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ЗМЕСТ 

УВОДЗІНЫ 

1. НАША РОДНАЯ ЗЯМЕЛЬКА НАМ СКАРБЫ ДАРУЕ. 

2. ТАЯМНІЦЫ З ГАРЫШЧАЎ\ 

3. СКАРБЫ З БАБУЛІНЫХ КУФЭРКАЎ 

4. ІНТЭРНЭТ ПРЫНОСІЦЬ ПЛЁН 

5. НА КАРЫСЦЬ ГРАМАДСТВУ 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

УВОДЗІНЫ 

Наша аб’яднанне па інтарэсах, або археолага-краязнаўчы гурток “Арганаўты 

мінулага” верны свайму дэвізу «Знаходзіць і шукаць, знайсці і захаваць!”, ужо больш 

сарака год праводзіць несупынны пошук у Міёрскім і суседнім раёнах. Дзякуючы 

знаходкам сяброў гуртка ў нашай школе былі адчынены тры музеі, ствараецца чацвёрты. 

Змянілася шмат пакаленняў «арганаўтаў», але па-ранейшаму земля наша настолькі 

багата, што кожны год нам прыносіць безліч знаходак. Не выключэннем сталі два 

апошнія гады нашай пошуковай дзейнасці. Вандроўкі, паходы,сустрэча са 

старажыхарамі прынеслі нам плён. Агульная колькасць артэфактаў, знойдзеных у гэты 

час, якія папоўнілі фонды нашых музеяў, склалі звыш 2 тысяч знаходак. Нашым 

кіраўніком Ермалёнкам Вітольдам Антонавічам была пастаўлена перад намі складаная 

задача: выбраць самыя цікавыя і каштоўныя для гісторыі нашага краю і музеяў знаходкі 

і зрабіць іх даследаванне.  

МЭТЫ ДАСЛЕДАВАННЯ: 

1.Сістэматызаваць знойдзеныя артэфакты. 

2.Выбраць найбольш важныя знаходкі для вывучэння гісторыі нашага краю і Беларусі. 

3.Правесці гістарычнае даследаванне і апісанне выбраных намі артэфактаў. 

4.Удакладніць у навукоўцаў дакладнасць нашых вывадаў\ 
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Фота Даследаванне знойдзеных артэфактаў. 

1.НАША РОДНАЯ ЗЯМЕЛЬКА НАМ СКАРБЫ ДАРУЕ. 

                      Манета старажытнага Рыма. 

Не гледзячы на тое, што ў нашым раёне зараз не праводзіліся раскопкі, знаходкі з 

зямлі да нас трапляюць выпадкова, іх знаходзяць падчас апрацоўкі зямлі, або пры 

будаўнічых працах. Дзякуючы таму, што пра пошукавую дзейнасць нашага гуртка і 

музеі ведае амаль кожны жыхар нашага раёна, то знойдзеныя падчас земляных работ 

знаходкі, яны перадаюць “арганаўтам”. Гэтай вясною адбылася вандроўка нашых 

старэйшых гурткоўцаў у вёску Стары Пагост, 

   

Фота. “Арганаўты” ў паходзе.Стары Пагост,чэрвень 2019. 

падчас якой адбылася сустрэча з былым настаўнікам гісторыі, жыхаром Новага 

Пагоста Закрэўскім Міхаілам Францавічам. Ён перадаў нашаму кіраўніку нейкі 

бронзавы пацёрты круглячок, падобны на медаль. Міхаіл Францавіч так і сказаў: 

«Вось вам на ўспамін аб нашай сустрэчы медаль нямецкага пажарніка, якую мой 

сусед знайшоў на агародзе”. Кіраўнікі нашага паходу Вітольд Антонавіч і Антон 
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Вітольдавіч Ермалёнкі вельмі ў гэтым засумневаліся і прапанавалі вывучыць 

знаходку. Яны выказалі меркаванне, што гэта рымская манета і прапанавалі нам 

знайсці ў інтэрнэце каталаг рымскіх манет і паспрабаваць іх параўнаць з нашай 

знаходкай. Задача аказалася для нас складанай. Манета была вельмі пацёртай, 

пакрыта вокісламі. На дапамогу прыйшоў камп’ютэр—з яго дапамогай нам здавалася 

мы і вызначылі намінал манеты, што гэта сестэрцый Гардзіяна 246 г.н.э. 

  

Фота. Рымская манета імператара Філіпа 1. Араба 249 год нашай эры. 

Для праверкі правільнасці нашых вывадаў звярнуліся да самага вядомага ў Беларусі 

знаўцы антычных манет гісторыка Віталя Сідаровіча з МІнска. Ён падзякаваў нам за 

прадстаўленую інфармацыю, але разачараваў нас. Так, гэта сапраўды рымская 

манета, але не Гардзіяна, а Філіпа 1 Араба 249 г.н.э.. Падкрэсліў, што падобная 

знаходка адзінкавая для Віцебшчыны і, наогул, для Беларусі. Так як наша радзіма 

далёка была ад антычнага свету, то і знаходкі антычных манет вельмі рэдкія. Як 

манета магла трапіць у нашу мясцовасць? Хутчэй за ўсё знаходзілася ў скарбе, так як 

вакол Новага Пагосту было шмат курганоў, гарадзішчаў часоў жалезнага веку. 

Акрамя таго, у нашай мясцовасці знаходзіцца рака Заходняя Дзвіна, па якой ад 

старажытнасці праходзілі гандлёвыя шляхі. Знойдзеная антычная манета будзе 

знаходзіцца ў экспазіцыі нашага музея, дзе ўжо экспануюцца рымскія манеты: 

дзенарый Максіміана 280 г.н.э. і імператара Камода .Сестэрцый Філіпа 1, як і іншыя 

антычныя манеты дазваляюць нам зрабіць вывад аб больш цесных сувязях нашага 

краю з антычным светам.  

Скарб “барацінак” з вёскі Чэрасы. 

Знаходка адной манеты”баратынкі”, або гроша Яна Казіміра сярэдзіны 17 

стагоддзя не з’яўляецца рэдкай з’явай на беларускіх землях. Але скарбы падобных 

манет выключныя выпадкі. Гурткоўцы пад час земляных працаў звычайна сочаць за 

тым, што выкідваецца на паверхню. Пад час правядзення добраўпарадкавання 

тэрыторыі ў в.Чэрасы вакол  храма Святога Мікалая Лабунька Сяргей, Аніська Алена 

ўбачылі як  з пад трактара пасыпаліся нейкія маленькія кружочкі. Разам с трактарыстам 

яны сабралі іх а на наступны дзень перадалі ў наш гістарычны музей.Нам спатрэбілася 

шмат працы каб першапачаткова ачысціць іх ад бруду.Яшчэ больш часутрэба было нам, 

каб вызначыць іх год і месца чаканкі, а таксама ўпраўляючага манетнага двара. Вось 

вынікі нашых даследванняў. 
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Асноўны змест скарбу – “ барацінкі” – дробныя манеты Рэчы Паспалітай 

сярэдзіны 17-га стагоддзя, якія ўвайшлі ў гісторыю па прозвішчы іх стваральніка.-

італьянца Барацінні. Другая Паўночная вайна, названая ў народзе “Шведзкі патоп” і 

вайна з Рускай дзяржавай выклікалі сур’ёзны гаспадарчы і грашовы крызіс Рэчы 

Паспалітай. Дзяржаўны скарб не быў здольны задаволіць грашовыя патрэбы і 

абавязальніцвы, найперш перад войскам. Тагачасны кіраўнік Кракаўскага манетнага 

двара Тытус Лівіюш Бараціні прапанаваў выбіваць дробную медную манету, якая б мела 

прымусовую афіцыйную вартасць срэбнага шэлегу ці 1/3 гроша. Сойм пагадзіўся на той 

праект, нягледзячы на тое, што гэта было ашуканствам, бо новы медны шэлег не меў 

сапраўднай вартасці траціны гроша, ці 1/90 злотага. Быў вызначаны дзяржаўны ліміт 

медных шэлегаў у квоце 182.291 польскіх злотых на кракаўскай і 817.708 злотых для 

Польшчы ды 1 мільён злотых для Вялікага Княства на Ўяздоўскім манетным двары, 

заснаваным у 1659 годзе адмыслова для біцця новых шэлегаў. Бараціні нелегальна 

парушыў ліміт выбіцця. За гэта ён быў абвінавачаны ў 1662 годзе, калі Сойм загадаў 

устрымацца ад біцця барацінак. Але праблемы з дзяржаўным скарбам працягваліся, і ў 

1663 годзе выпуск барацінак аднавіўся ды пашырыўся на тэрыторыі ВКЛ, што 

трактавалася як адзіная магчымасць выйсця з грашовага крызісу і аплаты пазыкаў.  

З аднаго фунту (405 грамаў) медзі Бараціні біў 300 шэлегаў, вартых 100 грошам. 

57 грошаў ішлі ў дзяржаўны скарб, рэшту браў утрымальнік манетнага двара. Акрамя 

вялізных прыбыткаў Бараціні і надалей ашукваў казну, б’ючы манеты па-за лімітам, якія 

не ішлі да дзяржавы. Апошняе біццё медных шэлегаў скончылася ў 1668 годзе. Вялізная 

колькасьць медных солідаў і іх не вельмі добрая якасць заахвочвалі да фальшавання. 

Злоўленаму фальшываманетчыку пагражала катаванне, адсячэнне правай рукі і 

прыбіванне яе на гарадской браме ды адсячэнне галавы. Аднак перспектыва вялікага і 

лёгкага прыбытку справаджалі тое, што ахвотнікаў да рызыкі не бракавала. Мяркуюць, 

што фальшываманетчыкі вырабілі каля 30% з эмісіі, якая лічыцца агулам каля 1,8 

мільярда манетаў. Такім чынам, дзякуючы фінансаваму крызісу, землі былой Рэчы 

Паспалітай былі “засеяны” барацінкамі.  

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D1%8D%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8E%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%96
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1659
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1662
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1663
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1668
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8D%D1%82%D1%87%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Фота Скарб “барацінак” з Чэрасаў 

Пры вывучэнні скарбу з Чэрасаў мы перш за ўсё вылучылі манеты, якія з-за 

дрэннай захаванасці вызначыць было нават пры дапамозе кампутара немагчыма. Такіх 

манет знайшлося ў скарбе 43 штукі. Складанасць іх вызначэння была ў тым, што больш 

паловы з іх былі падробкамі. Далей мы даследавалі барацінкі польскай чаканкі. Манеты 

маюць на аверсе выяву галавы караля Рэчы Паспалітай Яна Казіміра ў лаўровым вянку і 

надпіс .IOAN. - CAS. REX, вакол галавы падзеленыя літарамі T.L.B (ініцыялы Баратыні). 

На рэверсе манеты выбіта выява польскага арла са шчытом гербу Ваза на грудзях. Вакол 

надпіс SOLID.REGN-POLON і год. З долу падзяляе надпіс герб падскарбія кароннага 

Яна Казіміра Красінскага—Слепаўрон (Сляпы воран). Усяго ў чэраскім скарбе было 63 

барацінкі польсай чаканкі. З іх мы налічылі 20 падробак. Яны адрозніваюцца ад 

сапраўдных: па першае – вагою,большасць з іх важаць толькі 0,7 грама, тады як 

сапраўдная манета мае вагу каля 1,35 грама; па-другое – выявы няякасныя, невыразныя, 

па-трэцяе – некаторыя соліды падробкі меншыя па дыяметры, сапраўдныя маюць 

дыяметр 15 – 16 мм, а падробкі ў нашым скарбе часта меншыя  за 10 мм. Па-чацвёртае – 

няроўны, пакрыўлены адбітак рэверса або аверса манеты, і г.д.. Асноўная колькасць 

вывучаных намі манет чаканена на Кракаўскім манетным двары ў 1662 – 1663 гадах 

колькасцю 23 соліды, але ёсць і асобныя манеты 1660,1661,1664 – 1668-х гадоў. 

