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МЁРСКАЯ ДАЎНІНА  
Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 
гуртка “Арганаўты мінулага”  

№ 6 (136) 2022 г.  

ЭКСКУРСІІ 

1 чэрвеня гістарычны музей 
наведалі краязнаўцы з Латвіі 
Калніш Віктар і Паўловіч 

Мікола. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак 
распавёў аб выкананні 
ініцыятывы па стварэнні 

культурна-гістарычнай 
моладзевай пляцоўкі “Спадчына 
Мёрскага краю” і новай 
экспазіцыі. Госці пазнаёміліся з 

раздзеламі абноўленага 
гістарычнага музея, разгледзелі новыя экспанаты. Наведалі краязнаўцы з Латвіі і створаную ў 
рамках праекта ІТ-лабараторыю, даведаліся пра яе абсталяванне для экскурсій і даследчай працы. 

Мікола Паўловіч падараваў для музейнага аб’яднання шмат сваіх новых знаходак. 

Экскурсіі для жыхароў Мёршчыны 

11 чэрвеня для аматараў мінулага з 
Мёрскага раёна правёў экскурсіі 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 

Напачатку адбылося знаёмства з 
касцёлам Унебаўзяцця Найсвяцейшай 

Дзевы Марыі, дзе экскурсанты 
даведаліся пра гісторыю будаўніцтва 
святыні і яе інтэр'ер. Краязнаўца 

пазнаёміў наведнікаў з гісторыяй 
помнікаў на цвінтары касцёла і 
шыльдамі на сценах храма, а таксама з 

цікавымі надмагіллямі на старых 
мёрскіх могілках. Асабліва спадабалася 
жыхарам Мёршчыны экскурсія па 

музейным аб’яднанні. Вітаўт 
Ермалёнак распавёў ім аб гісторыі 
музеяў і найбольш цікавых экспанатах. 

Асабліва вялікае ўражанне на экскурсантаў аказала сялянская хата і прадметы побыту мінулых 

часоў. 
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13 чэрвеня музейнае аб'яднанне 
наведалі вучні 5 – 7 класаў ДУА 
“Ахрэмаўская яслі – дзіцячы сад 
сярэдняя школа” Браслаўскага 
раёна. Суправаджалі школьнікаў 
настаўнік гісторыі Вячаслаў Кроп і 
настаўніца фізікі Ірына Бурая. 
Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 
Ермалёнак правёў для гасцей 
экскурсію па трох музеях. Вучні былі 
рознага ўзросту, таму экскурсавод у 
даходлівай форме паказаў агульныя рысы і асаблівасці развіцця Браслаўшчыны і Мёршчыны, 

асабліва зацікавіў дзяцей рэчамі, якія паходзяць з 
Браслаўшчыны. Так, у наваколлі Ахрэмаўцаў быў 
знойдзены свяцец на два рагі для лучыны, які перадаў у 
музей Мікола Паўловіч. Шмат новага для сябе ўбачылі 
школьнікі ў інтэр'еры музея “Сялянская хата”. 
 
24 чэрвеня адбылася экскурсія для вучняў ДУА “СШ 
№1 г.Браслава”. Яе праводзіў кіраўнік па ваенна-
патрыятычным выхаванні Філіповіч Максім. Падчас 
экскурсіі па ўсіх музеях ён зацікавіў школьнікаў 
адметнымі экспазіцыямі і рарытэтамі, якія знаходзяцца ў 
раздзелах музейнага аб’яднання. Асаблівую ўвагу ён 
надаваў тым экспанатам, якія былі знойдзены на 

Браслаўшчыне. Экскурсанты пераканаліся ў 
цеснай знітаванасці гісторыі Браслаўшчыны 
і Мёршчыны. 
28 чэрвеня музейнае аб’яднанне наведалі 

госці з Мінска. Экскурсію для іх правёў  
кіраўнік па ваенна-патрыятычным 
выхаванні Максім Філіповіч. Ён пазнаёміў 
гасцей з гісторыя стварэння музеяў, 

распавёў аб найбольш адметных экспанатах, 
якія з’яўляюцца гонарам музейных 
экспазіцый. 

Абед у “Сялянскай хаце” 

Традыцыйна завяршае навучальны год археолага-
краязнаўчы гурток “Арганаўты мінулага” у 

этнаграфічным музеі. Кіраўнік гуртка Вітаўт 
Ермалёнак арганізаваў 1 чэрвеня для самых 
актыўных удзельнікаў гуртка абед у “Сялянскай 

хаце”, на якім і былі падведзены вынікі 
навучальнага года. Не аднойчы наведваючы 
этнаграфічны музей, гурткоўцы ведалі 

прызначэнне многіх рэчаў. Зараз яны павінны былі 
падрыхтаваць сялянскі абед; з гэтай задачай яны 
справіліся паспяхова, растапілі печ, падрыхтавалі 

ежу. Асабліва завіхалася над прыгатаваннем 
сялянскіх страў Буёнак Ульяна, Дзям’янаў Яўген, 

Шчука Валя, Рудзёнак Ліза, Сухачова Юля ды 

іншыя. Абед, згатаваны ў печы, быў усім даспадобы. 
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Нашы поспехі  
У заключным этапе рэспубліканскага конкурсу “Экспанат для музея” прыняло ўдзел 76 
даследчых прац вучняў – краязнаўцаў з усёй краіны. На конкурс была даслана і работа Вішнеўскага 

Максіма, якая была паспяхова прадстаўлена на абласным этапе. Для рэспубліканскага этапа 
яна была дапрацавана з улікам патрабаванняў конкурса, у чым важкую ролю адыграла Вольга 
Ясінская. У выніку праца нашага даследчыка была адзначана дыпломам трэцяй ступені. 

Экскурсія на Браслаўшчыну 

Аматары вандровак па родным краі, вучні 8-а класа на чале 
з класным кіраўніком Ларысай Лапкоўскай і настаўнікам 
гісторыі Максімам Філіповічам, здзейснілі падарожжа па 
Браслаўскім раёне. Мэтай вандроўкі было знаёмства з 
цікавымі гістарычнымі і архітэктурнымі помнікамі нашых 
суседзяў. Экскурсію праводзіў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, 
які добра ведае гісторыю Браслаўшчыны.  
Падчас дарогі на Браслаў экскурсавод распавёў аб знакавых 

месцах, якія былі на шляху падарожжа. Дзеці даведаліся пра 
гісторыю Пераброддзя і яго асноўныя помнікі: касцёл 
Найсвяцейшага Сэрца Езуса пабудовы 1933 года і царкву ў 

імя Святога Георгія, будаўніцтва якой было завершана ў 1911 
годзе. Наступнай кропкай маршрута стала мястэчка Іказнь. 

