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ЭКСКУРСІІ 

Экскурсія з Расіі 

2 ліпеня ў Мёры завітала экскурсійная група з розных гарадоў 
Пскоўскай вобласці. Ля касцёла ў імя Ўнебаўзяцца 
Найсвяцейшай Дзевы Марыі іх сустрэў краязнаўца Вітаўт 
Ермалёнак. Ён падрабязна распавёў экскурсантам пра 
гісторыю пабудовы святыні, святара Юзэфа Бародзіча, які 
пабудаваў таксама велічны касцёл у расійскім горадзе Рыбінску 
былой Яраслаўскай губерні. Затым экскурсія працягвалася ў 
этнаграфічным музеі, дзе расіяне пазнаёміліся з асаблівасцямі 
беларускай хаты і адметнасцямі прадметаў побыту сялян. У 
гістарычным музеі госці даведаліся аб гісторыі Мёршчыны, 
зацікавіліся рарытэтамі экспазіцыі. Краязнаўца правёў 
экскурсантаў і па экалагічнай сцежцы да балота Ельня, дзе госці з 
Расіі падзівіліся багаццю флоры і фаўны гэтых мясцін. 

Экскурсіі з Мінска 

4 ліпеня нашы музеі наведала сям’я Кумпінскіх з 
дзецьмі, якая адпачывала на Мёршчыне. 
Валянцін па прафесіі геадэзіст, яго жонка 
Таццяна – псіхолаг, але абодва маюць вялікаю 
цікавасць да мінулага краіны, вось і вырашылі 
наведаць наша музейнае аб’яднанне. Кіраўнік 
музеяў Вітольд Ермалёнак правёў экскурсію па 
этнаграфічным і гістарычным музеях, дзе госці 
маглі наталіць сваю цікавасць, пачуўшы аповед 
экскурсавода аб мінулым Мёршчыны і побыце 
яго жыхароў. 
 
7 ліпеня сям’я Кірыла і Ірыны Рыбаковых з 
Мінска, даведаўшыся пра нашы музеі з сайта, 
вырашылі таксама наведаць музейнае аб’яднанне, 

каб увачавідкі пабачыць тое, аб чым даведаліся з сеціва. І былі па сапраўднаму здзіўлены 
пабачаным. Улічваючы ўзрост дзяцей, Вітаўт Ермалёнак імкнуўся даходліва распавесці аб 
славутасцях мёрскай зямлі ды цікавых экспанатах музея, таму час экскурсіі праляцеў для 
наведнікаў незаўважна.  



19 ліпеня ў музейным аб’яднанні былі госці з Мінска: 
унучка Якуба Коласа Марыя Міцкевіч, яе сын Іван 
Федчанка і яго дачка Лілія. Кіраўнік музея  правёў для 
гасцей азнаямляльную экскурсію па музейным 
аб’яднанні, распавёў аб знакавых момантах мясцовай 
гісторыі ды цікавых экспанатах. Асабліва ўразілі гасцей 
старыя беларускія выданні пачатку 20-га стагоддзя. 
Марыя Міцкевіч падаравала нам сучасныя выданні 
свайго дзеда і старыя эмігранцкія газеты і часопісы. У 
сваю чаргу Вітаўт Ермалёнак на ўспамін падараваў свае 
апошнія выданні. 

 
 
20 ліпеня мінчукі Смутны Генадзь і яго жонка Марына наведалі музеі 
нашай школы, каб лепш пазнаёміцца з гісторыяй Мёрскага раёна. 
Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію і пазнаёміў гасцей з 
унікальнымі знаходкамі, якія распавядаюць аб мінулым краю. 
Кіраўнік музея звярнуў увагу на адметнасці развіцця Мёршчыны ва 
ўсе перыяды гісторыі. Асабліва спадабалася гасцям экспазіцыя 
этнаграфічнага музея з яго ўнікальнымі экспанатамі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ліпеня жыхары сталіцы Краўчанка Мікалай 
разам з жонкай Жанай пабылі ў трох музеях 
нашай школы. Дырэктар музеяў Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсію, падчас якой паказаў 
гасцям унікальныя экспанаты – крамянёвы серп 
ІІІ тыс. год да н.э, выяву сабачкі на кераміцы ІІ 
тыс.да н.э., фальшывы арабскі дырхем Х ст. ды 
шмат іншых рарытэтных знаходак, якія ёсць у 
экспазіцыях музеяў. Госці набылі на ўспамін кнігу кіраўніка музея па гісторыі Мёршчыны. 

 
26 ліпеня мінчукі – інжынер Павел Габэр і яго жонка, 
эканаміст Алена Дадалка з сынам Яўгенам – наведалі наша 
музейнае аб’яднанне з мэтай пазнаёміцца з гісторыяй 
Мёршчыны і яе адметнасцямі. Кіраўнік музейнага 
аб’яднання Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па ўсіх 
музеях. Нягледзячы на тое, што госці з’яўляюцца 
апантанымі вандроўнікамі, пабывалі ў шматлікіх музеях 
Беларусі ды нават у далёкіх краінах, такіх як Камбоджа, 
Перу, Егіпет ды шмат іншых, але і ў нашых музеях 
экскурсавод здолеў захапіць аматараў даўніны 
разнастайнымі цікавосткамі, таму экскурсія доўжылася 
амаль тры гадзіны. На развітанне госці набылі кнігі 
краязнаўцы аб мёрскім краі ды зрабілі ахвяраванне на 
новае выданне. 
 
27 ліпеня ў гістарычным музеі былі госці з Запаляр’я, 
Мінска і Полацка, а менавіта мастачка Валянціна 
Аўсяннікава ды  фатограф Сямён Шаўцоў з дзецьмі. 

Кіраўнік музея пазнаёміў экскурсантаў з асноўнымі раздзеламі экспазіцыі музея – ад каменнага веку 
да сучаснасці. Хлопчыка асабліва зацікавілі падзеі вайны 1812 года, пра якія Вітольд Ермалёнак  



распавёў больш падрабязна. Уважліва 
разглядалі госці ваенныя рэліквіі першай і 
другой сусветных войнаў, не прамінулі 
пазнаёміцца са змястоўнымі зборамі манет і 
банкнотаў, размешчанымі на стэндах музеяў. 
 
31 ліпеня музейнае аб’яднанне наведалі 
блогер-псіхолаг Вікторыя Дубіцкая з дзецьмі 
і работнік сувязі са сталіцы Наталля 
Беладзед. Напачатку краязнаўца Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсію ля помніка 

архітэктуры – касцёла ў імя Ўнебаўзяцця 
Дзевы Марыі, потым адбылося знаёмства з 
экспазіцыямі музеяў. Экскурсавод зацікавіў 
наведнікаў аповедам пра незвычайныя 
экспанаты, а дапытлівыя госці, як дзеці, так і 
дарослыя, задавалі шмат пытанняў па гісторыі 
знаходак на Мёршчыне. 

Экскурсія з Друі 

8 ліпеня падчас веласіпеднага паходу па Мёршчыне школьнікі з ДУА “Друйская яслі-сад школа” 
наведалі нашы гістарычны і этнаграфічны музеі згодна з мэтай паходу, які праходзіў праз 
Мілашова, Ідолта, вадаспад на рацэ Вята, Лявонпаль, Чэрасы, Ельню, Пераброддзе, Навалаку. 
Кіраўнік музея перш за ўсё распавядаў пра гісторыю гэтых мясцін і экспанаты, якія былі знойдзены 
падчас разведак “Арганаўтаў мінулага” на месцы былых панскіх сядзібаў па маршруце паходу. 
Велатурысты пабачылі і экспанаты, знойдзеныя ў Друі. Кіраўніку пахода Міхаілу Ставіцкаму 
Вітаўт Ермалёнак падараваў свае кнігі, дзе падрабязна апісваюцца распрацаваныя ім 
маршруты па Мёршчыне. 