Барацінкі літоўскія, пачаткова бітыя на Уяздоўскім манетным двары, мелі ідэнтычны 

аверс, як і польскія. Пазней змены адбыліся ў ініцыялах. На рэверсе літоўскіх манет 

была Пагоня, пад ёй герб падскарбія літоўскага Іераніма Кірпсенштейна (1662 – 1676 

гг.). Па коле надпіс, падзелены ўгары княжацкай каронай, SOLI.MAG.LIT, і дата. 

Асноўная колькасць манет літоўскай чаканкі нашага скарбу была біта ў Вільні ў 1664 – 

1668 гадах. На большасці з іх пад Пагоняй змешчаны ініцыялы падскарбія HKPL або 

герб у выглядзе галавы аленя. З 49 літоўскіх манет падробак было 16, а манет Віленскай 

чаканкі мы налічылі 23.  Але ў скарбе, хоць і ў малой колькасці, знаходзім чаканку 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1)


7 
 

літоўскую з выявай Пагоні, унізе яе – герб падскарбія “сноп” манетнага двара ў Оліве 

(ля Гданьска) – колькасцю 2 соліды, бітыя ў 1663 годзе, і гэтага ж двара манета 1666 

года, на ёй удоле пад Пагоняй літары GFN,скарочаныя ініцыялы ўпраўляючага 

манетным дваром Хорна Фрыдрыха. Дзве манеты былі біты ў Брэсце, тры манеты 1665 

года з галовай аленя трапілі з манетнага двара Коўна. З гэтага ж года і манеты, бітыя на 

манетным двары Уяздова з ініцыяламі Бараціні. Акрамя манет барацінак, у чэраскім 

скарбе аказаліся і іншыя манеты гэтага перыяду. Гэта соліды, чаканеныя на Рыжскім 

манетным двары з білону. (Білон – гэта метал, дзе ўтрыманне срэбра складае менш чым 

50%). Самы ранні солід захаваўся фрагментарна і датуецца 1826 годам, перыядам 

панавання ў Рэчы Паспалітай караля Сігізмунда ІІІ Вазы. У скарбе таксама былі тры 

соліды: з іх адзін1650, два 1651 года, калі Прыбалтыка была пад уладай Швецыі, таму 

падобныя соліды нумізматы называюць яшчэ “крысцінкамі” –  ад імя каралевы Швецыі 

Крысціны Аўгусты Вазы (1632 – 1654 гг.). Іх дыяметр складае 15 мм, а вага. 0,5 грама.  

Акрамя таго ў скарбе знаходзіліся лівонскія содіды шведскага караля Карла Х Густава 

1656 года, а таксама два соліды, адзін з іх  – у фрагменце  – караля Карла ХІ. Усяго 

знайшлося 7 лівонскіх манет або іх фрагментаў. Але самая важная манета, па якой 

можна датаваць час, да якога манеты былі ў абарачэнні, –  гэта медная палушка Расіі 

1720 году.  

 

Фота Асобныя манета са скарба 

Палушка—гэта дробная манета коштам у ¼ капейкі. Такім чынам, агульная 

колькасць манет чэраскага скарбу складае 163 манеты. Храналогія іх выпуску ахоплівае 

цэлае стагоддзе  – ад самага ранняга соліда Сігізмунда ІІІ Вазы да самай позняй палушкі 

Пятра І 1720 года. Аб іх доўгім абарачэнні сведчыць значная сцёртасць большасці 

манет, што абцяжарыла іх вызначэнне. Нягледзячы на вялікую колькасць манет скарбу 

іх кошт у тыя часы быў зусім нязначны і быў роўны ўсяго каля 1 злотага, за які ў той час 

можна было купіць толькі двух гусакоў і курыцу. Значыць, скарб схаваў бедны селянін. 

Медныя соліды былі ў абарачэнні да 1766 года, калі апошні кароль Рэчы Паспалітай 

Станіслаў Аўгуст правёў грашовую рэформу і медныя соліды былі выкуплены ў 

насельніцтва. Таму можна меркаваць, што манеты былі закапаны не пазней сярэдзіны 

18-га стагоддзя. І праляжаў скарб у зямлі 250 год. Такія вывады можна зрабіць з нашага 

вывучэння чэраскага скарбу. 

 

Новае адкрыццё камня-волата 

Гір'яцкі вялікі камень быў вядомы і даследаваны здавалася б вельмі даўно. Вага 

валуна пададзена ва ўсіх крыніцах, у тым ліку і ў Інтэрнэце, складала каля 25 тонаў, 

вышыня 1,45 м, шырыня 3,5 м, даўжыня 3, 65 м, абвод вакол каменя складаў 10,2 м. Але 

нядаўна экскаватары пры распрацоўцы кар’ера выбралі пясок вакол каменя, і ён адразу 
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вырас у памерах. З мэтай удакладнення новых памераў Гір'яцкага валуна на месца 

кар'ера адправілася ў вандроўку старэйшая група “арганаўтаў” у складзе якой мы былі 

таксама. Мы правялі неабходныя замеры. Даўжыня каменя складае зараз 9, 2 метры, 

вышыня 4 метры, шырыня 5 метраў. Абвод валуна склаў 27 метраў. Вага яго павінна 

быць не менш чым 260 тон. Такім чынам, на сённяшні дзень гэта адзін з найбуйнейшых 

валуноў не толькі на Мёршчыне, але і ва ўсёй Беларусі. Ледавік яго прынёс да нас 18 – 

20 тысяч год назад з сучаснага Выбарга Ленінградскай вобласці.  

 

Фота. “Арганаўты ля валуна ў Гір’ятах. 

Валун размешчаны ўсяго каля 5 км ад Мёраў, таму ён можа стаць выдатным 

турыстычным аб'ектам для гасцей Мёршчыны. Пад час вандроўкі мы сустрэліся з 

жыхаркай в.Гір’яты, Малецкай Галінай Мацвеяўнай,якая распавяла легенду, што 

быццам бы мясцовыя жыхары прыносілі тут чалавечыя ахвяры на выпадак розных 

хваробаў, або неўраджаю.Сапраўды каля валуна мы знайшлі камень, які падобны на 

ахвярнік памерамі 1 м на 60 см. Нашы меркаванні аб паходжанні валуна былі 

падцверджаны вучоным даследчыкам валунаў на Беларусі  У.Вінакуравым. 

 

Фота. Запіс ўспаміаў Г.Малецкай. 

ЗНАХОДКА ДРЭЙДЛА 

Нягледзячы на тое, што да вайны ў Мёрах жыло каля тысячы яўрэяў, а пасяліліся 

яны ў нашым краі яшчэ ў 16-м стагоддзі, знаходак экспанатаў, звязаных з гэтым 
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народам, вельмі мала. Адну з цікавых яўрэйскіх знаходак “арганаўты” шукалі больш 

сарака год і толькі зараз яна патрапіла да нас у музей. Вось вынікі нашага даследавання 

па гэтай знаходцы. 

Дзіцячая цацка-ваўчок, якая называецца на ідышы дрэйдл, а на сучасным іўрыце – 

сэлівон. Дарэчы, апошнюю прыдумаў Бен-Аві, сын нашага земляка, заснавальніка 

іўрыту Бен-Іегуды. Гуляюць з гэтай цацкай яўрэйскія дзеці падчас Ханукі, свята ў гонар 

вызвалення Ізраіля ад сірыйскага цара Анціёха ў 164 годзе да н.э.. Калі ізраільскія 

паўстанцы на чале з братамі Макавеямі захапілі храм Саламона, яго трэба было 

ачысціць, бо сірыйцы, каб прынізіць яўрэяў, у іх святыні рэзалі свіней, нячыстую для 

ізраільцян жывёлу. І тады здарыўся цуд: хаця алею для свяцільніка было толькі на адзін 

дзень, але па волі Бога агеньчык гарэў восем дзён. Таму і свята Ханука доўжыцца такі 

тэрмін. Яно адзначаецца ў месяцы кіслеў, па нашым календары гэта канец лістапада – 

снежань, калі самыя кароткія дні і доўгія вечары. Каб іх было цікавей правесці дзецям, і 

з'явілася гульня ў 16-м стагоддзі.На свята малым дораць дробныя манеты і прысмакі, 

якія і выкарыстоўваюцца ў гульні. Ваўчок – дрэйдл – мае чатыры грані, на кожнай 

выбіты літары іўрыту – нун, гімель, хэй і шын, якія азначаюць "Цуд вялікі здарыўся 

тут", альбо для тых, хто жыве за межамі Ізраіля, – "Цуд вялікі здарыўся там". Правілы 

гульні вельмі простыя. Калі выпадае літара нун – ніхто не выйграе, гімель – выйграе 

той, хто круціць ваўчок, хэй – той, хто пускае ваўчок, забірае палову стаўкі, а пры шын 

ён сам аддае стаўку.У часы пераследу яўрэяў такім чынам дзеці вывучалі літары 

іўрыту.У банк гульні ставілі манеты ці цукеркі, іншыя прысмакі.Перад вайной ў нашым 

мястэчку жыло каля 800 жыхароў яўрэяў, 700 з іх знішчылі фашысты, не пашкадаваўшы 

ні дзяцей, ні старых. Ваўчок, які будзе знаходзіцца ў экспазіцыі нашага музея, мае грані 

ў 10 мм па шырыні, даўжыня 11 мм, вышыня ўсяго дрэйдла 3 см. Выраблены ён з 

свінца. Наша новая знаходка засведчыць аб гісторыі народа, які жыў і знік з нашай 

мясцовасці. 

 

Фота. Дрэйдл пач.20 ст. 

2.ТАЯМНІЦЫ З ГАРЫШЧАЎ 

Шмат таямніц хаваюць яшчэ гарышчы старых хат. Аб гэтым пераканаўча 

сведчыць набытая кіраўніком музея Вітольдам Антонавічам Ермалёнкам знаходка. 

Аляксандр Алегавіч Даргель, рабочы Мёрскага дзіцячага садка № 3, разбіраў са сваімі 

сябрамі старую хату на хутары ля вёскі Якубоўшчына. На гарышчы ён заўважыў 
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бляшаны цыліндр, у якім знаходзіліся старыя карты і дакументы, і вырашыў, што 

лепшае месца ім знаходзіцца ў гістарычным музеі СШ №3. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак набыў гэтыя экспанаты.  

 Мы даследавалі набытыя дакументы. Самай вялікай каштоўнасцю для 

беларускага селяніна была зямля, таму ў жалезны цыліндр і былі схаваны планы 

зямельных надзелаў. Найстарэйшы з планаў планы ў тыя часы, на парафінаванай 

тканіне, тушшу, каб на выпадак дажджу дакумент не быў сапсаваны. З надпісу мы 

даведваемся, што зямля належала селяніну Адаму Пугаўку, які жыў у засценку Падрэчкі 

Дзісенскага павета (пазней знаходзіўся ў сучасным Шаркаўшчынскім раёне). Усяго 

Адам меў 80 дзесяцін зямлі, што сведчыла аб яго заможнасці. Звычайна сяляне мелі ад 8 

да 15 дзесяцін. З гэтай зямлі 33,05 дзесяціны было лесу, 16,75 раллі, сенакосу 10,82 

дзес., высечанага лесу 15,04 дзес. Акрамя таго на сядзібныя і гаспадарчыя пабудовы 

было адведзена 2 дзесяціны, хмызняку і балота 1,25 дзес., пад дарогу і рэчку 1,03 дзес. 

Зямельныя ўгоддзі Адама Пугаўкі межавалі з сенакосам і лесам маёнтка Юндзілова, з 

урочышчам Барсучына, з землямі маёнтка Мікалаёва памешчыка Клёта, з землямі 

дзяржаўнай вёскі Рэчкі.  
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Фота. План зямлі Адама Пугаўкі 1884 г. 