Вітаўт Ермалёнак распавёў 

пра гісторыю замка, 
пабудаванага Янам Сапегам 
на востраве ў 1504 годзе, пра 

велічную каталіцкую святыню, узведзеную з мясцовых камянёў у 
1912 годзе. На цвінтары знаходзіцца магіла святара – арганізатара 
будаўніцтва касцёла Міхаіла Буклярэвіча, які быў расстраляны 

бальшавікамі разам з сястрой Эміліяй у 1919 годзе. У Іказні на 
высокім узвышшы была пабудавана ў 1905 годзе царква ў гонар 
Свяціцеля Мікалая ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Але асабліва 

шмат што пабачылі і пачулі школьнікі падчас экскурсіі ў Браславе. 
Напачатку яны пазнаёміліся з гісторыяй і інтэр'ерам касцёла Маці 
Божай пабудовы 1824 года і рэканструяванага ў 1897 годзе, царквы ў 
імя Свяціцеля Мікалая, таксама пабудаванай у 1897 годзе. На 

Замкавай гары ўдзельнікі экскурсіі не толькі любаваліся краявідамі, 
але і слухалі гісторыю Браслава, яго замкаў і легенду аб паходжанні 
гэтага старажытнага горада. Уразіў экскурсантаў і аповед пра 

доктара Станіслава Нарбуту, які 
пахаваны на Замкавай гары, яго 
бескарыслівае служэнне 

навакольнаму люду. Далей шлях 
падарожнікаў працягваўся ў Опсу, дзе 
знаходзіцца велічны палац, 

пабудаваны графам Плятарам у стылі 
мадэрн у 1904 годзе па праекту 
архітэктара Целяжынскага.  

Пасля Першай сусветнай вайны тут 
размяшчалася славутая на ўсю даваенную Польшчу сельскагаспадарчая школа. На жаль, у сённяшні 
час палац пакрысе разбураецца, бо ўжо даўно тут няма дбайнага гаспадара. Удзельнікі экскурсіі з 

цікавасцю блукалі па пакоях палаца ды аглядалі іншыя захаваныя пабудовы – флігелі, лядоўню, 
каменны мост праз роў, які ахінаў парк. Краязнаўца распавёў вучням аб гісторыі вёскі Опса і 
легенды гэтай мясцовасці. Не абмінулі ўвагай экскурсанты і касцёл у імя Яна Хрысціцеля, які быў 
пабудаваны ў пачатку ХХ стагоддзя ў неараманскім стылі.  
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Ля святыні захавалася прыгожая агароджа з цэглы таго часу. Зачынены 
пасля вайны савецкімі ўладамі, ён вытрымаў выпрабаванне часу і зараз 

вернікі маюць магчымасць маліцца Пану Богу ў гэтым храме. Канечнай 
кропкай нашага падарожжа былі Відзы. Гэта вялікае паселішча са сваёй 
старадаўняй гісторыяй. Лёс не быў для яго літасцівы. У гады Першай 

сусветнай вайны лінія фронту праходзіла якраз праз паселішча, амаль 
усё насельніцтва якога стала ўцекачамі і не вярнулася ўжо ніколі на 
радзіму. Відзы слаўныя перш за ўсё сваім велічным касцёлам у імя 

Нараджэння Дзевы Марыі, адным з самых высокіх на Беларусі,  
пабудаваным у 1914 годзе. Храм быў напаўразбураны падчас вайны, але 
цудам ацалеў, быў адрэстаўраваны. Пасля Другой сусветнай вайны 

савецкія ўлады забралі яго ў вернікаў і зрабілі там спачатку 
зернясховішча, потым спартыўную залу вучылішча. Толькі ў 1989 годзе 
храм быў вернуты католікам, нанава адрэстаўраваны і зараз цешыць 

вока сваім выглядам. Яго высокія спічастыя вежы быццам пранізваюць 
самі нябёсы. Прыгожа аздоблена і тэрыторыя вакол плябаніі. Акрамя 
касцёла вандроўнікі з Мёраў пазнаёміліся і з іншымі цікавосткамі 
Відзаў – будынкам старога млына, праваслаўнай царквой у імя Святога Мікалая, якая была 

пабудавана ўжо ў наш час, цагляным будынкам 
стараверскай царквы ў імя Успення Прасвятой 
Багародзіцы 1907 года пабудовы па праекту 

архітэктара Л. Вітан-Дубейкоўскага ў стылі 
мадэрн. У Відзах быў пахаваны і Тадэвуш 
Ваўжэцкі, які пасля палону Тадэвуша Касцюшкі 

ўзначаліў паўстанне 1794 года ў Рэчы Паспалітай. 
У савецкія часы надмагільны помнік быў 
знішчаны, зараз адноўлены. Вяртаючыся дадому, 

па жаданні класнага кіраўніка Ларысы 
Лапкоўскай, якая вывучае радавод Плятараў, 
удзельнікі падарожжа наведалі Бяльмонты. Вітаўт 

Ермалёнак распавёў пра гісторыю гэтых мясцін, прыгожы палац Гільзенаў-Плятараў, багацці 
культурнай спадчыны, ад якой нічога амаль не засталося. Дзеці змаглі паблукаць па сцежках 
маляўнічага парку, дзе яшчэ засталіся экзатычныя дрэвы. На могілках яны пабачылі захаваныя 

капліцы, дзе былі пахаваны колішнія ўладальнікі сядзібы ў Бяльмонтах, камень у гонар Станіслава 
Мануцы. Чарговая экскурсія пакінула ў вучняў-падарожнікаў незабыўнае ўражанне. 
 

2 чэрвеня на месцы расстрэлу яўрэйскага насельніцтва нашага райцэнтра ля в. Крукаўка адбыўся 
мітынг-рэквіем “Па кім звіняць званы”. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі мясцовай улады, жыхары 
райцэнтра, сведкі вайны, школьнікі. Выступоўцы ў сваіх словах адзначалі жудаснасць тых падзей – 

расстрэл мірных жыхароў ад немаўлят да глыбокіх старых толькі за тое, што яны былі яўрэямі. 
Усяго было забіта карнікамі 758 чалавек. Памяць загінулых 80 гадоў таму была ўшанавана хвілінай 
маўчання, да помніка на магіле былі ўскладзены кветкі. 

Экскурсія ў Лявонпаль 

Аматары вандровак, настаўнікі з нашай школы, наведалі адну з 
цікавейшых мясцін у нашым краі – былое мястэчка Лявонпаль. 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч распавёў сваім калегам пра 
славуты шляхецкі род Лапацінскіх, дзякуючы якім да гэтай пары 
захаваліся цікавыя помнікі – палац пабудовы 1769 года, былая 

ўніяцкая царква ў гонар Святой Тройцы, пабудаваная ў 1773 – 1774 
гадах з дрэва, унікальны помнік у гонар Канстытуцыі 1791 года – 9 
метровая калона – пра музеі, створаныя няўрымслівым паэтам і 

краязнаўцам Сяргеем Панізьнікам. На жаль экскурсанты маглі 
пераканацца, што ў наш час выдатныя гістарычныя помнікі Лявонпаля 
працягваюць разбурацца.  
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Стварэнне банка даных нацыянальнага здабытку 

Згодна з рашэннем Рэспубліканскага міжведамаснага каардынацыйнага савета па патрыятычным 
выхаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь Нацыянальная Акадэмія Навук накіравала па ўсіх 

раёнах краіны формы анкеты для ўключэння важных аб’ектаў у банк дадзеных нацыянальнага 
здабытку Рэспублікі Беларусь. Таму краязнаўца Вітаўт Ермалёнак і кіраўнік па ваенна-
патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч падрыхтавалі па Мёрскім раёне свае прапановы па 

ўключэнні ў банк дадзеных нацыянальнага здабытку выбітных гістарычных асобаў Мёршчыны, 
знакавых гістарычных падзей, найбольш выдатных помнікаў архітэктуры, археалогіі, культуры і 
прыроды. Агульная колькасць звестак па нашым краі склала 20 старонак тэксту. 

