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КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў МІНСКУ* НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ* ПАКУНАК АД СЯРГЕЯ 

ПАНІЗНІКА* ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА* ЗНАХОДКІ “АРГАНАЎТАЎ”* ПАДАРУНКІ 

ПІСЬМЕННІЦ* ПАДАРУНКІ МАСТАЧАК* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

УРОК ВЕДАЎ  

Традыцыйна першы ўрок у нашай 

школе – Урок ведаў – класныя кіраўнікі 

імкнуцца праводзіць у школьных музеях. 

Не выключэннем стаў пачатак гэтага 

навучальнага года. Класны кіраўнік 5-а 

класа Святлана Яцкоўская наведала са 

сваімі вучнямі гістарычны музей па тэме 

першага ўрока ―Занімай, Беларусь маладая 

мая, свой пачэсны пасад між народамі‖. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак на аснове 

экспазіцыі гістарычнага музея распавѐў 

вучням аб ролі нашых знакамітых землякоў 

у стварэнні беларускай нацыянальнай 

дзяржаўнасці, барацьбе за нацыянальную 

незалежнасць. Дзеці ўпершыню даведаліся 

пра значных асоб  у гісторыі Беларусі, 

нашых землякоў: Вацлава Ластоўскага, 

Браніслава Туронка, Флора Манцэвіча, 

Пятра Мятлу, Кузьму Крука і іншых 

знакамітых барацьбітах за Беларусь. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

УРАЧЫСТАСЦІ 

Пасля ўрачыстага адкрыцця 

мемарыяльнай шыльды ў гонар нашых 

землякоў, якія ваявалі супраць фашыстаў 

на Заходнім фронце, удзельнікі 

ўрачыстасці наведалі музеі нашай школы. 

Сярод гасцей з Мінска, Віцебска, 

Глыбокага і Мѐраў былі ўнукі і праўнукі 

салдат, якія ваявалі ў арміі генерала 

Андэрса: Дмітрый Матэленак, Павел 

Лутохін, Аляксандр Рынкевіч, Віктар 

Сухойда, кіраўнік Саюза пілсудчыкаў 

Дзяніс Краўчанка і іншыя. Кіраўнік музеяў 
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Вітаўт Ермалѐнак у гістарычным музеі 

асаблівую ўвагу надаваў экспанатам, што 

апавядалі пра ваяроў з нашай мясцовасці, 

якія ваявалі на Заходнім фронце: Сцяпана 

Матэленка, Уладзіміра Міклушонка, 

Францішка Лагуна, абаронцу Варшавы 

Браніслава Гячу, капітанаў Мамерта і 

Рамана Станкевічаў і інш. Кіраўніка Саюза 

пілсудчыкаў Дзяніса Краўчанку з Віцебска 

асабліва зацікавіў лѐс паручніка Эдварда 

Пянькоўскага, які служыў ў батальѐне 

КОПУ у Слабодцы. Менавіта там праходзіў 

у 30-я гады службу і яго дзед. У 

этнаграфічным музеі краязнаўца пазнаѐміў 

гасцей з прадметамі побыту беларускіх 

сялян 19-га – першай паловы 20-га стст. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З МЁРАЎ 

Этнаграфічны музей ―Сялянская 

хата‖ прываблівае не толькі шматлікіх 

гасцей з іншых краін, але і жыхароў 

Мѐршчыны. У верасні музей наведалі 

ветэраны працы з Мѐраў Пятро Хілько і 

Валянціна Мароз. Кіраўнік музея 

падрабязна распавѐў аб гісторыі стварэння 

музея, найбольш цікавых экспанатах. 

Нягледзячы на тое, што наведнікі сваѐ 

дзяцінства правялі ў вѐсцы, многія 

экспанаты былі ім невядомы, некаторыя з 

іх яны пабачылі ўпершыню. Асабліва 

гасцям спадабалася страва, згатаваная ў 

сялянскай печы. 

 

У МУЗЕЯХ – ПІСЬМЕННІЦЫ З 

МІНСКА 

14 верасня пасля сустрэчы са 

школьнікамі нашы музеі наведалі 

пісьменніцы-казачніцы Алена Масла і 

Наталля Бучынская, іх бацькі, мастачка 

Аксана Аракчэева і іншыя госці. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсіі па 

трох музеях школы, дзе распавѐў аб 

гісторыі музеяў і пошукавай працы па 

стварэнні музейных экспазіцый. Наведнікі 

былі асабліва зацікаўлены апошнімі, 

найбольш важнымі знаходкамі 

краязнаўцаў. Напрыканцы госці з Мінска 

набылі на ўспамін аб Мѐршчыне кнігі 

Вітаўта Ермалѐнка. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ 

ФЕСТЫВАЛЮ 

Падчас экалагічнага свята ―Жураўлі і 

журавіны Мѐрскага краю‖ наш 

этнаграфічны музей наведалі госці з Латвіі 

і Мінска на чале з намеснікам старшыні 

Мѐрскага райвыканкама Валерыям Драба. 
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Кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак распавѐў 

наведвальнікам аб адметнасцях беларускай 

сялянскай сядзібы, пазнаѐміў з 

разнастайнымі экспанатамі экспазіцыі. 