На плане мы бачым на поўдні ўскраек возера Глухога, у якое ўпадае рэчка 

Маціца, адсюль і назва засценка Падрэчкі. Дарога, якая пралягала па зямлі Пугаўкі, вяла 

ў Стары Пагост. Гэтыя землі раней хутчэй за ўсё належалі Францішку Канаплянскаму, 

які за ўдзел у паўстанні 1863 года быў арыштаваны, прыгавораны да катаржных прац у 

Сібіры і памёр на шляху да катаргі. Яго ўладанні былі канфіскаваныя і прададзеныя на 

публічных таргах у Вільні ў 1876 годзе. Гэтыя звесткі мы ўзялі з успамінаў краязнаўцы 

Уладзіслава Ляскоўскага з Шаркаўшчыны. Для павялічэння рускага ўплыву землі 

прадавалі ў першую чаргу расійскім ваенным. Таму і набыў амаль тысячу дзесяцін зямлі 

і лесу адстаўны штабс-капітан рускай арміі Пётр Маслаў. Высекшы і распрадаўшы 

рыжскім яўрэям лес, ён усю зямлю ў 1881 годзе кавалкамі пачаў распрадаваць сялянам. 

Па 55 дзесяцін купілі тры браты Шэўчыкі і Аляксандр Ляскоўскі, 65 дзесяцін купіў 

Франц Рынкевіч. Адам Пугаўка, якому належаў план, як мы бачым, набыў найвялікшую 

колькасць зямлі – 80 дзесяцін”. Па тых часах кошт яе складаў каля 3000 рублёў срэбрам. 

Гэта буйная на той час сума, бо карова каштавала ўсяго 10 – 15 рублёў. Адкуль у 

селяніна ўсяго праз 20 год пасля адмены прыгоннага права з’явілася такая сума грошай, 

мы пакуль не ведаем. Напэўна, частка іх была пазычана ў банку. Бо наступны з набытых 

намі дакументаў адносіцца да 1909 года.  
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Фота. Квіток Віленскага пазямельнага банка 

1909 г. Гэта квіток Віленскага пазямельнага банка, які сведчыць аб тым, што 

пазычальнік Пугаўка разлічыўся з пазыкай, заплаціўшы банку 298 рублёў 65 капеек. 

Падчас Першай сусветнай вайны, калі руская армія ў 1915 годзе паспешліва адступала, 

складаліся спісы маёмасці патэнцыяльных уцекачоў, якія маглі страціць сваю маёмасць 

падчас ваенных дзеянняў і бежанства. Таму і сям’я Пугаўкі склала такі спіс маёмасці і яе 

кошту. Для нас гэты дакумент цікавы тым, што мы можам даведацца, якой маёмасцю 

валодалі заможныя беларускія сяляне ў пачатку ХХ стагоддзя. Вось змест дакумента пад 

назвай: “Спіс рухомай і нерухомай маёмасці ўладальнікаў фальварка Рэчкі Адольфа, 

Купрыяна і Усціна Пугаўкі”, які таксама быў схаваны ў бляшанцы. Напісаны ён на 

рускай мове. У дакуменце пералічаны ўладальнікі – сыны Адама Пугаўкі. Прыкладзены 

і спіс маёмасці: дзве жылыя хаты коштам 120 і 100 рублёў, 10 хлявоў – 400руб., два 

свірны – 400 руб., адна асець і пяць хлявоў – 600 руб. Для захавання панарадаў і 

фурманак мелася вазоўня коштам 50 рублёў, лазня каштавала 40 руб. Далей ідзе пералік 

сельскагаспадарчых раслін: зжатага жыта 400 коп (капа – 60 снапоў), пасеянага жыта 

180 пудоў (пуд – 16 кг) сена 100 беркаўцаў (беркавец – 200 кг), аўса 600 пудоў, гароху 4 

пуды, ячменю 450 пудоў, бульбы 800 пудоў, лёну 600 пудоў, канопляў 50 пудоў, 
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буракоў 90 пудоў. У пераліку мы знаходзім яшчэ капусту і канюшыну. Такім чынам, 

аналізуючы спіс вырашчанай сялянамі Пугаўкамі прадукцыі, мы можам зрабіць вывад 

аб тым, што, як і большасць сялянскіх гаспадарак у тыя часы, яны спецыялізаваліся 

перш за ўсё на вытворчасці і продажы лёну. Далей ідзе пералік “жывой” прадукцыі. 

Першымі ў спісе названы пчолы – 18 вулляў коштам 329 рублёў, сем коней коштам 980 

руб, 36 кароў – 380 руб, 52 авечкі – 260 руб, 30 свіней – 100 руб., 51 гусь – 15 руб, курэй 

13 – за ўсіх 13 руб. Такім чынам, другі напрамак спецыялізацыі гаспадаркі, як бачым з 

пералічанага, – мяса-малочны. Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць кароў і свіней, што 

задужа для патрэбаў нават трох сем’яў. Далей у спісе пералічваецца сельгасінвентар, 

якім валодалі Пугаўкі. Першай у пераліку названа самая дарагая машына – малатарня 

коштам 420 рублёў і конны прывод для яе – 130 руб. Наступная названая рэч – сячкарня 

для рэзкі саломы коштам 30 рублёў. У пераліку інвентару названы дзве веялкі, або 

арфы, кошт іх за кожную 20 рублёў, пушарка за 20 руб, льняная машына (хутчэй за ўсё 

механічная мялка лёну) – 30 руб, пяць ручных ільномялак – за ўсе 5 руб. Гаспадары мелі 

шмат зямлі, таму трэба было ім шмат розных фурманак. Першымі названы калёсы з 

жалезнай воссю, коштам 40 руб, тры панарады з драўлянымі восямі, трое караў для 

перавозкі сена або саломы – ацэнены кожныя па 20 руб. Асобна ў спісе названы колы 

для фурманак – тры пад драўляную і адно пад жалезную вось. Для парадных выездаў у 

Пугавак была лінейка за 30 руб і брычка за 80 руб. У спісе названы лёгкія зімовыя санкі 

за 15 руб, трое саней для перавозкі грузаў за 9 рублёў. Пералічана і ўся неабходная 

вупраж: 12 хамутоў, каб запрагаць калёсы, – за ўсе 82 руб, сем аромых хамутоў коштам 

80 руб, сем падсядзёлкаў за 16 руб., шэсць дугаў за 6 руб. У спіс уключаны і чатыры 

пары раменных гужоў для аромых хамутоў, дзве пары раменных лейцаў, чатыры аброці 

за 2 руб, адны цуглі для аброці коштам 1 руб. У пераліку названы і сем плугоў коштам 

за ўсе 60 руб., пяць баронаў за10 руб. У вупражы названа было адно сядло і адна гунька, 

каб накрываць падчас прыпынку каня зімою. У пералічаную маёмасць уключаны і 

разнастайныя інструменты: пяць сякер па 1 руб., тры аднаручныя пілкі і адна 

двухручная па 1 руб. кожная, два свёрдлы па 1 руб., корба (тып бурава) за 120 руб., тры 

далаты па 1 руб., шэсць гэбляў па 1 руб., чатыры крывыя сякеры за тры руб., тры 

малаткі за два рублі. У гаспадарцы ўлічана адна матыка за 1 руб., адны вілы для гною, 

двое вілаў для сена за два рублі, пяць сярпоў коштам 3 руб., чатыры касы па1 руб., адзін 

разак для ворыва пусташы, адзін вох за 1 руб., тры нажы для апрацоўкі лёну, адзін 

жалезны шуфаль. У гаспадарцы было шмат жывёлы, таму ў маёмасці пералічаны 

разнастайныя віды скуры: скура сыра-мятая за 10 руб., скура мяккая за 20 руб., скура 

ласіная за 20 руб., дзве сырых скуры па 10 руб., тры аўчыны па тры руб. У пералік 

маёмасці ўключана і мэбля: два сталы за тры руб., тры шафы па 10 руб., пяць куфраў па 

20 руб., дзве канапы за 6 руб., пяць крэслаў за 10 руб., чатыры ложкі за 10 руб. У сям’і 

знаходзілася нават “панская” рэч – грамафон коштам 80 руб. З хатніх рэчаў пералічаны 

9 карабоў за 18 руб., сем дзежак з дошак за 21 руб., тры самавары за 27 руб., два 

гадзіннікі за 25 руб., чатыры абразы за 5 руб., дзве лямпы за 5 руб. Вельмі дорага 

ацэнены чамусьці хатні посуд: тры міскі за 80 руб., два чайнікі за 60 руб., сем катлоў па 

1 руб., малочнік за 60 руб. Хутчэй за Мёрская даўніна сакавік, 2018 9 ўсё гэта былі 

фірмовыя вырабы з парцаляны. Бо пазней пералічаны іншыя рэчы для ежы без 

пазначэння іх кошту: 12 талерак, 8 відэльцаў, 8 сталовых нажоў, адна цукарніца. 

Запісаны таксама два вядры для вады і дзве даёнкі. Для ложкаў было 13 падушак па 10 

руб. кожная, адна пярына і дзевяць коўдраў за 40 руб.  
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Фота. Спіс маёмасці сялян Купрыяна, Усціна і Адольфа Пугавак 

У спісе мы знаходзім і пералік верхняга адзення: чатыры футры за 200 руб., 

чатыры паўшубкі за 40 руб., два асенніх паліто за два 45 руб., два армякі за 10 руб., адзін 

пінжак за 6 руб., тры касцюмы за 75 руб., два летніх паліто за 30 руб., адно футра 

жаночае за 36 руб.; столькі ж каштавалі два летнія жаночыя паліто, сакі жаночыя тры за 

15 руб. У гардэробе знаходзім 12 жаночых сукенак за 106 руб. З абутку пералічаны трое 

жаночых ботаў за 15 руб., тры пары галёш за 12 руб., тры пары мужчынскіх ботаў за 20 

руб. Ёсць у пераліку гіра і бязмен коштам за дзве рэчы тры руб. У гаспадароў былі яшчэ 

і дзве стрэльбы (вось адкуль у іх і ласіныя скуры), два браднікі для лоўлі рыбы. У 

пералік маёмасці ўключаны і 105 дошак, скрыня для мукі і жалезная штаба для 

закрывання дзвярэй. Як маёмасць упісаны і 25 дзесяцін лесу коштам 1000 руб., а таксама 

садовыя дрэвы: шэсць груш, 46 яблынь, 50 вішняў і сліў. Як бачым, за трыццаць год 
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колькасць лесу скарацілася на 8 дзесяцін. У бляшанцы-схованцы знайшліся і тры планы 

з міжваеннага часу. Усе яны адносяцца да 1935 года, калі фальварак быў падзелены на 

парцэлы (асобныя ўчасткі), бо сям’я Пугавак павялічылася і трэба было надзяліць 

зямлёю нашчадкаў. Самы вялікі надзел быў 22, 6 гектары, з іх раллі 12,24 га, лесу 6,5 га, 

сенажацяў 2,3 га. Гэты надзел, напэўна, дастаўся старэйшаму сыну Адольфа – 

Ювеналію.  

 

Фота. Планы зямельных надзелаў Пугавак ў 30-е гады 20 ст. 