Экскурсія з горада Паставы 

9 ліпеня на Мёршчыну завіталі школьнікі з экалагічнага лагера г. Паставы. Напачатку краязнаўца 
Вітольд Ермалёнак правёў для гасцей экскурсію ў касцёле ў імя Ўнебаўзяцца Найсвяцейшай 
Дзевы Марыі, падчас якой распавёў аб гісторыі храма і яго інтэр’еры.  



Затым школьнікаў і настаўнікаў з Паставаў з экспазіцыямі музеяў знаёмілі настаўнік гісторыі 
Максім Філіповіч і кіраўнік музейнага аб’яднання. Пасля знаёмства са школьнымі музеямі 
Вітольд Ермалёнак правёў экскурсію па экалагічнай сцежцы балота Ельня. Дзецям з экалагічнага 
лагера было цікава даведацца пра флору і фаўну гэтай унікальнай мясціны Мёрскага краю. 

Экскурсія з горада Браслаў 

11 ліпеня наша музейнае аб’яднанне наведалі школьнікі з лагера працы і адпачынку Браслаўскай 
гімназіі. Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па ўсіх музеях. У кожным з іх ён 
знаёміў экскурсантаў з адметнымі экспанатамі, асабліва звяртаў увагу на тыя, якія былі знойдзены 

на Браслаўшчыне. Асабліва шмат такіх было ў музеі кнігі і друку. Найбольш спадабалася вучням 
экспазіцыя этнаграфічнага музея з яе цікавымі і загадкавымі сялянскімі рэчамі мінулых часоў. 
Пасля наведвання музеяў краязнаўца правёў для гімназістаў з Браслава экскурсію па экалагічнай 
сцежцы заказніка Ельня. 

Экскурсія для сям’і Леаніда Лясовіча 

Ветэран працы з Мёраў Леанід Іванавіч 
Лясовіч 12 ліпеня пажадаў пазнаёміць 
сваю нявестку і ўнукаў, якія прыехалі з 
горада Санкт – Пецярбурга, з нашымі 
ўнікальнымі музеямі. Краязнаўца Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсіі па 
этнаграфічным і гістарычным музеях. 
Экскурсанты былі рознага ўзросту, таму 
экскурсавод звяртаў увагу толькі на такія 
рарытэты, якія былі зразумелымі для 
кожнага маленькага і дарослага чалавека. 
Асабліва гасцям спадабаліся сялянскія рэчы 
з этнаграфічнага музея і раздзелы 
старажытнай гісторыі Мёршчыны ў 
гістарычным музеі. На ўспамін аб гісторыі 
нашага краю наведвальнікі набылі кнігі 
краязнаўцы. 

Экскурсія для гасцей з Мінска, Віцебска і Мёраў 

12 ліпеня музейнае аб’яднанне наведаў Старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі  



Беларусь Дзмітрый Феафанавіч Матусевіч, 
а таксама іншыя асобы з дэлегацыі. Кіраўнік 
музеяў Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсіі па 
музейным аб’яднанні, падчас якой пазнаёміў 
гасцей з найбольш цікавымі экспанатамі, якіх 
няма ў іншых музеях краіны. Госці былі 
здзіўлены багаццямі музейных экспазіцый 
школьных музеяў ды вялікай колькасцю 
рарытэтаў. Асабліва яны былі ў захапленні ад 
інтэр’ераў сялянскай хаты, многія рэчы якой 
былі для іх незразумелымі. 
 
 
 
 

15 ліпеня адбылася экскурсія для ДУА 
“Чапукоўская школа-сад” Нягледзячы 
на тое, што дзеці былі розных узростаў, 
кіраўнік музейнага аб’яднання здолеў 
зацікавіць сваім аповедам усіх 
экскурсантаў. У кожным з музеяў былі 
рэчы, знойдзеныя ў самой вёсцы Чапукі 
або ў наваколлі: аскепак метэарыта, 
рэчы з курганнага могільніка ў 
Махіроўцы, прадметы рэлігійнага 
культу старавераў з Кублішчына. 
Асабліва дзяцей уразіў этнаграфічны 
музей, які быў пабудаваны з хаты ХІХ 
стагоддзя, перавезенай з іх роднай вёскі. 

Экскурсія ў Мінск 

У ліпені вучні нашай школы разам з настаўнікам гісторыі Максімам Філіповічам былі на экскурсіі ў 
Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску. Падзяліўшыся на групы, вучні слухалі аповеды 
экскурсаводаў пра гераічныя старонкі барацьбы беларускага народа супраць фашысцкіх захопнікаў. 
Дзеці былі не толькі слухачамі, але і актыўнымі ўдзельнікамі гутаркі, якая праводзілася 
экскурсаводамі. Падчас паездкі яны пабылі ў мемарыяльным комплексе “Хатынь”, дзе слухалі аб 
трагічнай гісторыі яе жыхароў, якіх карныя атрады спалілі жывымі 22 сакавіка 1943 года.  



Удзел у мітынгу 

3 ліпеня на плошчы Загінулых барацьбітоў у Мёрах 
адбыўся мітынг у гонар свята Дня Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь і 78-й гадавіны вызвалення 
горада Мёры ад нямецка-фашыстцкіх захопнікаў. У 
мітынгу прынялі ўдзел кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі 
працоўных калектываў, арганізацый і ўстаноў горада, 
грамадскасць. Падчас урачыстасці выступілі з кароткімі 
прамовамі старшыня Раённага савета  дэпутатаў 
Валерый Драба, першы сакратар РК ГА “БРСМ” 
Анжэла Маляўка, ваенны камісар Сяргей Пунтус. 
Ганаровы госць свята пісьменнік Славамір Даргель не 
толькі звярнуўся да прысутных з прамовай, але і 
прачытаў свой верш. Удзельнікі мітынгу ўшанавалі 
памяць загінулых хвілінай маўчання ды ўсклалі вянкі і 
кветкі да брацкай магілы воінаў і партызан, якія аддалі 
сваё жыццё пры вызваленні раёна. У мітынгу прынялі 
ўдзел краязнаўца Вітаўт Ермалёнак і кіраўнік па ваенна-
патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч.  
 

Славамир Даргель. Площадь Павших Борцов 
 

Площадь Павших Борцов 
Преклонила знамёна. 

Храним память бойцов 
Павших всех поменно. 

 
Помним всех имена, 

Что вписали в гранит. 
Павших помнит страна, 
Память сердце хранит. 

 
Подвиг наших отцов 

На века будем славить. 
Площадь Павших Борцов –  
Наша боль, наша память. 

 
Солдат в бронзе стоит, 

Охраняет покой. 
У подножья цветы 

Горит вечный огонь. 
 

Площадь Павших Борцов, 
Ты Священная наша. 

Павшим вечный покой! 
Память вечная павшим! 

2022 г. 

Новыя знаходкі 

Падарункі ад Міколы Паўловіча 

Наш шчыры руплівец у папаўненні музейных фондаў Мікалай Канстанцінавіч Паўловіч з горада 
Даўгаўпілса падараваў падчас чарговага прыезду ў Мёры шмат дакументаў і фотаздымкаў, 
адшуканых у Латвіі, якія датычаць беларускай зямлі. Асабліва нас зацікавілі дакументы пра былую 
вёску Лізаўшчына Новапагостцкай гміны. Па-першае, вёскі, дзе было да 1939 года 15 хат, даўно 
няма. Па-другое, падчас разведкі на калгаснае поле, дзе раней было паселішча, сябры гуртка 
“Арганаўты мінулага” яшчэ ў 1989 годзе знаходзілі разнастайныя артэфакты. У Лізаўшчыне, як і ў 
іншых вёсках наваколля, з 18-га стагоддзя жылі стараверы.  