Госці былі ўражаны аўтэнтычнасцю 

інтэр’ераў сялянскай хаты, рарытэтамі 

некаторых прадметаў побыту. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ДЭПУТАТАЎ 

У верасні ў школе адбылася сесія 

Мѐрскага раѐннага савета дэпутатаў, 

прысвечаная стану і развіццю адукацыі на 

Мѐршчыне ў сучасных умовах. Падчас 

агульнай экскурсіі па школе госці завіталі і 

ў школьныя музеі. Знаѐмілі дэпутатаў са 

зместам экспазіцый у гістарычным музеі 

Вітаўт Ермаѐнак, у этнаграфічным Антон 

Ермалѐнак, у музеі кнігі і друку Марыя 

Ермалѐнак. Нягледзячы на непрацяглы час 

экскурсій госці змаглі ўвачавідку 

пераканацца ў багацці экспазіцый і 

змястоўнасці калекцый музейнага 

аб’яднання. 

У МУЗЕЯХ –  ГОСЦІ З ПОЛЬШЧЫ 

Па прапанове настаўніцы матэматыкі 

нашай школы яе сваякі з польскага горада 

Кентшына Мацук (Казачонак) Ядзвіга, 

Малгажата і Веслаў Памалейка наведалі 

наша музейнае аб’яднанне. Кіраўнік музея 

на польскай мове распавѐў падчас экскурсіі 

аб гісторыі Мѐршыны, звярнуў асаблівую 

ўвагу на знітаванасць гісторыі Польшчы і 

Беларусі, якія на працягу некалькіх 

стагоддзяў былі ў адной дзяржаве – Рэчы 

Паспалітай. Вось чаму ў нашых музеях так 

шмат экспанатаў – манет, дакументаў, 

рэчаў, кніг, газет, часопісаў, –  звязаных з 

гісторыяй Рэчы Паспалітай. Госці набылі 

кнігі Вітаўта Ермалѐнка і зрабілі 

ахвяраванні на развіццѐ музеяў. 

У МУЗЕЯХ –ТЭЛЕБАЧАННЕ 

Наша музейнае аб’яднанне, 

дзякуючы сваім змястоўным экспазіцыям, 

заўсѐды прываблівае ўвагу сродкаў масавай 

інфармацыі. У верасні да нас завітала 

творчая група праграмы ―Гарады Беларусі‖ 

у складзе Дзяніса Ліпкіна, Руслана Сілюка, 

Васіля Палхоўскага. Яны здымаюць 

фільмы аб гарадах нашай краіны для 

тэлеканала ―БТ-24‖. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак напачатку дапамог у 

правядзенні здымкаў ля Мѐрскага касцѐла, 

дзе распавѐў цікавыя факты з гісторыі 

гэтай святыні.  Затым адбыліся здымкі ў 

школьных музеях. У гістарычным музеі 

здымачную групу зацікавілі рымскія 

манеты, фальшывы арабскі дырхем, 

люстэрка гераіні паўстання 1831 года 

Эміліі Плятэр, турэцкая літаўра. У музеі 

кнігі і друку адбыліся здымкі старадрукаў і 

рукапісных кніг, а таксама выданняў 

вучонага-самавука з Друі Аўгуста Адлера. 

Не абыйшлі без увагі супрацоўнікі 

тэлебачання і этнаграфічны музей. Тут іх 

зацікавілі рэчы чараўніка, пастка для 

пчолаў, жлукта і іншыя прадметы побыту 
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беларускіх сялян. Чарговы тэлефільм будзе 

садзейнічаць далейшай папулярызацыі 

нашага музейнага аб’яднання не толькі ў 

краіне, але і ў свеце, таму што тэлеканал 

Беларусь-24 з’яўляецца міжнародным. 

У МУЗЕІ – СІВІЦКІ ЛЮДВІГ 

Жыхар хутара Зарэцкія Сівіцкі 

Людвіг з’яўляецца даўнім рупліўцам 

нашых музеяў. Ён не аднойчы перадаваў 

для нашых фондаў старыя фотаздымкі, 

дакументы, манеты, прадметы побыту 

свайго бацькі Пятра і дзеда Іосіфа з вѐскі 

Забор’е. Зараз ѐн падараваў у наш 

этнаграфічны музей вышыўку 50-х гадоў 

ХХ ст. Людвіг яшчэ ні разу не наведваў 

нашы музеі, таму, перадаўшы вышыўку, ѐн 

агледзеў экспазіцыю этнаграфічнага музея, 

затым гістарычнага, дзе яго асабліва 

зацікавілі старыя манеты розных часоў і 

народаў. У будучым ѐн паабяцаў і надалей 

знаходзіць экспанаты для нашых музеяў. 

ВАНДРОЎКА Ў ГІР’ЯТЫ 

Старэйшая група гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖ здзейсніла велапаход у Гір’яты. 

Асноўнай яго мэтай было даследаванне 

вялікага Гір’яцкага каменя, яго стану і 

захаванасці ў сувязі з рэкультывацыяй 

кар’ера. Як высветлілі гурткоўцы, камень 

застаўся на месцы, яму не пагражае 

знішчэнне. Уважліва правѐўшы пошук, 

―арганаўты‖ знайшлі невялікі камень-

ахвярнік даўжынѐй 1 метр і шырынѐй 60 

см. Камень мае плоскую форму з авальным 

паглыбленнем.  Па дарозе гурткоўцы 

запісалі ўспаміны апошніх жыхароў вѐскі 

Гір’яты. Капцюг (Лісоўская)  Ніна 

Уладзіміраўна, 1942 года нараджэння, 

распавяла пра бацьку свайго мужа – 

Лісоўскага Рышарда Іосіфавіча, які загінуў 

пры вызваленні Польшчы. У раѐннай кнізе 

―Памяць‖ звестак аб ім няма. Жыла сям’я 

да вайны ў вѐсцы Дубашынскі Двор. 