Два другія планы складзены на зямлю плошчай першы 3,8 га, другі 4 га. Выканаў 

чарцяжы інжынер-землямер Казімер Блажэвіч. На жаль, на планах няма прозвішча, каму 

былі выдзелены парцэлы. Але прайшло ўсяго 15 год – і пачалася калектывізацыя; лёс 

падобных гаспадарак быў вырашаны без удзелу саміх гаспадароў. У пастанове ваеннага 

трыбунала войскаў МУС па Полацкай вобласці мы знаходзім асуджаных уладальнікаў 

кулацкіх гаспадарак; паміж імі і прозвішча Пугаўкі Ювеналія Адольфавіча, гэта значыць 

сына Адольфа, імя якога мы знаходзім у нашых дакументах. Яшчэ адзін нашчадак з 

гэтай сям’і – Пугаўка Аркадзь Купрыянавіч – ваяваў супраць фашыстаў на фронце, стаў 

настаўнікам гісторыі, працаваў на Мёршчыне. Лёс іншых нашчадкаў Адама Пугаўкі 

патрабуе далейшага даследавання 
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Актыўны ўдзельнік гуртка Маляўка Сяргей пасля службы ў войску завітаў да нас 

у музей, каб падараваць пакунак малітоўных кніг на польскай мове, якія яго маці 

адшукала на гарышчы хаты ў вёсцы Мілашова . Хутчэй за ўсё кнігі ў мінулым належалі 

сястры законнай (манашцы) Магдалене Мароз, таму што на выданні “Аб наследаванні 

Езуса Хрыста” Томаша з Кэмпі ў перакладзе на польскую мову ксяндза А. Елавіцкага 

змешчаны наступны надпіс: “Дарагой сястры Магдалене Мароз на ўспамін аб 

двухмесячных практыкаваннях для сясцёр законных у Друі. Сястра Юзэфа Жук. 6 

верасня 1937 года”. Два асобнікі гэтай кнігі, якія трапілі да нас у музей, былі 

надрукаваны ў Кракаве ў 1922 годзе і ў Варшаве ў 1935 годзе. Для сясцёр, падараваных 

нам кніг быў прадназначаны і малітоўнік пад назвай “Катэхезіс трэццяга закону 

заложанага Св. Францыскам і рэфармаванага папам Леонам 13”. У ліку перададзеных 

нам у музей кніг была і “Чатыры Евангеллі Пана Нашага Езуса Хрыста”. Павялічыць 

нашу музейную калекцыю рэлігійнай літаратуры і новае выданне малітоўніка “Езус, 

Марыя, Юзэф”.Цікавае выданне “Імшал нядзельны” быў надрукаваны ў польскім 

горадзе Ополе ў друкарні Святога Крыжа ў 1960 годзе. Кніга кішэннага фармату была 

прызначана для вернікаў.З гэтай жа тыпаграфіі нам падаравалі выданне “Спеўніка 

касцельнага” укладальніка ксяндза Яна Сядлецкага, якое пабачыла свет у 1973 годзе. З 

выдання Опольскай друкарні мы атрымалі ад нашай дабрадзейкі і кніжку на польскай 

мове ”Малы малітоўнік для моладзі” 1959 года выдання.  

Вялікую цікавасць выклікае ў нас і выданне кнігі-календара канца 19-га стагоддзя 

аб’ёмам звыш 700 старонак, у якім змешчана на кожны дзень года гісторыя жыцця 

святых, якія нарадзіліся або памерлі ў гэты дзень. Алена Якушына перадала нам і 

папулярны ў вернікаў “Спеўнік касцельны”, складзены ксяндзом Янам Шыцем і 

надрукаваны ў Кракаве ў 1955 годзе. У музеі кнігі і друку знаходзіцца вялікая колькасць 

малітоўнікаў, прысвечаных малітвам да Багародзіцы. Але падобнага да таго, які нам 

падаравала наша дабрадзейка, у нас яшчэ не было. Назва яго “Вянок Марыйны”. 

Укладальнікам яго з’яўляецца ксёндз Б.Кулавік, надрукаваны зборнік малітваў быў у 

Варшаве ў 1962 годзе. Для таварыства Жывога Ружанца ў Таруні ў 1930 годзе выйшаў 

спецыяльны зборнічак малітваў, які мы таксама атрымалі ў падарунак. Акрамя 

малітоўных кніжак Алена перадала нам і зборнік твораў Адама Міцкевіча, які мы 

ўмоўна датуем другой паловай 19-га стагоддзя. Шэраг знаходак былі зроблены 

“арганаўтамі” на гарышчы закінутай хаты ў вёсцы Блажкі. Самая старая кніга была 

надрукавана ў першай палове ХІХ стагоддзя пад назвай “Мінея общая”. Старадрук мае 

скураныя вокладкі, напісаны на стараславянскай мове. У ёй няма тытульнага ліста і 

заканчэння, але ў цэлым для таго часу стан яе здавальняючы. Агульная колькасць 

старонак кнігі складае 344. Мінея агульная ўжывалася як дадатак да богаслужэбных кніг 

Міней штомесячных, або дадатак да Міней святочных. У ёй змешчаны малітвы да 

розных святых і апосталаў.У нашай мясцовасці не было да 1922 года гімназій, але на 

гарышчы мы знайшлі падручнік для старэйшых класаў мужчынскіх і жаночых гімназій 

пад назвай “Пособие при изучении истории русской словесности. Древний и средний 

периоды.” Надрукаваны ён быў у Маскве ў 1904 годзе ў тыпаграфіі М.Барысенкі. 

Укладальнікам падручніка быў знакаміты прафесар філалогіі П.Смірноўскі. Да 

рэвалюцыі гэтая кніга знаходзілася ў бібліятэцы пансіёна Санкт-Пецярбургскай 

гімназіі.Так як ма звестках з архіва музея з Блажкаў быў у той час Анашка Фёдар, то 

магчыма ён і прывёз гэтае выданне.У фонды “Падручнікі”   трапіў і “Сборник 

арифметических задач для начальных училищ”. Аўтарам яго з’яўляецца Г.Я.Юрэвіч. 
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Пабачыў свет падручнік у 1912 годзе ў Рызе накладам выдавецтва самога аўтара. Аб 

папулярнасці гэтай кнігі сведчыць тое, што гэта было ўжо 65-е па ліку яе выданне. Да 

1895 года адносіцца кніга “Руская хрэстаматыя, частка 1”, якая захавалася без 

тытульнай старонкі Аўтарам кнігі з’яўляецца выдатны расійскі вучоны-педагог 

Канстанцін Козьмін. У ёй змешчана шмат апавяданняў, вершаў, павучальных гісторый 

для дзяцей.. Займальна чытаецца і кніга вядомага рускага пісьменніка гістарычнага 

жанру Д.Л.Мардоўцава “Русские чародеи и чародейки и мнимыя видения и 

пророчества”. Надрукавана яна была ў 20-м томе збору твораў гэтага аўтара ў Санкт-

Пецярбургу ў 1901 годзе. У тыпаграфіі Л.В. Гутмана ў гэтым жа горадзе ў 1912 годзе 

пабачыў свет зборнік твораў знакамітага рускага паэта А.С.Пушкіна пад тытулам 

“Кіржалі”. Назву кніга атрымала ад прозвішча галоўнага героя аповеда, дзеяча 

антытурэцкай барацьбы ў Малдове – Кірджалі. Да гэтага ж года адносіцца і 

надрукаваны на польскай мове ў Варшаве падручнік да навукі рэлігіі, кароткі выклад 

абрадаў каталіцкага касцёла, укладзены магістрам тэалогіі ксяндзом Д.Банчкоўскім.Як 

дадатак да папулярнага часопіса “Нива” ў пачатку ХХ стагоддзя ў Расіі выходзілі 

штомесячныя “Литературные популярно-научные приложения”. Ад нашага рупліўца мы 

атрымалі  №11 гэтага часопіса за 1914 год, надрукаваны ў вядомай друкарні Санкт-

Пецярбурга – выдавецтве таварыства А.Ф.Маркса. Да пачатку ХХ стагоддзя адносіцца 

цікавае выданне “Руководство по составлению естественно-научных коллекций”. Кніга 

таксама не мае тытульных старонак. У ёй змешчаны шматлікія парады па зборы і 

захаванні калекцый раслін, мінералаў, насякомых, сысуноў. 

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі, калі былі абвешчаны сапраўдныя 

дэмакратычныя свабоды, з’явілася магчымасць для больш самастойнага існавання 

праваслаўнай царквы. Таму аператыўна былі распрацаваны і надрукаваны асобнай 

кнігай рэкамендацыі А.Асецкага “Поместный собор”, кніга пабачыла свет у 1917 годзе. 

Надрукавана яна была ў Сінадальнай тыпаграфіі Петраграда. У гэтым жа годзе пабачыла 

свет і кніга Юрыя Бяляева “Восемь рассказов», надрукавана гэтае выданне было ўжо 

пасля Лютаўскай рэвалюцыі ў тыпаграфіі тав-ва Б.Суворына. 

Але самае каштоўнае выданне знойдзеная намі на гарышчы закінутай хаты ў 

Блажках было на польскай мове надрукааане у каралеўскай тыпаграфіі ў Гродна ў 1779 

годзе пад назвай ”Ваенная гісторыя.першай прускай пачатай ў 1741 і завершанай ў 1748 

годзе”Пераклаў з французскай мовы Фелікс Ёдка.Вывучаючы яе паходжанне, мы 

даведаліся, што раней яна захоўвалася ў бібліятэцы мёрскага касцёла.у Блажкі яна 

патрапіла напэўна пасля закрыцця касцёла ў 1949 годзе. 
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Фота кнігі “Ваеная гісторыя 1779г.” 

 

Этнаграфічны рарытэт 

Са шматлікіх прадметаў, якія ў старажытнасці выкарыстоўваліся людзьмі з мэтай 

зняцця сурокаў ды лячэння, мала дайшло да нашага часу. У этнаграфічным музеі нашай 

школы “Сялянская хата” знаходзяцца драўляныя рэчы ў выглядзе кола з караня сасны. 

Першае кола мае дыяметр адтуліны ў 8 см, таўшчыня дрэва 4 см. Перададзена рэч у 

музей Ермалёнак Барбарай 1925 года нар. з вёскі Жэймяны, Браслаўскага раёна. Па яе 

аповяду гэты прадмет выкарыстоўваў яе бацька Адам Крумін, гады жыцця—1860-1945 

гг., для зняцця сурокаў з жывёлы. Праз адтуліну ў карані лілі на жывёлу замоўленую, 

або асвечаную на Вялікдзень ваду.Па ўспамінах Лявіцкай Антаніны 1962 г.нар., яе 

бабуля, Байнаровіч Ганна (1899-1976 г.г) таксама выкарыстоўвала падобны прадмет, але 

спачатку ліла звычайную ваду праз гэты прадмет на клямку дзвярэй і казала наступныя 

словы замову ”здымаю порчу, як вада сцякае, так і порча хай сцякае”. Потым гэтай 

вадой змывалі жывёлу, або чалавека, якога сурочылі. Да прадметаў, назначэнне якіх 

было здымаць сурокі, адносіцца і прадмет у выглядзе двух цесна сплеценых паміж 

сабою каранёў сасны, але яны ў адрозненні ад папярэдніх рэчаў не ўтвараюць кола. 

Знойдзены ён быў у вёсцы Чэрасы. Па звестках перадаўшай гэтую рэч Пацеенак Алесі, 

яна таксама выкарыстоўвалася для зняцця хвароб ці сурокаў. Праз сплецены корань лілі 

ваду на хворую жывёлу, або чалавека і казалі замову.  Нядаўна”арганаўты” знайшлі на 
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гарышчы старой хаты ў вёсцы Янова Мёрскага раёна.прадмет падобнага назначэння. 

Гэта таксама корань сасны мае адтуліну 4 см. у дыяметры, таўшчыня караня 1,5 см.У 

адрозненні ад паярэдніх,наш прадмет вясковага шаптуна мае доўгія ручкі даўжынёй 40 

см.Мы запрасілі ў этнаграфічны  Лявіцкую Людмілу Канстанцінаўну і яна нам паказала, 

як яе бабуля рабіла замоўленую ваду.Сваёй інфармацыяй мы зацкавілі Ірыну Клімковіч і 

Людмілу Дучыц. вучоных даследчыкаў старажытных абрадаў беларусаў. Да гэтага часу 

падобныя прадметы этнографамі не даследаваны. 

 

 

 
Фота Прадмет вясковага “шаптуна” 

 

 

 
Фота Л.К.Лявіцкая паказвае, як даўней здымалі сурокі. 