Памяць пра педагогаў-ветэранаў 

Згодна з рашэннем Віцебскага абласнога камітэта арганізацыі работнікаў устаноў адукацыі і навукі  
памяць пра настаўнікаў – ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны павінна быць ушанавана ва УК 

“Віцебскі абласны музей імя Героя Савецкага Саюза М.Ф. Шмырова” у экспазіцыі “Педагогі 
Віцебшчыны – удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны.” Наша школа была адчынена толькі ў 1981 
годзе, таму ў ёй працаваў толькі адзін ветэран – Аляксандр Іосіфавіч Капітанаў. Дзякуючы 

даследчай працы Ігара Кандратовіча, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Максім 

Філіповіч падрыхтаваў для экспазіцыі неабходны матэрыял пра гэтага выдатнага педагога -
ветэрана вайны. Па прапанове краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка былі сабраны звесткі і пра педагогаў-

ветэранаў, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, з іншых школ раёна: Міхаіла Латышова, Іллю 
Мацкевіча, Фелікса Лаўчыноўскага, Аркадзя Пугаўку, Паўла Марціняту, Пятра Лаўрычонка, Барыса 
Клопава, Пятра Лаўрычонка, Шчая-Зубраву і іншых. 

Палатачны лагер 

Настаўнікі нашай школы Уладзіслаў Кашкур, 

Алена Валеўка, Максім Філіповіч арганізавалі 

для вучняў школы турысцкія паходы на возера 
Важа. У час лагеру адбыўся раёны турысцкі злёт, 
прысвечаны году гістарычнай памяці. У конкурсе 

“паласа перашкодаў” вучні занялі трэцяе месца. 
Таксама трэцяе месца атрымала вучаніца 10 класа 
Рубанік Караліна ў конкурсе “першая даўрачэбная 

дапамога”; другое месца атрымала Васюцёнак 

Анастасія за конкурс газет “Будні злёту”. Вучні 
сёмых класаў паспяхова ўдзельнічалі ў конкурсе 

краязнаўцаў. 

Падарожжа ў Аб’яднаныя Арабскія Эміраты 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак штогод не толькі вандруе па родным краі, але здзяйсняе і 
больш далёкія падарожжы ў іншыя краіны свету. Сёлета ён наведаў дзяржаву, размешчаную на 
поўдні Аравійскага паўвострава,– Аб’яднаныя Арабскія Эміраты. З сямі маленькіх эміратаў, якія 
ўваходзяць у гэтую дзяржаву, падчас свайго падарожжа ён наведаў чатыры: Рас-Эль-Хайм, Дубай, 
Фуджэйру, Шарджу ды султанат Аман. Гатэль, дзе бавіў час мёрскі краязнаўца, знаходзіўся ў 
эміраце Рас-эль-Хайм; назва гэтага эмірата ў перакладзе з арабскай мовы гучыць як “верхавіна 
шатра”. Краязнаўца выбраў для адпачынку вельмі зручны гатэль на самым беразе Персідскага 
заліва. У адрозненні ад брэндавых шматпавярховых хмарачосаў Хілтана з яго было зручна – меньш 
за сто метраў – дабірацца да мора, ды і басейн быў на адлегласці некалькіх метраў ад пакоя, дзе 
пасяліўся краязнаўца. Наяўнасць кандыцыянераў у гатэлі, крамах, музеях ды ў транспартных 
сродках давала магчымасць добра пераносіць спёку ад 40 да 50 градусаў. Ля гатэля шматлікія 
пальмы, зялёныя насаджэнні, кветкі, газоны дзякуючы сонечным батарэям аўтаматычна паліваюцца 
вадою. У эміратах, дзе толькі спякотнае сонца і гарачы пясок пустыні, рэдкія зараснікі вярблюджай 
калючкі, амаль ніякай іншай расліннасці, была прынята дзяржаўная праграма азелянення –  
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 пасадзіць 250 млн дрэў. Вада для іх мусіла паступаць 
з нешматлікіх крыніц аазісаў ды з апрэсненай 

марской вады, для вытворчасці якой пабудавалі 
магутныя заводы. І праграма паспяхова выконваецца. 
У нас было харчаванне па прынцыпу “ўсё ўключана”, 

таму мы маглі ў рэстаране пакаштаваць шмат страў 
кухні арабскіх эміратаў. Выбар быў вялікі як на абед, 
так і на сняданак і вячэру. Колькасць страў даходзіла 

да 50 найменняў. Пералічым толькі  некаторыя  з іх. 
Адметнасць арабскай ежы – наяўнасць абавязкова 
вострых прыпраў: гваздзікі, кардамону, куркумы, 

вострага перцу, карыцы, лайма. Найбольш падабаліся 
наступныя арабскія стравы: ферыд – тушонае мяса з 
гароднінай, гусі – ягняціна з рысам і арэхамі, аль 

мадруба – рыба ў вострым соўсе, мутабэле – 
баклажаны з часнаком і арэхамі, табуле – салат з 
пятрушкай, булгурам і мятай, фатуш – салат з 
грэнкамі з лавашу, балалім – лапша з амлетам, 

фалафель шарыкі з нутавага пюрэ з гароднінай і інш. 
Шмат было страў і дэсертных. А вось першых страў 

было мала, яны нагадваюць беларускія поліўкі. У адрозненне ад Турцыі ды Егіпта, дзе былі 

развітыя цывілізацыі ў старажытнасці, эміраты бедныя на помнікі сівой даўніны. У Рас-эль-Хайме 
мы бачылі толькі вежу форта Дхайя 16-га стагоддзя, ды і тая практычна цалкам аднаўляецца ў наш 
час, а ў нацыянальным музеі галоўнае месца займаюць раздзелы аб рыбалоўстве і лаўцах перлаў. 

Цікавасць выклікае ў турыстаў закінутая вёска аль Джхазіра. Мясцовае насельніцтва бедуінаў 
цалкам яе пакінула і перасялілася ў шыкоўныя вілы, якія для сваіх грамадзян будуе дзяржава. Тры 
мячэці, пустыя хаты сведчаць пра тое, як жылі яшчэ зусім нядаўна карэнныя жыхары Аравійскага 

паўвострава.  
Пра тое, што паселішчы з’явіліся тут яшчэ ў эпоху неаліту, сведчыць і наша знаходка каменнага 
разца, якому 6 тысяч год. Праязджаючы па эміратах, не перастаеш здзіўляцца дасягненням краіны 

за 30 год. Прасторныя выдатныя аўтадарогі цалкам асвятляюцца ноччу па ўсёй сваёй даўжыні. 
Асаблівае ўражанне ў мяне засталося ад падарожжа ў Дубай, сталіцу аднайменнага эмірата. 
Прыклад развіцця гэтага эмірата паказвае, як можна дасягнуць  вышынь сучаснай цывілізацыі, не 

маючы карысных выкапняў, а толькі дзякуючы разумнай фінансавай і эканамічнай палітыцы. 
Даходы ад здабычы нафты складаюць менш за 5 % гадавога бюджэту краіны. Сама назва мясціны 
паходзіць ад слова “маленькая саранча”, якой калісьці сілкавалася мясцовае насельніцтва бедуінаў. 

