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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

Экскурсіі для вучняў з Браслава 

Школьнікі з суседняга раёна часта 

наведваюць нашы музеі. Вось і ў лістападзе 

вучні 5-х – 6-х класаў СШ №1 г. Браслава 

разам са сваімі настаўнікамі пабылі на 

экскурсіі ў нашым музейным аб’яднанні. 

Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак правёў 

экскурсіі па трох музеях, дзе пазнаёміў гасцей 

з гісторыяй Мёршчыны, якая цесна знітавана з 

гісторыяй Браслаўшчыны. Дзеці даведаліся аб 

найбольш значных цікавых падзеях з гісторыі 

нашай мясцовасці, аб славутых земляках, 

убачыліцікавыя экспанаты. Асабліва 

спадабаўся вучням з Браслава этнаграфічны 

музей “Сялянская хата”. 

Экскурсіі ў гістарычны музей 

На восеньскіх канікулах вучні 9-а класа 

разам з класным кіраўніком Наталляй 

Гагалінскай наведалі гістарычны музей па тэме 

“Наш край у 1917 – 1939 гады”. 

Дзевяцікласнікі толькі што вывучалі па 

гісторыі Беларусі гэтую тэму, таму настаўнік 

гісторыі Вітаўт Ермалёнак спыніўся на 

канкрэтных прыкладах з гісторыі Мёршчыны, 

а менавіта аб усталяванні савецкай улады, 

антысавецкім паўстанні 1919 года, 

бальшавіцка-польскай вайне 1920 года. 

Апавядаючы аб знаходжанні нашага краю ў 

складзе Рэчы Паспалітай, краязнаўца распавёў 

аб эканамічным, сацыяльным і культурным 

становішчы Мёршчыны ў 1921 – 1939 гг, пра 

дзеячоў нацыянальна-вызваленчага руху М. 

Шкялёнка, П.Мятлу, К.Крука, Ф.Манцэвіча, 

Я.Малецкага і іншых. Напрыканцы была 
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праведзена віктарына, дзе лепшымі знаўцамі 

выявіліся Шараг Аліна і Грыгор’ева Ксенія. 

Экскурсія для настаўнікаў гісторыі 

У час правядзення метадычнага 

аб’яднання настаўнікаў гісторыі раёна ў нашай 

школе было запланавана наведванне 

гістарычнага музея. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак распавёў падчас экскурсіі сваім 

калегам аб магчымасцях выкарыстання 

экспазіцыі музея пры правядзенні ўрокаў па 

гісторыі Беларусі па тэмах “Наш край”, 

пачынаючы ад старажытнай гісторыі краю і да 

другой паловы ХХ стагоддзя. Настаўнікі 

пабачылі і новыя знаходкі, знойдзеныя 

кіраўніком музея і “арганаўтамі” апошнім 

часам. 

У музеі – бібліятэкары 

Напрыканцы лістапада ў гістарычным 

музеі адбылася экскурсія для метадычнага 

аб’яднання бібліятэкараў раёна. Распавёў 

гасцям аб гісторыі Мёршчыны краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак. Наведвальнікі былі з розных 

куткоў раёна, таму кіраўнік музея спыніўся на 

найбольш значных падзеях, якія адбыліся ў 

нашым краі і аб якіх распавядаюць шматлікія 

экспанаты экспазіцыі. Асаблівую ўвагу 

кіраўнік музея надаў тэмам “Старажытная 

гісторыя Мёраў”, “Манеты і скарбы”, “Вайна 

1812 года ў нашым краі”, ”Першая і Другая 

сусветныя войны”. У сваім аповедзе Вітаўт 

Ермалёнак не абмінуў гісторыю асобных 

знаходак. Зацікавілі бібліятэкараў і выданні, 

якія распаўсюджваюцца ў музеі. 

ЭКСКУРСІІ ПА ТЭМЕ “Папяровыя 

грошы”  

Раздзел, прысвечаны манетам і бонам, 

заўсёды карыстаецца цікавасцю ў 

наведвальнікаў, таму кіраўнік музея часта 

праводзіць па гэтых раздзелах экскурсіі для 

вучняў школы. Так, у кастрычніку на ўроках 

музейнай педагагогікі наведалі гістарычны 

музей вучні 6-а і 9-а класаў.  Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміў школьнікаў не толькі з гісторыяй 

банкнотаў і купюр, якія знаходзяцца ў 

экспазіцыі, але для большай цікавасці 

выкарыстаў шматлікія папяровыя грошы з 

навукова-дапаможных фондаў музея, дзе 

сабраны банкноты практычна ўсіх краін свету. 