Малецкая (Верашчака) Галіна, 1942 года 

нараджэння, распавяла сябрам гуртка, 

быццам ля вялікага каменя ў Гір’ятах 

цыганы ці жыды прыносілі чалавечыя 

ахвяры, забівалі там маленькіх дзяцей. Тым 

самым гэта легенда ўскосна пацвердзіла 

наша меркаванне аб камяні-ахвярніку. Рэха 

мінулых тысячагоддзяў датрывала да 

нашага часу. Наша суразмоўца падаравала 

для нашага этнаграфічнага музея шчотку 

для часання каня, серп, гірку для 

гадзінніка. 
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80 ГОД ПАЧАТКУ ДРУГОЙ 

СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

АДКРЫЦЦЁ ПАМЯТНАЙ ДОШКІ 

1 верасня 2019 года, як раз да 80-й 

гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны, 

у Мѐрах адбылася значная гістарычная 

падзея – адкрыццѐ мемарыяльнай шыльды 

на сцяне Мѐрскага рымска-каталіцкага 

касцѐла ў імя Ўнебаўзяцца Найсвяцейшай 

Дзевы Марыі. Ініцыятарамі яе ўсталявання 

былі супрацоўнік Мѐрскага раѐннага музея 

Аляксандр Рынкевіч, кіраўнік музейнага 

аб’яднання СШ №3 г. Мѐры Вітольд 

Ермалѐнак, пробашч Мѐрскага касцѐла 

Кшыштаф Мянкіна. Быў арганізаваны збор 

ахвяраванняў для вырабу мемарыяльнай 

дошкі, атрыманы дазвол дзяржаўных 

уладаў. На ўрачыстасць сабраліся 

шматлікія жыхары райцэнтра і 

навакольных вѐсак, нашчадкі воінаў, што 

ваявалі на Заходнім фронце, госці з Мінска, 

Віцебска, Санкт-Пецярбурга, Вілейкі і 

іншых мясцін, прадстаўнікі польскай 

амбасады ў Мінску. Вядучая ўрачыстасці, 

захавальніца фондаў Браслаўскага музея 

Ганна Базарэвіч распавяла пра гераізм 

нашых землякоў, якія ваявалі з фашыстамі 

ў арміі Андэрса. Асвяціў мемарыяльную 

дошку ксѐндз-пробашч парафіі Андрэй 

Кулік. У сваім звароце да прысутных ѐн 

падкрэсліў важнае значэнне памяці аб 

мінулым для нашчадкаў, для выхавання 

патрыятызму ў маладога пакалення. У 

кароткай прамове намеснік пасла 

Рэспублікі Польшча ў Беларусі Марцін 

Вайцэхоўскі адзначыў, што ўсталяванне 

дошкі – падзяка ўсім, хто змагаўся за свае 

сем’і, сваіх блізкіх, за сваю краіну і 

свабоду. Намеснік пасла падкрэсліў, што 

ваявалі разам плячо ў плячо людзі розных 

нацыянальнасцяў: беларусы, палякі, рускія, 

яўрэі, а таксама розных канфесій: каталікі, 

праваслаўныя, пратэстанты, юдэі; іх усіх 

яднала агульная мэта – барацьба з 

фашыстамі. Намеснік старшыні 

райвыканкама Валерый Драба ў сваім 

выступленні падкрэсліў значны ўклад 

нашых землякоў у перамогу над 

фашызмам. Да мемарыяльнай дошкі былі 

ўскладзены кветкі, вянок ад амбасады 

Рэспублікі Польшча ў Беларусі, запалены 

знічы. Краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак у 

выступе распавѐў аб сваѐй працы па 

пошуку прозвішчаў нашых землякоў, якія 

ваявалі на Заходнім фронце. Ён падкрэсліў, 

што мы сапраўды імі можам ганарыцца, 

што Браніслаў Гяч з Рачнѐва быў апошнім 

абаронцам Варшавы ў 1939 годзе, а 

Аляксандр Дарашкевіч з Дзедзіна – 

першым, хто падняў сцяг вызвалення над 

польскай сталіцай у 1944 годзе. Па-

геройску змагаліся ў арміі генерала 

Андэрса У.Міклушонак са Стэфанова, С. 

Матэленак, Ф. Лагун. Не згасне слава пра 

капітанаў - маракоў братоў Станкевічаў, 

лѐтчыкаў Генрыка Кузіновіча, Яна 

Кляновіча, танкістаў, іншых змагароў з 

фашыстамі на Захадзе. Краязнаўца 

падкрэсліў, што пошук прозвішчаў 

землякоў павінен працягвацца. Падчас 

урачыстасці былі аб’яўлены падзякі тым, 

хто актыўна спрычыніўся да ўсталявання 

памятнай шыльды: Аляксандру 

Чарняўскаму за выраб шыльды, Таццяне 

Пацеенак за стварэнне эскіза 

мемарыяльнай дошкі, Вітольду Ермалѐнку 

за навуковае абгрунтаванне ўвекавечвання 

памяці землякоў, якія змагаліся на 

Заходнім фронце з фашыстамі, Сяргею 

Сушко за выраб сувенірнай прадукцыі, за 

дапамогу ў правядзенні мерапрыемства 

Ганне Базарэвіч. На завяршэнне 

ўрачыстасці адбылася Святая імша ў 

памяць аб загінулых воінах-земляках. 