Ужо рухаючыся на аўтобусе па горадзе, заўважылі адсутнасць святлафораў і грамадскага 
транспарту. Шырокая цэнтральная вуліца мае 9 палосаў руху толькі ў адзін бок, і  праз некалькі 
кіламетраў –  эстакады для пераезду на другі бок. У Дубаі грамадскім транспартам – метро, 

аўтобусамі і трамваямі – перавозіцца менш як 6% пасажыраў. Пабачылі мы і палац шэйха, 
акружаны зялёнымі раслінамі, кветкамі і газонамі. Здзіўляюць сваёй веліччу серабрыстыя 
хмарачосы-блізняты Эмірат – Таўэр, якія да пабудовы Бурдж Халіфа былі найвышэйшымі ў Азіі 

будынкамі. Потым мы наведалі музей дываноў, дзе арганізавана выстава-продаж дываноў, 
вышытых залатымі ніткамі з каштоўнымі камянямі па старых тэхналогіях. Цікавы ў ім рэстаран 
ніжэй узроўню мора, Ён знаходзіцца ў акварыуме, і наведвальнікаў туды дастаўляюць ліфтам, 
падобным на падводную лодку. Кошт пражывання ў гэтым гатэлі за суткі – ад 1000 да 15 тыс. 

даляраў, але ёсць нумары і па 28 тысяч “зялёных” за адну ноч. Не маглі мы прамінуць яшчэ адзін 
цуд Дубая – штучны востраў Пальма Джумэйра – адзін з трох ужо пабудаваных у горадзе штучных 
астравоў у выглядзе пальмы. Другі, яшчэ большы, пад назвай Дэйра, знаходзіцца ў стадыі 

завяршэння пабудовы. Даўжыня вострава Пальма Джумейра больш за пяць кіламетраў. Пасля яго 
будаўніцтва даўжыня берагавой лініі Дубая павялічылася на 572 кіламетра. Падмуркам для вострава 
сталі не бетонныя пліты, а мільёны тон камянёў, прывезеных з бліжэйшых гор Хаджар. Мільёны 

кубаметраў пяску былі насыпаны на каменны падмурак з дна Персідскага заліву. Падлічана, што 
гэтага пяску хапіла б, каб пабудаваць сцяну шырынёй два метры і тройчы ёю акружыць зямны шар. 
Востраў акружаны каменным хвалярэзам даўжынёй 11 км для абароны ад штармоў і ветру.Калі 

перад пабудовай праводзіўся аукцыён на зямлю, то ён доўжыўся толькі тры дні, за гэта час усе  
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надзелы былі раскуплены. Зараз на кожнай з 17 галінак вострава ўзведзена 1500 Далей пабылі мы ў 
велічным будынку, які нагадвае колішні ўсходні базар і адкуль адкрываецца прыгожы краявід на 

адзін з самых раскошных у свеце гатэль Бурдж аль Араб. У народзе яго называюць “Ветразь”, бо ён 
пабудаваны ў выглядзе старой арабскай лодкі з адным ветразем. Гмах узведзены ўсяго за 5 год, тут 
працавала 2000 рабочых штодзённа. Будынак з’яўляецца адным з самых высокіх гатэляў у свеце – 

вышынёй 321 метр. На яго аздабленне пайшло 8000 кв.м сусальнага золата. У ім некалькі 
акварыумаў, фантанаў, аглядная пляцоўка, з якой бачна панарама ўсяго Дубая. пабудоў і яшчэ 6000 
на ствале пальмы. Кошт будоўлі склаў 12 мільярдаў даляраў. Мы праехалі на невялікім караблі па 

адным з заліваў вострава. З палубы мы назіралі цудоўную панараму хмарачосаў і вялікіх іншых 
пабудоў на востраве, шматлікія пляжы і прыстані, дзе на якарах стаяць яхты багатых уласнікаў, якія 
купілі тут нерухомасць. Над ствалом пальмы праведзена аднарэйкавая дарога, яе цягнік кіруецца 

без машыніста. На штучным востраве адбываецца азеляненне, тут ужо пасаджана 12 тысяч пальмаў. 
З прыстані Пальма Джумейра выдатна глядзіцца кола агляду, самае вялікае ў свеце –  вышынёй 250 
метраў. У кожнай кабінцы кола могуць размясціцца ад 25 да 50 чалавек. Далей наша экскурсія 

працягваецца да яшчэ аднаго цуда сучаснасці – самага высокага хмарачоса ў свеце – Бурдж Халіфа, 
які нагадвае сталагміт вышынёй 848 метраў і 
налічвае 163 паверхі. Яго 50 ліфтаў 
падымаюцца з хуткасцю 18 метраў у секунду. 

З пляцоўкі на 123 паверсе праз празрыстае 
шкло можна пабачыць панараму горада. 
Побач размешчаны яшчэ адзін цуд – 

“Спяваючыя фантаны”. Яны аўтаматычна 
ўключаюцца праз кожную гадзіну, і падчас іх 
працы выконваецца адна з больш як тысяча 

дзвесце разнастайных музычных кампазіцый. 
Вышыня струменю найбольшага ў свеце 
фантана дасягае 150 метраў. Нам пашанцавала 

ноччу пабачыць асвятленне Бурдж-Халіфа, 
якое перыядычна ўключаецца і выключаецца. 
Гэта незабыўнае відовішча. Побач з вежай 

размешчаны самы вялікі ў свеце гандлёвы 
цэнтр – “Дубай мола”. У ім знаходзіцца самы 
вялікі ў свеце акварыум, дзе плаваюць 30 

тысяч разнастайных рыбаў, у тым ліку і 
акулы, якіх можа разгледзець кожны наведнік. 
Цяжка паверыць, што тут круглы год 

дзейнічае каток, дзе можна пакатацца на 
каньках. У ім падтрымліваецца тэмпература 4 
градусы марозу, у той час як на вуліцы 

спякота пад 50 градусаў. Ён змяшчае адных 
толькі гледачоў 1,5 тысячы. А яшчэ ў 
гандлёвым цэнтры дзейнічаюць 1200 крамаў, 

300 кафэ і рэстаранаў, разнастайныя дзіцячыя атракцыёны. Купіць тут можна практычна ўсё. Вакол 
цэнтра – пляцоўка на 3000 аўтамабіляў. Плошча Дубай Мола – 1 млн кв. метраў. Вось дзе праявіўся 
сапраўдны цуд сучаснай інжынернай думкі, каб увасобіць такую велічную пабудову. У яшчэ адным, 
крыху меншым, гандлёвым цэнтры Дубая – Эмірат Мола –  дзейнічае горналыжны комплекс, дзе 