Вывучэнне бонаў дазваляе лепш даведацца аб 

гісторыі і культуры краін. Напрыканцы 

праводзілася віктарына на веданне гісторыі 

банкнотаў і выяваў на іх. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ 

Вучні 3-б класа нашай школы на чале з 

настаўніцай Чысцяковай Н.Э. упершыню 

наведалі музей “Сялянская хата”. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак правёў азнаямляльную 
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экскурсію “Добры дзень, музей”. Падчас 

экскурсіі дзеці даведаліся аб асноўных 

асаблівасцях хат ХІХ і першай паловы ХХ 

стст., пра рэчы хатняга ўжытку, якія былі ў 

нашых продкаў. Нягледзячы на тое, што 

некаторыя вучні жывуць у вёсцы, ім усё роўна 

былі невядомыя многія прадметы, якія 

засталіся ў мінулым і прызначэнне якіх 

сучаснаму пакаленню дзяцей цяжка зразумець. 

ПРАЦА Ў МУЗЕІ 

На канікулах, як і кожны год, 

старэйшыя гурткоўцы дапамагаюць кіраўніку 

музейнага аб’яднання Вітаўту Ермалёнку ў 

рэстаўрацыі, сістэматызацыі, класіфікацыі і 

ўліку экспанатаў музейных фондаў. На 

восеньскіх канікулах дапамогу кіраўніку музея 

аказалі вучні 10-га класа. Так, Дудалева Таня 

вяла ўлік экспанатаў музея кнігі і друку. 

Кяпсня Валерыя і Варонька Валерыя займаліся 

рэстаўрацыяй старых малітоўнікаў і 

падручнікаў. Красікаў Аляксандр складаў 

спісы нашых землякоў, якія былі рэпрэсаваны 

ў часы сталіншчыны. Нікіцін Аляксей 

праводзіў улік матэрыялаў, прысвечаных 

гісторыі вёсак раёна. Такім чынам, праца 

вучняў у школьных музеях прынесла значную 

карысць для класіфікацыі, сістэматызацыі, 

рэстаўрацыі экспанатаў. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ “РОДНЫ КРАЙ”   

27 лістапада 2019 года ў ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І.Леніна” адбылася V 

Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя “Віцебскі край”, прысвечаная 

Году малой радзімы. Арганізатарамі 

канферэнцыі выступілі Дзяржаўная ўстанова 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” 

і Ўстанова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”. Праблемнае 

поле канферэнцыі было наступным: Віцебская 

вобласць у кантэксце гісторыі краіны, гісторыя 

і культура Падзвіння (ад старажытнасці да 

сучаснасці), крыніцы па гісторыі Падзвіння; 

Малая радзіма: гісторыя родных мясцін, 

гісторыя краязнаўства, этнаграфія і фальклор, 

літаратуразнаўства і мовазнаўства, праблемы 

архівазнаўства і археаграфіі, бібліятэчна-

бібліяграфічнае краязнаўства, музейнае 

краязнаўства, экскурсійная справа і 

краязнаўства, царкоўнае краязнаўства, 

праблема падрыхтоўкі і выдання краязнаўчай 

літаратуры, краязнаўства ў вучэбна-

выхаваўчым працэсе. На канферэнцыю было 

даслана 65 дакладаў. З вітальнымі словамі 

выступілі дырэктар абласной бібліятэкі 

Таццяна Адамян і намеснік начальніка 

ўпраўлення па культуры Віцебскага 

аблвыканкама Алена Барковіч. Плянарнае 

паседжанне было прысвечана жыццю, 

дзейнасці і творчасці знакамітага стваральніка 

першай у Расіі ілюстраванай гравюрамі Бібліі, 

нараджэнца Дуброўна Васіля Кораня. З 

дакладамі па яго творчасці выступілі: 

Рагачова Л., Ермалёнак В., Хмяльніцкая Л., 

Паўловіч М. 
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прэзідэнт Акадэміі народнага мастацтва Віктар 

Пензін (г.Масква), кандыдат 

мастацтвазнаўства, вядучы метадыст па 

народным сцэнічным касцюме аддзела 

традыцыйнай культуры Віцебскага абласнога 

метадычнага цэнтра народнай творчасці Вакар 

Людміла, намеснік старшыні Віцебскага 

абласнога савета ветэранаў Міхаіл Ляшчынскі. 

Далей была арганізавана праца па трох 

секцыях: “Гістарычнае краязнаўства”, 

“Мастацтвазнаўства. Культурна-асветныя 

ўстановы ў сістэме сучаснага краязнаўства”, 

“Літаратурнае краязнаўства” і круглы стол 

“Рэлігійнае краязнаўства. Хрысціянская 

спадчына Віцебшчыны”. У канферэнцыі 

прыняў удзел і выступіў з дакладам “Гісторыя 

касцёла ў Мёрах у XVII – XVIII стст.” кіраўнік 

музейнага аб’яднання СШ №3 г. Мёры Вітаўт 

Ермалёнак. Па матэрыялах канферэнцыі будзе 

надрукаваны асобны зборнік дакладаў. 

