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Найперш запрашае Эліза…
У літаратурна-краязнаўчым музеі на радзіме
Элізы Ажэшкі ў вёсцы Мількаўшчына
адбылася сустрэча кіраўнікоў музеяў пры
навучальных установах Гродзенскага раёна,
якія прыехалі сюды для абмену вопытам.
За час існавання літаратурна-краязнаўчы
музей у Мількаўшчыне наведалі каля дзвюх
тысяч чалавек, сярод якіх былі ўдзельнікі
міжнародных навуковых канферэнцый, а таксама навукоўцы і літаратары з
Беларусі, Расіі, Польшчы, Літвы.
Кіраўнік музея Таццяна Савянкова расказала пра гісторыю стварэння экспазіцыі
аб слыннай пісьменніцы беларуска-польскага памежжа. Пачынальнікам гэтай
справы быў дырэктар Мількаўшчынскай школы, краязнаўца Уладзімір Трахімчык.
Пасля закрыцця навучальнай установы, з верасня 2013 года года музей быў
перададзены Гродзенскаму раённаму цэнтр турызму і краязнаўства. І цяпер тут
вядзецца праца па афармленню новых музейных пакояў, не заблудзіцца сярод якіх
дапамагаюць новыя шыльды з інтрыгуючымі надпісамі на дзвярах былых
школьных класаў: “Літаратурная гасцёўня. Эліза Ажэшка найперш запрашае”,
“Шляхі і лёсы Мількаўшчыны і яе людзей”, “Шляхецкі пакой мінулых
стагоддзяў”, “Быў храм дзяцінства непаўторны”, “Свет побыту былога”, “Нашы
зёлкі – на здароўе”. У музеі захоўваецца фонд былой школьнай бібліятэкі, якім з
задавальненнем карыстаюцца вяскоўцы, адведзены асобныя пакоі для работы
гуртка рукадзелля і выставы вырабаў мясцовай майстрыцы Людмілы Бартош і яе
сям’і – карцін, дываноў, вышыванак.
Колісь пошукава-экспедыцыйнымі атрадамі была даследавана мясцовасць вакол
Мількаўшчыны і складзена карта-схема з абазначэннем гістарычных, культурных і
прыродных славутасцей. Цяпер цікавая работа вядзецца членамі навуковага
аб’яднання “Юныя даследчыкі” і гуртка “Літаратурнае краязнаўства”, якія
працуюць пры музеі і ўдзельнічаюць у раённых канферэнцыях даследчых работ
школьнікаў Гродзенскага раёна. Дзве з апошніх называюцца “Народная спадчына
ў творчасці Элізы Ажэшка” і “Жыццё Веры Іванаўны Ягорычавай – прыклад
мужнасці і дабрыні”, аўтарамі якіх з’яўляюцца Валерыя Чарневіч і Юлія
Жукоўская.
Шматлікія матэрыялы музея выкарыстоўваюцца работнікамі адукацыі і культуры
для правядзення святаў народнага календара – Багача, Калядкаў, Масленіцы,

Вялікдзеня. Традыцыйным стала правядзенне тыдняў памяці Элізы Ажэшкі,
падчас якіх праводзяцца віктарыны знаўцаў жыццёвага і творчага шляху
пісьменніцы, конкурсы малюнкаў, вершаў, водгукаў на тэму “Імя Элізы натхняе
на творчасць”. А таксама арганізуюцца работы па добраўпарадкаванню родавых
могілак і месца былой сядзібы бацькоў Элізы Ажэшка – Паўлоўскіх.
– Мы вельмі ўдзячны за дапамогу кіраўніцтву адкрытага акцыянернага таварыства
“Агракамбінат “Скідзельскі” і філіяла “Скідзельскі”, на баланс якога перададзены
будынак былой школы, – адзначыла напрыканцы сустрэчы Таццяна Савянкова. –
А таксама ўсім, хто разумее, што ў такой гістарычнай мясціне, як Мількаўшчына,
павінна пульсіраваць турыстычнае жыццё.
Тамара МАЗУР
На здымках: сустрэчы ў Мількаўшчыне.

Майстрыца Людміла БАРТОШ са сваімі вырабамі

У музейным пакоі “Нашы зёлкі – на здароўе” экскурсію праводзіць Таццяна САВЯНКОВА

Слова мае шчыры сябр музея, паэтэса Галiна САМОЙЛА

Kіраўнікі музеяў устаноў адукацыі Гродзенскага раёна каля памятнага знака на месцы сядзібы
Паўлоўскіх – бацькоў Элізы Ажэшкі