 

3.СКАРБЫ З БАБУЛІНАГА КУФЭРКА  

НЕВЯДОМАЕ ФОТА ЮРЫЯ ТУРОНКА 

Адным з напрамкаў дзейнасці “Арганаўтаў мінулага” заўсёды былі сустрэчы са 

старажыхарамі, яны не толькі апавядалі аб мінулым, але часта даравалі нам у музей  

цікавыя артэфакты.Падчас вывучэння радаводу славутага дзеяча беларускага 

нацыянальна-ызваленчага руху Юрыя Туронка нам пашчасціла сустрэцца з Данусевіч 

(Туронак) Ліліяй Іванаўнай 1937 года нараджэння. З гутаркі з ёю мы даведаліся шмат 

цікавага аб мінулым Туронкаў. 
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Прывядзём толькі некаторыя звесткі з яе аповеду. Нарадзілася яна ў вёсцы 

Пестуны, зараз Шаркаўшчынскі раён. Бацька яе, Ян Туронак, прапаў у час вайны, 

магчыма, загінуў у Італіі ў Арміі Андэрса. Маці Фаіна Фамінічна з роду Падобаў 

засталася адна з пяццю малымі дзецьмі. У чэрвені 1941 года іх раскулачылі і завезлі ў 

Беразвеч, і ўжо грузілі ў вагоны-цялятнікі, каб везці на ўсход. Іх паспела выратаваць 

сястра бацькі, Франя Туронак. Яна змагла іх выкупіць, зняўшы з сябе залатыя 

завушніцы, пярсцёнкі. Вярнуліся дахаты, а там ужо ўсё разрабавана, пяць малых дзяцей 

чакала галодная смерць. Выратавала знаходлівасць бабулі, якая прадчуваючы 

раскулачванне, аддала сваю карову сваякам у суседнюю вёску. Калі сям’я вярнулася, то 

карову таксама вярнулі, гэта іх і выратавала.  

Вайною Ліля пачала вучыцца ў в.Снегі, скончыла толькі адзін клас. Потым 

вучыліся ў школе ў Пестунах, што размяшчалася ў доме Сівіцкіх, якія выехалі пасля 

вайны ў Польшчу. У пяты клас хадзіла вучыцца ўжо ў Більдзюгі, дзе і скончыла 

сямігодку. Пасля заканчэння школы спачатку працавала паштальёнам. Выйшла замуж за 

Данусевіча Зянона Браніслававіча. Разам з мужам шмат павандравалі: жылі ў Мільках, 

Латвіі, Тадуліне, потым пераехалі ў Мёры. 

 

 
Фота. Данусевіч Лілііі Іванаўны 

 

Працавала ў Мёрах спачатку на пошце, потым на хлебазаводзе. Трынаццаць год 

да самай пенсіі адпрацавала ў КБА ў вязальным цэху – вязала дываны. Гэта праца была 

ёй найбольш па душы. Лілія Іванаўна з маленства любіла займацца рукадзеллем, гэтаму 

рамяству навучыла яе мама, якая сама вязала, шыла, умела ткаць на кроснах. Таму і 

дачка з маленства вучылася рукадзеллю каля маці. У 17 год яна вышыла першы абрус. 

За сваё жыццё яна звязала для сябе і іншых людзей шмат дзесяткаў дываноў, толькі 

некалькі з іх захоўваюцца дома. Лілія Іванаўна паказала і яшчэ шмат сваіх прац: 

сурвэткі, макоткі, вышыванкі крыжыкам, вышыванкі гладдзю, ручнікі, абрусы і інш. 

Частку сваіх вышыванак яна перадала сваім дачушкам, адзін дыван падаравала ксяндзу 

Уладасу Пятрайцісу.Але самым цікавым было для нас разглядаць старыя фотаздымкі на 

якіх мы пабачылі вучняў і настаўнікаў са школ у сегах і Більдзюгах.Але рарытэтам пміж 
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здымкаў быў фотаздымак на картоне юнака ў гімназічнай форме.Лілія Іванаўна ўжо ня 

ведала , чый партрэт на ім змешчны.Здымак быў не падпісаны і яна ахвотна падаравала 

нам яго ў музей.Наш кіраўнік Вітольд Антонпвіч выказаў меркаванне, што гэта 

невядомы здымак Браніслава Туронка пад час вучобы ў Яраслаўскай гімназіі.Мы 

звярнуліся да біяграфіі нашага знакамітага земляка , якая была напісана яго сынам 

гісторыкам і журналістам з Варшавы Юрыем Туронкам “Мадэрная гісторыя Беларусі”.З 

яе мы і даведаліся, што яго бацька вучыўсяўгімназіях Вільні, Віцебска і Яраслаўля.Так 

нам удалося  ідэнтыфікаваць невядомы здымак, а ў нашым музеі з’явіўся новы цікавы 

артэфакт нашага славутага земляка. Вывучаючы кнігу Ю.Туронка і старонкі Інтэрнэта, 

мы ўдакладнілі біяграфію Браніслава Туронка. Вось вынік нашага даследавання.  

Прозвішча Туронкаў шырока вядома на Мёршчыне. Радавод сягае ў глыбіні XVIII 

ст. Туронкі заўсёды жылі ў наваколлі Новага Пагоста. Іх радавое гняздо – в. Дзянісы. 

Бацька Сцяпан быў арандатарам і таму часта мяняў месца жыхарства. Браніслаў 

нарадзіўся ў Янопалі ў 1896 г., зараз маёнтка няма. Ахрышчаны ў Новапагосцкім 

касцёле. Вучыўся ў Пагосцкім шасцікласным народным вучылішчы, якое скончыў 

толькі ў 16 год. У 1912 г. паступае ў Віленскую прыватную гімназію. Падчас яе 

эвакуацыі вучыцца ў Віцебску, а пазней у Яраслаўлі, дзе ў 1917 г. атрымлівае атэстат 

сталасці.  

 
Фота. Браніслаў-выпускнік гімназіі 1917. 

 

Вярнуўшыся на Дзісеншчыну, да прыходу палякаў Браніслаў Туронак адкрывае 

15 беларускіх пачатковых школ. Сам працаваў настаўнікам спачатку ў Більдзюгах, 

потым у Новым Пагосце. У 1919 г. вучыцца на настаўніцкіх курсах у Вільні, дзе 

выкладаў Ластоўскі, Гарэцкі, Ждановіч і інш. У верасні гэтага года паступае на 

медыцынскі факультэт Віленскага ўніверсітэта, які скончыў у 1924 г. Браніслаў Туронак 

з’яўляўся адным з арганізатараў Беларускага студэнцкага саюза, адказным рэдактарам 

часопіса “Наш шлях”. У снежні 1923 г. стаў адказным рэдактарам галоўнага органа 

беларускай хрысціянскай дэмакратыі газеты “Крыніца”, змяшчаў там свае шматлікія 

артыкулы пад псеўданімам “Тамашні”. Адначасова папаўняе склад Беларускага 

сялянскага саюза. Абраны намеснікам сакратара гэтай партыі. У 1926 г. стаў 

стваральнікам Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, а пазней абраны старшынёй 

Віленскай управы гэтай арганізацыі. 

Атрымаўшы дыплом урача, ён актыўна папулярызаваў ахову здароўя ў беларускіх 

лекцыях і публікацыях. Некаторыя з іх выйшлі асобнымі брашурамі. Узяўшы шлюб з 

Марыяй Рэшаць, пасяляецца ў Дукштах, дзе працуе лекарам, але працягвае 

супрацоўніцтва з вядомымі беларускімі дзеячамі М. Машарам, Я. Малецкім, П. 
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Сергіевічам, А. Цікотам. Яго жыццё трагічна абарвалася ў 1938 г. Сын Юрый Туронак 

жыў Варшаве, вядомы журналіст і гісторык, яго кніга “Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй” выдадзена на беларускай і польскай мовах і выклікала вялікую цікавасць. 

 

            Таямніца паштоўкі. 

Паштоўку з выявай яшчэ аднаго дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху мы 

адшукалі, дзякуючы сталаму гурткоўцу Ігару Кандратовічу. Ён перадаў у фонды нашага 

музея рэдкі экспанат – паштоўку з партрэтам невядомага і ўрыўкам з патрыятычнага 

верша беларускага паэта Андрэя Зязюлі: 

Хай срэбра, дукаты,мне сыплюць пад ногі 

І скажуць”Багаты будзь, кінь род убогі” 

Я плюну з пагардай! 

Свайго я народу без хлеба і солі 

Не здраджу ніколі!.. 

Мы з цікавасцю пачалі вывучаць гісторыю гісторыю партрэта і вершаваныя радкі на 

паштоўцы. Шляхам доўгай працы з рэсурсамі Інтэрнэта даведаліся, што на паштоўцы 

1936 года змешчаны партрэт Пятра Татарыновіча выдатнага дзеяча беларускага 

нацыянальна-вызваленчага руху. Хто ж гэтыя яны Пётра Татарыновіч і Андрэй Зязюля? 

Чаму верш пад партрэтам напісаны беларускаю лацінкаю? Бясспрэчна, чалавек, што 

пісаў яго – шчыры беларус, якому балела душа за свой народ. Надалей зоймемся 

высвятленнем азначаных цікавостак.  

Пётра Татарыновіч (1896 – 1978) – дзеяч беларускага адраджэння, доктар тэалогіі, 

каталіцкі святар, прыхільны да ўжывання беларускай мовы ў касцёле. Нарадзіўся 15 

чэрвеня 1896 г. у в. Гайнін Слуцкага павету, у сялянскай сям’і. Меў наступныя творчыя 

мянушкі-псеўданімы: Пётр Задума і Мядзведзіцкі. Сярэднюю адукацыю атрымаў у 

Слуцку, затым навучаўся ў каталіцкай Петраградскай семінарыі, скончыў духоўную 

семінарыю ў Мінску. Працаваў на ніве веры ў Пінску ды Наваградку, некаторы час быў 

прэфектам пачатковых і сярэдняй школаў у Баранавічах. Айцец Татарыновіч выхоўваў 

моладзь у духу беларускасці, з прычыны чаго зазнаў пераслед польскіх уладаў, якія 

значна паспрыялі яго пераводу ў Польшчу.Вярнуўся ў Беларусь у 1927 г., узяў службу ў 

Дамачаўскім касцёле Брэсцкага павета, якую плённа працягваў да 1932 г. За часам 

службы ў Дамачаве спадар Татарыновіч пад псеўданімам Пётра Задума выдаў кнігу 

“Святы Ізідар-хлебароб” (1928) і “Купалле” (1930).З 1932 па 1939 гг. вёў дзейнасць па 

пашырэнні ўніяцтва на Століншчыне, а ў 1934 г. выдаў у Вільні наступную сваю кнігу – 

“Шляхам дзіваў і ўражанняў”.Айцец Татарыновіч меў супрацу з беларускімі рэлігійнымі 

выданнямі “Крыніца”, “Хрысьціянская думка”, друкаваўся ва ўніяцкім часопісе “Да 

злучэння”.За часам Другой сусветнай вайны Пётра Татарыновіч супрацоўнічаў з 

Беларускім камітэтам у Варшаве, браў прамову падчас працы ІІ Усебеларускага 

кангрэса. Затым айцец Татарыновіч трапіў на эміграцыю ў Нямеччыну, адкуль у лютым 

1945 г. скіраваўся ў Рым.У Рыме Пётра Татарыновіч у 1949 г. скончыў Папскі інстытут 

усходніх навук, дзе праз год паспяхова абараніў доктарскую дысертацыю.На працягу 

многіх гадоў айцец Татарыновіч кіраваў беларускімі перадачамі “Радыё Ватыкана” і 

значна спрычыняўся да іх стварэння, а гэтаксама друкаваў і рэдагаваў беларускі 

рэлігійна-грамадскі часопіс “Зьніч”. 
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Пётра Татарыновіч не забываўся на сваіх слаўных суайчыннікаў-беларусаў, 

ідэолагаў нацыянальнай справы, сярод якіх быў і Андрэй Зязюля. Да прыкладу, айцец 

Татарыновіч прыхільна паставіўся да прапановы Юркі Віцьбіча асвятліць на старонках 

свайго часопіса “Зьніч” вехі жыцця і дзейнасці спадара Зязюлі ў межах урачыстага 

святкавання 30-годдзя з дня адыходу паэта ў лепшы свет. Пра тое мы даведваемся з 

прыватнага ліставання спадароў Віцьбіча і Татарыновіча. Заўважна, што апошні 

зазначаў у адным са сваіх лістоў, што яму ведамыя многія вершы Андрэя Зязюлі 

напамяць, бо на іх вастрылася яго нацыянальная самасвядомасць яшчэ падчас навучання 

ў Пецярбургу. 

