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1 верасня 2021 года 
адбылося ўрачыстае 

адкрыццё абноўленага 
гістарычнага музея. 

У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі раённай улады на чале са старшынёй Міёрскага 
райвыканкама Ігарам Валер'евічам Кузняцовым, яго намеснікам Валерыем 
Анатольевічам Драбам, загадчыкам аддзела адукацыі райвыканкама Жуком 
Аляксандрам Іванавічам.  

УРАЧЫСТАЕ 
АДКРЫЦЦЁ МУЗЕЯ 



Прысутнічалі настаўнікі школы, бацькі, ветэраны педагагічнай працы. Вядучымі 
імпрэзы былі вучні 9 “Б” класа Крэміс Улад, Няміра Віялета, Рубанік Арцём. Яны ў 
вершаванай форме распавялі пра значэнне музея для спасціжэння мясцовай гісторыі. 

Затым Словы да прысутных прамовілі Ігар Кузняцоў, дырэктар школы Святлана 
Пальчэх, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч, кіраўнік 
музейнага аб'яднання Вітольд Ермалёнак. Сімвалічную стужку перарэзалі Ігар 
Кузняцоў, Аляксандр Жук, Святлана Пальчэх. Затым адбылася экскурсія для гасцей 
па новай экспазіцыі гістарычнага музея. Яе праводзіў дырэктар музея Вітольд 

Ермалёнак. Ён распавёў аб адметнасцях новай экспазіцыі, якая была створана ТДА 
“Мастак-сервіс” з Полацка ў рамках ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю” ў 
рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 
Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці 
пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза”. Удзельнікі экскурсіі былі ў 

захапленні ад дызайну і мастацкага афармлення раздзелаў музея, багацця змешчаных 
у новай экспазіцыі матэрыялаў. Так як у У музеі выстаўлена толькі 10% знаходзячыся 
ў яго фондах экспанатаў, якія знаходзяцца ў яго фондах, таму кіраўнік музейнага 
аб'яднання паабяцаў размясціць навукова-дапаможныя фонды на сайце музейнага 

аб'яднання. 

У музеях  
тэлебачанне  

Адным з цудаў Міёршчыны па апытанні жыхароў раёна было вызначана музейнае 
аб'яднананне нашай школы. Яго дырэктар Вітаўт Ермалёнак распавёў аб унікальных 
экспанатах музея: выяве сабачкі на кераміцы, фальшывым арабскім дырхеме, 

экспанатамі знойдзеным кіраўніком музеяў у Тунісе, Турцыі, Албаніі і іншых краінах 
свету, гісторыі турэцкай літаўры. У музеі кнігі адбыліся здымкі праселкі 12 стагоддзя 
з выявамі рунаў, а ў этнаграфічным музеі быў аповед кіраўніка музея аб рэчах 
вясковага шаптуна для зняцця сурокаў. Здымкі праводзіла студыя гістарычных 
фільмаў імя Уладзімра Бокуна ў Мінску. У складзе групы былі: рэжысёр Арына 

Бокун, аператар Максім Куроўскі, вядучыя артысты Тэатра юнага гледача 
Мікіта Кратовіч, Валерыя Якубоўская. Прадзюсар Аляксандра Шаціла-

Вінчынская. Для далейшага больш падрабязнага знаёмства з нашым краем 
кіраўнік музеяў падараваў свае кнігі па гісторыі Міёршчыны. 

У верасні ў нашым музей-
ным аб'яднананні ў рамках 

праекта “Сем цудаў 
Беларусі” праходзілі здымкі 

перадачы “Сем цудаў 
Міёршчыны”.  



У сёлетнім жніўні ў Міёрскі раён прыехала шмат вы-
пускнікоў медыцынскіх універсітэтаў і каледжаў. Каб 
маладыя спецыялісты лепш ведалі край, куды яны 
прыехалі на працу па размеркаванні, кіраўнік 

прафсаюзнай арганізацыі 
вырашыла арганізавана 
наведаць музеі нашай шко-
лы. Краязнаўца Вітаўт Ер-
малёнак правёў экскурсіі ў 
этнаграфічным і абноўле-
ным гістарычным музеях. 
Маладыя спецыялісты 
змаглі даведацца пра гісто-
рыю края і побыт нашых 
продкаў на аснове 
арыгінальных экспанатаў 
музеяў. 