Таму атрыманыя намі дакументы 
належалі стараверам Афанасію 
Лазараву, Басакову Аўсею. Змест 
дакументаў звязаны з рэформай 
перасялення сялян на хутары, або 
камасацыю, якую праводзіў 
польскі ўрад у 20-я – 30-я гады 
мінулага стагоддзя. Тэкст 
дакументаў сведчыць, што Аўсей 
Басакоў купляў 10 дзесяцін зямлі 
ў Афанасія Лазарава з вёскі 
Лізаўшчына. У дадатак да 
дакумента дададзены план надзела 
зямлі, выкананы землямерам 
Уладзіславам Зволак-Звалакоўскім 
ў 1934 годзе. На карце мы бачым, 
што выдзеленая для продажу 
зямля межавала з вёскамі 
Дзехцяры, Забор’е, Лізаўшчына. 
Іншыя дакументы сведчаць аб 
выплаце грошаў за надзел зямлі і 
сплочванні пазыкаў. Даведка 
Марыі Шарыпа ад 24 лістапада 
1941 года апавядае, што яна 
з’яўляецца вучаніцай у 6 класе 
Індраўскай латыскай школы. На другім лісце змешчана аўтабіяграфія Марыі Шарапы, дата 
нараджэння якой 11 мая 1927 года. Фотаздымкі, якія перадаў краязнаўца з Латвіі, датычаць 
паселішча Відзы і яго жыхароў. На жаль, амаль усе яны не падпісаны, таму іх цяжка 
ідэнтыфікаваць, але яны з’яўляюцца добрай крыніцай ілюстрацыі жыцця Відзаў у 50-я гады ХХ ст. 

Некалькі здымкаў з выявай касцёла ў гэтым паселішчы сфатаграфаваны ў розных ракурсах. На 
вежах і сценах храма бачны сляды пашкоджанняў, якія яшчэ засталіся пасля апошняй вайны. 
Цікавы здымак, на якім бачны суцэльны галалёд на вуліцах. Некалькі здымкаў паказваюць краявіды 
гарадскога  



пасёлка ў той час – вуліцы, асобныя дамы, 
будынак школы, масток праз ручай, пейзажы 
наваколляў. Найбольш стары фотаздымак трох 
салдат, датаваны 25 мая 1945 годзе; у цэнтры – 
салдат Савецкай Арміі ў Германіі з трафейным 
акардэонам на фоне нямецкага аўтамабіля. На 
тварах усіх траіх радасныя ўсмешкі, ад таго што 
закончылася страшная вайна. Такія ж радасныя 
ўсмешкі на здымку з выявай чатырох салдат, у 
руках дваіх – акардэоны, у трэцяга баян, у 
чацвёртага гітара. На гімнасцёрцы аднаго з іх мы 
бачым медаль “За адвагу”. Наступны здымак гэтых 
самых мужчын, але ўжо сфатаграфаваных у доўгіх 
скураных паліто, хутчэй за ўсё прывезеных з 
Германіі. Цікавы здымак мужчыны 40-х гадоў ХХ 
стагоддзя ў саматканых галіфэ і фрэнчы, а таксама 
ботах, пашытых саматужным шаўцом. Здымак 
другога мужчыны – у шыкоўным купленым 
касцюме і пантофлях, але сфатаграфаваны ў тым 
самым атэлье. Адметны фотаздымак паказвае 
мужчыну побач з падвешанай скурай вялікага 

ваўка, хутчэй за ўсё паляўнічы са сваім трафеям. На трох здымках – удзельнікі мастацкай 
самадзейнасці. На першым з іх дзяўчына ў бесказырцы і матросцы танцуе хутчэй за ўсё танец 
“Яблычка”. На другім – дзяўчына і мужчына, пад яго фрэнчам бачна кашуля з беларускім 
арнаментам,– выглядаюць удзельнікамі тэатральнай пастаноўкі. На трэцім, групавым, здымку 
паказаны вучнёўскі музычны аркестр, на ім мы бачым дырыжора, хлопчыкаў і дзяўчынак з 
акардэонам, гітарай, балалайкамі. З групавых здымкаў падпісаны тры: “Відзаўская СШ. 7-б 
клас.1952 г.”, “6-ы выпуск 10-га класа Відзаўскай СШ 1954 год” і “3-ці выпуск 10-га класа 
Відзаўскай школы рабочай моладзі”. 
Вось здымак групы мужчын і жанчын 
на ганку будынка Відзаўскага 
аддзялення ашчаднай касы; на ім, 
хутчэй за ўсё,– супрацоўнікі гэтай 
установы. На наступным здымку – пад 
шыльдай праўлення арцелі “Энергія” 
група мужычын і жанчын у зімовай 
вопратцы; зразумела, што гэта 
працаўнікі арцелі. Подпіс сведчыць, 
што здымак зроблены 31 снежня 1959 
года. Цікавы фотаздымак удзельнікаў 
спаборніцтваў на лыжах. Цераз плячо ў 
кожнага – ленты, на якіх напісаны 
савецкія лозунгі. Яшчэ два здымкі – з 
выявай вяселля і пахавання – таксама 
не падпісаны. У музей кнігі і друку 
Мікола падараваў некалькі календароў 
і каляндарыкаў, газет і часопісаў; 
пералічым іх. Насценны перакідны 
каляндар на 2016 год прысвечаны 
праекту “Опыт и знания общества 
“Balta māja” по интеграции жителей 
национальных меньшинств в 
латвийском обществе”. Каляндар у 
выглядзе паштоўкі-віншавання з днём 
настаўніка на 2003–2004 навучальны 
год. Кішэнныя каляндарыкі: адзін з іх 
на 2012 год прысвечаны рэкламе 
фестывалю, другі на 2017 год – гораду Глыбокаму. У раздзел часопісаў мы атрымалі “Вестник 
военного пенсионера” № 3 за 2015 год, які друкаваўся ў Латвіі накладам 1600 асобнікаў, часопіс для 
латвійскай арміі “Твой абаронца” за верасень 2004 года. Падараваў руплівец з Латвіі і газету, якая  



