча 

падаравала і знаходкі манет Расійскай імперыі, 

найбольш цікавыя з іх 5 грош Царства 

Польскага ў складзе Расіі і 15 капеек 1867 года. 

У пошуках ісціны, канструктыўная 

крытыка. Героі сапраўдныя і 

выгаданыя 

Хто ж напісаў Баявую характарыстыку 

неіснуючаму ―начальніку‖ штаба 1-га атрада 

Макавейчуку? Зрабіў гэта 28 верасня 1944 г. 

выконваючы абавязкі начальніка аддзела кадраў 

прадстаўнік БШВД на 1-м ПБР маѐр Белаконаў. 

Па-першае, я нідзе не сустракаў тэрміна ―Баявая 

характарыстыка‖, па-другое, як яе мог пісаць 

той, хто абсалютна нічога не ведаў пра чалавека, 

характарызаванага без дакументаў, якія б 

пацвярджалі, што ѐн быў загадам прызначаны на 

пасаду намесніка камандзіра атрада па 

гаспадарчай частцы, а тым больш начальнікам 

штаба атрада. А цяпер пагартаем мемуары–опус 

Макавейчука. 

―2-й наградной лист. 24 августа 1943 г. т. 

Маковейчук Б.Г. в г. Двинске с группой 5 чел., 

сжѐг склад с зимним обмундированием в 

количестве 30 вагонов. В октябре 1943 г. тов. 

Маковейчук Б.Г. во время нашествия 

экспедиции, будучи в засаде, уничтожил 12 

немцев разведчиков СС, были взяты трофеи. 

В январе 1944 г. т. Маковейчук, будучи в 

хозяйственной операции, убил 3 полицейских, 

отбил награбленное у населения полицией 10 

лошадей, муки 50 пудов, коров 45 голов, 8 шт. 

свиней. Всѐ это было доставлено в отряд. 

В феврале 1944 г. т. Маковейчук Б.Г. дважды 

участвовал в разгроме полицейского гарнизона 

д. Григоровщина Шарковщинского района, убил 

при этом 3-х полицейских. 

В д. Хомичи Дисненского района участвовал 

в отражении атак противника в составе отряда, 

где убил 3-х немцев, а также принимал участие в 

разгроме немецко-полицейского гарнизона в 

Леонполь‖.  

Быў прадстаўлены да ордэна Айчыннай 

вайны І ступені, узнагарода да гэтай пары не 

ўручаная. 

У афіцыйным дакуменце пазначаецца пасада, 

званне, прозвішча, імя і імя па бацьку поўнасцю, 

не ўказваецца ―товарищ‖ нават у скарочанай 

форме ―т‖. Ордэн Айчыннай вайны І ступені меў 

настолькі высокую ўзнагародную планку, што 

атрымаць яго было дастаткова складана. Гэтай 

узнагародай уганаравана шэсць асобаў раѐна. Па 

ўсіх прыкметах узнагародны ліст №2 складзены 

самім Макавейчуком: задужа хвацка, быццам на 

Раство арэхі, ѐн шчоўкаў немцаў і паліцэйскіх, а 

ў самога ані драпіны. Камандзіры гаспадарчых 

узводаў на баявыя аперацыі не хадзілі. 

―3-й наградной лист. 

В октябре 1943 г. т. Маковейчук Б.Г. 

минировал большак Видзы–Браслав, где на 

поставленной мине взорвалась автомашина, 

было убито 6 немцев.  

10 февраля 

1944 г. т. 

Маковейчук Б.Г. 

участвовал в 

засаде под 

гарнизоном 

Леонполь в 

районе д. 

Скакуны. Засада 

была 

обнаружена, и 

после 

двухчасового 

ожесточѐнного 

боя партизаны инициативу взяли в свои руки. 

Противник численностью до 250 чел. был 

расчленѐн на мелкие группы, потеряв при этом 

38 немцев убитыми и более 30 ранеными, 3 

немца взяты в плен. В этом бою товариш 

Маковейчук Б.Г. лично убил 4 немцев. 

Борыс Макавейчук 
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15 марта 1944 г. т. Маковейчук Б.Г. 

участвовал в бою, где противник силою до 100 

чел., с целью грабежа мирного населения, 

переправил через Зап. Двину и занял деревню 

Виногроды. Партизаны сделали засаду и с 

расстояния 200–250 м убили 6 немцев и ранили 

8. При этом т. Маковейчук Б.Г. убил немца. Под 

вечер противник силою до 550 чел. возобновил 

наступление и в результате боя потерял 15 

немцев убитыми и 8 ранеными. При этом т. 

Маковейчук Б.Г. убил 3 немцев. 

20 марта 1944 г. т. Маковейчук Б.Г. 

участвовал в бою у д. Супорница, где убил 4 

немцев (Якая аператыўнасць у чалавека! 

Сустракае самалѐты на воз. Ельня, прымае 

грузы: зброю, боепрыпасы, і тут жа ў 

супрацьлеглым накірунку брыгады можа біць 

немцаў штабялямі–заўвага сп. Шымуковіча). 

22 марта 1944 г. т. Маковейчук Б.Г. 

участвует в засаде в д. Заборцы-Алещинцы 

Миорского р-на. А потом по приказу 

командования бригады успешно занимается 

строительством аэродрома, начальником 

которого является аж до блокады, т.е. июня 1944 

г.‖ 

Прадстаўлены да ордэна Баявога Чырвонага 

Сцяга (Чырвонага Сцяга), узнагарода да гэтага 

часу не атрыманая. Ордэнам Чырвонага Сцяга ў 

раѐне ўзнагароджана пяць чалавек, у т.л. 