У музеі – госці з  
Мінска  

Жыхаркі беларускай сталіцы 
Алена Шняк і Юля Антух па 
рэкамендацыі знаёмых наведалі 

наша музейнае аб'яднананне. 
Нягледзячы на тое, што абедзве 
займаюцца далёкай ад гісторыі 
справай, яны актыўна цікавяцца 
гісторыяй Беларусі, самастойна 

ладзяць вандроўкі па найбольш 
знакамітых мясцінах нашай 
краіны.  

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па трох музеях, пазнаёміў наведніц з 
найбольш адметнымі экспанатамі музеяў і гісторыяй асобных знаходак. Напрыкан-
цы, каб лепш даведацца аб гісторыі Міёршчыны, госці набылі выданні Вітаўта Ерма-

лёнка. 

У музеі – экскурсія з 
Віцебска 

Арганізаваная група турыстаў з 
Віцебска наведала Міёрскі ра-
ён, дзе гід Будзько Наталля 

правяла ўдзельнікаў экскурсіі 
на балота Ельня, азнаёміла іх з 
флорай і фаўнай гэтай адмет-
най мясціны нашага краю. За-
тым экскурсанты пабывалі ў 

музейным аб'яднананні нашай 
школы. Экскурсавод Марыя 
Ермалёнак і дырэктар музеяў 

Вітаўт Ермалёнак правялі экскурсію па ўсіх трох музеях, дзе віцябчане змаглі даве-
дацца аб гісторыі Міёршчыны ад старажытнасці да сучаснасці. Зацікавіла гасцей і 
гісторыя выдатнага помніка архітэктуры ў Міёрах – касцёла ў імя Ўнебаўзяцца 

Панны Марыі. Экскурсію ля храма правёў Вітаўт Ермалёнак. 

У музеях – упаўнаважаныя па справах рэлігіі 

У верасні наша музейнае аб'яднананне наведалі ўпаўнаважаны па справах рэлігіі і на-
цыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь Аляксандр Румак і галоўны спецыяліст аддзела 
па ідэалагічнай рабоце, справах моладзі, рэлігіі і нацыянальнасцяў Віцебскага аблвы-

канкама Вячаслаў Хрол. Кіраўнік музеяў Вітольд Ермалёнак правёў экскурсіі па му-
зейным аб'яднананні, распавёў гасцям пра гісторыю асобных экспанатаў, асаблівасці 
развіцця Міёршчыны ў розныя гістарычныя перыяды. Наведвальнікі былі здзіўлены 
вялікай колькасцю незвычайных экспанатаў, якіх няма ў іншых музеях Беларусі. 



У музеях Ніна Скалабан 
Шмат хто з наведвальнікаў даведваецца пра нашыя музеі з сеціва інтэрнэту. Вось і 
аматарка гісторыі Беларусі з Мінска Ніна Скалабан мэтанакіравана прыехала з Мін-
ска, каб азнаёміцца з рарытэтамі музейнага аб'яднанання. Краязнаўца Вітаўт Ермалё-

нак правёў экскурсію, дзе на працягу больш двух гадзін знаёміў госцю музея з гісто-
рыяй музеяў і экспазіцый. Для лепшага знаёмства з Міёршчынай Ніна Скалабан 
набыла кнігі кіраўніка музеяў. 



Экскурсіі для вучняў нашай школы 

У верасні згодна з гадзінамі музейнай педагогікі абноўлены гістарычны музей навед-
валі вучні нашай школы. Экскурсію для дзяцей 4-а класа праводзіў настаўнік гісто-
рыі Максім Філіповіч. Сёлета чацвёртакласнікі ўпершыню пачалі вывучаць гісторыю 
роднай краіны ў новым навучальным прадмеце “Мая Радзіма – Беларусь”. Таму 
экскурсавод у даходлівай форме распавёў вучням, як гісторыя нашага краю 
спалучаецца з гісторыяй усёй Беларусі.  
Для вучняў 11 класа экскурсію правёў кіраўнік музейнага аб'яднання Вітаўт Ермалё-
нак. Старшакласнікі ўжо прайшлі навучальны курс ад старажытнасці да наша-
га часу, таму краязнаўца больш увагі акцэнтаваў на асаблівасці гісторыі Міёршчыны 
ў розныя перыяды гістарычнага развіцця, распавёў аб знакамітых асобах нашага 
краю, якія зрабілі вялікі ўнёсак у гісторыю краіны.  

