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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ МІЛАШОЎСКА-МІЛАШАЎСКІЯ ЧЫТАННІ* ПАДАРУНКІ АД 

МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА* ПАДАРУНКІ АД ЛЮДМІЛЫ ДУЧЫЦ* ПАКУНАК АД ВІКТАРА 

КАЛНІША* МАНЕТЫ АД ГУРТКОЎЦА* УЗНАГАРОДА* РАЗВЕДКА НА ВОСТРАВЕ 

МЁРСКАГА ВОЗЕРА.* ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА”* 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

УРОК ВЕДАЎ 

Як заўсѐды, 1 верасня ў школах 

праходзіць урок ведаў. У гэтым годзе ѐн 

праходзіў пад назвай “Нам мір завешчана 

зберагчы”. Таму вучні 10-а класа на чале з 

класным кіраўніком Яцкоўскай Святланай 

Анатольеўнай наведалі гістарычны музей. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

экскурсію па выставе, прысвечанай Герою 

Савецкага Саюза віцэ-адміралу Томку Ягору 

Андрэевічу. Падчас экскурсіі вучні на шматлікіх 

фотаздымках, артэфактах пазнаѐміліся з жыццѐм 

і подзвігам Героя, дзейнасць якога садзейнічала 

захаванню міру ў гады “халоднай вайны”. 

Маральныя якасці нашага славутага земляка 

могуць служыць прыкладам і для нашчадкаў. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 

У сувязі з тым, што ў маі нашай школе 

было нададзена імя Героя Савецкага Саюза, 

віцэ-адмірала Ягора Томкі, з мэтай лепшага 

знаѐмства з жыццѐм і дзейнасцю нашага 

знакамітага земляка мы пачалі праводзіць 

экскурсіі на выставу, прысвечаную Герою. За 

верасень азнаѐміліся з ѐю 11-а клас на чале з 

класным кіраўніком Марыяй Уладзіміраўнай 

Барэйка, 11-в – класны кіраўнік Вольга 

Фѐдараўна Скавародка, 11-б – класны кіраўнік 

Ларыса Генрыхаўна Лапкоўская, 8-а – класны 

кіраўнік Алена Анатольеўна Качан. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак не толькі распавѐў пра 

гераічны лѐс нашага земляка, але асабліва 

засяродзіў увагу на рысах характару, якія 

сфармавалі асобу Героя. 

У МУЗЕІ – НАЗІРАЛЬНІКІ 

Стала традыцыяй, што падчас 

правядзення выбараў нашы музеі наведваюць 

назіральнікі за іх ходам і правядзеннем. Не 

выключэннем сталі і выбары ў Палату 

прадстаўнікоў 11 верасня 2016 года. 

Назіральніца з Расійскай Федэрацыі, намеснік 

кіраўніка адміністрацыі Падпарожскага раѐна 

Ленінградскай вобласці, Валянціна Лімарава 

наведала нашы музеі кнігі і друку і 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак 
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азнаѐміў гасцей са зместам экспазіцый, распавѐў 

аб гісторыі найбольш цікавых і адметных 

экспанатаў, а таксама аб гісторыі іх знаходак. 

Асабліва зацікавілі госцю старажытныя 

рукапісныя кнігі і падручнікі па рускай мове 

розных часоў выдання. 

 

ЭКСУРСІІ З МІНСКУ 

Падчас свята “Жураўлі і журавіны 

Мѐрскага краю” ў нашы музеі завітала 

экскурсійная група са сталіцы. Настаўнік 

гісторыі Антон Ермалѐнак правѐў экскурсіі па 

трох музеях. Госці даведаліся шмат фактаў з 

гісторыі Мѐраў, пра найбольш цікавыя 

экспанаты. Асабліва спадабаліся гасцям 

раздзелы гістарычнага музея “Старажытная 

гісторыя краю”, “Нумізматыка – крыніца 

краязнаўства”, “Мѐршчына ў гады Другой 

сусветнай вайны”. Як звычайна, вялікую 

цікавасць выклікала люстэрка Эміліі Плятэр, 

польскія геаграфічныя карты, па якіх адметнасці 

нашай планеты паказваў вучням на ўроках 

геаграфіі дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху 

Флор Манцэвіч, пярсцѐнак з жабраў шчупака 

1884 года. Экскурсію ля Мѐрскага касцѐла 

правѐў Вітаўт Ермалѐнак. 

Яшчэ адна група з Мінска завітала ў 

Мѐры як пілігрымы. Перш за ўсѐ ўдзельнікі 

пілігрымкі пабывалі на Святой Імшы ў касцѐле 

Ўнебаўзяцця Панны Марыі, затым адбылася 

сустрэча з пробашчам парафіі Кшыштафам 

Мянкінэ, які распавѐў гасцям аб гісторыі 

Мѐрскай парафіі і касцѐла. Пасля сустрэчы са 

святаром пілігрымы наведалі тры музеі СШ №3 

імя Героя Савецкага Саюза віцэ-адмірала Томкі 

Я.А. Экскурсіі па музеях правѐў Вітаўт 

Ермалѐнак. Асаблівая ўвага ў аповедзе 

краязнаўца была звернута на рэлігійную 

гісторыю Мѐршчыны; дзякуючы вялікай 

колькасці артэфактаў экскурсанты яскрава ўявілі 

асаблівасці міжканфесійных адносін у нашым 

краі. Арганізатар пілігрымкі Ірына Коваль 

падаравала ў музей шмат кніг з конкурсаў па 

найноўшай гісторыі Беларусі, у якіх актыўна 

прымалі ўдзел і сябры гуртка “Арганаўты 

мінулага”, а таксама фрагменты керамікі і кафлі 

з Мірскага замка. 

 

ГОСЦЬ З МІНСКА 

Музеі наведваюць не толькі экскурсіі, але 

і асобныя аматары гісторыі з Мѐршчыны і 

іншых месцаў Беларусі. Так нядаўна, 

прыехаўшы ў Мѐры ў госці, ветэран працы ў 

МНС горада Мінска Шычко Раман пажадаў 

пазнаѐміцца з экспазіцыямі музеяў. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання правѐў для госця 

пазнавальную экскурсію па ўсіх музеях. 