можна пакатацца на горных лыжах. Наступным было наша падарожжа ў эмірат Фуджэйру, які 
абмываецца водамі Аманскага заліву і Індыйскга акіяна. Назва “Фуджэйра” перакладаецца з 
арабскага як світанак. Па дарозе было бачна, як мяняюцца краявіды. Месца жоўтых пяскоў пустыні 

заступілі горы Хаджар, вышыня іх сягае звыш трох кіламетраў, працягласць – звыш 650 км. 
Дзякуючы гарам у эміратах няма праблем з каменем, які выкарыстоўваецца пры будаўніцтве дарог, 
будынкаў, штучных астравоў. Па дарозе ў гарах было бачна шмат цэментных заводаў. Фуджэйра – 

не самы багаты эмірат,  датацыі для яго паступаюць з Абу-Дабі, найбольш багатага за кошт 
продажу нафты эмірата. Каб патрапіць у Фуджэйру, мы павінны былі перасякаць мяжу з султанатам 
Аман і мелі магчымасць пазнаёміцца з яго адметнасцямі. Вада ў Аманскім заліве, па якім мы 

плавалі на яхце, адрозніваецца  
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ад той, якую бачылі ў Дубаі і Рас-эль-Хайме. Яна вылучаецца празрыстасцю, яркім блакітным 

колерам. У глыбіні выдатна бачны разнастайныя рыбы, каралы. Падчас плавання на яхце турысты 

не толькі маглі любавацца краявідамі, але і катацца на розных плывучых сродках, лавіць рыбу, 

займацца дайвінгам. Пазнаёміўся мёрскі краязнаўца і з эміратам Шарджа. Менавіта ў аэрапорт гэтай 

краіны з Мінска  мы прыляцелі самалётам Белавія. Назва горада і цэнтра эмірата перакладаецца як 

“усход”. Шарджа – трэці цэнтр у эміратах па велічыні. Нягледзячы на сучасны выгляд высотных 

будынкаў, у ім захаваўся і стары цэнтр. Наогул, гэта эмірат з самымі кансерватыўным парадкамі 

прынятымі ў ісламе. Тут турыст можа пазнаёміцца з адной з самых вялікіх мячэцяў – Фейсала, 

археалагічным музеем, які распавядае аб мінулым эмірата. Цяжка ў невялікім артыкуле распавесці 

аб усіх дзівосах эміратаў, лепш іх пабачыць увачавідкі. 

Экспанаты ад Вячаслава Кукуця 

Жыхар горада Міёры Кукуць Вячаслаў Здзіслававіч падараваў у 

этнаграфічны музей “Сялянская хата” шмат рэчаў, якія засталіся ад 

яго бацькі і дзеда, якія жылі ў вёсцы Казлы. Большасць рэчаў 

ужывалася ў хатняй гаспадарцы і рамястве. З прыладаў для вырабу 

адзення мы атрымалі калаўрот. Перадаў наш дабрадзей 

інструменты для сталярнай працы – разнастайныя гэблі, 

струбцыну, пілу лучковую, прыладу для вырабу ваконных рамаў. 

Можна назваць і іншыя прадметы мінулых часоў, якія мы атрымалі 

для музея: начоўку для мыцця бялізны, чамадан савецкай эпохі, 

керасінавую лямпу, “шчоты” прадаўца, мясарубку, серп, вілы для 

для вымання кацялкоў з печы, маслабойку і інш. 

Падарункі ад Міколы Паўловіча 

У чарговы раз наведаўшы музейнае 
аб’яднанне, наш пастаянны дабрадзей 

Паўловіч Мікола з Даўгаўпілса прывёз шмат 
экспанатаў. Фонды этнаграфічнага музея 
папоўніліся шматлікімі вырабамі майстрых-

рукадзельніц. Мы атрымалі вялікі скрутак 
тканіны, вытканай з воўны, пафарбаванай у 
чырвоны колер, якая магла быць раней 

выкарыстана для вырабу верхняга адзення, 
сеннікоў або дарожак на падлогу. Падараваў 
Мікола ў нашу калекцыю разнастайныя 

вышыўкі. Самая вялікая – памерамі 115 на 55 см – вышыта гладдзю з выявай лася ў абрамленні 
рамонак і стужкі сіняга колеру. У гэтай жа тэхніцы і сурвэтка на столік з кветкамі, яна  аздоблена 
карункамі, створанымі кручком. Яе памеры 30 на 60 см. Цікавае аздабленне карункамі невялікіх 

сурвэтак колькасцю восем, памерамі 22 на 22 см. Тры карціны з выявай кветак па-майстэрску 
выраблены пры дапамозе кручка і іголкі. А вось дзве вышыўкі з выявай коціка і карабліка вышыты 
ў тэхніцы крыжыка. У падарунак мы атрымалі і саматканы ільняны ручнік, упрыгожаны трыма 
палоскамі блакітнага колеру. Яго даўжыня 1 м 80 см, шырыня 43 см. У этнаграфічным музеі ў 

інтэр’еры хаты 20-х – 30-х гадоў 20 ст. будуць змешчаны і рэчы, якія ўжываліся стараверамі падчас 
малітваў, такія, як лестаўка, пашытая з тканіны, якая выкарыстоўвалася падчас малітвы да Ісуса 
Хрыста. Па яе памерах і аздабленні  можна даведацца, што яна прызначалася для жанчын або  
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дзетак. Два квадратнай формы падручнікі, 
атрыманыя намі, выкарыстоўваліся стараверамі 

для рук і галавы падчас малітвы пры  зямных 
паклонах. Адзін з іх у нас – дзіцячы, памерамі 22 
на 22 см, другі – для дарослай жанчыны – 33 на 

33 см. Яны аздоблены рознакаляровымі 
кавалачкамі тканіны. Для інтэр’ера 
пасляваеннай хаты Мікола падараваў драўляны 

каталіцкі місійный крыж другой паловы 20-га стагоддзя з бронзавым распяццем 33 см на 11,5 см.  
Змешчаны ў гэтым пакоі будзе і абраз Маці Божай Чанстахоўскай 1897 года вырабу ў круглай 
металічнай рамцы дыяметрам 15 см. Папоўніў калекцыю ключоў этнаграфічнага музея жалезны 