Знаёмства з храмам 
Экскурсанты, прыязджаючы на Міёршчыну з розных гарадоў, не мінаюць адзіны вы-
датны помнік архітэктуры ў горадзе – касцёл у імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Пан-
ны Марыі. Чарговая група з Мінска для лепшага знаёмства з архітэктурным помнікам 
запрасіла правесці экскурсію Вітаўта Ермалёнка. Краязнаўца напачатку распавёў пра 

гісторыю будаўніцтва храма і святара Юзэфа Бародзіча, нястомнага будаўніка ка-
таліцкіх святыняў. Асабліва гасцей зацікавіла гісторыя помнікаў ля касцёла і інтэр'ер 
святыні. 

Фестываль  

«Жураўлі і журавіны” 

Ініцыятыва “Спадчына 
Міёрскага краю”,  

правяла з госцямі фестывалю 
пазванальную гульню  

“Рамёствы нашых продкаў”. 





НОВЫЯ ВЫДАННІ 

Вандруем, з працягам! 

Прыемна, калі добрыя справы маюць працяг. 
Гэтае сцверджанне датычыцца розных галін 
жыцця чалавечага, у тым ліку і справы 
кнігавыдавецкай. Калі плануецца і выходзіць 
друкам серыя кніг і гэтая серыя паступова 
разгортвае сюжэтную лінію краязнаўства, 
сувязі мінулых стагоддзяў і сучаснасці, то 
нельга пакінуць такое па-за ўвагай. Мы ж усе 
любім свой край? Вядома, што любім! Як 
любім, тады маем і ведаць аб ім, бо любоў 
значыць не толькі замілаванне прыгажосцю 
краявідаў, але і павагу, перш за ўсё – павагу да 
мінуўшчыны, да таго, чым жыў край у ста-
годдзях. У многіх мясцінах гісторыя пакінула 
свае сляды-адмеціны: у назвах, культавых 
камянях, помніках археалогіі, архітэктуры, у 
захаванай памяці аб лёсах выбітных дзеячаў 
навукі, мастацтва, ваеннай справы, гаспадаркі 
і палітыкі…  
Але пагорнемся да добрай справы. Гэтай 
справай, у межах рэалізацыі мясцовай 

ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына 
Міёрскага краю”, стала выданне працягам серыі “Чароўных вандровак пярсцёнкі”, 
а менавіта кнігі “Турыстычна-краязнаўчы маршрут “Дзісненскі пярсцё-
нак” (далей –“Дзісненскі пярсцёнак”, кніга). Аўтарам кнігі з’яўляецца кіраўнік 
гісторыка-краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, дырэктар музейнага аб’яднан-
ня, што дзейнічае на базе Міёрскай сярэдняй школы №3 імя Героя Савецкага Саюза 
Я.А. Томкі, кіраўнік рэалізацыі адзначанай вышэй ініцыятывы – Вітольд Антонавіч 
Ермалёнак. Кніга надрукаваная ў Мінску зусім нядаўна, яшчэ пахне свежай ты-
паграфскай фарбай. Тыражавала яе выдавецтва “Каўчэг” накладам у 300 асобнікаў, 
кожны з якіх мае ў сабе па 192 старонкі. Вокладка мяккая, расквечаная ў колеры 
арыгінальнага брэндбука раёна ў рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: уз-
мацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 
грамадзянкай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза. У верх-
няй частцы вокладкі, на галоўным яе баку, адлюстраваныя лагатыпы партнёраў у 
рэалізацыі Праекта, у тым ліку – і герб горада Міёры. “Дзісненскі пярсцёнак” – трэці 
арыгінальны турыстычны маршрут, які знайшоў сваё адлюстраванне ў шырокім дру-
ку, а папярэднічала яго выхаду публікацыя матэрыялаў па такіх маршрутах, як “Малы 
залаты пярсцёнак Міёршчыны” ды “Бронзавы пярсцёнак”– усе аўтарства Вітольда 
Антонавіча Ермалёнка. Зазначу, што асабліва прыемна гартаць кнігу не толькі таму, 
што яна выдатная сваім зместам, але і таму, што часткай гэтага маршрута ў суполцы 
“арганаўтаў” на чале з аўтарам маршрута ўласна ездзіў. Дзісненскі пярсцёнак уклю-
чае такія знакавыя мясціны, як Стары Пагост, Германавічы, Лужкі, Язна, Чэрасы. Ды-
яментам па гісторыі і славутасцях на шляху вандроўкі з'яўляецца Дзісна, таму марш-
рут атрымаў назву ў гонар гэтага, зараз самага маленькага, горада Беларусі.  