Такім чынам, у горадзе Мѐры з’явіўся 

чарговы аб’ект, які зацікавіць турыстаў не 

толькі з Беларусі, але і замежжа. Да 

адкрыцця мемарыяльнай шыльды былі 

надрукаваны запрашэнні, буклеты, 

каляндарыкі, выраблены магніты з выявамі 

салдат арміі генерала Андэрса. 
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30-ГОД ТБМ 

6 верасня 1989 г. адбылося 

зацвярджэнне грамадскай арганізацыі 

Таварыства Беларускай Мовы імя 

Францішка Скарыны. На чале яе быў 

абраны вучоны археолаг Алег Трусаў. 

Зараз яе ўзначальвае дэпутат Палаты 

Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусі Алена Анісім. Вітаўт 

Ермалѐнак ад самага пачатку быў 

актыўным сябрам гэтай арганізацыі. Ён 

прымаў удзел ва ўстаноўчым з’едзе 

таварыства, які адбыўся 1 чэрвеня 1989 

года, некаторы час узначальваў Мѐрскую 

раѐнную арганізацыю, якая актыўна 

дзейнічала напрыканцы ХХ і на пачатку 

ХХІ стагоддзяў. Зараз Вітаўт Ермалѐнак 

працягвае цеснае супрацоўніцтва з гэтай 

грамадскай арганізацыяй, удзельнічае ва 

ўсіх яе акцыях, праводзіць вялікую працу ў 

музеях і школе па папулярызацыі 

беларускай мовы паміж вучнямі і 

настаўнікамі. 

РЭЗАНАНС 

Пасля наведвання музеяў вельмі 

часта адбываюцца новыя знаходкі, якія 

даюць магчымасць для далейшай 

пошукавай дзейнасці. Так, у ліпені музей 

наведалі госці з Мѐраў і Мінска, іх 

зацікавіў аповед аб салдатах, якія ваявалі 

на Заходнім фронце, яны паабяцалі даслаць 

здымак свайго дзеда, які, магчыма, быў у 

арміі Андэрса. Слова сваѐ яны стрымалі. 

Па электроннай пошце мы атрымалі здымкі 

Ўладзіміра Пілецкага, які жыў у вѐсцы 

Сілава і быў прызваны ў 1939 годзе ў 

польскае войска; але далей яго шлях 

губляецца. Вядома толькі, што ѐн жыў і 

памѐр пасля вайны ў Англіі. Менавіта 

адтуль да родных прыходзілі лісты, было 

даслана некалькі фотаздымкаў. 

Разгледзеўшы атрыманыя намі фотаздымкі, 

можна папярэдне сказаць, што сапраўды 

наш зямляк апрануты ў вайсковую форму, 

якую насілі салдаты арміі Андэрса. Аб 

гэтым сведчыць і арлы на берэтах воінаў. 

Далейшы пошук будзе працягнуты. 

 

СУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННІЦАМІ 

Мѐры знаходзяцца ў далечыні ад 

сталіцы, таму і сустрэчы з пісьменнікамі 

адбываюцца не так часта. Вось чаму 

сустрэча з пісьменніцамі Аленай Масла і 

Наталляй Бучынскай стала для вучняў 

нашай школы сапраўднай падзеяй. 

Сустрэча стала як бы працягам 

Мілашоўска-Мілашаўскіх чытанняў, якія 

праводзіць Алена Масла з 2012 года, 

кожны раз у розным фармаце. У актавай 

зале школы, дзе сабраліся на сустрэчу 

зацікаўленыя вучні, гасцей вітала завуч па 

выхаваўчай працы Вольга Федуковіч. 

Затым быў паказаны відэафільм пра бацьку 

мастачкі Аксаны Аракчэевай – знакамітага 

мастака Барыса Аракчэева. Адбылася 

прэзентацыя кнігі аб ім  ―Бэз малюецца на 

шчасце‖. Далей Алена Масла пазнаѐміла 
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прысутных са сваѐй апошняй кнігай – 

казкай ―Балотныя прыгоды‖, якая звязана з 

нашымі яльнянскімі балотамі. Выклікаў 

цікавасць у прысутных выдатны 

мультфільм па казцы Алены Масла 

―Лагодны Воўк‖. Далей сваімі творчымі 

поспехамі падзялілася Наталля Бучынская. 

Для большай зацікаўленасці дзяцей 

казачніца з Мілашова возіць з сабой 

галоўную гераіню многіх сваіх твораў – 

ляльку-авечку Адэлю. Падчас гэтай 

сустрэчы Наталля распавяла аб сваѐй новай 

кніжцы-казцы для дзяцей ―Прынцэса 

Алівія і жабіны вочкі‖. Сустрэча з нашымі 

зямлячкамі-пісьменніцамі садзейнічала 

развіццю творчых пачаткаў у вучняў, росту 

іх духоўнасці, цікавасці да беларускага 

слова. 