Спадар Татарыновіч друкаваў у Рыме малітоўнікі па-беларуску, пераклаў на 

беларускую мову і выдрукаваў раман Генрыка Сянкевіча “Quo vadis?”, а некаторыя яго 

творы былі апублікаваныя на італійскай і ангельскай мовах.Пётра Татарыновіч атрымаў 

ад Апостальскага Прастолу званне прэлата, а таксама быў галоўным апекуном 

беларусаў-каталікоў на эміграцыі.Дарэчы, ідэнтычны з паштоўкаю партрэт айца 

Татарыновіча, можна пабачыць у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу да артыкула 

Аляксандра Аўдзеюка На гэтым фотаздымку стаіць пазначка прыналежнасці да 

Бібліятэкі і музея імя Францыска Скарыны ў Лондане. На тым жа сайце маецца 

магчымасць звярнуцца да ўспамінаў ксяндза Пётры пра службу ў Дамачаве, а таксама да 

яго біяграфіі аўтарства біскупа нашага земляка з вёскі Дзедзіна Часлава Сіповіча. 

 

Фота паштоўкі з партрэтам П.Татарыновіча. 

Пад мянушкай Андрэй Зязюля пісаў свае вершы не хто іншы, як ксёндз 

Аляксандр Астрамовіч (1878 – 1921), жыццё і дзейнасць якога цесна павязаныя з нашай 

беларускай зямлёй. 

Біяграфічныя звесткі згаданай асобы, што пойдуць ніжэй,  мы ўзялі з прадмовы 

Адама Станкевіча да зборніка вершаў “З роднага загону”, які пабачыў свет у Вільні ў 

1931 г. і быў прысвечаны ўшанаванню 10-й гадавіны з дня смерці Андрэя Зязюлі (два 

асобнікі гэтай кнігі – арыгінальны і рэпрынтны – захоўваюцца ў ЦБ НАН 

Беларусі).Аляксандр Астрамовіч нарадзіўся 7 снежня 1878 г. у незаможнай сялянскай 
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сям’і каталікоў-беларусаў у сяле Навасады Гальшанскай гміны Ашмянскага 

павету.Служыў у расійскім войску; скончыў у 1905 г. Ашмянскую павятовую школу і 

паступіў у Каталіцкую Духоўную Семінарыю ў Пецярбургу, навучанне ў якой завяршыў 

у 1910 г.Ксяндзом Аляксандр Астрамовіч працаваў у Ракаве Валожынскага павета, у 

Ганнаполі пад Мінскам, у Смілавічах Ігуменскага павета, Рубяжэвічах Стаўпецкага 

павета, у Абольцах і ў Сянне Магілёўскай губерні.Айцец Астрамовіч быў свядомым 

беларусам, актыўным грамадскім дзеячам і паэтам, пішучы на роднай мове праз 

беларускую лацінку, жадаў дабра свайму народу і служыў яму з усёй сваёй моцы. 

Ксёндз Астрамовіч за сваю беларускасць неаднаразова цярпеў пераслед, але годна 

трываў яго і не скараўся, бо верыў у сваю справу і заставаўся апорай простаму 

беларускаму селяніну-каталіку, што меў праз яго магчымасць пачуць у касцёле родную 

мову.Спадар Аляксандр Астрамовіч меў паэтычную душу, якая натхнялася падзеямі 

святарскага і сялянскага жыцця ды прабівалася гаючай крыніцай у вершах. Узяўшы 

творчую мянушку Андрэй Зязюля, ксёндз Астрамовіч дасылаў свае вершы ў “Нашу 

Ніву”,  дзе яны друкаваліся ў 1910 – 12 гадах. Акрамя таго вершы Зязюлі друкавалі такія 

выданні, як “Беларус” (1913 – 15), “Светач” (1916), “Вольная Беларусь” (1917 – 19) і 

“Крыніца” (1917 – 18, 1921, 1923).Таксама выходзілі і наступныя асобныя кніжыцы: “З 

роднага загону” (1913), “Слова Праўды” (1917), “Аленчына вяселле” (1922), а таксама 

зборнік-ушанаванне “З роднага загону” (1931), у які ўвайшлі ўсе вершы Андрэя Зязюлі, 

якія на той момант магчыма было сабраць у Вільні. 

Поўнасцю паэтычная спадчына ксяндза Аляксандра Астрамовіча яшчэ не 

сабраная пад адной вокладкай зборніка вершаў. Хочацца спадзявацца, што калісьці 

настане такі момант, калі ўсе вершы беларуса і патрыёта Бацькаўшчыны Андрэя Зязюлі 

пабачаць свет у адным друкаваным выданні.Паштоўка, выява якой змешчаная вышэй, 

мае на зваротным баку фірмовы знак “LEONAR”, які засведчвае тое, што фотаматэрыял, 

а магчыма і сама фотакамера былі вырабленыя на прадпрыемстве “Leonar-Werke Arndt 

& Löwengard” у Вандсбэку, адным з сучасных раёнаў нямецкага горада Гамбург. 

Верш Андрэя Зязюлі пад назвай “Ніколі”, змешчаны на паштоўцы ва ўрыўку, 

прапаноўваем чытачам ніжэй у поўным аўтарскім варыянце (са зборніка “З роднага 

загону”, 1931), адаптаваным з беларускай лацінкі на кірыліцу:У вершы, цытаваным са 

зборніка, аддрукаваным у Вільні ў 1931 г., у квадратных дужках пазначаны варыянт 

слова, які прысутнічае на паштоўцы: [солі] замест “волі”. Розначытанні могуць быць 

выкліканыя рознымі прычынамі. Магчыма складальнікі зборніка і друкары паштоўкі 

мелі пад рукою адрозныя варыянты тэксту, а можа хтосьці з іх несвядома прыпусціўся 

памылкі.Такім чынам, адна паштоўка захавала імёны дзвюх дзеячоў беларускага 

адраджэння: Пётры Татарыновіча і Аляксандра Астрамовіча, што значна паўплываў 

сваёй творчасцю на станаўленне асобы Пётры як свядомага беларуса, іх лёсы павязаныя 

Айчынай і часам.Сапраўды цікава, што кавалачак старэнькага кардону можа абудзіць 

памяць, памяць пра людзей, што марылі пра шчасце для Беларусі і яе народа, мацавалі 

свае мары годнай і адданай працай. Трапіла паштоўка ў бабулін куфэрак хутчэй за ўсё 

ад сяброў Пятра Татарыновіча, дзеячоў на ніве беларускасці з Друі біскупа Андрэя 

Цікоты і Язэпа Германовіча. 

Капусцёнак Мацвей амаль на кожны занятак прыносіць свае новыя знаходкі. У 

снежні ён перадаў у музей шмат цікавых здымкаў. Яны дасталіся яму ад прабабулі, якая 

ў 1920-я  – 30-я гады жыла ў Дзісне. З даваенных фотаздымкаў найбольш важнае для 

гісторыі нашага краю фота працаўніц млячарні ў Дзісне 1938 года. Акрамя таго, Мацвей 

перадаў у музей некалькі здымкаў дзісненскіх фатографаў, на якіх змешчаны выявы 

невядомых нам жанчын міжваеннага перыяду 
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4.ІНТЭРНЭТ ПРЫНОСІЦЬ ПЛЁН  

З гісторыі асвячэння касцёла ў Вяце. 

Так як наш край ў 1921-1939 годзе ўваходзіў у склад Рэчы Паспалітай, то ў 

міжваенных польскіх газетах мы знаходзім шмат інфармацыі па нашай мясцовасці. 

Зараз для гэтага не трэба ехаць у архівы, большасць газет размешчана на старонках 

Інтэрнэта. З вялікай колькасці знойдзеных намі матэрыялаў мы ў сваёй працы змесцім 

толькі па адной тэме—гісторыі касцёла ў вёсцы Вята. Так, падзею асвячэння касцёла ў 

Вяце мы адшукалі у газеце “Жолнеж Польскі” ад 21 сакавіка 1933 года. Прывядзём яго 

скарочаны змест. У будаўніцтва святыні ў Вяце ўнеслі значны ўклад салдаты КОПу 

(Корпуса аховы Памежжа, а менавіта памежнікі бліжэйшай стражніцы “Чурылава” 

батальёна “Лужкі”. Будавалі яго мясцовыя сяляне – не толькі католікі, але і 

праваслаўныя. 22 лютага 1933 года адбылося яго ўрачыстае адкрыццё. Нягледзячы на 

15-ці градусны мароз ад самай раніцы пачалі збірацца вернікі на чале са сваімі 

ксяндзамі. Касцёл быў пабудаваны ўсяго на адлегласці 300 метраў ад мяжы трох 

дзяржаў: Польшчы, Латвіі і савецкай Беларусі. Урачыстасць асвячэння новага касцёла 

адкрыў сваёй прамовай кіраўнік камітэта па будаўніцтве касцёла, камандзір стражніцы 

“Чурылава” палкоўнік Трыяноўскі. Ён прывітаў прадстаўнікоў касцёла, дзяржаўнай 

улады, войска і насельніцтва, аддаваў новазбудаваны дом Божы дэлегату Віленскага 

біскупа для далучэння яго як філіяльнага да лявонпальскай парафіі, да той пары, пакуль 

не будзе створана ўласная парафія. Пасля імшы і казання, у якім святар адзначыў, “што 

гісторыя не забудзе заслуг салдатаў КОПу ў будаўніцтве святыні”, наступіў сам акт 

асвячэння святыні пры ўдзеле 1500 вернікаў. Большасць з іх стаяла на марозе, бо 

невялікі касцёл не мог змясціць усіх прысутных. А на супрацьлеглым берагу Дзвіны 

савецкая вёска, дзе было не менш як 100 хатаў, быццам вымерла, а падчас урачыстасці ў 

Вяце па яе вуліцах хадзіў узмоцнены савецкі пагранічны нарад. Вось такой “вольнасці” 

дачакаліся нашы браты, аддаленыя ад нас толькі некалькімі сотнямі метраў. Далей аўтар 

артыкула піша, што прыклад Трыяноўскага павінен быць годным да пераймання.  

 

Фота Касцёл у Вяце. 

ЗВОН У ІМЯ МАРШАЛКА ПІЛСУДСКАГА 
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Праглядаючы старонкі газеты“Кур’ера Віленьскага” за 1937 год, мы знайшлі яшчэ 

артыкулы за 22 і 26 чэрвеня 1937, якія былі прысвечаны ўрачыстасці асвячэння звону 

імя Юзэфа Пілсудскага ў касцёле вёскі Вята. Касцёл у Вяце быў пабудаваны ў 1932 – 

1934 гадах на ахвяраванні мясцовых жыхароў і польскіх пагранічнікаў КОП (КОП-

Корпуса охроны погранічча). Арганізатарамі будаўніцтва святыні былі знакаміты 

няўрымслівы змагар за каталіцкую веру ксёндз Юзэф Бародзіч і лявонпальскі пробашч 

Ян Завістоўскі. Галоўнымі будаўнікамі сталі мясцовыя цесляры браты Анашкі і Голубы. 