Прырода і старажытнасці, што трапляюцца на шляху “Дзісненскага пярсцёнка”, 
сапраўды захапляюць. 

  Цяпер да выдатнасцяў, якія чакаюць чытача на старонках кнігі. Па-першае, 
гэта арыгінальныя матэрыялы па гісторыі асобна акрэсленага кола нашай мясцовасці 
ад старажытнасці і да сучаснасці, сабраныя на працягу многіх гадоў руплівай і ня-
стомнай пошукавай працы ў “полі” (паходах, вандроўках, разведках), у даследаванні 
здабытых артэфактаў падчас “кабінетнай” (фондавай) працы. Гэтая інфармацыя сама 
па сабе мае велізарную каштоўнасць для нас. Па-другое, адзначым, канечне, выявы, 
змешчаныя па ўсім бегу старонак кнігі. Чым яны адметныя? Раскрыем гэтую акаліч-
насць: на іх мы бачым удзельнікаў паходаў – гурткоўцаў-“арганаўтаў”, якія зрабілі 
дзейсным, праехалі і перажылі ва ўражаннях і працы першасны тэарэтычны маршрут; 
партрэты вядомых асобаў даўняга часу і сучаснасці; выявы краявідаў, помнікаў ар-
хітэктуры і археалогіі, помнікаў на некропалях у тым стане, у якім іх заспелі 
вандроўнікі-даследчыкі таямніц краю. Цікава, што некаторыя з помнікаў, якія знайшлі 
свой адбітак у аб’ектыве фотаапарата краязнаўцаў, ужо не існуюць, таму сама па сабе 
іх фіксацыя выступае ў якасці каштоўнай крыніцы для будучых даследаванняў. Гэта, 
напрыклад, датычыцца гожай старасвецкай агароджы царквы Святога Мікалая ў 
вёсцы Чэрасы. Яна складалася з шэрагу слупоў з чырвонай цэглы, кожны з якіх меў 
аркападобнае закругленне ўверсе, а ў цэнтры – разынкавую муроўку з дробных ка-
меньчыкаў. Паміж слупкамі пралётамі была замацавана трывалая каваная агароджа ў 
выглядзе жалезных пруткоў са стральчатымі навершамі. На жаль, агароджа гэтая бы-
ла знішчана, зусім нядаўнім часам. Але, фотафіксацыя ўратавала яе для нашай памяці 
і памяці нашчадкаў. Па-трэцяе, такі паспяхова ўкладзены вопыт з’яўляецца прыкла-
дам для іншых краязнаўцаў нашай краіны, як у даследчай працы, так і ў выдавецкай 
справе. Па-чацвёртае, кожны ахвотны можа вывучыць прапанаваны ў кнізе маршрут і 
праехаць “Дзісненскі пярсцёнак” на машыне або на ровары, ды, на аснове кнігі, 
знайсці галоўныя помнікі ў вызначанай ваколіцы, а таксама зразумець іх каштоўнасць 
для гісторыі кожнай мясціны і Беларусі агулам. Восенню добра адкрыць за кубкам га-
рачай гарбаты ці кавы файную кнігу, пашамацець яе старонкамі і пакінуць у памяці 
асаблівы адбітак адчутага каларыту, які для кожнага будзе сваім і тым яшчэ больш да-
рагім сэрцу. “Дзісненскі пярсцёнак” выдатна пасуе такой мэце. Пазнаёміцеся з ім за-
раз, а ўвесну ці ўлетку – наперад, праедзеце яго і праверыце ўласным вопытам! Хай 
сваё карыстаецца попытам! А аўтару зычу мець натхненне і добрых сяброў на шляху 
здзяйснення задум. Поспехаў, каб вандраваць, з працягам! 