Наведвальніка цікавіла больш за ўсѐ ваенная 

гісторыя і экспанаты, звязаныя з падзеямі вайны, 

і таму мѐрскі краязнавец найперш звярнуў увагу 

на ваенныя рэліквіі, пачынаючы ад часоў 

Полацкага княства да падзей Другой сусветнай 

вайны. 
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ЭКСКУРСІЯ З ВІЦЕБСКА 

Зацікаўленая звесткамі пра нашы музеі 

вялікая група турыстаў колькасцю ў 44 чалавекі 

з Віцебска вырашыла пазнаѐміцца з іх 

экспазіцыямі і наведала Мѐры. З мэтай лепшага 

абслугоўвання экскурсанты былі падзелены на 

дзве групы, экскурсіі для якіх правялі кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак і 

захавальніца фондаў Марыя Ермалѐнак. 

Паўтары гадзіны госці знаѐміліся са зместам 

экспазіцый і не былі расчараваныя пачутым і 

ўбачаным. Наведвальнікаў захапілі не толькі 

самі экспанаты, але і гісторыя іх знаходак, іх 

паходжанне. Затым адбылася экскурсія для 

гасцей па горадзе Мѐры, якую правѐў 

краязнавец Вітаўт Ермалѐнак.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ КЛУБА “ЮНЭСКА“ 

Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсію ля 

касцѐла Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы 

Марыі ў Мѐрах для вучняў з СШ № 21 горада 

Віцебска, сяброў клуба “Прайд”, які ўваходзіць 

у беларускую асацыяцыю клубаў “ЮНЭСКА”. 

Дзеці праслухалі аповед экскурсавода аб 

гісторыі святыні ў Мѐрах, пачынаючы ад 17-га 

стагоддзя, калі храм быў драўляны. Госці 

даведаліся пра гісторыю будаўніцтва сучаснай 

святыні і пра арганізатара будоўлі  – ксяндза 

Юзэфа Бародзіча. Уразіў школьнікаў з Віцебска 

і інтэр’ер святыні. З асаблівай увагай яны 

слухалі расказ аб гісторыі прыкасцельных 

помнікаў –  Людвіцы Святаполк-Мірскай, 

Ненароджанаму дзіцяці, Маці Божай 

выратавальніцы тонучых, ксяндзу Ўладасу 

Пятрайцісу, рымскаму папе Яну Паўлу ІІ. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВУЧНЯЎ З КЛЯСЦІЦАЎ 

У верасні да нас завіталі вучні 

Клясціцкай дзіцячага сада-сярэдняй школы імя 

У.А.Хамчаноўскага Расонскага раѐна. Гэтая 

школа славіцца сваѐй краязнаўчай дзейнасцю, у 

ѐй створаны два музеі, прысвечаныя вайне 1812 

года і Вялікай Айчыннай вайне. Вялікая група 

вучняў і настаўнікаў на чале з дырэктарам 

Таццянай Віктараўнай Мельман прыехала ў 

нашу школу, каб азнаѐміцца з дзейнасцю 

музейнага аб’яднання і пошукавай працай 

гуртка “Арганаўты мінулага”. Школьнікі з 

Клясціцаў былі падзелены на дзве групы: для 

малодшай групы экскурсію праводзіла 

захавальніца фондаў Марыя Ермалѐнак, для 

старэйшай – кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак. 

На працягу трох гадзін вучні азнаѐміліся не 

толькі з экспазіцыямі музейнага аб’яднання, але 

і са зместам краязнаўчай дзейнасці археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, 

даведаліся аб яго асноўных адкрыццях, 

дасягненнях, рэдкіх знаходках. 

МІЛАШОЎСКА-МІЛАШАЎСКІЯ 

ЧЫТАННІ 

Напачатку верасня прайшлі чарговыя, 

ужо пятыя па ліку, Мілашоўска-Мілашаўскія 

чытанні. На гэты раз галоўны іх арганізатар 

пісьменніца Алена Масла прысвяціла чытанні 

знаѐмству з новым кампакт-дыскам “Вясельныя 
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песні і найгрышы вѐскі Лявонпаль і наваколляў 

у запісах Сяргея Панізьніка 1968 – 1969 гадоў”. 

На імпрэзу былі запрошаны шматлікія 

госці: музыкі, спевакі, літаратары, мастакі , 

краязнаўцы з Мінска, Полацка, Мѐраў, 

Краславы, Верхнядзвінска і іншых месцаў. Не 

абмінулі дзею і жыхары Мілашова, Ідолты, 

навакольных вѐсак. Напачатку ўдзельнікі 

ўрачыстасці сабраліся пасля нядзельнай Святой 

імшы ў касцѐле Маці Божай Шкаплернай у 

Мілашове. Пробашч святыні Вячаслаў Пялінак 

дабраславіў прысутных і пажадаў ім плѐннай 

працы. Затым выступіла арганізатар Алена 

Масла, якая распавяла аб змесце Мілашоўска-

Мілашаўскіх чытанняў і тэме пятых чытанняў. 

Музыка Сяргей Доўгушаў, які перавѐў запісы 

вяселля з магнітафоннай стужкі на сучасны 

дыск, распавѐў аб сваѐй працы, сыграў некалькі 

мелодый на старажытным музычным 

інструменце – ліры. Вядучая папулярнай 

тэлеперадачы Ларыса Мятлеўская 

прадэманстравала беларускі нацыянальны 

касцюм свацці, распавяла аб важнасці захавання 

беларускіх народных традыцый. Пранікнѐна 

спявала народныя песні салістка Юлія Літвінава. 

Затым выступіў полацкі гурт фальклорных 

спеваў і музыкі “Варган”. Удзельнікі гурта 

праспявалі шмат народных беларускіх 

вясельных песень, у тым ліку і з запісаў Сяргея 

Панізьніка. Пранікнѐным былі словы Яўгеніі 

Адамовіч (Шадурскай). Менавіта яна была 

нявестай на вяселлі ў 1969 годзе, якое запісаў 

наш зямляк. У выступе яна адзаначыла 

прадбачлівасць Сяргея Панізьніка, які запісаў 

тое, што павінна было ў хуткім часе знікнуць 

назаўжды. Менавіта мудрасць 27-гадовага 

хлопца дазволіла захаваць для нашчадкаў песні і 

мелодыі таго часу, а для сучаснікаў – 

магчымасць адрадзіць сваѐ, беларускае. 

Далей арганізатар свята Алена Масла 

запрасіла ўсіх гасцей да сваѐй хаты, дзе 

адбылося адкрыццѐ мастацкай галярэі “Пуня”. 