Невялікі драўляны касцёл на падкове трох дзяржаў – Расіі, Латвіі і Польшчы – быў 

асвечаны ў імя Яна Хрысціцеля. Ахвяраванні на звон збіралі афіцэры польскага ваенна-

марскога флоту і корпуса малодшых афіцэраў польскага войска. Надпіс на звоне быў 

наступны: уверсе пад выявай Маршалка Пілсудскага  –  “І каму дарога адчынена да 

неба, таму хто служыць Айчыне”. Унізе меўся надпіс: “Бог. Гонар. Айчына”. З другога 

боку стаяў надпіс: “Юзэф” і “Памяці Першага Маршалка Юзэфа Пілсудскага. Звон 

ахвяраваны для святыні ў Вяце 12 мая 1937 года”. Урачыстасць асвячэння звана 

адбылася якраз на свята Яна Хрысціцеля 24 чэрвеня. На свята сабралася некалькі тысяч 

жыхароў навакольных вёсак і суседніх парафій. Прысутнічалі не толькі католікі, але і 

праваслаўныя і, нават, стараверы. Урачыстасць пачалася з прамовы мёрскага дзекана, 

які ад імя Мітрапаліта віленскага, старасты браслаўскага, а таксама хросных звону 

палкоўніка Янішэўскага і Францішкі Трылковай, прывітаў сабраных. Потым ён асвяціў 

звон, а афіцэр-памежнік перадаў звон вернікам. Потым з вялікім казаннем выступіў 

ксёндз Завістоўскі, былы пробашч у Лявонпалі. Пасля яго прамовы адбылася працэсія 

пад гукі асвечанага звана і аркестра КОПа. Потым ізноў выступіў ксёндз Завістоўскі, 

прамова яго была патрыятычнай і датычылася надпісу на звоне. Падчас урачыстасці быў 

асвечаны і абраз для галоўнага алтара Маці Божай Вострабрамскай, які ахвяравала для 

святыні пані Мірская з маёнтка Устжэжа. Пасля заканчэння ўрачыстасцяў жыхары Вяты 

шчыра дзякавалі вайскоўцам за апеку і прасілі далейшай дапамогі ва ўсіх пачынаннях. 

 
Фота звана з касцёла ў Вяце 

Нажаль, нядоўга звінеў звон на святыні ў Вяце. Пасля вайны ў гады панавання 

атэізму касцёл зачынілі і зрабілі з яго спачатку зернясховішча, а потым склад для ільну і 

воўны. Абразы вернікі знеслі да хатаў, а звон Лісоўскі схаваў у курніку. Толькі 

напачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя капліца была вернута вернікам і яе нанова асвяціў 

пробашч з Ідолты Антоній Лось. Але час ішоў, і зараз у Вяце і наваколлі вернікаў амаль 
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не засталося. Былыя шматлюдныя вёскі зніклі. Вежа святыні прыйшла ў аварыйны стан. 

Таму зараз звон з Вяты знаходзіцца ў Мёрскім касцёле. 

 

5. ДАСЛЕДЧАЯ ПРАЦА НА КАРЫСЦЬ ГРАМАДСТВУ. 

Даследчая дзейнасць нашых гурткоўцаў прыносіць плён не толькі музею, але і 

грамадству. Аб гэтым сведчыць дапамога нашых гурткоўцаў ва ўшанаванні памяці 

воінаў –землякоў, якія ваявалі з фашыстамі на Заходнім фронце. Калі грамадскаць 

Мёраў пажадала на сцяне Мёрскага касцёла ўсталяваць у гонар нашых землякаў 

мемарыяльную дошку, то для атрымання дазволу трэба было зрабіць навуковае 

абгрунтаванне. Грыгор’ева Юлія вучаніца 11-га класа паспяхова справілася з гэтай 

задачай. Яна напісала працу “Удзел нашых землякоў у баявых дзеяннях супраць 

фашыстаў на Заходнім фронце 1939-1945 г.г.). Так як тэрыторыя сучаснага Міёрскага 

раёна знаходзілася пасля Рыжскага мірнага дагавору ў складзе Рэчы Паспалітай, то 

нашы землякі прынялі свой першы бой з фашыстамі ўжо 1 верасня 1939 года. 

Мабілізацыя пачалася яшчэ 23 жніўня і працягвалася да паловы верасня 1939 года. 

Акрамя таго ўступілі ў бой тыя салдаты польскага войска з нашай мясцовасці, якія 

праходзілі тэрміновую вайсковую службу. Таму мы знаходзім прозвішчы нашых 

землякоў, якія ваявалі ў найбольш значных бітвах верасня 1939 года. Так, ураджэнцы 

нашага раёна змагаліся ў складзе польскіх армій ў бітвах на рацэ Млава, удзельнічалі ў 

абароне паўвострава Хэль, крэпасці Модлін. Вось толькі некаторыя з гэтых прозвішчаў: 

Мацюк А. з в. Пціцкія, Варонька У. з в. Масеўцы, Вішнеўскі А. з Пад’ельцаў, Грэцкі У. з 

в. Чэрасы і шмат іншых. Шмат нашых землякоў абараняла Варшаву. Адзін з гераічных 

прыкладаў змагання нашых землякоў—удзел у абароне польскай сталіцы Браніслава 

Гяча з в.Рачнёва. У складзе 3-й роты другога батальёна 144 палка ён прымаў удзел у 

абароне польскай сталіцы з 9 верасня. Гэты полк пад камандаваннем палкоўніка 

В.Дзюбкі трымаў абарону на заходнім напрамку, дзе наступалі дывізіі 8-й нямецкай 

арміі. Не гледзячы на несупынныя бомбавыя ўдары з паветра і агонь цяжкай артылерыі 

салдаты палка, дзе ваяваў наш зямляк, дзень за днём адбівалі атакі ворага. Апошняй 

кропкай абароны, якую адстойваў разам з сябрамі наш зямляк, быў форт імя генерала 

Бема. Старыя, 19 стагоддзя ўмацаванні, не вытрымлівалі цяжкіх снарадаў і бомбаў, 

рассыпаліся ў друз, гінулі воіны, але не здавалі сваіх пазіцый. Абаронцы вытрымалі тры 

генеральных штурмы нямецкага войска. Як сведчыць даведка, выдадзеная камандзірам 

роты капітанам Камінскім Браніславу Гячу, яго рота спыніла супраціўленне толькі пасля  

капітуляцыі Варшавы, але не 28 верасня, а яшчэ ў акружэнні вяла бой да вечара 

наступнага дня. Нашаму земляку цудам удалося пазбегнуць палону і вярнуцца дадому.  

 Многія з удзельнікаў вайны 1939 года, пасля вызвалення раёна ў ліпені 1944 года 

былі мабілізаваны савецкім камандаваннем у склад 2-й Арміі Войска Польскага, якая 

прымала актыўны ўдзел у вызваленні Польшчы ад нямецкіх акупантаў і разгрому 

фашысцкай Германіі. Асабліва адзначаліся гераізмам нашы землякі пры фарсіраванні 

рэк Віслы, Ніссы і Одэра. Шматлікімі польскімі і савецкімі ўзнагародамі за гераізм і 

мужнасць былі адзначаны Рубанік А. з Буянова, Сушко П., Анашка П. з вёскі Вята, 

Анашка І. з в.Блажкі, Капуста У. з в.Галёнчына, Лабаноўскі У. з в.Новы Пагост, 

Шыдлоўскі Ю. з в.Каланіца, Каснарэвіч А. з в.Чурылава, Гайлеш А., Адашкевіч Э., Жук 

І., Мінчын І., Радзішэўскі Ю. Курыловіч І. і шмат інш. У адрозненні ад салдат, якія 

ваявалі ў складзе ўзброеных фарміраванняў на Захадзе, вайскоўцы 1-й і 2-й Армій 

Войска Польскага былі як і воіны, што ваявалі ў складзе Чырвонай арміі, залічаны ў 

шэрагі ветэранаў вайны і атрымлівалі ўсё належачыя ветэранам ільготы. 

 Па-іншаму склаўся лёс былых польскіх вайскоўцаў, ураджэнцаў Дзісеншчыны, 

якія патрапілі ў савецкі палон. Большасць іх было накіравана на будаўніцтва аэрадромаў 
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і ваенных умацаванняў на Украіне, адкуль пасля пачатку Вялікай Айчыннай вайны былі 

адпраўлены ў лагеры Комі АССР. Працавалі на лесапавале і ў шахтах, шмат хто памёр 

ад знясільваючай працы і голаду. Становішча іх змянілася, калі 30 ліпеня 1941 года быў 

падпісаны пакт Сікорскага-Майскага аб фарміраванні польскіх узброеных сіл з 

ваенапалонных для сумеснай барацьбы супраць фашыстаў. Стварэнне войска было 

даручана генералу Уладзіславу Андэрсу. Не толькі ваеннапалонныя, але нават падлеткі і 

жанчыны з рэпрэсаваных у 1939-1941 гадах запісваліся добраахвотнікамі ў санітарную 

службу, абы пазбегнуць смерці ў лагерах. Па падліках сучасных беларускіх гісторыкаў 

колькасць беларусаў у яго войску складала каля 20 тысяч. Па нашых падліках 

ураджэнцаў Дзісенскага і Браслаўскага паветаў было не менш, як 2000 вайскоўцаў. 

Большасць з іх трапіла ў 5-ю Польскую Крэсовую дывізію, якая таму і называлася 

“крэсовай”, што яе фарміраванне адбывалася з прадстаўнікоў “крэсаў усходніх”, так 

называлі палякі Заходнюю Беларусь. Каб трапіць у войска, многія нашы землякі хавалі 

сваю сапраўдную нацыянальнасць і запісваліся палякамі, нават змяняючы сваё імя і 

веравызнанне. Так, праваслаўны Матэленак Сцяпан з в. Папоўшчына запісаўся 

католікам Стэфанам. Палякамі запісаліся і беларусы: У. Міклушонак з в.Стэфанова, А. 

Лагун з в. Беляўцы, А. Шокель з в. Картавыя, Я. Мацюк з Мацюкоў і г.д. У нашым раёне 

пражывала шмат старавераў, якія служылі і ваявалі ў верасні 1939 года, яны таксама 

змаглі патрапіць у войска Андэрса: вось некаторыя іх прозвішчы: Ерамееў з Мілеек, 

Васіл’еў з в.Трыбухі. У склад польскіх фарміраванняў траплялі нават яўрэі напрыклад: 

Мантэгерд Лейба з в. Гараўцы. Ужо пад час фарміравання войска панесла страты перш 

за ўсё ад цяжкіх кліматычных умоў. Вось толькі некаторыя прозвішчы нашых землякоў, 

якія памерлі, або загінулі пад час стварэння войска: Барцэвіч Мечыслаў з в. Язна, Баяр 

Іван з в. Гатоўка, Каяловіч Мікалай з Божай Волі, Кухта Міхаіл в. Генькі і шмат іншых. 

Разам з войскам Андэрса 5-ая Крэсовая дывізія пакінула тэрыторыю СССР у 1942 годзе і 

на працягу паўгода знаходзілася ў Іране, Іраку, дзе салдаты прымалі ўдзел у ахове 

аб’ектаў нафтавай прамысловасці. Увосень 1942 года з арміі Андэрса, выведзенай з 

СССР, быў утвораны 2-гі польскі корпус. Не гледзячы на тое, што тут не было баявых 

дзеянняў, дывізія несла страты. Так, толькі ўраджэнцаў з Дзісншчыны засталося навечна 

ў Іране больш 10 вайскоўцаў, у тым ліку падпалкоўнік Сігізмунд Жаба. Восенню 1942 

года корпус быў накіраваны спачатку ў Палестыну, потым у Егіпет, а зімой 1943 года 

перакінуты на Апенінскі паўвостраў. Менавіта ў баях на італьянскай зямлі 5-ая крэсовая 

дывізія панесла найбольшыя страты. Тут дывізія атрымала неафіцыйную назву “Зубры” 

таму, што на рукавах былі нашыты нарукаўны знак з выявай сімвала Белавежскай 

пушчы. У складзе 1-га корпуса Андэрса нашы землякі праявілі мужнасць і гераізм пры 

штурме ўзвышша Сан-Анджэла і Монтэ-Касіна. У гістарычным музеі нашай школы 

захоўваюцца дзесяткі ўспамінаў нашых землякоў, якія апавядаюць аб штурме 

непрыступных умацаванняў. Вось радкі ўспамінаў Міклушонка Уладзіміра з в. 