Ігар Кандратовіч 
навуковы супрацоўнік музея-запаведніка ў Заслаў’і 

МЕМУАРЫ ЗЕМЛЯКА 

У 2021 годзе ў выдавецтве “Новая кніга”, якое знаходзіцца ў горадзе Петрапаўлаўску-
Камчацкім, выйшла з друку кніга нашага земляка, які паходзіць з Орцаў, –  Кажана 
Станіслава Пятровіча пад назвай “Жизнь как на ладони. От Беларуси до 
Камчатки.” Выданне налічвае 568 старонак і шмат чорна-белых і каляровых 
фотаздымкаў. Наклад кнігі – 1000 асобнікаў. Гэта выданне – люстрадзён жыцця 
чалавека, які пражыў жыццё недарэмна і знайшоў сябе ў жыцці ва ўсе перыяды 
савецкай і паслясавецкай эпохі. Аўтар старонка за старонкай апісвае сваё жыццё ад 
пачатку нараджэння ў вёсцы Орцы 10 мая 1946 года і да часу выдання кнігі. Для 
чытача з Міёршчыны асабліва цікавымі будуць успаміны Станіслава аб сваім 
дзяцінстве, вучобе ў Орцаўскай пачатковай, затым у Павяцкай сярэдняй школе. Пры 
гэтым аўтар без прыўкрас паказвае цяжкасці пасляваеннага жыцця вёскі.  



Уразіць маладых чытачоў кнігі, што ў тыя 
часы нават за падручнікі трэба было 
плаціць; каб зарабіць на іх грошай, хлопчык 
нарыхтоўваў і здаваў кару лазы. Станіслаў у 
школе займаўся турызмам, лыжным 
спортам, любіў геаграфію, і таму паступіў 
на прырода-геаграфічны факультэт 
Смаленскага педінстытута. Падчас вучобы ў 
ВНУ быў паспяховым студэнтам: займаўся 
навуковай працай, удзельнічаў у 
агітбрыгадзе, праходзіў палявую практыку 
на Каўказе, быў старастам геалагічнага 
гуртка і камсоргам групы. Мог застацца 
вучыцца ў аспірантуры, але паклікала 
рамантыка, таму трапіў на самы край СССР 
– на Камчатку. Працуючы ў школе ў 
рыбацкім пасёлку на беразе Ахоцкага мора, 
наш зямляк уключыўся ў актыўную 
грамадскую дзейнасць, якая была заўважана 
кіруючымі органамі. Станіслаў атрымлівае 
рэкамендацыю для ўступлення ў партыю, а 
гэта было трамплінам для кар’ернага росту ў 