ЭТНАФЕСТЫВАЛЬ “ЖУРАЎЛІ І 

ЖУРАВІНЫ”  

У праграму экалагічнага свята 

―Жураўлі і журавіны Мѐрскага краю‖ 

арганізатары мерапрыемства ўключылі 

выставу прадметаў сялянскага побыту на 

тэму ―Малая Радзіма пачынаецца з зямлі‖. 

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалѐнак падрыхтаваў для яе шмат 

прадметаў са збораў этнаграфічнага музея. 

Каб больш зацікавіць гасцей, падчас 

правядзення выставы праводзілася гульня 

―Назаві рэч, атрымай прыз‖. Дзеці зусім 

мала ведаюць нават простыя сялянскія 

рэчы, таму для дарослых і школьнікаў 

прадметы былі абраны розныя. Напрыклад, 

дзеці павінны былі назваць такія рэчы як 

саха, серп, хамут, бязмен і іншыя, а 

дарослыя вызначыць назву такіх прадметаў 

як мянташка, сявенька, гарнец, трапло, 

ільномялка і іншыя. Гульня атрымалася 

настолькі цікавай, што нават дожджык не 

перашкодзіў яе правядзенню. Выстава 

засведчыла, што і сучасныя дарослыя і 

дзеці цікавяцца побытам сваіх продкаў. 

Дапамагаў праводзіць гульню вучань 9-га 

класа Максім Багдановіч. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў МІНСКУ 

У верасні адбылася навукова-

практычная канферэнцыя ―Нашы вякі—

наша багацце‖. Яе арганізатарамі з’явіліся 

Таварыства Беларускай мовы імя 

Францішка Скарыны, міжнароднае 

грамадскае аб’яднанне ―Экапраект‖, 

сацыяльна-інфармацыйная ўстанова 

―Традыцыі і інавацыі Паазер’я‖. На 

плянарным пасяджэнні з вітальнымі 

словамі выступілі начальніца Ўпраўлення 

па ахове гісторыка- культурнай спадчыны 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

Наталля Хвір і Марына Масташова – 

кансультант Дэпартамента па турызме 

Міністэрства спорту і турызму Беларусі.  

Затым адбыліся выступленні з дакладамі: 

Алены Анісім – старшыні Таварыства 
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беларускай мовы, дэпутата Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь па тэме: ―Мова – 

галоўная нематэрыяльная спадчына 

народа‖, Міхаіла Пастухова—заслужанага 

юрыста Рэспублікі Беларусь, прафесара 

Беларускага інстытута правазнаўства з 

дакладам ―Герб, сцяг, мова як гісторыка-

культурная спадчына Беларускай дзяржавы 

і народа‖. Потым былі праслуханы выступ 

Генадзя Ходара – кансультанта аддзела 

арганізацыі аховы і ўліку гісторыка-

культурных каштоўнасцей Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь па тэме 

―Заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 

сферы аховы гісторыка-культурнай 

спадчыны і практыка яго выканання‖, 

даклад Алы Сташкевіч – супрацоўніцы 

фонда ―Культурная спадчына і сучаснасць‖ 

на тэму ―Традыцыйныя веды і практыкі як 

нематэрыяльная культурная спадчына‖. 

Змястоўным атрымаўся даклад Георгія 

Патаева, доктара архітэктуры, прафесара 

БНТУ ―Рэвіталізацыя гістарычных паркаў 

Беларусі‖. Кандыдат архітэктуры Георгій 

Баранец прачытаў даклад ―Проблемы 

применения и направления развития 

правовых механизмов охраны 

недвижимого культурного наследия в 

Беларуси». Зацікавіў удзельнікаў 

канферэнцыі і даклад доктара філасофіі 

Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта Віктара 

Кірэева на тэму ―Сістэма ахоўных 

тэрыторый Службы нацыянальных паркаў 

ЗША‖. Пасля абеду пазнавальную 

экскурсію па старым горадзе правѐў 

даследчык археалогіі старажытнага Мінска 

Алег Трусаў. Далей праца канферэнцыі 

праходзіла ў трох секцыях: ―Зберажэнне 

археалагічнай і архітэктурнай спадчыны‖, 

―Памятныя падзеі і мемарыяльныя 

мясціны. Нематэрыяльная спадчына. 

Літаратурная спадчына‖, ―Арганізацыя 

працы са спадчынай‖. У канферэнцыі 

прыняў удзел і выступіў з дакладам 

―Экскурсія ―Зѐлкі маѐй прабабулі‖ як 

сродак захавання беларускамоўнай 

спадчыны‖ краязнаўца з Мѐраў Вітольд 

Ермалѐнак. 

НАША ДАПАМОГА 

Да нас за дапамогай звярнуўся 

палкоўнік у адстаўцы з Віцебска Альберт 

Пятроўскі. Яго цікавіла біяграфія ксяндза 

Пятра Пупіна. Калісьці ў дзяцінстве ѐн быў 

міністрантам у гэтага святара ў касцѐле 

вѐскі Аборак і на ўсѐ жыццѐ захаваў яго 

мудрыя павучанні. Наш зямляк праводзіў 

тады душпастарскую дзейнасць у касцѐле 

вѐскі Хожава і ў іншых касцѐлах 

Маладзечанскага раѐна. У 1947 годзе па 

даносе ѐн быў асуджаны на зняволенне ў 

сталінскіх лагерах. Адным з пунктаў 

абвінавачвання было тое, што яго сабакі 

называліся Гітлер і Сталін. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак дапамог лакалізаваць 

вѐску Бакшы, дзе нарадзіўся святар і 

ўдакладніў яго жыццѐвы шлях ад 

нараджэння і да яго смерці ў 1979 годзе, а 

таксама дапамог лакалізаваць месца, дзе 

знайшоў вечны спачын святар з 

Мѐршчыны. 

НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

У свой чарговы прыезд на 

Мѐршчыну наш зямляк, пісьменнік 

Славамір 

Даргель 

падараваў 

нам новую 

кнігу 

апавяданняў і 

вершаў: ―С 

Господом в 

сердце‖. 

Выданне на 

рускай мове ў 

першую чаргу 

разлічана на 

дзяцей і 

падлеткаў, 

але яно будзе 
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цікавым і для дарослых. На першай 

старонцы чытачоў дабраслаўляе абраз 

Езуса Хрыста і галоўная малітва хрысціян 

―Отче наш‖. У сваіх вершаваных творах: 

―Багародзіца‖, ―Малінавы звон‖, ―Кніга 

лѐсу‖, ―Дарогі‖ аўтар падкрэслівае ролю 

Госпада ў жыцці чалавека. У апавяданнях 

―Анѐл прыляцеў‖, ―Валачобнікі‖, ―У 

храме‖ Славамір Даргель перадае свае 

пачуцці, уражанні і перажыванні ад 

малітваў-сустрэчаў з Госпадам. Новая 

кніжка нашага земляка, як і яго папярэднія, 

прасякнуты высокай духоўнасцю і будзе 

садзейнічаць умацаванню веры ў Госпада ў 

кожнага чытача. 

Славамір Даргель ПОКАЯНИЕ 

Свою душу  спасти покаяньем 

В Божий Храм на молитву спешу –  

Не оставит Господь без вниманья. 

На коленях стою у распятья, 

Вижу грешную душу свою. 

– Прости, Господи, все согрешенья, – 

С чистым сердцем, душою молю, 

В покаянье ищу я спасенья: 

– Спаси грешную душу мою! 

Мне даровано Господом счастье, 

Помню я, что Христос на распятье 

За меня все грехи искупил. 

У Святого Креста я стою на коленях, 

Ноги целую распятью. 

– Матерь Божья!– 

Я молю с умиленьем. 

Даргель С. падараваў таксама кнігі 

для музея кнігі і друку. Самая старая з іх – 

раман  Сяргея Смірнова ―Бресткая 

крепость‖ выдання 1958 года. Аўтар 

упершыню на аснове дакументальных 

матэрыялаў асвятляе гераічную абарону 

цытадэлі над Бугам. Адразу пасля вайны 

праўда аб гэтай абароне замоўчвалася, бо 

большасць абаронцаў, якія засталіся ў 

жывых, трапілі ў палон. Толькі пасля 

смерці Сталіна гэта тэма стала 

даследавацца. Другая падараваная нам 

кніга – ―Я з вогненнай вѐскі…‖ – 

распавядае аб трагедыі спаленых 

фашыстамі беларускіх вѐсак. Яе аўтары А. 

Адамовіч, Я. Брыль, У. Калеснік на аснове 

сабраных імі ўспамінах ацалелых жыхароў 

у дакументальных крыніцах паказваюць 

жудаснае злачынства карнікаў на 

беларускай зямлі. Для раздзела 

―Падручнікі‖ Славамір Рыгоравіч 

падараваў вучэбны дапаможнік для 1-га 

класа ―Крынічка‖ 1990 года выдання. Для 

этнаграфічнага музея мы атрымалі ў 

падарунак ад нашага земляка навясны 

замок ―Падкова‖, зроблены мясцовым 

кавалѐм у 30-я гады ХХ ст. Для выдання 

нашай газеты мы атрымалі ў падарунак 

шмат паперы. 

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

У чарговы раз наш дабрадзей з Латвіі 

падарваў у гістарычны музей школы свае 

новыя знаходкі – манеты розных часоў і 

дзяржаў. Самыя старыя з іх – 1 пфеніг 

Прусіі 1856 года і 1/60 талера 1878 года 

Аўстра-Венгрыі, чаканеныя з медзі і 

білона. З манет Францыі, падараваных нам 
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у музей, найбольш старая эмісіі 5 сенцімас 

1895 года. Атрымалі мы і манету гэтай жа 

краіны вартасцю 10 франкаў з 1984 года. 

Дзякуючы нашаму дабрадзею, у фонды 

музея трапілі манеты Кітая –  20 каш 1933 

года і 10 цэнтаў 1941 года. Наш руплівец і 

на гэты раз падараваў некалькі іспанскіх 

манет: 1 песету  1944 года, 50 песет 1976 

года, але асабліва цікавай з’яўляецца 

манета 25 песет 1982 года з партрэтам 

караля Хуана Карласа, прысвечаная 

чэмпіянату свету па футболу. З Нарвегіі ў 

нас з’явіліся манеты 1 і 5 крон 1966 года з 

выявай караля Олафа V. Папоўніліся нашы 

нумізматычныя зборы і разнастайнымі 

манетамі Бельгіі: 1 цэнт 1899 года, 2 цэнты 

1912 г. з медзі, 25 цэнтаў 2013 г., 10 

франкаў 1975 г. з партрэтам караля. 