ключ ад камода або шафы даўжынёй 11 см  з 19-га стагоддзя. 
Дзякуючы нашаму рупліўцу павялічыліся фонды музея кнігі і друку. Ён перадаў нам асабліва шмат 
рэлігійных выданняў.  
Малітоўнік кішэннага фармату “Заўсёды з Богам” быў надрукаваны на польскай мове ў г. 
Чэнстахова ў 1909 годзе. Багата ілюстравана літаграфіямі кніжка малітваў пад тытулам “Вітай 
Марыя” выдавецтва Няміры ў Варшаве ў 1912 годзе, напісаная святаром  Янам Віліцкім на 
польскай мове; яна налічвае амаль 700 старонак. Выданне “Ля ног Езуса” пабачыла свет у Львове ў 
1925 годзе. Гэтая кніжка таксама на польскай мове і прызначалася як падарунак дзецям у дзень 
першай Камуніі. Дзякуючы рупліўцу патрапілі да нас тры нататнікі з запісанымі ад рукі песнямі, 
якія спявалі падчас пахаванняў нябожчыка. У раздзел “Часопісы” былі падарваны часопіс 
“Каталіцкае жыццё” №12 за 1933 год на латыскай мове. 
Папоўніла нашы фонды падшыўка часопіса на польскай мове 
“Малы праваднік”за 1938 год. Ён друкаваўся як дадатак часопіса 
для дарослых і быў прызначаны для дзяцей. У нашу калекцыю 
трапіў дзякуючы дабрадзею і нататнік-каляндар на латыскай 
мове на 1937 год. У фонды мы атрымалі і пасведчанні 1936 года 
аб сяброўстве ў суполцы малітвы за душы памерлых, якія 
цярпяць у чыстцу. Пасведчанні належалі Юзэфу Ашмянскаму і 
Станіславу Ясану. Як дадатак да пасведчанняў – шэсць абразкоў 
з выявай Маці Божай і праекта касцёла ў Манліжоне, які 
размешчаны ў французскай Нармандыі. Цікавая гісторыя гэтага 
знакамітага зараз на ўвесь каталіцкі свет санктуарыя. У 1878 
годзе ў гэту вёску быў накіраваны святаром Поль Жозеф Бюге. 
Паселішча прыходзіла ў заняпад, Моладзь пакідала яго і выязджала ў гарады. Згодна Провіду 
Божаму святар вырашыў стварыць суполку, якая будзе маліцца за душы памерлых, якія церпяць у 
чыстцу. Дзякуючы створанай тыпаграфіі абразкі з заклікамі малітваў за памерлых сталі 
распаўсюджваецца спачатку па Францыі, а потым і па ўсім свеце. У вёску рушылі пілігрымы. 
Патрэбны быў новы храм. Папа Леў ХІІ дабраславіў яго будаўніцтва ў 1894 годзе. Так на месцы 

невялічкага касцёла быў пабудаваны велічны храм вышынёй 60 метраў у 
неагатычным стылі. Абразкі, якія мы атрымалі,– гэта ахвяраванні на 
будаўніцтва новага храма, што як бачна, яны распаўсюджваліся ў канцы 19-
га стагоддзя далёка ад Францыі на прасторах Расійскай імперыі. Усяго 
Мікола Паўловіч перадаў для музея 29 абразкоў, якія былі прысвечаны 
розным нагодам. Абразок з выявай Маці Божай з Яснай Гуры дараваўся 
пілігрыму на дабраславенства, абразок з выявай Св. Тэрэзы – падарунак 
дачушцы Ясі 18.10.1939 года ў дзень хросту. Два абразкі – дабраслаўленні з 
першай Святой Камуніяй 17.09.1940 г., 3.02.1942 г. Некалькі абразкаў з 
прозвішчамі святароў у гонар іх прыміцыйнай імшы: ксяндза Уладзіслава 
Садоўскага 15 жніўня 1945 года, ксяндза Альфонса Вялоўскага 30.05.1953 г. 
у Познані, ксяндза Я.Кучэўскага ў касцёле Нейбарова 16.06.1957 г., 
Кшыштафа Банацкага  з касцёла ў Ілаве 1990 г. Рарытэтным з’яўляецца 
абразок з выявай польскаг асвятога Яна з Кенты (1390 – 1473гг.). Адзін 
абразок з выявай Сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі сведчыць аб 

ахвяраванні на місію ў гонар Беззаганнай Дзевы Марыі. Паміж каталіцкімі захаваўся і праваслаўны 
абразок з дабраславеннем аб наведванні горада Іерусалім. Папоўніўся дзякуючы Міколу і фонд  
“Паштоўкі.” Найбольш старыя з іх – з ГДР 1956 года з надпісам на рускай мове “Прыгажосці 
Германіі. Нюрнберг. Старая гандлёвая плошча”, паштоўкі з выявамі краявідаў Масквы, з выявай 
латыскай актрысы кіно Дзыдры Рытэнберг.  
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 Большасць паштовак – перыяду СССР 80
-х гадоў ХХ стагоддзя з віншаваннямі ў 

гонар 1 мая, дня Савецкай Арміі, 8-га  
сакавіка, Дня нараджэння. Сучасныя 
паштоўкі былі дасланыя з замежжа і 

прадстаўлены краявідамі Канады, 
Вялікабрытаніі, Партугаліі. Перадаў наш 
дабрадзей і наборы паштовак, 

прысвечаныя гораду Бухара, пакаёвым 
раслінам, срэбнаму посуду з калекцыі 
Эрмітажа. У раздзел “Філуменія”  была 

перададзена каробка ад запалак, 
вырабленая спецыяльна для казіно ў Рызе. 
У музеі развіцця адукацыі Мёршчыны 

будзе змешчаны дынамометр для 
лабараторных працаў вучняў. Надпіс на ім 
сведчыць, што ён знаходзіўся ў школе рабочай моладзі яшчэ ў 1957 годзе. Значна папоўніліся 
цікавымі экспанатамі фонды гістарычнага музея. Арыгінальным з’яўляецца жэтон таварыства 

паляўнічых Германіі пачатку ХХ ст. Ён выраблены з медзі, мае квадратную форму і памеры 3 см на 
3 см. Надпіс на нямецкай мове з вядомай песенькі пра паляўнічых “У лесе і ў пустэчах шукаю сваіх 
сяброў”. З медзі выраблены і невялікі медальён 1900 года з выявай рымскага папы Лявона ХІІ. Ён 

прысвечаны юбілейнаму году, малітва ў якім давала вернікам адпушчэнне ад грахоў. Цікавыя 
падараваныя нашым дабрадзеем і копіі рускіх медалёў, вырабленыя з металу белага колеру. Гэта 
медаль з выявай Кацярыны ІІ з надпісам “За храбрасць на водах Очаковскіх іюнь 1788 г. Другі 

медаль – з манаграмай Мікалая ІІ, прысвечаны падаўленню рускай арміяй паўстання іхэцюаней у 
Кітаі з надпісам “За поход в Китай 1900 – 1901”. З прадметаў рэлігійнага культу найбольш стары – 
місійны крыжык з бронзы ордэна езуітаў, які можна датаваць 18 ст. Да 20-га стагоддзя адносяцца 

італьянскі медалік з вывай Маці Божай з надпісам на італьянскай мове “О Марыя Беззаганная 
маліся за нас”. З падобным надпісам, толькі на польскаймове,– алюмініевы абразок 30-х гадоў ХХ 
ст. з польскім надпісам гэтага ж перыяду і медалік, прысвечаны Св. Антонію Падуанскаму. У нашы 

фонды быў перададзены і дзіцячы нацельны крыжык старавераў даваеннага часу. Папоўнілася наша 
калекцыя гузікаў гістарычнага музея. Гэта тры шляхецкія гузікі 19 ст. і на адным з іх часткова 
захаваўся герб. Атрымаліадзінгузікрускагасалдата 19 ст. і адзінпольскагасалдата 20-ых гадоў 20 ст. 