савецкай краіне. Таму ўжо ў 24 гады ён выбіраецца першым сакратаром Собалеўскага 
РК ЛКСМБ. Былі прапановы працаваць на мацерыку, але лёс склаўся так, што ўсё 
сваё жыццё беларус звязаў з Камчаткай. Кар’ерны партыйны рост спыніўся пасля 
крытычных выступленняў у 1977 годзе. Новы накірунак дзейнасці быў у 
“Саюздруку”. І тут праявіліся арганізатарскія і творчыя здольнасці нашага земляка, 
што яшчэ раз пацвярджае старажытную прымаўку: “Не месца ўпрыгожвае чалавека, а 
чалавек месца”. Дзякуючы актыўнаму ўдзелу ў грамадскай арганізацыі – “Таварыстве 
аматараў кнігі”, – Станіслаў перайшоў у абласное ўпраўленне паліграфіі, быў 
прызначаны дырэктарам абласнога кніжнага гандлю, на гэтай пасадзе шмат зрабіў 
для забеспячэння чытачоў разнастайнымі папулярнымі выданнямі. Пасля распаду 
СССР і стварэння прыватных выдавецтваў Станіслаў Пятровіч стварае прыватнае 
выдавецтва “Новая кніга”. У 80-х – 90-х гг. ХХ стагоддзя быў вялікі попыт на 
дэфіцытныя кнігі, таму нашаму земляку пашанцавала паспяхова развіваць сваю 
справу, стварыць сетку кнігарняў  “Новая кніга” па ўсёй Камчацкай паўвыспе і 
атрымліваць прыбытак, пашыраць вытворчасць кніжнай прадукцыі. У 2002 годзе 
была зарэгістравана холдынгавая кампанія, прэзідэнтам якой стаў Станіслаў Кажан. У 
сённяшні час нягледзячы на тое, што цікавасць да кнігі значна паменшылася, холдынг 
нашага земляка працягвае сваю дзейнасць. Станіслаў Пятровіч стаў карэнным 
жыхаром расійскага паўвострава, яго дзейнасць адзначана разнастайнымі 
ўзнагародамі, ён не аднойчы ўдастоены званняў “Чалавек года”, “Мецэнат года”. У 
2016 годзе стаў ганаровым грамадзянінам горада Петрапаўлаўска-Камчацкага. Наш 
зямляк праз усё жыццё захаваў цікавасць да падарожжаў, можна сказаць, што аб’ехаў 
увесь свет: ЗША, Мексіка, Францыя, Тайланд, Егіпет, востраў Балі – цяжка нават 
пералічыць усе краіны, дзе ён пабываў. Але на ўсё жыццё вандроўнік захаваў любоў і 
замілаванне да свайго краю, не забывае сваіх землякоў і сваякоў, наведвае сваю па 
ранейшаму родную вёсачку Орцы. Жыхары Міёршчыны таксама павінны ганарыцца 
сваім земляком з далёкай Камчаткі.  



 

Падарункі 

музею 

Набыткі Максіма Філіповіча 

Малады настаўнік гісторыі, які паходзіць з 
вёскі Цвеціна, атрымаў ад мясцовага 
аматара даўніны шмат знаходак для 
нашага музейнага аб'яднання. Самая 
старая знаходка – капейка-“лускавіна” 
часоў рускага цара Аляксея Міхайлавіча 
1648 года. У ліку цікавых экспанатаў – 
фрагмент апалчэнскага крыжа часоў 
царавання Аляксандра ІІ, піянерскі значок 
“Всегда готов!” і значок спартоўца “Готов 
к труду и обороне СССР” другой ступені 
даваеннага часу. У ліку набытых знаходак 
фрагмент бронзавага падсвечніка ХІХ ст., 
лыжка фірма “Fraget” пач. ХХ ст., спражкі салдат расійскай імператарскай арміі, 
медныя салдацкія грабеньчыкі. Там непадалёку праходзіла мяжа Польшчы з БССР, 
таму было шмат пабудавана пагранічных застаў – “стражніц”, “чорным капальнікам” 
было знойдзена шмат гузікаў польскіх жаўнераў 20-х – 30-ых гадоў, а таксама гузікаў 
рускіх салдат часоў Першай сусветнай вайны. Для папаўнення калекцый Максім 
Філіповіч набыў некалькі бронзавых заручальных пярсцёнкаў ХІХ –  пач. ХХ ст., а 
таксама фрагмент пярсцёнка з узорам ХІІ ст. Дзякуючы рупліўцу нашыя музейныя 
фонды папоўніць шмат знаходак куляў і гільзаў, шрапнелі ХVIII – XX ст..  

Падарунак з Лондана 

Актыўная “арганаўтка” падчас вучобы ў 
школе, экскурсавод гістарычнага музея  
Ермалёнак Юлія і далёка ад радзімы не 

забывае набываць для музея цікавыя 
экспанаты. У чарговы раз пабываўшы ў 
нашай школе на адкрыцці абноўленага 
гістарычнага музея, яна падаравала малюнак 
на шоўку “Дзяўчына з кацянём”. Яго памеры 

10 х 11 см. Гэта копія карціны вядомага 
французскага мастака Жана-Баціста Перано 
(1715 – 1783 гг.), які быў добра вядомы ў 18-
м стагоддзі як майстар партрэтнага жанру. 
Для яго прац характэрна мяккасць, 

пяшчотнасць, лірычны сюжэт. Падараваная 
нам копія была выканана на шоўку ў пачатку 
20-га ст. 