друкавалася латыскімі стараверамі пад назвай “Меч духовный” за верасень-кастрычнік 2000 года. 
Не прамінуў наш дабрадзей з Даўгаўпілса перадаць некалькі сваіх знаходак у раздзел “Баністыка”. 
Самыя старыя з папяровых грошай – банкноты Германіі вартасцю 20 марак 1914 года і 5 марак 1917 
года. Аб высокай інфляцыі ў Югаславіі перад яе распадам на асобныя краіны сведчыць купюра 50 
тысяч дынараў 1992 года. У гэты ж раздзел мы атрымалі і латарэйны білет чацвёртай грашова-
рэчавай латарэі 1945 года коштам 25 рублёў. Выручка ад яе продажу прызначалася для патрэбаў 
фронту Вялікай Айчыннай вайны, якая яшчэ працягвалася. Для патрэбаў арміі была надрукавана 
аблігацыя чацвёртага ваеннага займу на 100 руб. 1945 года. На аднаўленне і развіццё народнай 
гаспадаркі пасля вайны была выпушчана аблігацыя коштам 50 руб. 1946 года. Але асабліва шмат 
падараваў сваіх знаходак руплівец у раздзел “Нумізматыка”. Самая старая з іх – манета 
Македонскага царства тэтрадрахма часоў панавання цара Деметрыя 1 Паларкета (336-283 гг. да 
н.э.). На яе аверсе выява цара Дземетрыя 1, на рэверсе якой – бог Нептун, які абапіраецца нагой аб 
скалу як сімвал моцы і несакрушальнасці ўлады і краіны. Дыяметр манеты – 29 мм, таўшчыня 1,9 
мм. Другая манета – Старажытнага Рыму – бронзавы фоліс імператара Грацыяна (367 – 375 гг. н.э.) 
таўшчынёй 1,1 мм, дыяметрам 18 мм. На яе аверсе – выява імператара Грацыяна, на рэверсе – 
імператар з палонным. Атрымалі мы ў падарунак і два асобнікі манеты наміналам адзін грош Яна 
Казіміра, або “барацінкі” 1661, 1665 гадоў чаканкі польскіх манетных двароў. Найбольшая 
колькасць перададзеных манет належыць да Вялікабрытаніі другой паловы ХХ стагоддзя. Вось іх 
пералік. Два асобнікі манеты 1 пені 1983 года выпуску, на яе аверсе – партрэт каралевы Лізаветы ІІ, 
на рэверсе – краты брамы з вянком і каралеўскай каронай. Два пенсы колькасцю пяць асобнікаў 
1990 – 2007 гг. чаканкі з партрэтамі каралевы рознага часу праўлення, пяць пенсаў 1991 – 2007 гг. 
колькасцю чатыры асобнікі з выявай каралевы і гербаў каралеўскай дынастыі, дзесяць пенсаў 2001 
года з партрэтам каралевы Лізаветы ІІ, а на зваротным баку – з выявай ільва; чатыры асобнікі 
вартасцю дваццаць пенсаў 1997 – 2007 гг. чаканкі. На рэверсе апошніх – таксама партрэт Лізаветы 
II, на аверсе – элементы герба Вялікабрытаніі, які падзелены на чатары часткі, два з іх адносяцца да 
герба Англіі, па адным – Ірландыі і Шатландыі. Атрымалі мы некалькі разнастайных асобнікаў 
манет Германскай імперыі вартасцю 5 пфенігаў чаканкі 1905 – 1914, 10 пфенігаў 1875 – 1914 гг. 
Дзякуючы нашаму дабрадзею трапілі ў нашу калекцыю манеты фашысцкай Германіі: 1 пфеніг 1942 
года, 10 пфенігаў 1942 года, а таксама Федэратыўнай Рэспублікі Германіі 1976 года вартасцю 1 

пфеніг і 10 пфенігаў 1949 года. З’явілася ў нас і манета Расійскай імперыі наміналам 2 капейкі 1882 
года. З атрыманых манет сучаснай Расіі большая частка наміналам 10 рублёў 2011 – 2014 гадоў 
чаканкі. Манеты належаць да серыі “Гарады воінскай славы”, яны прысвечаны гарадам: Малгабеку, 
Арлу, Белгараду, Анапе. На асобніку манеты наміналам дзесяць рублёў 2003 года з серыі 
“Старажытныя гарады Расіі” змешчана выява панарамы старажытнага горада Касімава. На аверсе 
французскай манеты 1868 г. – выява імператара Напалеона ІІІ, на 10 рэйсах Партугаліі – партрэт 
Луіша І (Людовіка) 1883 года. Гэтага ж часу манета наміналам 5 грошаў з Аўстра-Венгрыі. Нам 
былі падараваны і наступныя манеты Бельгіі: 5 цэнтаў 1908 года з партрэтам караля Леапольда ІІ, 2 
цэнты 1919 года, дзе на аверсе – манаграма караля Альберта, 20 франкаў 1981 года з партрэтам 
караля Бадуэна, 5 франкаў 1986 года, 1 франк 1989 года. Папоўніліся нашы фонды іспанскімі 
манетамі наміналам 5 песет 1957 года, 1 песета 1966 года. На іх змешчаны партрэт дыктатара 
Франка. На манеце Іспаніі вартасцю 5 песет 1975 года – партрэт караля Хуана Карласа. На манетах 
Нідэрландаў 25 цэнтаў 1957 года і 5 цэнтаў 1957 года змешчаны партрэт каралевы Нідэрландаў  



Юліаны. На манеце Рэспублікі Кіпр 1998 года коштам 50 еўрацэнтаў – сюжэт антычнага міфа 
“Выкраданне Еўропы”. На манеце наміналам 5 юаняў 1970 года – выява прэзідэнта Тайваня Чан 
Кай Шы. Вялікі сэнс закладзены ў манеце 1 ранд Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі: на рэверсе – 
выява казла Вялікага Куду – гэта афрыканскі від антылопаў, памеры рагоў самцоў дасягаюць 1 
метра. На рэверсе – герб ПАР, у цэнтры якога – шчыт з двума чалавекамі, якія злучаюць рукі ў 
вітанні, што азначае адзінства шматнацыянальнай краіны. Адначасова шчыт сімвалізуе 
ідэнтычнасць і духоўнасць краіны. Змешчаныя над шчытом кап’ё і булава з’яўляюцца сімваламі 
абароны і ўлады. Птушка ўверсе знішчае змей, што таксама з’яўляецца сімвалам абароны краіны. 
Кветка пратэя – нацыянальная расліна ПАР, а птушка сакратар сімвалізуе рост і хуткасць. Узнятыя 
ўгору крылы – уздым развіцця краіны і адначасова сімвал яе аховы. Узыходнае сонца – эмблема 
зіхацення, адраджэння, сілы волі. Шчыт абапіраецца на біўні сланоў, што азначае мудрасць, сілу, 
памяркоўнасць і вечнасць. Пшанічныя каласкі служаць эмблемай урадлівасці, прарастання, 
развіцця. Дэвіз, напісаны на зніклай мове цхаі, азначае наступнае: “Розныя людзі – яднайцеся”, 
сімвал аб’яднання розных нацыянальнасцяў ПАР. На шведскай манеце вартасцю 1 крона – выява 
караля Карла 16 Густава. Манеты з Тайланда наміналам 1 бат з партрэтам караля Рамы 10 чаканена 
ў 2018 годзе, другая манета з Тайланда – вартасцю 50 сатангаў 2019 года – таксама з выявай 
апошняга манарха. На манеце 2 баты 2009 года на рэверсе – партрэт Рамы ІХ, на яе аверсе – 
знакаміты храм Пхукхао Тхот Сакета. Манета 50 сатангаў 2006 года – таксама з выявай Рамы ІХ, на 
яе заваротным баку змешчаны храм Ват Пратхат Дой Сутхеп. Гэты будыйскі храм пабудаваны ў 
1383 годзе і з’яўляецца свяшчэнным для ўсіх тайцаў, месцам іх пакланення. На манеце з Фінляндыі 
10 пені 1993 года, акрамя намінала – выява нацыянальнага сімвала Фінляндыі – кветкі майскі 
ландыш, а на аверсе – пчаліныя соты, сімвал шырокага распаўсюджання ў гэтай краіне 
пчалаводства. У нашы фонды трапіла фінская манета вартасцю 20 пені. Атрымалі мы ад Міколы 
Паўловіча і цікавую манету наміналам 100 лір 1961 года Ватыкана – самай маленькай краіны ў 
свеце. На яе рэверсе – партрэт рымскага папы Яна ХХІІІ, на зваротным баку – Езус Хрыстус у 
туніцы з крыжам у адной руцэ і сімвалам еўхарыстыі – келіхам – другой. Унізе – надпіс на 
лацінскай мове «FIDES», што ў перакладзе з лацінскай мовы азначае “Вера” – адна з галоўных 
дабрадзеяў хрысціяніна. Ёсць і манеты Грузіі вартасцю 5 тэтры і 20 тэтры. На рэверсе  першай мы 
бачым намінал манеты і выяву статуэткі льва ІІІ ст. да н.э. якая была знойдзена ў Алазанскай 
даліне. На аверсе змешчаны старажытны знак сонца, які ў грузін называецца “борджалі”. На другой 
манеце – фрагмент карціны вядомага грузінскага мастака Ніка Пірасмані (1862 – 1918гг.) “Алень”, 
на зваротным – надпіс на англійскай і грузінскай мовах “Рэспубліка Грузія” і салярны знак. Ёсць 
манета Арменіі наміналам 20 драм 2003 года, на яе аверсе напісаны намінал манеты, на рэверсе – 
выява герба армянскай дзяржавы, які складаецца з наступных элементаў: у цэнтры шчыта – выява 
гары Арарат, якая з’яўляецца сімвалам армянскай нацыі, на яе вяршыні – Ноеў каўчэг; згодна з 
Бібліяй пасля патопу ён спыніўся ля гары Арарат. Шчыт падзелены на чатыры часткі, якія 
сімвалізуюць чатыры незалежныя дзяржавы ў гісторыі Арменіі: Баграцідаў, Аршакідаў, 
Арташасідаў, Рубенідаў. Леў і арол, якія трымаюць шчыт, сімвалізуюць мудрасць, гонар, 
цярплівасць, высакароднасць. На працягу стагоддзяў яны былі сімваламі царскіх дынастый. Унізе 
шчыта разарваны ланцуг азначае свабоду і незалежнасць, меч – уладу і сілу нацыі, пшанічныя 
каласкі – праўдалюбства армян. Манета з Рэспубліка Аргенціна – 50 цэнтавос 1993 года; на яе 
рэверсе мы бачым намінал манеты, на аверсе ўнізе надпіс “У саюзе і свабодзе”, а ў цэнтры – “Дом 
незалежнасці” ў правінцыі Тукуман. Вось 1 рупія каралеўства Непал з выявай на рэверсе гор 
Тыбета, якія размешчаны на поўначы краіны. На аверсе – графічная выява карты Непала. Ёсць 
бразільская манета 10 сентавас 2004 году; на рэверсе напісаны яе намінал, на аверсе бачым профіль 
першага імператара Бразіліі Педру І (1822 – 1831гг.) на кані з паднятай рукою, калі ён абвяшчае 
незалежнасць краіны. На чылійскай манеце вартасцю 100 песа 2008 года на рэверсе паказаны 
намінал манеты і герб краіны, на аверсе – выява індзейца народа мапуча племені араўканаў, які 
жыве ў Чылі ды Аргенціне колькасцю ўсяго крыху больш чым паўтары мільёны чалавек. Перад 
намі 10 цэнтаў Сінгапура 2014 года; на адным баку манеты – назва краіны, на другім – яе герб. 
Цэнтральная эмблема герба – шчыт чырвонага колеру і пяць белых зорак над белым паўмесяцам. 
Чырвоны колер сімвалізуе агульнае “брацтва і роўнасць людзей”, а белы – “вечную чысціню і 
высакароднасць”. Паўмесяц адлюстроўвае маладую нацыю, якая расце, а пяць зорак – 
нацыянальныя ідэалы: дэмакратыю, мір, прагрэс, справядлівасць і роўнасць. Шчыт справа трымае 
леў, сімвал Сінгапура, злева – тыгр, сімвал гістарычнай сувязі з Малайзіяй. На блакітнай стужцы 
ўнізе герба – дэвіз на малайскай мове “Наперад, Сінгапур!”. Манета 5 цэнтаў Сінгапура мае на 
рэверсе выяву тэатра Эспланада, які з’яўляецца выдатным помнікам сучаснай архітэктуры. Ён 
пабудаваны ў 2003 годзе ў выглядзе двух паўсфераў, купалы якіх зроблены са шкла. У тэатры дзве 
залы – на 2000 і на 1600 месцаў. Нестандартнае архітэктурнае рашэнне зрабіла тэатр сімвалам 
Сінгапура. На аверсе таксама змешчаны герб краіны. Манеты Францыі 1 франк 1942 года чаканены  