Такую назву яна атрымала невыпадкова. Бацька 

Алены Масла Сцяпан Сцяпанавіч здолеў 

перарабіць для сваѐй унучкі, мастачкі Крысціны 

Пержуковай, звычайную адрыну для сена ў 

адмысловую майстэрню-галерэю. Госці 

Мілашоўска-Мілашаўскіх чытанняў маглі 

пазнаѐміцца не толькі з арыгінальнымі творамі 

Крысціны, але і з выдатнымі карцінамі вядомай 

беларускай мастачкі Аксаны Аракчэевай. 

Працяг прэзентацыі дыска-кружэлкі з запісамі 

Сяргея Панізьніка пасля Мілашова быў у Друі, а 

затым у Лявонпалі. Збыліся прарочыя словы 

Сяргея Панізьніка “Будзем памятаць мы – 

будуць помніць і нас.” 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА   

У мінулым нумары “Мѐрскай даўніны” 

мы пазнаѐмілі чытачоў з рэчавымі знаходкамі, 

якія нам падараваў краязнавец з Даўгаўпілса. 

Зараз мы распавядзѐм аб калекцыі кніг, 

часопісаў, календароў, якія таксама перадаў нам 

Мікола Паўловіч. 

Самае старое выданне, якое мы 

атрымалі,– кніга для студэнтаў-філолагаў 

Маскоўскага ўніверсітэта “Полная русская 

хрестоматия”, частка 1 “Красноречие”, 

надрукаваная ў 1853 годзе ва ўніверсітэцкай 

тыпаграфіі горада Масквы. Яе ўкладальнікам 

быў Аляксандр Галахаў. Экспазіцыю “Старыя 

падручнікі” музея кнігі і друку папоўніць і 

выданне 1862 года “Учебник всеобщей истории 

с точки зрения культуры”. Напісаў яго прафесар 

Веймарскай гімназіі Густаў Цэйс, пераклаў з 

нямецкай мовы Іван Катаеў. Надрукаваны 

падручнік быў у Санкт-Пецярбургу ў 

выдавецтве таварыства “Общественная польза”. 

Уяўляе цікавасць і выданне для асобаў 

лютэранскага веравызнання на рускай мове 

“Библейская история, катехизис Лютера и 

краткий очерк церковной истории”. Яна 

пабачыла свет у Санкт-Пецярбургу ў прыватнай 

тыпаграфіі Р.Голніка ў 1872 годзе. Выданне 

“Журналы заседаний совета Санкт-

Петербургской духовной академии за 1897 – 

1898 учебный год” мае для нас цікавасць перш 

за ўсѐ таму, што ў справаздачы стыпендыята 

Дзмітрыя Абрамовіча даецца агляд 
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старажытных помнікаў пісьменнасці, у тым ліку 

Тураўскага Евангелля, Полацкіх грамат ХІІІ – 

ХVІ стагоддзяў. 

З рэлігійнай тэматыкі адзначым і 

грунтоўнае выданне  “Іезуіты”, у якой 

апавядаецца аб гісторыі, вучэнні, арганізацыі 

практычнай дзейнасці гэтага ордэна. 

Укладальнікам яе быў прафесар Мюнхенскага 

ўніверсітэта Ж.Грубер, пераклад на рускую мову 

быў выкананы В.Пісаравай. Кніга пабачыла свет 

у друкарні вядомага Фѐдара Паўленкава ў 1899 

годзе. Зацікавіла нас і выданне   “Курс 

апологетического богословия”, аўтарам якога 

з’яўляецца прафесар універсітэта Святога 

Ўладзіміра пратаіерэй П. Я. Святлоў. Кніга 

надрукавана ў 1910 годзе ў Кіеве, у друкарні С. 

В. Кузьменка. Як і іншыя кнігі рэлігійнай 

тэматыкі, яны былі падараваны ўдавой 

выкладчыка Даўгаўпілскага ўніверсітэта 

Валачковіча Міхаіла, які ўсѐ жыццѐ збіраў кнігі 

рэлігійнай тэматыкі. Брашуркі “О силе 

молитвы” 1905 года выдання і “Заветы о. 

Иоанна Кронштадского о святой вере и церкви 

православной” 1909 года  – таксама з бібліятэкі 

выкладчыка Даўгаўпілскага педуніверсітэта 

Валачковіча. Брашура “Церковь и государство” 

аўтара Н. М. Луніна была надрукавана ў 1918 

годзе ў выдавецтве “Коммунист” у Маскве і 

сведчыць, што ўжо з першых месцаў свайго 

існавання бальшавікі пачалі змагацца з рэлігіяй. 

У пачатку ХХ стагоддзя адным з самых 

папулярных пісьменнікаў гістарычнага жанру 

быў Г. Данілеўскі. Мікола Паўловіч падараваў 

нам Х, ХІ і ХІІ тамы з яго збору сачыненняў 

1901 года, якія былі пераплецены ў адзін том. 

Гэта было ўжо восьмае пасмяротнае выданне 

твораў пісьменніка, якое было надрукавана як 

дадатак да часопіса “Ніва” ў буйнейшай 

тыпаграфіі Расійскай імперыі А. Ф.Маркса. 

Цікавая кніжка Н. В. Кузняцова 

“Систематический сборник”, надрукаваны ў 

1910 годзе ў Рызе. У ім сабраны прыклады 

напісання розных даведак, прашэнняў, лістоў. 

На ѐй пазначана пячатка, з якой мы даведваемся, 

што кніга была ў бібліятэцы дзеяча беларускага 

нацыянальна-вызваленчага руху ў Латвіі 

Міколы Талеркі. 

Выдатна ілюстраванае выданне – 

падручнік “Древняя история. Греция и Рим, 

часть 2” –  быў надрукаваны ў 1913 годзе ў 

друкарні В. С. Спірыдонава аўтарам К. І. 

Дабрыніным. 

Рэдкае выданне па гісторыі, падараванае 

нам краязнаўцам з Латвіі,– манаграфія І. Г. 

Франка-Камянецкага “Памятники египетской 

религии в Фиванский период, часть 2”. Яна 

пабачыла свет у серыі “Культурна-гістарычныя 

помнікі старажытнага Усходу” ў Маскве ў1918 

годзе. 

Шэраг кніг, якія атрымалі мы ў падарунак 

ад Міколы Паўловіча, былі надрукаваны ў 

міжваеннай Латвіі, як на латыскай, так і на 

рускай мовах. З рускамоўных выданняў 

найбольш папулярнае выданне таго часу – раман 

Э.Уоллеса “Крик ночи”, які з’явіўся ў друку ў 

выдавецтве “Общедоступная библиотека” ў 1930 

годзе. 