Глазкоў Аляксандр Пятровіч, партызан-

падрыўнік гэтай жа 4-й Беларускай 

партызанскай брыгады. 

Фантазія пра ўласныя баявыя дзеянні і 

памеры нанесеных ворагу стратаў ўражвае. З ѐю 

знаѐмімся на с. 245 успамінаў Макавейчука. 

―Мой личный счѐт в Отечественной войне с 

июля 1941 г. по июнь 1944 г. 

Убито немцев–57 

Убито полицейских–45, в т. ч.: 

Лѐтчик-майор–1 

Мотоциклистов–9  

Велосипедистов–1 

Автоматчиков–12. 

Сжѐг склад с обмундированием из 30 

вагонов–1 

Разрушил жел.дор. мост–1 

Уничтожено жел.дор. рельсов км–10 

Уничтожил автомашин–1 

Уничтожил мотоциклов–9  

Уничтожил велосипедов–1  

Уничтожил телефонно-телеграфной связи в 

км – 8. 

Розум не можа спасцігнуць, як такую 

архівелізарную працу мог зрабіць адзін чалавек, 

пры чым той, які прабыў працяглы час на 

пасадзе камандзіра гаспадарчага ўзвода і 

начальніка аэрадрома. А ва ўзнагароду за такую 

пякельную працу ва ўмовах вайны ім быў 

атрыманы ўсяго толькі медаль ―Партызану 

Айчыннай вайны‖, хай нават і І-й ступені–усѐ 

роўна гэта замала і крыўдна. Не вытрымалі 

нервы ў чалавека–вырашыў паправіць справу, 

прадставіць усѐ ў некалькі іншым святле. Не 

паленаваўся і ―згадаў‖ усѐ, чаго з ім не было, 

альбо дакладней выклаў так, як хацелася б. Калі 

страты, нанесеныя ворагу т. Макавейчуком Б.Г., 

параўнаць са стратамі, нанесенымі ўсѐй 

брыгадай, а спіс гэты не толькі прычасаны, але і 

прыпудраны, то ў размеркаванні на душу 

насельніцтва гэта выглядае зусім фантастычна. 

Не даеце веры? Упэўніцеся ж у гэтым самі на с. 

243 успамінаў Макавейчука: 

―Боевые действия 4-й Белорусской 

партизанской бригады за период с 5 июня 1942 

г. по 28 июня 1944 г. 

Уничтожено: 

Эшелонов спущено под откос–18 

Паровозов–18 

Вагонов и платформ–544 

Жел. дорожных станций–4 

Водокачек–1 

Рельсов км–1210 

Жел. дорожных мостов–19 

Прочих мостов–68 

Телеграфно-телефонной связи км.–83 

Заводов и фабрик–2 
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Электростанций–2 

Мелких предприятий–17 

Различных зданий–28 

Самолѐтов ―Ю-88‖, ―Фокер-Вульф-190‖–3 

Танков и танкеток–10 

Бронемашин–1 

Автомашин–72 

Повозок с военным грузом–51 

Орудий разных калибров–16 

Миномѐтов–14 

Пулемѐтов–17 

Винтовок–16 

Патронов–37000 

Складов–10 

Войсковых штабов–5 

Гарнизонов–24 

Волостных управ–11 

Немецк-хоз имений–14 

Мотоциклов–24 

Убито нем. офицеров–117 

Солдат немецких–3643  

Солдат национ. форм–38 4364 

Полицейских–566  

Ранено: 

Немецк. офицеров–28 

Немецк. солдат–1145 

Солдат нац. форм–9 1495 

Полицейских–313 

Пленено: 

Нем. офицеров–2 

Нем. солдат–23 

Солдат нац. форм–6 162 

Полицейских–131 

Трофеи: 

Автомашины–1 

Повозок с воен. грузом–97 

Миномѐтов–5 

Пулемѐтов–23 

Винтовок–236 

Автоматов–27 

Патронов шт–57900 

Мотоциклов–2 

Освобождено от немецкого рабства: 

Советских граждан чел.–5000 

Военнопленных–151 

Эвакуировано граждан в тыл и семей 

партизан–250. 

Всего: 5401‖ 

Я лічу, што кніга ўспамінаў Макавейчука 

Б.Г. можа прынесці не карысць, а ў некаторай 

ступені шкоду, бо яна, бясспрэчна, пазбаўленая 

праўдзівага выкладання матэрыялу. Што да 

самога спадара Макавейчука–то гэта чалавек, які 

страціў меру і выказвае сваѐй маной непавагу да 

чытача. З кнігі вынікае, што купка людзей, блага 

ўзброеных, не вышкаленых, якія заўжды 

адчувалі недахоп боепрыпасаў, здолела больш 

паспяхова змагацца з ворагам, чым рэгулярныя 

часткі Чырвонай Арміі, на ўзбраенні якой былі і 

авіяцыя, і танкі, і артылерыя. Тут жа адзін 

партызан у баі мог класці немцаў штабялямі. Ці 

ж не фантастыка?! 

Матэрыял аўтарства дзісенскага 

краязнаўцы спадара Фадзея Шымуковіча. 

Падрыхтаваў да друку І. Кандратовіч  
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