Падарункі ад Марыі Міцкевіч 

Падчас наведвання музея ўнучка 
Якуба Коласа Марыя Міхайлаўна 
Міцкевіч падаравала для музея кнігі 
і друку шмат цікавых выданняў газет, 
часопісаў, кніг. Найбольш зацікавіў 
нас часопіс “Медычная думка” № 1 за 
снежань 1946 года. Да яго выдання і 
рэдагавання спрычыніўся наш зямляк, 
дзеяч беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху доктар Язэп 
Малецкі, які пасля вайны апынуўся ў 
Германіі і стаў ініцыятарам і галоўным 
арганізатарам “Аб'яднання беларускіх 
лекараў на чужыне”. Акрамя Язэпа 
Малецкага ў Нямеччыне ў гэты час 
было шмат беларускіх лекараў і 
студэнтаў медыкаў. У музейныя 
фонды патрапіла ад дабрадзейкі да нас 
газета “Беларускае слова” №№1, 2, 11 
за 1949 год, №1 за 1950 г., якую 
друкавалі беларускія эмігранты ў 

нямецкім горадзе Рэгенсбрук пад рэдакцыяй Стукаліча. Раз'ехаўшыся з Германіі па ўсім свеце, 
свядомыя беларусы не спынілі сваёй дзейнасці і друкавалі газеты. Зараз мы можам трымаць у руках 
газету беларусаў Канады, якая друкавалася ў Таронта пад назвай “Беларускі голас” № 1 за 1952 год,  

марыянетачным урадам маршала Пэтэна, які падпарадкоўваўся фашысцкай Германіі. На рэверсе 
напісаны намінал манеты ў абрамленні дубовых лістоў і наступны надпіс у перакладзе з 
французскай мовы: “Сям’я. Праца. Радзіма”. На зваротным баку – двухбаковая сякера старажытных 
галаў, сімвал баявога духу нацыі. На манеце 2 франкі 1947 года змешчаны яе намінал і год чаканкі, 
надпіс на французскай мове: “Свабода. Роўнасць. Братэрства”; на зваротным баку – выява 
Марыяны – профіль жанчыны-сімвала Францыі і надпіс “Рэспубліка Францыя”. Ёсць таксама 5 
санцімаў 1991 года і 20 санцімаў Францыі 1996 года. На іх таксама профіль Марыяны і надпісы 
наміналу манет. На аверсе манеты Італіі вартасцю 50 лір 1976 года – выява галавы жанчыны, 
сімвала Італіі, на рэверсе змешчана выява Вулкана, бога кавальскай справы ў старажытным Рыме, 
год выпуску і намінал манеты. На манеце 100 лір 1978 года – профіль жанчыны, павернуты ўлева, і 
надпіс “Рэспубліка Італія”, а на рэверсе – выява старажытна-рымскай багіні мудрасці і вайны 
Мінервы ў поўны рост; багіня апранута ў туніку, у руцэ трымае кап'ё, на галаве яе шлем, а ў другой 
руцэ – галінка аліўкавага дрэва. На манеце 500 лір 1955 года на аверсе – бюст жанчыны з эпохі 
Рэнесансу, на зваротным баку змешчаны палац у П'ячыца дэль Квірынале з скульптурамі 
Дыяскураў. Яшчэ мы атрымалі ад Міколы Паўловіча два латыскіх санцімы 1928 года і 10 санцімаў 
1935 года, 5 цэнтаў рэспублікі Куба 2009 года, 10, 20 цэнтаў Літвы 2008 года, 1 дзінар Сербіі 2009 
года, 10 і 20 сэнці Эстоніі 1998 года, 5 тэнге Рэспублікі Казахстан 2002 года, 1 польскі грош 2002 
года, 50 крон 2001 года Нарвегіі. На адным дзірхаму 1973 года Аб’яднаных Арабскіх Эміратаў 
змешчана назва манеты і год хіджры, на рэверсе – выява збана дала – сімвала эміратаў; у гэтым 
посудзе арабы гатуюць каву. У турэцкая манеты наміналам 1 ліра, чаканкі 2018 года, на аверсе – 
выява “бацькі турак”, першага прэзідэнта Турцыі Кемаля Атацюрка, на зваротным баку – намінал 
манеты і год выпуску. Ёсць і манета Нарвегіі вартасцю 50 крон 2001 года. Перадаў у музей Мікола 
Паўловіч і некалькі цікавых копій рэдкіх манет. Гэта копіі манет кітайскага імператара Сюань 
Цзуна 1821 – 1850 гг., талера Марыі Тэрэзіі Аўстра-Венгрыі 1782 года, 1\2 талера Прусіі 1782 года, 
талера Саксоніі 1666 года, 1 рубля 1724 года Пятра І Расійскай імперыі, гэтай жа краіны манета 12 
рублёў срэбрам 1831 года, 100 эскуда Партугаліі 1985 года ў памяць 800-годдзя смерці караля 
Партугаліі Альфонса І Генрыха, які вызначыўся ваенным талентам і перамогамі над арабамі, у 
вызваленай краіны сталіцай стаў Лісабон. Атрымалі мы і копію юбілейнай манеты Партугаліі 1998-
годдзя ў гонар 500-годдзя адкрыцця марскога шляху ў Індыю мараходам Васка да Гама ў 1498 
годзе. Намінал манеты 200 эскуда. Акрамя манет у нашай калекцыі з’явіліся жэтоны: мексіканскі 
гандлёвы вартасцю 10 песа 1870 года, шведскай фірмы Ханінгэ наміналам 5 крон, кітайскі з выявай 
Мао Цзэдуна. Шчыры дзякуй нашаму рупліўцу Міколу Паўловічу з Латвіі за такія змястоўныя 
падарункі нашаму музейнаму аб’яднанню.  