УДЗЕЛ У СЕМІНАРЫ 

У лістападзе ў Мёрскім раённым 

цэнтры дзяцей і моладзі для педагогаў 

дадатковай адукацыі быў арганізаваны семінар 

“Развіццё цікавасці гурткоўцаў на занятках 

турысцка-краязнаўчага накірунку.” У семінары 

прыняў удзел і прамаўляў перад прысутнымі 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак па тэме 

”Выкарыстанне музейных экспазіцый у працы 

аб’яднанняў дзяцей па інтарэсах”. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання і гуртка “Арганаўты 

мінулага” распавёў аб магчымасцях музеяў 

СШ №3 для выкарыстання іх экспазіцый 

кіраўнікамі гурткоў самых розных накірункаў. 

Асабліва багаты ў гэтым плане этнаграфічны 

музей “Сялянская хата”, дзе выстаўлены 

вырабы з лазы, ткацтва, пляцення, малявання, 

ганчарства і іншае. 

ПАДАРУНКІ МУЗЕЮ 

ПАДАРУНАК “АРГАНАЎТА”  

Швяцоў Станіслаў займаецца ў гуртку 

другі год, актыўна займаецца пошукавай 

дзейнасцю. На восеньскіх канікулах ён 

адшукаў у бабулі вагі 1931 года вядомай 

польскай фірмы «Юліюш Шперлінг», на якіх 

можна было ўзважваць тавары да 10 кг. Сама 

фірма вагаў была заснавана яшчэ ў 1881 годзе. 

У фонды этнаграфічнага музея Стас падараваў 

яшчэ ліхтар 50-х гадоў ХХ стагоддзя, нажы для 

абразання галовак лёну 20-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

ПАДАРУНКІ АД СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

У чарговай папцы, перададзенай 

выдатным песняром нашай зямлі для 

музейнага аб’яднання, мы знайшлі шмат 

цікавых артэфактаў. Найбольш важныя – 

дакументы і здымкі яго роднага дзядзькі 

Панізьніка Віктара Дзмітрыевіча, ветэрана 

Вялікай Айчыннай вайны. Гэта арыгінал 

пасведчання аб узнагароджанні медалём “За 

абарону Сталінграда”, якая была ўручана воіну 

24 жніўня 1943 года, копіі пасведчанняў аб 

узнагароджанні медалямі “За взятие 

Варшавы”, “За взятие Берлина”. Сярод 

артэфактаў-падарункаў ёсць арыгінальны 

здымак Віктара Панізьніка з уласным подпісам 

“Дорогому брату Степану от брата Виктора 
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Дмитриевича Панизника. Берлин. 2 дня после 

взятия”. З гэтага ж часу і групавы здымак 

салдат Чырвонай Арміі, паміж якіх знаходзіцца 

і Віктар Панізьнік. 

Сяргей Сцяпанавіч таксама перадаў 

арыгінал свайго артыкула з раённай газеты 

“Сцяг працы” ад 24 жніўня 1984 года пад 

назвай “Ад Сталінграда да Берліна”, у якім 

апавядаецца пра ветэрана вайны Віктара 

Панізніка. У газеце змешчаны здымак і 

вершаваныя радкі нашага паэта ў гонар 75-

гадовага юбілею ветэрана вайны і працы, а 

таксама артыкул пра  ветэрана з “Сельскай 

газеты” ад 6 чэрвеня 1990 года пад назвай 

“Поле жизни”. У папцы, перададзенай нам, 

было і некалькі арыгінальных здымкаў 

ветэрана вайны і працы Віктара Панізьніка, 

зробленыя яго пляменнікам. 

Для музея кнігі і друку Сяргей 

Сцяпанавіч падараваў шмат турыстычных схем 

і карт: “Мінск”, “Карелия”, “Черноморское 

побережье Кавказа”, “Крым”, “Иваново-

Франковская область”, “Военно-Грузинская 

железная дорога”, “Вильнюс”, “Прикарпатье”, 

“Окрестности Витебска”, “Большое Кавказское 

кольцо”. Шмат карт і схем падараваў Сяргей 

Сцяпанавіч і па нашай краіне. Гэта карты 

БССР, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. 