У калекцыю пярсцёнкаў дабавіўся дзякуючы нашаму рупліўцу медны сялянскі заручальны 
пярсцёнак 19 ст. (Заканчэнне будзе) 

Знаходкі ад Арсоба Валеры 

Новыя знаходкі перадаў наш зямляк, а зараз 
жыхар Лагойска Арсоба Валера. Дзякуючы яму 

гістарычны музей папоўніўся  шэрагам цікавых 
экспанатаў. У раздзел “У часы Полацкага 
княства” мы атрымалі два наканечнікі стрэлаў 

таго часу, якія выкарыстоўваліся, каб прабіць 
кальчугу, бо вельмі вузкія ў дыяметры. Яны не 
маюць яскрава выразнай утулкі і плечыкаў, таму 

лёгка павінны былі праходзіць праз колцы 
кальчугі. Памер першай з іх – квадратным 
сячэннем у аснове, дыяметрам 6 мм, даўжынёй 

пяра 50 мм, даўжынёй чаранка 27 мм. Дыяметр 
другой стралы – 5 мм, даўжыня 27 мм, даўжыня 
чаранка 22 мм. Да 11 – 13 стагоддзяў адносяцца 

і чатыры жалезныя нажы памерамі ляза 9 см, 
6см, 5,5 см. Да перыяду Полацкага княства 
адносяцца і дзве  пломбы так званага 
“драгічынскага” тыпу. У раздзел “Наш край у гады Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай”  
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Валера падараваў аскепкі жалезных пласцінчастых латаў з 
узорам, кулялейку – форму для адліцця свінцовых куляў, 

цвікі, бронзавую спражку, аскепкі керамікі. У раздзел “Наш 
край у складзе Расійскай імперыі 1795 – 1917 гг.” трапіў 
найбольш цікавы экспанат – свісток мёрскага паліцэйскага 

прыстава, выраблены з латуні ў пачатку ХХ ст. Як вядома з 
дакументаў, ім мог карыстацца прыстаў Машара.  
Да ХІХ стагоддзя адносяцца і чатыры дрэйдлы, цацкі 
яўрэйскіх дзетак падчас святкавання Ханукі. У выніку 
палітыкі царскага самадзяржаў’я  яўрэі павінны былі жыць 
толькі ў гарадах і мястэчках, таму падобныя цацкі 
знаходзяць пераважна ў  гарадах і мястэчках. Пломба  з 
надпісам на іўрыце – сведка таго, што шмат 
прадпрыемстваў належала ў той час яўрэям. Наш зямляк 
перадаў і вялікую 

колькасць  прадметаў побыту ХІХ – пач. ХХ стагоддзя: 
маленькі навясны бронзавы замочак, чайную лыжку з 
гэтага ж металу, вінт ад струбцыны, курок ад капсюльнага 
пісталета і гузік салдата 5-га егерскага палку, гузік 
салдата-сапёра. Падараваны нам былі талерка з латуні 
дыяметрам 18 см, шумёла  з г. Пураха завода Трошына і 
Бадрова, французскі гузік з латуні, бронзавая падкоўка ад 
абцаса 19 ст. З прадметаў рэлігійнага культу мы атрымалі 
чатыры каталіцкія медалікі з бронзы ў гонар святых і 
памятны крыжык 1821 года. У 1911 годзе ў Расійскай 
імперыі шырока адзначалася 50-годдзе адмены прыгоннага права, таму шмат медаляў і жэтонаў 

было прысвечана гэтай даце. Адзін з падобных экспанатаў і 
падараваў нам руплівец. На ім выява цара Аляксандра ІІ з 
надпісам “Вызваліцель сялян”, на зваротным  баку – 
старонка маніфеста 19 лютага 1861 года з надпісам: “50-
летие освобождения крестьян 1861 – 1911”. Спражка 
навучэнца з латуні на якой з літарамі “Г.У.” якія 
расшыфроўваюцца па-руску як “Городское училище”. 
Падобныя спражкі насілі на рамянях у расійскіх 
вучылішчах. 
Знойдзены Арсобам Валерам і перададзены нам рэчы 
міжваеннага перыяду часоў Рэчы Паспалітай. Гэта гузікі з 
мундзіраў польскіх салдат, у тым ліку адзін з амерыканскай 

ваеннай формы, бутэлька ад лекаў з надпісам на польскай 
мове “Магістр Клавэ. Варшава.” Гэта буйнейшая 
фармацэўтычная кампанія Польшчы, заснаваная Генрыхам 

Клавэ, якая  арганізавала вытворчасць розных лекаў. У 
такіх бутэльках, як наша, была мазь ад каросты. Нам у 
музей былі падараваны і знаходкі перыяду СССР. Гэта 

значок Беларускага таварыства Чырвонага крыжа, заснаванага ў 1920 годзе, і значок перыяду 20-х 
гадоў. У музей гісторыі адукацыі Мёршчыны мы змесцім падараванаю нам чарнілку з парцаляны 50
-х гадоў ХХ ст. Дзякуючы нашаму дабрадзею папоўніўся новымі манетамі раздзел “Нумізматыка” 

гістарычнага музея. Найбольш старая манета – паўгрош Аляксандра Ягелончыка, Вялікага Князя 
літоўскага і караля польскага  1492 – 1506 
гг., паўгрош Жыгімонта ІІ Старога 1522 

года, солід каралевы Швецыі Крысціны, 
рыжскай чаканкі 1650 года, палушка – 1/4 
капейкі Кацярыны ІІ 1768 года, гэтага ж 
году 1 грош Станіслава Аўгуста, апошняга 

караля Рэчы Паспалітай, а таксама  3 капейкі 
1899 года, 1/2 капейкі 1912 года, 10 капеек 
1910 года, 1, 5, 50 грошаў 1923 года 

Польшчы. 
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Знаходкі з цвецінскіх ваколіц 

Чарговыя знаходкі перадаў у 
музей жыхар аграгарадка 

Цвеціна. Дзякуючы рупліўцу 
нашы нумізматычныя фонды 
гістарычнага музея ў чарговы 

раз папоўніліся манетамі 
розных часоў і краін. Самыя 
старыя – дзве манеты 

вартасцю 1 грош Яна 
Казіміра, або як іх называюць 
“баратынкі”, якія датуюцца 17

-м стагоддзем. Намінал самай 
старой манеты Расійскай 
імперыі, або дзеньга – 1/2 

капейкі 1750 года, а таксама 
паўкапейкі 1909 года  часоў 
Мікалая ІІ. З міжваеннай Рэчы 
Паспалітай найбольшая 

колькасць манет вартасцю 2 
грошы 1925 – 1932 гг., пяць 
манет наміналам 5 грошаў і 

толькі адна манета вартасцю ў 1 грош. Рупліўцам была знойдзена і адна манета фашысцкай 
Германіі наміналам 10 пфенігаў 1939 года. Асабліва шмат было знойдзена манет СССР, у тым ліку 
даваенных. Самая старая з іх – 3 капейкі 1931 года, гэтага ж наміналу 1952 года, 1955 года. Дзве 

капейкі – 1956 года, пяць капеек – 1944 года. Некалькі манет перададзена і наміналам у 10 капеек 
1950 года, 15 капеек 1955, 20 капеек 1942 года. Нашым дабрадзеем было знойдзена і некалькі манет 
савецкай эпохі пасля рэформы 1961 года. Акрамя манет мы атрымалі іншыя разнастайныя знаходкі. 