№ 3 за 1953 год. Дзякуючы Марыі 
Міхайлаўне да нас трапілі два нумары 
газеты “Беларускі эмігрант” за 1952 год, 
рэдакцыя якой называла сваё выданне 
незалежным часопісам беларускай 
эміграцыі. Газета выдавалася з лютага 
1948 па красавік 1954 года. Рэдактарам яе 
быў Кастусь Акула. Усяго было 
надрукавана 58 нумароў. Трапіла да нас і 
больш рэдкае эмігранцкае выданне – 
газета “За волю”. За свае ўласныя грошы 
яе выдавалі ў Францыі Мікола Абрамчык, 
Лявон Рыдлеўскі, айцец Леў Гарошка, 
мастак Міхась Наўмовіч. Выдавалася яна 
ад сакавіка да кастрычніка 1951 г. 
Адказны рэдактар – Лявон Рыдлеўскі. 
Выйшла ўсяго сем нумароў газеты. Да нас 
у фонды трапіў трэці нумар. У ім 
змешчана і абвестка аб выставе ў Парыжы 
этнаграфічных збораў і карцін нашага 
земляка – мастака Віктара Жаўняровіча. З больш позніх эмігранцкіх выданняў мы атрымалі газету 
“Беларускі дайджэст” №1 1993 г, № 4 за 1994 год, якая друкавалася для амерыканскіх беларусаў. 
Папоўніўся газетны фонд і рэлігійнымі эмігранцкімі выданнямі, часопісам “Голас царквы” № 3 за 
1956 год, які быў надрукаваны для праваслаўных беларусаў Беларускай аўтакефальнай 
праваслаўнай царквы(БАПЦ) у Нью-Ёрку. У ім разглядаліся пытанні рэлігійнага жыцця 
праваслаўных беларусаў, інфармацыя аб свяшчэнным саборы епіскапаў БПАЦ, пытанні рэлігійных 
абрадаў ды рэлігійнага жыцця ў савецкай Беларусі. “Царкоўныя навіны” № 1987 г.,1990 г., 1995 г. – 
гэтае выданне БАПЦ друкаваліся ў Таронта. Часопіс “Сейбіт” выходзіў у ЗША раз на два месяцы. 
Яго выдаўцом і рэдактарам быў ксёндз Францішак Чарняўскі (1893 – 1979 гг.). У нашы фонды мы 
атрымалі яго наступныя асобнікі: № 4 за 1961 год, №73 1970 г. У іх асвятляюцца не толькі 
рэлігійныя пытанні, але і з’явы грамадска-палітычнага жыцця. Часопісы “Беларуская хроніка” № 9 
1999 г, № 13 за 2000 год – выданне Беларускага таварыства ў Лондане. Гэты часрпіс таксама 
змяшчае разнастайныя артыкулы на рэлігійную і гістарычную тэматыку, выдаваў іх знакаміты 
англійскі беларусіст французскага паходжання Гай Пікарда. Асабліва важнымі для нас сталі 
падараваныя Марыяй Міхайлаўнай выданні знакамітага нашага земляка Часлава Сіповіча. Гэта яго 
праца на італьянскай мове “Францыск Скарына і яго Біблія”, надрукаваная да 450-годдзя пачатку 
кнігадрукавання. На англійскай мове пад псеўданімам А. Друйскі была надрукавана брашура 
“Рэлігійнае жыццё на Беларусі”. У брашурцы аўтар распавядае аб цяжкім становішчы вернікаў і 
царквы ў савецкай краіне. Атрымалі мы ад нашай дабрадзейкі і кнігі вядомых беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў на эміграцыі, у тым ліку Уладзіміра Глыбіннага (Сядуры) 1910 – 1997 гг. “На 
берагах пад сонцам”. Гэты зборнік апавяданняў і аповесцяў быў надрукаваны ў Нью-Ёрку ў 1964 
годзе. Марыя Міхайлаўна падаравала ў наш музей кнігі і друку шмат выданняў свайго дзеда Якуба 
Коласа. Найбольш цікавыя з іх – факсімільнае выданне яго першай кніжкі “Песні жальбы” 1910 
года, паўторнае выданне якой выйшла ў 1982 годзе і зборнік вершаў “Водгулле” з аўтографам 
унучкі паэта, які быў першы раз надрукаваны ў 1922 годзе, а яго факсімільнае выданне было  
прымеркавана да 100-й гадавіны першага выдання. У падарунак дзецям Марыя Міхайлаўна 
перадала некалькі асобнікаў кніг свайго знакамітага дзеда. “Сымон-музыка” багата ілюстраваны 
вядомым беларускім мастаком Міколам Селяшчуком у 1981 годзе. Шыкоўнае выданне Якуба 
Коласа для дзяцей – “Казкі жыцця” 1997 года. Маем мы і “На ростанях” 1996 года выдання. 
Патрэбным для настаўнікаў беларускай мовы будзе зборнік дакладаў 31 навукова-практычнай 
канферэнцыі, прысвечанай 135-годдзю нараджэння Якуба Коласа ў 2017 годзе, а таксама на 
англійскай і беларускай мове фотаальбом, прысвечаны 120-й гадавіне нараджэння славутага 
беларускага паэта і пісьменніка. 