Дзякуючы Міколу Паўловічу, у нас 

з’явіліся  шведскія 5 крон 1983 г., 1 франк 

1973 г. з Люксембурга, 10 франкаў 1976 г. 

гэтай жа краіны з выявай Германіі, 2 

пфенігі  1925 г., 1 пфеніг 1941 г., 2 пфенігі 

1942 г. Цікавы манетны жэтон для гульняў 

з гэтай краіны з выявай Вільгельма ІІ 1910 

г. коштам 10 франкаў, які мае памер у 

дыяметры ўсяго 10 міліметраў. З’явіліся ў 

нас і манеты 5, 10 цэнтаў 2016 г. з Канады, 

1 крона 1984 г.з Ісландыі, 5 пенсаў 2015 г., 

20 і 50 пенсаў 1997 г. з выявай каралевы 

Елізаветы ІІ Вялікабрытаніі. З экзатычных 

краін нашу калекцыю папоўнілі 100 

франкаў Цэнтральнага Афрыканскага 

банка 2006 г., манета 1 пенс з Бярмудскіх 

астравоў 1973 г. з партрэтам англійскай 

каралевы Елізаветы, 50 філс 1966 г. з 

Кувейта, 50 рупій 1969 г з горнай краіны 

Непал. У падарунку таксама турэцкія 

манеты вартасцю 5, 10 курус 1990 г., 25 

курус 2013 г. На ўсіх турэцкіх манетах як 

заўсѐды змешчаны ―бацька турак‖ –Кемаль 

Атацюрк. З далѐкай ад нас Рэспублікі Кубы 

з’явіліся, дзякуючы нашаму рупліўцу, 

манеты коштам 5 і 10 цэнтаў 1999, 2009 гг., 

на якіх змешчаны архітэктурныя помнікі, 

крэпасць Фуэрта.Таксама трапілі да нас з 

Балгарыі манета 2 стацінкі 2000 г., з 

даваеннай Латвіі – 1 санцім 1937 г., 2 

санцімы 1924 г. Мікола Паўловіч падараваў 

нам асабліва вялікую колькасць памятных 

расійскіх манет вартасцю 10 рублѐў. Усе 

яны прысвечаны серыі ―Города воинской 

славы‖, на іх змешчаны выявы гарадоў, 

якія адзначаліся гераічнымі бітвамі падчас 

Вялікай Айчыннай вайны: Курск, Белгарад, 

Луга, Вялікі Ноўгарад, Валакаламск. З 

падараваных былі і дзве старыя 

дзесяцірублѐвыя расійскія манеты 2000 і 

2005 года, прысвечаныя 55- і 60-цігадовым 

юбілеям Перамогі Савецкага Саюза ў вайне 

з фашыстамі. З сучасных памятных манет 

Расіі нашу калекцыю папоўнілі юбілейная 

манета 25 рублѐў 2018 г., прысвечана 

чэмпіянату свету па футболу, і памятны 

сувенір коштам 10 рублѐў 2014 г. з 

партрэтнай выявай Прэзідэнта Расіі У. 

Пуціна. 

ПАКУНАК АД СЯРГЕЯ ПАНІЗНІКА 

Як мы пісалі ў мінулых нумарах 

нашай газеты, наш знакаміты зямляк – 

паэт, пісьменнік, збіральнік роднай 

спадчыны – перадае ў нашы музеі свае 

цікавыя зборы. У сѐнняшнім нумары мы 

разгледзім змест другой папкі. Матэрыялы, 

якія там знаходзяцца, будуць захоўвацца ў 

фондах музея кнігі і друку, бо ў асноўным 

гэта разнастайныя паштоўкі. Так, наш 

руплівец падараваў нам некалькі набораў 

паштовак: ―Из истории Отечественного 

флота‖ выпуску 1987 года, ―Музей 
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железных дорог России‖, ―Полабский 

скансен‖, з краявідам балгарскага горада 

«Рила», а таксама прысвечаныя 

беларускаму гораду Полацку ―Полацк на 

старых паштоўках‖. Асабліва шмат 

паштовак мы атрымалі ў гэтым пакунку з 

Балгарыі, з краявідамі гарадоў Сафія, Русе, 

Варна, Бяла і іншымі. Іх даслала нашаму 

паэту-земляку яго сяброўка з балгарскага 

горада Русе Веселінка Ніколава. У нас 

з’явіліся, дзякуючы нашаму дабрадзею, 

паштоўкі з польскіх гарадоў: Варшавы, 

Торуні, Кракава, Лідзбарка Вармінскага і 

іншых. Шмат паштовак было ў папцы з 

краявідамі расійскіх гарадоў, Украіны, 

Літвы, Латвіі, Эстоніі і інш. Акрамя 

паштовак з архітэктурнымі помнікамі ў 

нас, дзякуючы дабрадзею, з’явілася шмат 

віншавальных паштовак, якія былі дасланы 

нашаму земляку Сяргею Панізніку ў 60-я – 

80-я гады ХХ стагоддзя яго шматлікімі 

сябрамі і знаѐмымі. Гэта паштоўкі да 

савецкіх святаў ―1 Мая‖, ―Дзень Перамогі‖, 

―Кастрычніцкая рэвалюцыя‖ і іншымі. 