Не менш папулярны ў той час быў і 

раман Н. Н. Брешко-Брешковского “Битва 

титанов”,надрукаваны ў Рызе ў прыватнай 

друкарні М. Дзідкоўскага ў 1933 годзе. 

У даваеннай Латвіі друкавалася і шмат 

твораў Льва Талстога. У наш музей Мікола 

Паўловіч перадаў ІХ том з поўнага збору твораў 

гэтага класіка рускай літаратуры, надрукаваны ў 

выдавецтве “Жизнь и культура” ў 1929 годзе. 

Рэдкі для нас і падручнік па геаграфіі Еўропы 

для пятага класа на латыскай мове. З’явіўся ѐн 

падчас Другой сусветнай вайны ў 1942 годзе. У 

падручніку шмат цікавых фотаздымкаў 

даваеннай Еўропы. 

Мы атрымалі і некалькі цікавых кніг 

пасляваеннага часу. З іх ліку адзначым 

грунтоўнае выданне “Хрестоматии по русской 

военной истории”, надрукаванай у 1947 годзе ў 

выдавецтве міністэрства Узброенных сілаў 
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СССР. У ѐй змешчаны цікавыя дакументы і па 

гісторыі вайны 1812 года ў нашым краі. 

Брашура “Письма о тактике”  У. І. 

Леніна, якая выйшла ў партыйным выдавецтве ў 

Маскве ў 1932 годзе, не з’яўляецца рэдкасцю, 

але ўяўляе цікавасць сваімі пячаткамі. Адна з іх 

сведчыць, што выданне было ў бібліятэцы 

Беларускага фінансава-эканамічнага інстытута 

да вайны, другая – з бібліятэкі Беларускага 

інстытута народнай гаспадаркі пасля вайны. 

Выданні “Лейся песня над Москвой” 1947 года, 

“Камсамольскі спеўнік” 1950 г., “Вместе с 

песней” 1958 года, “Атеистическое воспитание 

детей в семье” 1955 года, “О языке агитатора”, 

“Русь и Прибалтика в ІХ – ХVІІ веках” 1945 

года – тыповыя выданні прапагандысцкага 

зместу савецкага часу. Шмат цікавага можна 

даведацца нам са зборніка дакументаў “У 

дапамогу настаўніку”, надрукаванага ў 1945 

годзе ў Мінску. Раздзел “Духоўная літаратура”, 

дзякуючы калекцыянеру з Даўгаўпілса, 

папоўніўся малітоўнікамі на польскай мове “Ля 

падножжа алтара”, Вільна 1939 г., “Жывы 

Ружанец” 1930 г., “Анѐл–струж” 1949 года. 

Акрамя польскіх малітоўнікоў мы 

атрымалі і рэлігійныя выданні на літоўскай мове 

– “Жывая крыніца” 1908 года, на латыскай – 

выданне малітваў, надрукаванае ў горадзе Цэсіс 

у 1942 годзе, на рускай мове – памінальная 

кніжка 30-х гадоў ХХ ст. 

Мікола Паўловіч падараваў нашаму 

музею кнігі і друку і шмат цікавых часопісаў. 

Найбольш каштоўнай для экспазіцыі музея 

з’яўляецца падшыўка ілюстраванага 

штотыднѐвага часопіса літаратуры, палітыкі і 

сучаснага жыцця пад назвай “Ніва” амаль за 

ўвесь 1890 год. Гэты часопіс вызначаецца 

вялікай колькасцю выдатных малюнкаў, гравюр 

знакамітых мастакоў Расіі і Еўропы 2-й паловы 

ХІХ стагоддзя. У ім змешчаны шматлікія 

літаратурныя творы і палітычныя навіны як з 

Расійскай імперыі, так і з усяго свету. З новых 

часопісаў, якіх да гэтага часу не было ў нашых 

музеях, дзякуючы рупліўцу з’явілася некалькі 

асобнікаў літоўскіх часопісаў “Gimtoji kalba”, 

які пачаў друкавацца яшчэ ў буржуазнай Літве ў 

1932 годзе і працягваў выходзіць і пры савецкай 

уладзе. Але ўжо на вокладцы змяшчаўся лозунг 

“Пралетарыі ўсіх краін, з’яднайцеся”. Мы 

атрымалі некалькі нумароў за 1935 год і па 

адным за 1940, 1941 гг. Дастакова рэдкім 

з’яўляецца зараз і часопіс “Вокруг света” № 8 за 

1951, № 11,12 1953 года. У часы, калі не было 

інтэрнэту, выданне мела вялікае пазнавальнае 

значэнне і карысталася ў насельніцтва СССР 

вялікай папулярнасцю. Не старым, але дастакова 

рэдкім для нас з’яўляецца шведскі часопіс “FN-

NYTT” за ліпень 1965 года. Ён быў 

прадназначаны для калекцыянераў-філатэлістаў. 

Пэўную цікавасць уяўляе і каталог паштовых 

марак СССР за 1965 год. У ім змешчаны ўсе 

маркі, якія выйшлі ў Савецкім Саюзе ў 1965 

годзе. Пазначаны і іх кошт, рэальны і 

калекцыйны. 

Дзякуючы збіральніку з Латвіі папоўніўся 

і раздзел музея кнігі і друку “Календары”. Так, 

настольны каляндар на 1959 год здзіўляе 

змешчанай у ім вялікай колькасцю самай 

разнастайнай інфармацыі на розны густ чытача. 

А вось жаночы каляндар на 1960 год нясе перш 

за ўсѐ інфармацыю, патрэбную для жанчын 

рознага ўзросту. Каляндар упрыгожаны 

малюнкамі знакамітых расійскіх і замежных 

мастакоў. Атрымалі мы і сучасныя, але вельмі 

маляўнічыя календары для школьнікаў на 

латыскай мове за 2006, 2013 гады. Шчыра 

дзякуем нашаму рупліўцу за чарговыя падарункі 

ў нашыя музеі. 

ПАДАРУНКІ АД ЛЮДМІЛЫ ДУЧЫЦ 

Падчас наведвання музея кнігі і друку 

археолаг з Мінска Людміла Ўладзіміраўна 

Дучыц зрабіла для музея чарговы падарунак кніг 

і часопісаў з бібліятэкі свайго дзеда, знакамітага 

беларускага мастака Мікалая Васільевіча 

Дучыца. Яго жонка, Яўгенія Канстанцінаўна 

(1900 – 1995), паходзіла з роду Беразоўскіх 

(Бжазоўскіх). Бацька яе, Канстанцін 

Канстанцінавіч, меў тэхнічную адукацыю і быў 

інспектарам тэлефонных сетак у Брэсце. Падчас 

Першай сусветнай вайны сям’я трапіла ў 

бежанцы, і таму Яўгенія закончыла ў 1918 годзе 

гімназію ў Маскве. 