Падарунак ад Эльвіры Падгайскай 

Эльвіра Падгайская (Крумін), аматарка паэзіі з вёскі Слабодка Браслаўскага раёна, перадала ў 
музей кнігі і друку выданні і паштоўкі з аўтографамі беларускага паэта Паўла Пруднікава (1911 – 
2000гг.). Ён пражыў складанае жыццё, быў у 1937 годзе нявінна асуджаны, атрымаў 8 год сталінскіх 
лагераў, пасля вызвалення доўга не мог знайсці працу. Таму з 1958 года па 1968 год вымушаны быў  
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Кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч 
перадаў у фонды музея свае чарговыя нумізматычныя знаходкі. 
Большасць манет – сучаснай Расіі 1997 – 2018 гг. У гэтыя гады 
адбылося некалькі змен у манетнай гаспадарцы. У нашы фонды 
былі перададзены манеты наміналамі 50 капеек, 1 руб., 2 руб., 5 
руб., 10 руб., еўрапейскія манеты 20 еўрацэнтаў 2002 года, 
чаканеных у Германіі з выявай Брандэбурскай брамы і 2 злотых 
1994 года Польшчы. На сваёй радзіме ў вёсцы Цвеціна Максім 
адшукаў цікавы нататнік 1926 года Паўлоўскай Раісы, у якім 
захаваліся запісы пажаданняў навучэнцаў Дзісненскай гімназіі і 
паўшэхнай школы. Паўлоўская Раіса напачатку закончыла 
Дзісненскую паўшэхную школу, а ў 1930 – 1936 гадах 
вучылася ў Дзісненскай гімназіі. У нататніку змешчаны запісы 

яе сябровак і сяброў з 1926 па 1930 год. Па прачытаных прозвішчах мы можам даведацца аб тым, у 
якіх установах яны навучаліся. Так у паўшэхнай школе разам з Раісай вучыліся Ванда Малахоўская-
Протас, Ірэна Снарская, Ю.Афанасьева-Шантыр, Г.Астроўская, Ала Сяліцкая, Марыся Курс, Галя 
Гінько, Э.Сушкевіч, Ада Палоньская, Славіна Доба. Станіслава Маліноўская. Некаторыя з сябровак 
у розныя гады былі вучаніцамі ў 
Дзісненскай гімназіі, гэта Гэлена 
Кузіновіч, сястра Эдмунда Кузіновіча, 
які ў будучым стаў доктарам 
медыцынскіх навук, Ст.Гушча, Антон 
Снарскі, Станіслава Маліноўская, і інш. 
Большасць запісаў змяшчаюць 
пажаданні добрай вучобы, кахання, 
шчасця. Але ёсць і сур'ёзнае, напрыклад: 
“Хай скарбам тваім стане навука”, або 
запіс на лацінскай мове, які зазыўна 
гучыць у перакладзе: “Маліся і працуй”. 
Нататнік з’яўляецца цікавай крыніцай аб 
поглядах моладзі ў міжвенны перыяд. 
Цікава будзе даведацца і пра лёс аўтараў 
пажаданняў. 

Знаходкі Максіма Філіповіча 

жыць у Слабодцы, працаваць 
настаўнікам гісторыі і рускай мовы 
і літаратуры. Будучы настаўнікам у 
Втольда Ермалёнка, ён садзейнічаў 
з'яўленню ў свайго вучня цікавасці 
да гісторыі і краязнаўства. Яго 
вучаніца Эльвіра Крумін пад 
уплывам паэта стала пісаць вершы, 
цікавасць да паэзіі засталася ў яе на 
ўсё жыццё. Калі Павел Пруднікаў 
атрымаў магчымасць паехаць у 
сталіцу, то яна працягвала 
перапісвацца з паэтам, дасылаць 
свае вершы.У сваю чаргу Павел 
Пруднікаў дасылаў віншавальныя паштоўкі і свае кнігі. Зараз Эльвіра Падгайская падаравала іх нам 
у музей. Гэта кніга “Прысады”, надрукаваная ў Мінску ў 1979 годзе. У надпісу ёсць такія радкі: 
“Крумін Эльвіры, маладзенькаму сябру па пяры на ўспамін аб Слабодскіх “пенатах” і азёрнай 
Браслаўшчыне са шчырай удзячнасцю і добрымі пажаданнямі.16.12.1979 г.”. Дзве наступныя кнігі 
Паўла Пруднікава – “Мая магістраль” (Мн. 1981 г.) і зборнік вершаў і паэм “Заасцёр’е” 1986 г., 
таксама з аўтографам паэта Эльвіры Падгайскай. У падарунак мы атрымалі і шэсць паштовак 
віншаванняў са святамі Новага года, 1 мая, Кастрычніцкай рэвалюцыі, артыкул з газеты 
“Браслаўская звязда”, прысвечаны 100-й гадавіне з дня народзінаў Паўла Пруднікава, а таксама 
верш самой Эльвіры Падгайскай, прысвечаны настаўніку-паэту. 



Навіны кнігарні 

 Выдатная музейшчыца і краязнаўца з Дзісны Ала Масіёнак даслала 
для нашага музея кнігі і друку зборнік “Воспоминания о городе. 
История города Дисны глазами его жителей”, які быў надрукаваны 
рэкламным выдавецтвам “Апельсін” у Полацку. Кніга налічвае 83 
старонкі тэксту і шматлікія фотаздымкі і паштоўкі горада на працягу 
ўсяго ХХ стагоддзя. Дапамагалі ў стварэнні зборніка краязнаўцы Леў 
Фурсаў і Пятро Баговіч. У прадмове збіральніца і ўкладальніца кнігі 
Ала Масіёнак сцвярджае, што памяць аб мінулым неабходная для 
захавання любові да сваёй зямлі, вернасці радзіме, мацаванню 
духоўнай сілы, для пошукаў праўды і ісціны. Сведчанні відавочцаў 
мінулых падзей неабходныя і нашым сучаснікам. У першым раздзеле 
“З гісторыі” змешчаны кароткі нарыс паселішча Дзісны, пачынаючы 
ад легендарнага Капца-гарадка ХІ ст. да сучаснай Дзісны з яе 
непаўторным абліччам помнікаў мінулага. Раздзел “Дзісна 
дарэвалюцыйная” напісаны на аснове ўспамінаў Фурсава Яўгена 
Іосіфавіча 1906 года нар. Пра жыццё сялян да рэвалюцыі, легенду аб 
залатым скарбе на востраве апавядаюць успаміны Дуброўскай Фядоры 
Рыгораўны 1914 года нар. Ёсць успаміны аб Дзісне падчас войнаў і рэвалюцый, напісаныя ў 
асноўным ужо вядомым нам Фурсавым Я.І. Шмат успамінаў запісаны пра горад ў міжваенны 
перыяд. Іх аўтары – Сіцько З.І.1927 г. нар., Атрахімовіч Л.І. 1927 г. нар., Вышынскі Г.Г., Каня В.Л. 
1915 г. нар., Майсеёнак В.К. 1924 г. нар., Фурс В. Л. 1914 г. нар., Пагажаева В.А. 1914 г. нар., 
Красько В.А. 1926 г. нар., Сяргеева Л. К. 1927 г. нар. Крыўко Г.А. У раздзеле “Жыццё ў складзе 
СССР” змешчаны ўспаміны дзісненцаў аб падзеях 1939 – 1941 гг. Тут мы чытаем успаміны Каня 
В.А, 1915 г. нар., Сіцько З.П.1927 г. нар., а таксама Дуброўскай, Сяргеевай, Красько, Атрахімовіч і 
іншых. Але найбольш старонак у кнізе прысвечана найбольш трагічным часам Дзісны падчас 
Вялікай Айчыннай вайны 1941 – 1944 гг. Раздзел складаецца з наступных падраздзелаў: пачатак 
вайны, страшная будзённасць, вызваленне, сірата з Бранскай вобласці, дзісненска-мікалаёўскае 
падполле, вартавыя памяці, трагедыя яўрэяў Дзісны. Акрамя рэспандэнтаў, якіх мы ўжо цытавалі 
вышэй, з’явіліся ўспаміны Баравік В.В.1947 г. нар., Фіялка Л.А. 1926 г. нар., Каткоўскай З.М. 1920 
г. нар., Ігнатовіч І.І., Качан Г.В. 1922 г. нар., Заяц В.Ф. 1922 г. нар., Лапіцкага А.І. 1926 г. нар., 
Лапіцкай Н.М., Міснік В.С. 1930 г. нар. Апошні невялікі раздзел прысвечаны ўспамінам дзісненцаў 
пра пасляваеннае жыццё горада. У заключных старонках выдання змешчаны ўспаміны-разважанні 
краязнаўцаў Пятра Баговіча, Фадзея Шымуковіча і Алы Масіёнак аб мінулым горада і выказана 
надзея аб яго адраджэнні з заняпаду. Шкада, што ўкладальнікі выдання не закранулі шырокі пласт 
успамінаў былых гараджан, якія знаходзяцца за мяжой і таксама пакінулі ўспаміны аб горадзе. 
Шмат успамінаў запісана было яшчэ ў савецкія часы, таму многія з іх маюць пэўны ідэалагічны 
накірунак. Памяць людская не дасканалая, таму мы бачым шмат гістарычных недакладнасцяў і 
памылак; добра было б пасля ўспамінаў даваць тлумачэнні і заўвагі, што павысіла б навуковую 
каштоўнасць выдання. Пажадана было б ілюстрацыі зрабіць большага фармату. Спадзяёмся, што 
гэта першая ластаўка аб самым маленькім горадзе Беларусі, наперадзе нас чакаюць яшчэ больш 
грунтоўныя выданні. Кніга была надрукавана на сродкі сацыяльна-культурнага фонда “За 
адраджэнне”, які быў створаны для сацыяльна-культурнага развіцця рэгіёна. 