Падарункі ад Маслы 
Станіслава 

У чарговы раз падчас нашай сустрэчы супрацоўнік 
банка з Брэста, наш зямляк Масла Станіслаў падараваў 
для гістарычнага музея некалькі манет. Найбольш 

старая з іх – з  Афганістана, вартасцю 5 афгані 1961 
года. На яе аверсе – выява караля Афганістана Заір 
Шаха. Наш руплівец падараваў нам дзве манеты 
Вялікабрытаніі вартасцю 2 пенсы 1979 года і 20 пенсаў 

1982 года. Дзякуючы рупліўцу калекцыя музея папоўнілася манетай Польскай 

Народнай Рэспублікі наміналам 20 злотых 1976 года. На ёй змешчана выява дзеяча 
кампартыі Польшчы Марцэлія Навотка (1893 – 1945). Падаравана была і манета 
Федэратыўнай Рэспублікі Германіі дзве маркі 1975 года. На яе аверсе – выява 
партрэта Конрада Адэнаўэра, першага федэральнага канцлера Германіі пасля Другой 
сусветнай вайны. Станіслаў падараваў нам і шведскую манету вартасцю 1 крона з 

выявай караля Карла XVI Густава чаканкі 1977 года. У музей кнігі і друку клапатлівец 
падараваў мемуары свайго стрыечнага брата Кажана Станіслава пад назвай “Жизнь 
как на ладони. От Беларуси до Камчатки.” 

Падарункі ад Славаміра Даргеля 

Не з пустымі рукамі наведаў наш музей пісьменнік з Белеўцаў Славамір Даргель. У 
падарунак ён прывёз факсімільнае выданне 1910 года “Кароткая гісторыі Беларусі” 
Вацлава Ластоўскага і “Кароткі нарыс беларускай гісторыі” У. Ігнатоўскага, а таксама 

выданні для школьнікаў – вершы М. Лермантава і паэму “Слова аб палку Ігаравым”. 
Асаблівая падзяка нашаму земляку за паперу, неабходную для выдання нашай газеты. 

Падарункі ад “арганаўта”

Урбановіч Сяргей, які актыўна займаўся ў гуртку “Арганаўты мінулага” 
напрыканцы ХХ ст., набыў для нашага гістарычнага музея шмат новых цікавых 
знаходак. Найбольш вылучаюцца з іх падвескі – конікі. Найстарэйшая з іх – 

прымітыўна вырабленая бронзавая скульптурка коніка памерамі 7 см на 5,5 см, 
якую можна датаваць VI – VII cтст. н.э. Больш дасканалая праца – фрагмент коніка 
Х – ХІІ стст. Найбольш вялікая колькасць падараваных знаходак – спражкі ад паса і 
адзення мужчын і жанчын VIII – XIII стагоддзяў.  



Разнастайныя іх формы, выраблены яны з 
бронзы і медзі. Падобныя ўпрыгожанні былі 
характэрны для балтаў і славянаў. У 

калекцыю ў музей трапілі і некалькі 
заручальных пярсцёнкаў і пярсцёнкаў-
пячатак з бронзы, якія належалі сялянам, 
але адна з пячатак мае геральдычныя 
адзнакі, толькі герб намі пакуль не 

вызначаны. З часоў сярэднявечча мы 
атрымалі і тронкі ад сцізорыка, вырабленыя 
з бронзы і ўпрыгожаныя арнаментам. З 
жаночых упрыгожанняў маем зараз некалькі 

бразготак, бронзавыя гузікі з салярным 

арнаментам. Шмат знаходак толькі 
фрагментарныя. Найбольш цікавыя – гэта 
фрагменты  бронзавага пісала, бранзалетаў, 
падвесак, крыжыкаў. 