Як і ў кожнай інтэлігентнай сям’і, у іх 

была сабрана вялікая колькасць кніг і часопісаў 

самай разнастайнай тэматыкі. Вось чаму ў 

падарунку нашаму музею апынуліся і 

дарэвалюцыйныя выданні пачатку ХХ 

стагоддзя. Усе яны на рускай мове. Самая старая 

з іх – зборнік апавяданняў вядомага 

французскага пісьменніка Альфонса Дадэ 
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“Письма с Мельницы”, надрукаваны ў Санкт-

Пецярбургу ў друкарні Рускага кніжнага 

таварыства “Деятель”. 

Яшчэ адна дарэвалюцыйная кніга, 

падараваная нам, – другая кніга з поўнага збору 

твораў вядомага рускага пісьменніка М. Г. 

Памялоўскага, надрукаваная ў 1912 годзе ў 

знакамітым выдавецтве А. Ф. Маркса ў Санкт-

Пецярбургу. Цікавае выданне прафесара 

гісторыі Р. Віппера “Узнікненне хрысціянства” 

пабачыла свет у маскоўскай тыпаграфіі 

выдавецтва “Фарос” у 1918 годзе. Яна сведчыць, 

што ўжо ў першы год існавання савецкай улады 

бальшавікі надавалі вялікае значэнне 

антырэлігійнай прапагандзе, і нават у самыя 

цяжкія гады грамадзянскай вайны была створана 

цэлая выдавецкая серыя пад назвай “Культурна-

гістарычная бібліятэка” і, як яе падраздзел, па 

ўсеагульнай гісторыі. 

Кніга Максіма Горкага “Тюрьма” (яго 

раней называлі пралетарскім пісьменнікам) 

надрукавана выдавецтвам Петраградскага 

Савета рабочых і чырвонаармейскіх дэпутатаў, 

таксама ў самы цяжкі год для савецкай ўлады, 

калі сам Петраград быў пад пагрозай захопу 

белагвардзейскімі войскамі Юдзеніча. Ды нават 

у такія часы бальшавікі, ведаючы важнае 

значэнне кнігі ў прапагандзе сваіх ідэй, 

праводзілі актыўную выдавецкую дзейнасць. 

Кніга Мікалая Эфроса “М. С. Шчэпкін”, 

надрукаваная ў 1920 годзе ў мастацкім 

выдавецтве “Святазар”, апавядае аб знакамітым 

рускім акцѐры ХІХ стагоддзя. Адметнасць яе ў 

тым, што ў ѐй змешчана шмат цікавых 

малюнкаў. Але, як і папярэднія 

паслярэвалюцыйныя выданні, кніга надрукавана 

на паперы дрэннай якасці. 

Людміла Дучыц падаравала нам і чатыры 

тамы з поўнага пасмяротнага збору твораў 

пісьменніка-дэмакрата Уладзіміра Караленкі. 

Тамы VІІ, ХІІІ, ХІХ, у якіх змешчаны нарысы і 

апавяданні, і том ХVІІІ, дзе надрукаваны 

незакончаныя творы пісьменніка, былі 

надрукаваны ў дзяржаўным выдавецтве Украіны 

ў 1923 – 1924 гадах. Цікава, што па сѐнняшнім 

дні, наклад быў дастакова вялікі – 10 тысяч 

асобнікаў. Выданне твораў гэтага пісьменніка 

было арганізавана па пастанове СНК Украіны. 

З поўнага збору твораў пісьменніка 

Аляксандра Якаўлева мы атрымалі ў падарунак 

адзін, апошні, сѐмы том. Надрукаваны ѐн быў у 

выдавецтве “Зямля і фабрыка” ў Маскве ў 1929 

годзе. Якасць паперы выдання ўжо значна 

палепшылася. 

Нашы зборы папоўніў і ІХ том з поўнага 

збору твораў яшчэ аднаго пісьменніка-

рэвалюцыянера – А. Серафімовіча. У гэту кнігу 

ўвайшлі апавяданні пісьменніка. Выданне А. С. 

Грыбаедава “Горе от ума” цікавае тым, што ў ім 

змешчана не толькі сама камедыя, але і 

крытычны нарыс аб ѐй даследчыка Д. Л. 

Тальнікава. Кніга пабачыла свет у выдавецтве 

“Искусство” ў 1937 годзе. Крытычныя артыкулы 

аб пастаноўцы спектакля вядомага французскага 

пісьменніка Анарэ дэ Бальзака “Яўгенія Грандэ” 

Дзяржаўным ордэна Леніна Акадэмічным 

тэатрам, якія былі надрукаваны ў 1939 годзе 

адразу пасля прэм’еры, таксама папоўнілі 

нашыя кніжныя зборы. 

Як мастак Мікалай Дучыц набываў шмат 

выданняў па мастацтве. З іх ліку мы атрымалі ў 

падарунак даведнік “Падмаскоўныя музеі” 1925 

года, “Цацкі-самаробкі” 1924 года, а таксама 

рэдкае выданне Івана Еўдакімава “Два помнікі 

дойлідства ў Волагдзе”, надрукаванае ў гэтым 

горадзе ў 1920 годзе. 

Бабуля Людмілы Ўладзіміраўны таксама 

была адукаванай, закончыла гімназію, з яе 

збораў мы маем зараз падручнікі 30-х гадоў па 

іспанскай мове і па лацінскай граматыцы. 

Дзякуючы падарункам нашай дабрадзейкі 

з Мінску, фонды музея і друку папоўніліся 

цікавымі часопісамі на рускай мове. З іх 

найбольш рэдкім з’яўляецца першы зборнік 

часопіса “Скрыжаль”, надрукаваны ў 1918 годзе. 

У ім змешчаны апавяданні і вершы як вядомых 

творцаў І. Буніна, А. Ахматавай, А. Талстога, А. 
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Блока, так і зусім зараз невядомай паэткі Н. 

Крандзіеўскай. Цікавы змест і другога нумара 

часопіса “Восток”, надрукаванага ў 1923 годзе. 