Краязнаўчая разведка ў пошуках валуноў 

Нягледзячы на тое, што археолага-краязнаўчы гурток ужо амаль паўстагоддзя даследуе сівую 
даўніну Мёршчыны, па-ранейшаму ў нашым невялікім па плошчы раёне яшчэ шмат месцаў не 
даследаваных і не вывучаных вучонымі і краязнаўцамі. Дзякуючы Касі Казачонак, няўрымслівай 
аматарцы прыроды нашага краю, былі адшуканы цікавыя камяні. Аб сваёй знаходцы яна 
падзялілася з краязнаўцам Вітаўтам Ермалёнкам. У ліпені кіраўнік гуртка здзейсніў разам з Касяй 
Казачонак плённую разведку па лакалізацыі незвычайных валуноў, месцазнаходжанне якіх было 
невядома, але інфармацыя аб некаторых з іх была запісана. Больш 20 год таму назад Авенір 
Паўлоўскі, 1937 года нараджэння, жыхар вёскі Хралы, што на Браслаўшчыне, распавёў мёрскаму 
краязнаўцу, аб тым, што насупраць вёскі Янова ў лесе знаходзіцца валун, які мае паглыбленне, вада 
з якога лечыць бародаўкі, іншыя скураныя хваробы; дзяўчаты і жанчыны абмывалі вадой з каменя 
сваё цела і твар, каб абмаладзіцца і папрыгажэць. У дзяцінстве пра гэта яму распавядалі старыя 

людзі. 



Але дакладна сказаць аб месцазнаходжанні 
валуна ён ужо не змог. На жаль у вёсцы 
Янова ўжо даўно няма сталых жыхароў, 
таму сучасныя дачнікі нічога не маглі 
пацвердзіць як нашчадкі жыхароў Янова. 
Але аб гэтым камені распавёў Касі 
Казачонак былы жыхар Каменполля Пятро 
Ашурка, дачка якога пазбавілася ад 
бародавак з дапамогай вады з гэтага 
каменя. Ён і паказаў Касі, дзе знаходзіцца 
валун. Дзякуючы гэтакай падказцы нам 
лёгка ўдалося лакалізаваць 
месцазнаходжанне валуна. Сапраўды, ён 
падобны на камяні, якім пакланяліся 
язычнікі, прыносілі ім ахвяры. Але самае 
галоўнае, амаль побач, Кася паказала яшчэ 
з дзясятак камянёў з рознымі знакамі і 
выявамі; камяні размешчаны па кругу ў 

адным месцы, што яскрава даказвае 
іх магічнае значэнне. Наступны 
аб’ект, які знайшла Кася, 
знаходзіўся ля Каменполля, таксама 
на ўскрайку балота. Гэта 
прадаўгаваты камень з гладкім 
бокам, што паказвае яго апрацоўку 
чалавекам. Па папярэднім 
меркаванні Вітаўта Ермалёнка гэта 
мог быць межавы знак. Далей 
аматары пошукаў таямніц трапілі ў 
вёску Храброва, дзе знаходзіцца 
хата бацькоў Касі Казачонак. 
Адсюль яна па зробленых ёю 
адмецінах правяла Вітаўта да яшчэ 
аднаго каменя, які знаходзіцца на 
так званым Валовым востраве. Як 
апавядаў яе бацька, у дзяцінстве яны 
пасвілі тут кароў, і на валуну 
быццам бы былі надпісы з залатымі 
літарамі, пазалоту з іх яны 

выкалупвалі цвікамі. Легенда апавядае, што пад ім знаходзіцца пахаванне нейкага французскага 
генерала, або быў пахаваны скарб з золатам. Многія спрабавалі капаць, але нічога не знаходзілі. 
Пазней у камень ударыла маланка, ён 
быў расшчэплены на дзве часткі. Пры 
агледзінах краязнаўца выказаў 
меркаванне, што камень таксама быў 
месцам язычніцкіх абрадаў, бо для 
надмагільнага помніка ён быў надта 
вялікі. Аб тым, што тут таксама 
магло быць капішча, сведчыць 
наяўнасць іншых камянёў побач ды 
знаходжанне яго на востраве сярод 
балота. Месца гэта ніколі не аралі. 
Назва Валавы востраў сугучнае з 
Валавым возерам на Полачыне, на 
беразе якога таксама знаходзіцца 
капішча язычнікаў. Наперадзе нас 
чакае экспедыцыя “арганаўтаў” для 
больш дэталёвага вывучэння 
знойдзеных загадкавых камянёў. 
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Падарожжа для падрыхтоўкі даследчай працы 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак і настаўніца рускай мовы і літаратуры Ларыса Лапкоўская разам з 
дзецьмі ўжо другі год рыхтуюць працы, прысвечаныя вайне 1812 года. Яны не аднойчы рабілі 
падарожжы да вёскі Слабада, дзе знаходзіўся Дрысенскі ўмацаваны лагер, на Верхнядзвіншчыну, 
дзе праходзілі баі рускай арміі з французскімі войскамі. Зараз іх шлях ляжаў на Браслаўшчыну. Па 
дарозе Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў спадарожніцу з архітэктурнымі помнікамі Мілашова і Ідолта, яе 
асабліва ўразілі вялікія напаўразбураныя гаспадарчыя пабудовы, якія захаваліся да сённяшняга 
часу. Але галоўнай мэтай вандроўкі была Друя, дзе засталіся сведкі падзей вайны 1812 года – касцёл 
Св. Тройцы і будынкі былога 
бернардзінскага манастыра, у якім 
размяшчаліся спачатку рускае 
камандаванне, а потым французы. 
Ля Дабравешчанскай царквы 
захавалася магіла героя вайны 1812 
года генерал-маёра П.А. Шчытаміра-
Сухазанета. У Друі знаходзіцца 
памятны знак у гонар перамогі 
генерала Якава Кульнева з 
Гродзенскім гусарскім палком над 
французскай дывізіяй Себасцьяні. 
Не абмінулі даследчыкі іншыя 
цікавыя помнікі Друі: камень з 
надпісам ХІІ стагоддзя, месца 
пахавання яўрэяў, расстраляных у 
1942 годзе, помнік воінам Чырвонай 
Арміі, загінулым пры вызваленні 
Друі ў ліпені 1944 года. Пабачылі 
экскурсанты рэшткі капліцы Св. 
Антонія і шмат іншых славутасцяў былога горада, а напрыканцы пабывалі ў вёсцы Струнеўшчына, 
дзе знаходзіцца магіла Сяргея Эфрона, сына знакамітай паэткі Марыі Цвятаевай, які загінуў пры 
вызваленні Браслаўшчыны. 