Стэфанова. “Быў мабілізаваны ў польскую армію ў жніўні 1939 года. Ваяваў пад 

Люблінам з фашыстамі з 1 верасня. Пасля паражэння Польшчы трапіў у палон да 

Чырвонай Арміі, спадзяваўся хутка вярнуцца да дому, дзе яго чакала жонка і трое 

дзяцей, але дарэмна. Будаваў на Украіне ваенныя дарогі, абарончыя збудаванні, 

аэрадром. Калі ў 1942 была створана з былых польскіх ваеннапалонных армія Андэрса, 

дабраахвотнікам запісаўся ў яе шэрагі. Разам з корпусам трапіў спачатку ў Іран, потым 

Ірак, Палестыну, ваяваў у Афрыцы супраць танкавай арміі Роммеля. Сапраўдным 

пеклам, апавядаў ветэран, былі баі ў Італіі пры штурме фашысцкай абарончай лініі пад 

горадам Монтэ –Касіна. Там паўгода безпаспяхова  вялі баі канадскія, амерыканская, 

фрнцузскія, новазеландскія дывізіі. І вось саюзнікі кінулі супраць непрыступнай 

гітлераўскай крэпасці корпус генерала Андэрса. Сем сутак вялі бой падраздзяленні, дзе 

плячо ў плячо змагаліся беларусы, палякі, украінцы, рускія. Уладзімір Міклушонак вёў 
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агонь прамой наводкай з зянітнай гарматы па наземных цэлях. Ствол гарматы не 

астываў. Наўкола дым і грукат. Нібы сцяна з асколкаў мін і снарадаў, бомбаў закрыла 

варожыя пазіцыі. Здавалася, прайсці праз яе жывому чалавеку, немагчыма. Але коштам 

вялікіх страт салдаты-андэрсаўцы ўзялі крэпасць Монтэ-Касіна”  

 Дывізія панесла значныя страты, у тым ліку і шмат нашых землякоў засталося 

навечна на магільніку Монтэ-Касіна: Дземідовіч А. з в. Баяры, Маркевіч І. з в. Гарані, 

Крупка М. з в. Баравыя, Рамза Ф. з в.Барсукі, Мышко В. з в. Шніткі і шмат іншых. Пасля 

перамогі пад Монта–Касіна 5—ай Крэсовай дывізіі працягвала наступленне ўздоўж 

Адрыятыкі. Асабліва шмат загінула нашых землякоў пад Сан-Ларэттай У іх ліку: 

Машара І. з в. Вялікае Сяло, Лях У. з в. Гняздзілава, Ляўковіч С. з в. Іванава і шмат 

іншых. З 1 па 18 жніўня 1944 г. яе салдаты прымалі ўдзел у авалоданні г.Анконай, 

сталіцай вобласці Маркэ. Да верасня 1944 года дывізія ўдзельнічала ў баях па 

фарсіраванню рэк Міса, Чэсана, Мэтара і Полья. Пасля невялікага адпачынку корпус 

Андэрса пачаў наступленне ў неспрыяльных умовах гарыстай мясцовасці Паўночных 

Апенінаў.  “10 кастрычніка 1944 года 5-ая крэсовая авалодала Монтэ –Кроса (699 м.), 

Монтэ-Спінэ (600 м.) ад узроўня мора. Тады ж фарсіравалі раку Рабі. Разам з 5-м 

Брытанскім корпусам штурмавалі важны камунікацыйны вузел Форлі. Але найбольшыя 

страты дывізія панесла пад час наступлення на Балонію з 9 па 21 красавіка. Прозвішчы 

загінуўшых з нашай мясцовасці наступныя: Сівіцкі К.з в. Маласць, Парфяновіч Г. з 

в.Лосава, Лапацкі В. в. Рубашкі, Крупка А., в. Пялікі, Кашталян С. в. Крапіўнікі, 

Арлоўскі Ф. в. Стараселле і інш. Па нашых падліках у баях у Італіі загінула, было 

паранена і прапала без весткі каля 30 працэнтаў ураджэнцаў нашага раёна [4]. Пасля 

заканчэння вайны, на пачатку 1946 года 2-гі корпус Андэрса быў перакінуты ў Англію, 

дзе ў хуткім часе расфарміраваны. Частка ветэранаў засталася на Захадзе; вярнуліся ў 

большасці тыя, хто ўжо заставіў да вайны свае сем’і. 

 Акрамя корпуса Андэрса ў меншай ступені нашы землякі ваявалі і ў іншых 

фарміраваннях на Захадзе. Некаторыя ўраджэнцы раёна ваявалі ў складзе ваенна-

марскіх сіл. Мы ведаем, што ваенныя караблі польскага флоту змаглі ў 1939 годзе 

прарвацца ў Англію і прынялі ўдзел у баявых дзеяннях у складзе ваенна-марскіх сіл 

Вялікабрытаніі. На флот нашы землякі трапілі або праз тэрміновую службу, або былі 

афіцэрамі флоту. Найбольш вядомыя з іх тры браты, афіцэры-маракі Станкевічы. Іх маці 

Вікторыя з роду Руткевіч паходзіць з маёнтка Якубова, бацька Аляксандр Станкевіч – з 

Браслаўшчыны. Сярэдні сын Мамерт (1889–1939 гг.) закончыў Марскі кадэцкі корпус у 

Пецярбургу, служыў на браняносцы “Рурык”. Ваенны талент Мамерта праявіўся ў час 

марской бітвы з нямецкім флотам у 1916 годзе ў Рыжскім заліве, ён быў прызначаны 

начальнікам штабу Балтыйскага флоту ў чыне капітан-лейтэнанта, прыняў актыўны 

ўдзел у стварэнні марскога флоту незалежнай Рэчы Паспалітай. Перад вайной Мамерт 

Станкевіч быў капітанам першага акіянскага лайнера “Пілсудзкі” ў даваеннай Польшчы, 

які быў пабудаваны ў 1935 годзе ў Італіі пад яго наглядам. Карабель у пачатку вайны 

здолеў прарвацца ў Англію. Але праз некалькі месяцаў, падчас руху марскога канвою ў 

Аўстралію, быў атакаваны нямецкай падводнай лодкай і патануў. Капітан карабля 

Мамерт Станкевіч кіраваў выратаваннем людзей і экіпажа, апошні пакінуў карабель, 

месца ў лодках не хапіла, ён апынуўся ў ледзяной вадзе, памёр ад пераахалоджвання.  

 Яго брат Раман Станкевіч нарадзіўся ў Якубове ў 1898 годзе. Вучыўся спачатку ў 

Пскоўскім, потым у Пецярбургскім марскім кадэцкім корпусе, у гады першай сусветнай 

вайны служыў мічманам на мінным тральшчыку Т-15. У міжваеннай Польшчы ён 

працаваў выкладчыкам ў марской школе, быў адным з арганізатараў Пінскай ваеннай 

флатыліі. З 1935 года Раман Станкевіч быў капітанам флагманскага тарпеданосца 

“Бліскавіца” і камандаваў дывізіёнам караблёў. Перад пачаткам вайны згодна з планам 

“Пекін” пад камандаваннем Рамана Станкевіча яго дывізіён прарваўся ў 
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Вялікабрытанію. Наш зямляк мужна ваяваў у складзе англійскага ваеннага флоту, быў 

прызначаны камандзірам мінаносца “Мэдок”. Ён  загінуў роўна праз год пасля смерці 

брата – 26 лістапада 1940 года. Яго карабель у праліве Ла-Манш быў тарпедаваны 

нямецкай падводнай лодкай і патануў.   

Нашы землякі ваявалі і ў складзе ваенна-паветраных сіл на Захадзе, прымалі ўдзел у 

абароне паветранай прасторы над Англіяй. 

 Яскравы прыклад — лёс Генрыка Кузіновіча, маладога хлопца з горада Дзісны. 

Вывезены ў Табольск, пачуў пра армію Андэрса, самастойна дабраўся да яе. ўжо ва 

Ўзбекістане. Па прыбыцці ў Палестыну пачаліся палявыя заняткі, вучыліся наступаць. 

Генрык падаў просьбу служыць у авіяцыі. Атрымаў загад ехаць у Англію разам з 

дзісненскім калегам Мікалаем Камянецкім. Служыў у авіяцыі на бамбардзіроўшчыку 

стралком. 

 У ваенна-паветраных сілах Англіі ваяваў яшчэ адзін выпускнік Дзісенскай 

гімназіі – Вітольд Рэцінгер. Пасля заканчэння гімназіі ў 1937 годзе ён паступіў у 

афіцэрскую школу лётчыкаў. Неаднойчы ўдзельнічаў у паветраных баях з фашысцкімі 

лётчыкамі. Узнагароджаны шматлікімі ўзнагародамі, яму прысвоена званне палкоўніка 

авіяцыі. Мужна змагаўся ў небе Англіі і ўраджэнец Браслаўшчыны Ян Кляновіч, які 

таксама атрымаў афіцэрскі чын, а яго баявая дзейнасць адзначана вышэйшымі 

ўзнагародамі Вялікабрытаніі. Пры абароне паветранай прасторы Вялікабрытаніі загінулі 

стралок Папкоў Юрый і капрал Янчэўскі Леапольд з Дзісны. 

Ураджэнцы раёна ваявалі і ў складзе польскай арміі ў Францыі. У 1940 годзе загінуў 

пры абароне горада Тур маёр Леўша Баляслаў. 

 Змагаліся супраць фашыстаў нашы землякі і ў складзе першай асобнай 

парашутнай брыгады, якая была створана ў 1942 годзе. Яе салдаты вызвалялі Францыю і 

Галандыю, грамілі фашыстаў у Германіі. Шмат нараджэнцаў нашага раёна ваявалі і ў 

складзе 1-й польскай танкавай брыгады. Асаблівыя страты брыгада панесла пры 

вызваленні Францыі, Бельгіі, Галандыі. Пры ўзяцці горада Лан-Жумо загінуў Рачыцкі 

Напалеон з Дзісны, Скур’ят Уладзіслаў з в. Баравікі загінуў пры фарсіраванні канала 

Аксель у Галандыі—Рудак Мікалай з Забалоцця.  

 Ваявалі нашы землякі і ў ваенных аддзелах Вялікабрытаніі ў ахове ваенных 

аб’ектаў, зенітных часцях. Многія загінулі падчас бамбардзіроўкі нямецкай авіяцыяй 

гарадоў Англіі. 

Акрамя непасрэднага ўдзелу ураджэнцаў Дзісеншчыны ў складзе рэгулярных 

воінскіх злучэнняў мы знайшлі звесткі і аб удзеле нашых землякоў у руху 

Супраціўлення. Так у складзе францускіх партызан “макі” ваяваў Аляксандр Панізнік з 

в.Бабышкі і Аляксандр Уласевіч з в.Павяцце. 

На жаль, памяць аб загінуўшых воінах, якія ваявалі з фашыстамі на Захадзе не 

ўшанавана ў нашай мясцовасці. Ніводнага з іх прозвішчаў няма на стэлах і абелісках у 

вёсках нашага раёна. 

Дзякуючы гэтаму даследаванню Міністэрства культуры дало згоду на ўстаноўку 

мемарыяльнпй дошкі. 1 верасня 2019 года адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай 

шыльды на сцяне Міёрскага касцёла, у якім прынялі актыўны удзел і сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага”. 
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Фота Урачыстасць адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў гонар нашых 

землякоў, якія змагаліся на захадзе супраць фашыстаў. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

1. Знойдзеныя “арганаўтамі” артэфакты не толькі павялічаць колькасць экпанатаў 

музейнага фонда, але і будуць садзейнічаць павелічэнню колькасці наведвальнікаў 

музейнага аб’яднання. 

2. Многія знаходкі гурткоўцаў стануць падмуркам для далейшай працы вучоных 

даследчыкаў. 

3. Пошукавая дзейнасць дазволіла адкрыць новыя невядомыя старонкі гісторыі не 

толькі важныя для нашага краю, але і для ўсёй Беларусі. 

4. Гісторыя знаходак была адлюстравана на старонках не толькі мясцовых газет, 

але і рэспубліканскіх СМІ.  

5. Шмат знаходак падаравана Міёрскаму раённаму музею 
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