У ім змешчаны пераклады на рускую мову 

твораў пісьменнікаў і паэтаў краін Усходу. Мы 

можам у гэтым нумары пазнаѐміцца з 

перакладамі вершаў і апавяданняў з 

бенгальскай, персідскай, старажытнаяўрэйскай, 

кітайскай, мангольскай, армянскай, турэцкай і 

іншых моў. Папоўняць нашыя музейныя фонды 

ХІ і ХІІ нумары часопіса ”Новый мир”за 1926 

год. Выданні выдатна адлюстроўваюць 

станаўленне савецкай літаратуры ў 20-я гады 

ХХ стагоддзя. 

Выказваем шчырую падзяку Людміле 

Ўладзіміраўне за праяўленую руплівасць да 

нашага музея. 

 

ПАКУНАК АД ВІКТАРА КАЛНІША 

У чарговы раз, наведаўшы музеі, 

краязнавец з Краславы падараваў для музея кнігі 

і друку новыя экспанаты. Як заўсѐды, гэта 

старыя падручнікі для латыскіх школаў з рускай 

і латыскай мовамі навучання, якія ўжо выйшлі з 

ужытку. Мы атрымалі падручнік па рускай мове 

для першага класа “Абэвэгэдэйка” аўтараў Э. 

Райт, Л. 

Шыронінай 

выдання 2000 

года, а таксама 

падручнік 

гэтых жа 

аўтараў на 

рускай мове 

“Буквар”. 

Яшчэ Віктар 

Калніш 

падараваў 

кнігу на 

рускай мове 

“Для чытання і 

знаѐмства з 

навакольным 

светам і 

развіцця мовы” для трэццяга класа,  

надрукаваную ў 1999 годзе і “Ступеньки в мир 

русского языка” аўтара І. Фраловай. Падручнікі 

па матэматыцы, але ўжо на латыскай мове, 

таксама папоўняць навукова-дапаможныя 

фонды нашага музея. Асабліва цікавы для нас 

падручнік на латыскай мове для ІХ класа па 

літаратуры. У параўнанні з падобнымі 

падручнікамі беларускіх школ ѐн большы па 

аб’ѐму, але і выдатна аздоблены шматлікімі 

малюнкамі. Акрамя падручнікаў настаўнік 

гісторыі з Латвіі падараваў нам і старыя карціны 

па гісторыі старажытнага свету 50-х – 60-х гадоў 

ХХ стагоддзя. 

МАНЕТЫ АД ГУРТКОЎЦА 

Вучань 11-б класа, сябар гуртка 

“Арганаўты мінулага” з 2011 года, Мішута 

Дзіма ў чарговы раз падараваў для гістарычнага 

музея манеты, якія ѐн знайшоў за лета. 

Найстарэйшымі з іх з’яўляюцца манеты 

“дзеньга” Расійскай імперыі 1739, 1749 гадоў. 

Маладзейшыя манеты расійскай дзяржавы – 

медныя 2 капейкі 1868, 1879, 1896 гадоў, 1 

капейка 1914 года. У нашы фонды паступілі ад 

Дзімы і манеты Рэчы Паспалітай: 2 грошы 1923 

года і 50 грошаў гэтага ж года. Цікава, што з 

апошняй манеты пазней быў зроблены гузік, 

гэта бачна з таго, што пасярэдзіне ў ѐй прабіты 

дзве дзірачкі. Гуртковец адшукаў нават 

маленькую накладку з бронзы ад конскай 

вупражы ХІХ стагоддзя, тым самым яшчэ раз 

пацвердзіўшы дэвіз нашага гуртка: “Шукаць і 

знаходзіць”. 

УЗНАГАРОДА.  

Настаўнік гісторыі, краязнавец і кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак, згодна 

з загадам міністра інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь Ліліі Ананіч, быў узнагароджаны  

нагрудным знакам “Выдатнік друку Беларусі”. 

Узнагарода была прысуджана за значны 

асабісты ўклад у захаванне духоўна-культурнай 
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спадчыны, плѐнную працу на ніве беларускага 

асветніцтва. Адной з галоўных заслуг мѐрскага 

краязнаўца было стварэнне адзінага ў школах 

краіны музея кнігі і друку, дзе сабраны 

сапраўды ўнікальныя скарбы друкаванай 

прадукцыі. 

РАЗВЕДКА НА ВОСТРАВЕ МЁРСКАГА 

ВОЗЕРА.  

Падчас летніх вакацый я абследаваў самы 

вялікі востраў на Мѐрскім возеры і выявіў на ім 

нямала камянѐў, закінутых сюды ледавіком. 

Бальшыня сустрэтых мною камянѐў мелі склад з 

адносна сыпкага (пры зачыстцы моху асыпаліся 

невялічкія іх фрагменты) чырвонага матэрыялу 

– рапаківі з чорнымі ўкрапленнямі. Адзін з 

камянѐў мяне асабліва зацікавіў. Па-першае, ѐн 

адрозніваецца ад іншых сустрэтых па складзе 

матэрыялу (чорны з белымі ўкрапленнямі, 

цвѐрды, нясыпкі, напэўна, граніт); па-другое – у 

левай яго частцы ѐсць цікавае заглыбленне, якое 

першапачаткова было запоўненае зямлѐй. 

Прыкладныя абмеры цікавага, на мой погляд, 

каменя: удаўжыню – 117 см, увышкі – 43 см, 

упоперак – 65 – 66 см. Што да заглыблення на 

вышэйзгаданым камені: яно мае паўкруглую 

форму, скіраванае ўглыб камяня; абмеры 

наступныя: 12х27,5 см. На мой погляд, гэта мог 

быць камень-ахвярнік. На палічку складалі 

старажытныя людзі свае ахвярныя паднашэнні. 

Востраў вельмі прыдатны для існавання на ім 

старажытнага капішча. У наступным годзе 

спадзяюся абследаваць яго больш грунтоўна. 

Ігар Кандратовіч 

Гісторыя гуртка “Арганаўты мінулага”–

сорак год пошукаў і знаходак 

 

Археолага-краязнаўчы гурток 

“Арганаўты мінулага” сѐлета святкуе сваѐ 

саракагоддзе ад часу заснавання і пачатку працы 

на ніве гістарычнай спадчыны нашага краю. 

Значны юбілей, багатае жніво напаткала 

старанных, дапытлівых і нястомных 

“арганаўтаў” за гэты час. Прапануем чытачам 

вельмі скарочаны агляд нашых летапісаў, таму 

што больш поўнае выданне патрабуе 

шматтомнага даследавання. 