Асобную калекцыю складаюць паштоўкі з 

ілюстрацыямі карцін мастакоў К.Каро, 

Ж.Руо, Л.Дударэнкі, П.Упітыса, Ф.Турка, 

А.Архіпава і іншых. У гэтым пакунку было 

і некалькі канвертаў. Нас зацікавілі 

наклееныя на іх паштовыя маркі з выявамі 

генерала У.Андэрса, Т.Шаўчэнкі і яго 

карцін. Падараваныя нашым земляком 

паштоўкі не толькі папоўняць нашы зборы, 

але будуць важнай крыніцай для вывучэння 

біяграфіі нашага славутага паэта і 

збіральніка. 

ЗНАХОДКІ “АРГАНАЎТАЎ”  

Археолага- краязнаўчы гурток 

распачаў свой сорак чацвѐрты год 

дзейнасці. Яго нязменны кіраўнік Вітаўт 

Ермалѐнак ужо з першых заняткаў 

імкнецца заахвоціць вучняў да пошукавай 

дзейнасці. І самыя маленькія ―арганаўты‖ 

адразу ўспрымаюць дэвіз гуртка ―Шукаць і 

знаходзіць, знайсці і захаваць‖ як свой 

асабісты заклік. Найбольшую актыўнасць 

праявіла з першых заняткаў Лясовіч Ганна. 

І гэта не выпадкова. Яе тата Іваноў Іван, 

мама Кліменцьева Каця былі актыўнымі 

сябрамі гурка напрыканцы ХХ стагоддзя. 

Яны і дапамаглі сваѐй дачушцы знайсці для 

музея манеты і папяровыя грошы. Так 

запасныя фонды гістарычнага музея, 

дзякуючы іх руплівасці, павялічыліся 

манетамі Украіны, Расіі, Літвы, Польшчы, 

СССР, а таксама папяровымі грашыма 

Беларусі і Украіны. Знайшла манеты і 

грошы з дапамогай таты Маткова Ксенія. 

Найбольш старая манета з прынесеных ѐю: 

– расійскія дзве капейкі 1878 года. 

Беларускія папяровыя грошы перадалі ў 

музей удзельніцы гуртка Зінкевіч Паліна, 

Шульга Ангеліна. Для іх яны ўжо сталі 

гісторыяй. 
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ПАДАРУНКІ ПІСЬМЕННІЦ 

Падчас наведвання музея кнігі і 

друку наша зямлячка пісьменніца-

казачніца Наталля Бучынская падаравала 

свае новыя кнігі для дзяцей: ―Атракцыѐны 

для вадзяніка, або былі і небыліцы пра 

жыццѐ падводнае і надводнае‖ і апошнюю 

казку для дзяцей ―Прынцэса Алівія і 

―жабіны вочкі‖. Выданні для дзяцей маюць 

багата ілюстрацый, што яшчэ больш 

заахвоціць маленькіх хлопчыкаў і 

дзяўчынак да чытання. Пісьменніца Алена 

Масла падаравала для музея кнігу вершаў у 

перакладзе на беларускую мову Гіѐма 

Апалінэра, продкі якога Кастравіцкія ў ХІХ 

стагоддзі жылі ў Дзісне.  

ПАДАРУНКІ МАСТАЧАК 

Дачка знакамітага беларускага 

мастака Барыса Аракчэева (1926 – 2013 гг.) 

Аксана, падарыла нашаму музею кнігу аб 

сваім бацьку пад назвай ―Бэз малюецца на 

шчасце‖. Укладальнікам гэтага выдання 

стала наша зямлячка-пісьменніца Алена 

Масла. У кнізе сабраны шматлікія 

ўспаміны аб знакамітым беларускім 

мастаку, які паходзіць з Яраслаўскай 

вобласці Расіі, але для якога беларуская 

зямля стала роднай. Кніга багата на 

фотаздымкі, якія сведчаць аб жыццѐвым 

шляху мастака, і ілюстрацыі шматлікіх 

карцін творцы, сведчанне яго багатай 

мастацкай спадчыны. У будучым Аксана 

Аракчэева паабяцала падараваць для 

нашага музея адну з прац свайго бацькі. 

Мастачка Лідзія Малашанка падчас 

пленэру на Мѐршчыне намалявала сядзібу 

Дмахоўскіх у Забалацці – на радзіме 

славутага скульптара і паўстанца Генрыха 

Дмахоўскага. Праз пісьменніцу Алена 

Масла яе праца была падаравана 

гістарычнаму музею і ўпрыгожыць адзін з 

яго раздзелаў. Таксама пісьменніца 

падаравала кнігі для дзяцей, малюнкі ў якіх 

выкананы Крысцінай Баранавай, дачкой 

Алены. Гэта кніга Таццяны Мушынскай 

―Мак таўклі камары‖ і Карэла Чапэка 

―Паштарская казка‖. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

Ад жыхара Мѐраў Вітаўт Ермалѐнак 

набыў замок старай кавальскай працы. 

Знойдзены ѐн быў у вѐсцы Ідолта і быў у 

сядзібе Мілашаў да яе рэстаўрацыі. Яго 

памеры ў даўжыню 24 см, у шырыню 17 

см. Сядзіба была пабудавана ў 1870 годзе, 

таму і замок можна аднесці да гэтага часу. 

Выдатна, што замок спраўны, захаваўся да 

яго і ключ. 
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