Набыткі кіраўніка музея 

Па абмену з калекцыянерам і музейшчыкам з Полацка Мікалаем Панкратам Вітаўт 
Ермалёнак набыў шмат экспанатаў. Найбольш цікавы 
экспанат – супніца з бронзы ХІХ стагоддзя з манаграмай 

лацінскімі літарамі “S. А”. Нашы музейныя фонды 
папоўніліся набыццём мясарубкі фірмы “Braland”, 
вырабленай у пачатку ХХ стагоддзя ў ЗША. Для 
этнаграфічнага музея Вітаўт Ермалёнак набыў у 
музейшчыка з Полацка шмат разнастайнага посуду: 

падносы з медна-нікелевага сплаву, некалькі вялікіх 
бронзавых місак першай паловы ХХ стагоддзя, бронзавую 
патэльню гэтага ж часу, падшклянкі з цынка. Музейную 
хату другой паловы ХХ стагоддзя ўпрыгожаць 
скульптуркі балерыны-лісы, пеўніка, зубра, сабакі, 

вырабленыя  з парцаляны, керамікі і шкла, якія датуюцца 
другой паловай ХХ стагоддзя. Менавіта ў пасляваенны 
перыяд было модна падобнымі статуэткамі ўпрыгожваць 
свае кватэры. З рэчаў пасляваеннага часу мы набылі стары 

тэлефон 1960 года вытворчасці рыжскай фабрыкі “ВЭФ”. 
Мікалай Глебавіч падараваў для гістарычнага музея  шмат 
дакументаў першай паловы ХХ стагоддзя, іх апісанне будзе надрукавана ў наступным 
нумары. 



З Новым навучальным 
Годам ! 

З Новым Годам – навучальным, 
велічальным, спачувальным! 
Хай узводзяць помнік “ВЕДЫ” 
ведуны і прайдзісветы, 
Жыцень, Рай, Спарыш, Багач, 
/ …неназваны мной, прабач /. 
Змалаціце акалот, 
каб на ўсіх стырнах улады 
“ВЕДЫ” ведалі: аплот – 
як прыстанак для плеяды 
з абвяшчэннем: “Новы Год – 
пераможны наш паход! ”  
Абуджаем Запаветы: 
В Е Д Ы года – зімы, леты, 
верасня пад'ёмны трон… 
Кожны дзень наш не мікрон – 
служыць промням незвычайным. 
Новы Год, будзь павучальным, 
пазыўным, а не маўчальным. 
Загарні мяне ў свой схрон. 
А пачую В Е Д А Ў звон – 
буду зноў з табой – адчайным! 
Сяргей Панізьнік, наведнік лявон-
пальскі, 
магілёўскі, львоўскі…  

На зычлівым ганку 
“Выбач, дзядзька, за трывогу, але толькі 
прыйдзі ка мне 
ні зелен, як лісьціна, ні сінь, як вална на 
вадзе, ні панур, 
як воўк, прыйдзі такей, як я сам!” 
(З запрашэння В. А. Ермалёнка Хатніку-
Дамавіку 
пасяліцца ў музейнай Хаце). 
Быў у Вітаўта замак. 
І наш Вітаўт-Вітольд 
не пячору, не грот, – 
мае замак таксама. 
Ёсць і герб – “Калаўрот”. 
Хай анёл не гаруе, 
а трымае хлеб-соль. 
Дамавік здыме збрую. 
Узбраенне ж – пад столь: 
не праціснецца золь. 
І загадка з адгадкай 
абнадзеіць Сусвет: 
“У турыне лісіца?” 
Не! Там продкавы след 
беражэ запавет – 
ад падмурка да маціц 
Дабравест напаўняць: 
Беларусь, нашу маці, 
як ікону абняць, 
у асвечанай Хаце 
Жыція абнаўляць! 
                           19.04.2015 

Звонкае Міёрскае Сонца       
Вітольду Ермалёнку 
Ці падносіць эмігрант 
паэтычнай Эме грант? 
Не! Паслаў Еўрасаюз 
Беларусі свой картуз; 
а Вітольду Ермалёнку 
з даручэннямі скарбонку: 
НАМ – з Пляцоўкі залатой 
выдаць Спадчыны сувой; 
ВАМ – з падтрымкай абнавіцца 
і фінансава спавіцца… 

Верыцца, што іх грымёры 
падмалодзяць і Міёры. 
Ты пасадзіш Даўніну 
на каўчэг – і на Дзвіну; 
да варагаў, ці да грэкаў… 
О, Саюз! Усім, хто клічнікі, – 
выдаў новыя налічнікі. 
Гляньце ў школьнае ваконца: 
звонкае ў Міёрах сонца! 
Сяргей Панізьнік з 
прыдзвінскага папара. 2021 

“Міёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 
гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і 
моладзі” 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., 
Філіповіч М. 
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