Газета “Мѐрская даўніна” як друкаваны 

орган музеяў і гуртка “Арганаўты мінулага” 

прапаноўвае шаноўным чытачам паглыбіцца ў 

старонкі захапляльнай, поўнай знаходак і 

адкрыццяў, гісторыі “арганаўтаў”, што 

беражліва захоўваецца ў шасці тамах летапісу 

гуртка. 

Шчаслівага ветру ў нашы ветразі – у 

добры шлях! Старонкі адгортваюцца назад і час 

вяртае нас у мінулае, ужо даўняе за бегам 

гадоў… 

 

Год 1976-ы 

 Гурток “Арганаўты мінулага” быў 

створаны настаўнікам гісторыі Вітольдам 

Антонавічам Ермалѐнкам і распачаў сваю працу 

першага верасня на базе сярэдняй школы №1 г. 

Мѐры. Афіцыйна ѐн працаваў ад Мѐрскага Дома 

піянераў. Старастам на працягу некалькіх гадоў 

быў Коцікаў Валерый, а найбольш актыўнымі 

яго сябрамі на першых гадах працы з’яўляліся 

Канапелька Зоя, Януковіч Віталь, Воранаў 

Сяргей, Кукуць Лідзія, Кандратовіч Аляксандр, 

Жабѐнак Юрый, Смірноў Васіль, Ляснічы 

Анатоль і іншыя. На працягу першага года 
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праходзілі тэарэтычныя заняткі, падчас якіх 

вучні знаѐміліся з сапраўднай гісторыяй 

Беларусі, якая тады не вывучалася ў школах, 

гісторыяй Мѐршчыны, асаблівая ўвага 

надавалася археалогіі і дапаможным 

гістарычным дысцыплінам. 

 Гурткоўцы добра ўзяліся за сваю 

справу – імі была сабраная немалая колькасць 

разнастайных артэфактаў па мінуўшчыне 

родных мясцін. Трэба адзначыць асаблівую 

руплівасць старасты гуртка Коцікава Валерыя. У 

сваіх бабулі і дзядулі Анашкаў у вѐсцы Блажкі 

гуртковец адшукаў старажытныя кнігі, здымкі, 

манеты розных часоў і краін, запісаў іх 

успаміны. Цікавыя стараверскія малітоўнікі 

знайшоў Бушуноў Юра. У гэтым жа годзе 

пачалася праца над стварэннем герба гуртка. 

 

Год 1977-ы  

Падчас археалагічнай разведкі каля в. 

Лінкаўшчына “арганаўтамі” быў выяўлены 

фрагмент каменнага нажа эпохі неаліту (7 тыс. 

гадоў назад). 

У кастрычніку археолага-краязнаўчы 

гурток “Арганаўты мінулага” праводзіў раскопкі 

групы курганоў ля в. Махіроўка пад 

кіраўніцтвам малодшага навуковага 

супрацоўніка Інстытута гісторыі Акадэміі навук 

БССР Дучыц Людмілы Уладзіміраўны.  

Раскопкі вяліся адначасова на пяці 

курганах. Іх разбілі на сектары, расставілі 

гурткоўцаў, і праца закіпела. Першаму ў пошуку 

пашанцавала Уладзіміру Матэленку: ѐн натрапіў 

на пахаванне.  Поспехам завяршылася праца 

Васіля Смірнова, Зоі Канапелькі, Юрыя 

Бушунова, Аляксандра Кандратовіча. Былі 

знойдзены спражкі, пярсцѐнкі, бранзалеты, 

бранзалетападобныя скроневыя драцяныя 

кольцы, якія насіліся жанчынамі на скураных 

падвязках. У адным з курганоў вельмі добра 

захаваўся керамічны посуд. 

Знаходкі сведчылі аб тым, што людзі ў 

нашай мясцовасці ў ХІ – ХІІ стст. перайшлі на 

абрад трупапакладання. У пахаваннях выявілася 

шмат рысаў абрадаў старажытнаславянскіх 

плямѐнаў: нябожчыкаў хавалі галавой на захад, 

пад кожным курганом – рытуальнае вогнішча. А 

такія ўпрыгожванні, як бранзалетападобныя 

драцяныя кольцы, удакладнілі, што тут 

пахаваныя крывічы. Керамічныя вырабы 

пацвердзілі існаванне цесных сувязяў мясцовых 

жыхароў з Полацкай зямлѐй. 

Упершыню сустрэліся “арганаўтам” і два 

пустыя курганы, што значна іх здзівіла. Так яны 

пазнаѐміліся з абрадавымі насыпамі без 

пахаванняў. 

Такімі выявіліся першыя раскопкі [1, 13]. 

 

Год 1978-ы 

“Арганаўты” актыўна займаюцца 

тэарэтычнымі заняткамі, рыхтуючыся да новых 

раскопак, каб быць гатовымі сустрэцца са 

сведкамі сівой мінуўшчыны ў моцы належных 

да таго ведаў. 

Юныя аматары гісторыі зноў дапамаглі 

Інстытуту гісторыі АН БССР у раскопках 

курганнай групы ля в. Кублішчына. Сябры 

гуртка здзейснілі выдатны краязнаўчы паход па 

маршруце Мѐры – Каменполле – Гентава – 
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Янова – Мѐры. Падчас яго былі даследаваны 

маѐнтак, гаспадарчыя пабудовы і парк у 

Каменполлі, крыніца “Святая вада”, падмуркі 

капліцы ля вѐскі Янова. Былі запісаны лягенды і 

паданні старажыхароў гэтых вѐсак, знойдзены 

шматлікія артэфакты гісторыі: манеты, кнігі, 

кераміка, кафля і інш., успаміны старажыхароў 

вѐскі Гентава. 

  

Гады 1979-ы – 1980-ы 

Працягваліся раскопкі ля в. Кублішчына, 

“арганаўты” ахвотна дапамагалі навуковаму 

супрацоўніку Л.У. Дучыц у іх правядзенні. 

Дзякуючы гурткоўцам былі выратаваны ад 

разбурэння кар’ерам пахаванні нашых продкаў. 

Удзельнікі археолага-краязнаўчага гуртка не 

дазволілі знішчыць і курганы ля вѐскі Лесная, 

якія разбураліся падчас будаўніцтва дарогі 

Браслаў – Мѐры і на іх месцы пачалася 

распрацоўка пясчанага кар’ера. Дзякуючы 

пільнасці юных краязнаўцаў і іх кіраўніка 

Вітаўта Ермалѐнка і своечасовай дапамозе 

раѐннага таварыства аховы помнікаў разбурэнне 

было спынена. І зноў вялікую дапамогу 

вучоным з Мінска аказалі сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” Мѐрскай СШ №1 пад 

кіраўніцтвам настаўніка гісторыі В. А. 