У гістарычны музей быў падараваны кішэнны швейцарскі гадзіннік “Рrecision senita” 1946 года, 
тры праваслаўныя нацельныя крыжыкі з медзі і волава 19-га стагоддзя. На адным з іх надпіс 
“Мітрапаліт Алексій”. Ёсць зараз у нас гузік ад кашулі рускага салдата 19 стагоддзя, тры гузікі ад 

мундзіраў польскіх салдат 20-х – 30-х гадоў ХХ ст., адзін гузік савецкага салдата пасляваеннага 
часу. Мы атрымалі вялікую колькасць спражак з латуні да конскай вупражы, званок, шумёлы 
пачатку ХХ ст. 
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Капліца ў Новым Пагосце 
Чарговы здымак у польскіх даваенных 
газетах расшукаў краязнаўца Кастусь 
Шыталь. Гэта выява прыдарожнай капліцы, 

якая знаходзілася на перакрыжаванні дарог 
у Новым Пагосце. Злева ад яе знаходзілася 
старая, 18-га стагоддзя, драўляная ўніяцкая 

царква, а справа за дарогаю – будынак 
мураванай царквы пабудовы 1878 года ў 
гонар свяціцеля Мікалая Цудатворцы. 
Зараз на месцы капліцы і драўлянай царквы 

знаходзіцца  брацкая магіла воінаў, 
загінулых пры вызваленні Пагосцкай зямлі. 
Здымак быў надрукаваны ў газеце “Слова” 

№ 266 за 1928 год. 

Першацвет-Первоцвет 

Пад такой назвай наша землячка, Лілія Воранава(Заяц), якая зараз жыве ў Даўгаўпілсе, надрукавала 
ў 2020 годзе сваю першую кнігу вершаў. Зборнік падараваў у музей кнігі і друку Мікола Паўловіч. 

Лідзія Воранава нарадзілася ў вёсцы Вусаўцы Новапагосцкага сельсавета, дзе зусім непадалёку 
пачынаецца знакамітае верхавое балота Ельня, багатае на журавіны. Таму невыпадкова  паэтка 
абрала псеўданім “Журавінка”. Напачатку яна вучылася ў пачатковай школе на радзіме, затым 

закончыла васьмігодку ў в. Більдзюгі Шаркаўшчынскага раёна. З 1976 года жыве ў горадзе 
Даўгаўпілсе, дзе скончыла вячэрняе аддзяленне  механічнага  тэхнікума. І хоць па адукацыі яна 
эканаміст, але ў душы засталася лірыкам. Першыя вершы пачала пісаць яшчэ ў 7 класе, але сур’ёзна  

Цікавыя здымкі 

Лявонпальская школа 
Падчас наведвання музея 
“Радзімазнаўства” Сяргея 
Панізьніка ў Лявонпалі 
яго захавальніца Таццяна 
Кліманская пазнаёміла 
нас з цікавым здымкам 
вучняў, якія 
сфатаграфаваны на ганку 
будынка яшчэ старой 
школы. Гэта вучні 
пачатковых класаў. На 
здымку выразна бачна 
маёмаснае становішча 
дзяцей. Так, некаторыя 
сялянскія дзеці нават 
хадзіць у школу не мелі 
абутку і таму 
сфатаграфаваны басанож. Паміж імі ёсць і дзеці заможных бацькоў, яны маюць прыгожую 
вопратку, не зрэбную, а дарагую, набытую ў крамах. 
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“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская 
ДАСШ №3” 
гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр 
дзяцей і моладзі” 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І. Г., 
Бубала А. Ф., Філіповіч М.Ю., Варона Д.А. 
Наш сайт: museum-ssch3.by, ermaljonak@gmail.com  

МІЁРАМ 
Ёсць у Віцебскай вобласці горад, 

Больш пяцьсот ён гадоў там стаіць. 
З набярэжнай, уздоўж возера, уперадзе 

Там касцёл узвышаецца ўвысь. 
Там, над возерам, Божая маці 

Падняла ад сваёй галавой 
Народжанае Божае дзіцятка, 

Хараство дорыць ён, супакой. 
Там жывуць вельмі добрыя людзі, 

Белы лебедзь на гербе ў іх. 
Хто прыедзе туды – не забудзе 

Прыгажосць тых Міёрскіх зарніц. 
І вакол многа там прыгажосці, 
Журавін там нязведаны край. 

Жураўлі прылятаюць не ў госці, 
Некрануты прыродны там рай. 

Дык пайдзі ж, сабяры жменьку ягад 
І глытні там крынічнай вады. 

Пабывай на крутых вадаспадах – 
Застанецца ўспамін назаўжды. 

Лідзія Воранава “Нашчадкам”. 
Беражы чысціню нашай мовы 

Ад заморскіх і варварскіх слоў! 
Продкам нашым яны незнаёмыя, 
Нам не трэба замежных вятроў! 

Наша мова багатая, гучная, 
І гучыць, быццам звон ручайка. 
Яна потам з крывёю дабытая,  

Пустазелля ў мове няма. 
І, дарэчы, яна старажытная, 

Між славянскіх усіх нашых моў, 
Лёгка-спеўная ды мілагучная, 

Ў сэрцах песціць лагоду й любоў. 
Сцеражы, беражы ад нападкаў яе, 
Прыгажосць з чысцінёй захавай. 

І каб дзеці пранеслі, і ўнукі твае – 
Што здабыў, тое ім аддавай. 

 

занялася паэзіяй толькі ў 2000 годзе. Нягледзячы на тое, 
што большую частку свайго жыцця наша зямлячка жыве 

за межамі Беларусі, родную мову не забылася, вершы 
піша як на беларускай, так і на рускай мовах. З 2018 года 
Лідзія Воранава – сябра Рускай пісьменніцкай арганізацыі 

г.Даўгаўпілса.  
Вершы яе перыядычна размяшчаюцца на пісьменніцкіх 
інтэрнэт-пляцоўках, друкуюцца ў штогадовым 

літаратурна-мастацкім альманаху “Русло”, “Радуга 
жизни”. Наша зямлячка з’яўляецца творчай, актыўнай 
асобай у грамадскім жыцці беларусаў Даўгаўпілса, сябра 

праўлення культурна-асветнага таварыства “Уздым”, 
спявае ў харавой капэле “Спадчына” пры Даўгаўпілскім 
цэнтры беларускай культуры. Не ўсе вершы, змешчаныя ў 

зборніку, можна назваць дасканалымі па форме, але яны 
прыцягваюць чытача сваёй непасрэднасцю, адкрытасцю, 
любоўю да Беларусі і роднага краю, да людзей і ўсяго 
жывога. Вершы Лідзіі Воранавай шчырыя, у іх хаваюцца 

пачуцці і перажыванні самога аўтара. Некаторыя з іх ужо 
сталі песнямі.  