Ермалѐнка. Сярод удзельнікаў раскопак былі: 

Ігар Пахірка, які рабіў фатаграфіі для дзѐнніка 

экспедыцыі, Сяргей Касевіч, што натрапіў на 

першую знаходку – бронзавую пранізку, 

Валерый Каралѐў, Анатоль Тамашэвіч, Валодзя 

Пахірка. Яны вызначыліся стараннай і 

акуратнай зачысткай пахавання. Юныя 

шукальнікі знайшлі шмат цікавых артэфактаў: 

бронзавы бранзалет з дроту, бронзавы бранзалет 

са стылізаванымі змеепадобнымі канцамі, 

бронзавую шыйную грыўну, фрагмент жалезнае 

спражкі, пацеркі з рознакаляровага шкла і 

бурштыну. А. Тамашэвічу і І. Пахірку 

пашчасціла знайсці рэшткі керамічнага посуду. 

На глыбіні 90 см В. Каралѐў натрапіў на 

пахаванне. Пры зачыстцы былі знойдзены 

рэшткі жалезнага нажа, а таксама крэсіва, 

бронзавая спражка, драцяны бронзавы 

пярсцѐнак і керамічны посуд, які добра 

захаваўся. Гэтая курганная група на той час 

з’яўлялася найбольш багатым пахаваннем у 

нашай мясцовасці. Тут упершыню на Мѐршчыне 

былі знойдзены бурштынавыя пацеркі, якія 

сведчылі аб гандлѐвых сувязях мясцовага 

насельніцтва з Прыбалтыкай. Дзякуючы 

энтузіязму “арганаўтаў” удалося выратаваць 20 

курганоў. Раскопкі гэтага археалагічнага 

помніка далі для навукі вельмі каштоўны 

матэрыял. Усе раскапаныя курганы адносяцца 



 
Мёрская даўніна верасень, 2016 

 12 

“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.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ermalenok-museums.esy.es, ermaljonak@gmail.com 

 

да ХІ – пач. ХІІ стст., а людзі, пахаваныя тут, 

былі продкамі сучасных жыхароў Мѐршчыны 

[2-4]. У 1980 – 1981 гг., працуючы ў Павяцкай 

школе, В. А. Ермалѐнак арганізаваў і там дзве 

групы гуртка. Разам з кіраўніком павяцкія 

гурткоўцы зрабілі вандроўкі ў вѐскі Папкі, 

Орцы, Александрова, Пацава і іншыя. 

Знойдзеныя экспанаты былі змешчаны ў 

створаным імі краязнаўчым кутку школы. 

Асабліва шчыравалі ў пошуках экспанатаў 

Арцімовіч Іосіф, Каснарэвіч Аляксандр, 

Адамовіч Юра, Астапковіч Міша, Рэут Алена, 

Астукевіч Франц і інш. Уборка ўраджаю таксама 

надала “арганаўтам” плѐн у выглядзе новага 

адкрыцця. У час уборкі бульбы ля в. Рудакі, што 

знаходзіцца непадалѐк ад Павяцця, вучань 7 

класа Павяцкай СШ Юра Томка знайшоў цікавы 

гладкі каменьчык. Старанна агледзеўшы яго, 

вучань прыйшоў да высновы, што ѐн 

апрацаваны рукой чалавека, а таму паказаў 

знаходку таварышам. Думкі дзяцей аказаліся 

рознымі: тыя, хто старанна займаўся ў 

археолага-краязнаўчым гуртку, аднагалосна 

сцвярджалі, што камень апрацаваны, іншыя – 

што яго адшліфаваў ледавік. Прыхільнікі 

гіпотэзы, што да апрацоўкі каменя мае 

дачыненне чалавек, пачалі шукаць новыя 

доказы. На другі дзень на гэтым жа полі ім 

пашанцавала, Юра Пілецкі знайшоў 

адшліфаваны каменьчык – спрэчка была 

вырашаная на карысць юных археолагаў. 

Абедзве каменныя прылады адносіліся да часоў 

позняга бронзавага веку, да канца ІІ тыс. да н.э. 

Падобныя клінападобныя прылады называюцца 

цясламі. Яны выкарыстоўваліся для апрацоўкі 

дрэва, косткі, скуры, камянѐў і іншага. Прылады, 

зробленыя з палявога шпату, мякчэйшыя за 

крамнѐвыя. У нашай мясцовасці крэмень рэдка 

сустракаецца, таму і мала маецца знаходак 

прыладаў працы з яго. Такім чынам, праз 

пільнасць “арганаўтаў” у гэтых мясцінах было 

адкрыта паселішча старажытных людзей 

бронзавага веку (канец ІІІ – пачатак І тыс. да 

н.э.) [11]. Таксама “Арганаўты мінулага” з 

Павяцця прымалі ўдзел у раскопках гарадзішча 

ля в. Пруднікі, курганоў у Чэмярах і Вяце. 

Малодшая група гуртка “Арганаўты мінулага” –  

вучні СШ №1 –  на чале з кіраўніком здзейснілі 

краязнаўчы паход да гарадзішча Пруднікі, 

правялі яго вывучэнне, а таксама запісалі 

ўспаміны старажыхароў вѐскі Міжрэчча. 

Асабліва важным быў аповед Пупіна Антона 

Феліксавіча аб яго навучанні ў Друйскай 

гімназіі. Найбольш актыўнымі шукальнікамі ў 

гэтым паходзе сталі Пальчэх Гена, Дземідовіч 

Саша, Скукоўскі Юра, Баданіна Рыма, 

Кухаронак Жана, Яроменак Валя і старэйшы 

гуртковец Касевіч Сяргей. З дакладам аб вопыце 

работы гутрка “Арганаўты мінулага” на 3-й 

абласной краязнаўчай канферэнцыі выступіў 

кіраўнік В.А. Ермалѐнак. Яго дзейнасць была 

адзначана ганаровай граматай аддзела народнай 

адукацыі Віцебскага аблвыканкама. 

У гэтым годзе было завершана стварэнне 

герба гуртка. Вялікую дапамогу ў яго мастацкім 

афармленні аказала настаўніца Т. М. Чэркас. 

В. Ермалёнак.,І. Кандратовіч (працяг 

будзе).  