Карты і схемы надрукаваны яшчэ ў 70-я гады 

ХХ стагоддзя, таму яны маюць і непасрэдна 

гістарычнае значэнне. 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Чарговым разам наведаўшы нашы музеі, 

калекцыянер з Латвіі Мікола Паўловіч 

падараваў нам шмат экспанатаў, аб якіх мы 

будзем змяшчаць інфармацыю ў некалькіх 

нумарах газеты. У гэты раз мы разгледзім 

толькі выданні кніг і часопісаў, прывезеных 

нашым дабрадзеем. Найбольшая іх колькасць 

будзе змешчана ў фондах музея кнігі і друку ў 

раздзеле “Духоўная літаратура”, бо яны 

рэлігійнага зместу. Найбольш цікавае выданне 

“История русской Библии”, якая надрукавана 

была хутчэй за ўсё ў Варшаве ў 1923 годзе 

Рускім Біблейскім Таварыствам. На аснове 

розных крыніц у кнігу ўключаны “Библейский 

спутник”, састаўлены Васілём Малавым. У 

гэтым дадатку змешчаны тлумачэнні тэрмінаў, 

ілюстрацыі, гісторыя Бібліі на рускай зямлі. 

Кніга Старога і Новага запавету ўтрымлівае 

700 старонак дробным шрыфтам. Невялікая 

брашурка на латыскай мове, перададзеная 

нашым дабрадзеем, мае назву “Пад 

найсвяцейшым сакрамэнтам”, пабачыла свет у 

1929 годзе.  Яна распавядае аб значэнні 

сакрамэнту ў жыцці вернікаў. 

На рускай мове кішэннага фармату 

Мікола падараваў нам ”Евангелие апостола 

Иоанна”. Выданне было надрукавана ў Рызе ў 

1927 годзе ў друкарні “Полезная литература”. 

Другая брашурка пад такой жа назвай на 

латыскай мове падаравана нам без выходных 

дадзеных, але па паперы можна датаваць яе 

пачаткам ХХ стагоддзя. Больш сучаснае 

рэлігійнае выданне Рыжскай мітрапалітнай 

курыі на латыскай мове –  “Катэхезіс” 1996 

года, а на польскай мове – “Святая імша” 1970 

года. 

Зусім іншага накірунку кніга на рускай 

мове “Возникновение религии и веры в Бога” 

нямецкага вучонага Генрыха Кунава. Выданне 

было надрукавана ў Курску ў 1923 годзе, у 

кнігавыдавецтве пры Курскім губкаме РКП. У 

той час савецкай дзяржавай ужо шырока 

вялася антырэлігійная прапаганда. Падобныя 

выданні па замыслу перакладчыка Сцяпанава 

павінны былі актыўна выкарыстоўвацца 

агітатарамі і лектарамі на атэістычных лекцыях 

і гутарках. Цікава, што на гэтай кнізе ёсць 

пячатка бібліятэкі Цэнтральнага 

антырэлігійнага музея і штамп яе праверкі ў 

1935 годзе. 

Раздзел “Падручнікі” музея кнігі і друку 

папоўніцца вучэбнымі дапаможнікамі па 

спевах для 4 і 5 класа, надрукаванымі ў Рызе ў 

1958, 1962 гг. Нягледзячы на тое, што выданні 
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на латыскай мове, на іх старонках ёсць і 

неперакладзеныя рускамоўныя тэксты, 

напрыклад “Славься, славься, ты Русь моя!”, 

“Портрет Ильича”, а большасць зместу – 

перакладзеныя на латыскую мову савецкія і 

рускія патрыятычныя песні, што павінна было 

садзейнічаць выхаванню ў маленькіх латышоў 

савецкага, а не латыскага патрыятызму. З 

навукова-асветніцкай серыі мы атрымалі ў 

падарунак выданне аўтара Георгія Бермана 

“Счёт и число”, надрукаванае ў Маскве ў 1956 

годзе. У выданні папулярна тлумачыцца, як 

людзі навучыліся лічыць і вынайшлі 

магчымасці запісаць лічбы. Ад Міколы 

Паўловіча да нас трапіў і сцэнар фільма 

рэжысёра У.Нікіфарава “36 вагонаў”, 

створанага на кінастудыі “Беларусьфільм” у 

1972 годзе. Сцэнар апавядае пра падзеі пачатку 

грамадзянскай вайны на Беларусі. Фільм 

пастаўлены па сцэнары Івана Шамякіна 

“Эшалон у Германію”. Выйшаў фільм на 

экраны ў 1974 годзе пад назвай “Хлеб пахне 

порахам”. Каштоўнасцю з’яўляюцца 

аўтографы, якімі зацверджаны сцэнар, у тым 

ліку яго аўтара – знакамітага беларускага 

пісьменніка Івана Шамякіна, вядомага 

рэжысёра, а ў той час дырэктара кінастудыі 

“Беларусьфільм” У.Корш-Сабліна і іншых. 

Акрамя кніг, мы атрымалі для раздзела 

“Часопісы” некалькі выданняў. Самыя старыя з 

іх – хрысціянскі часопіс на латыскай мове за 

май 1933 года і “Рыцар Беззаганнай” на 

польскай за жнівень 1936 года. Зараз ужо 

гістарычную каштоўнасць мае савецкі часопіс, 

які выходзіў для педагогаў-гісторыкаў 

“Преподавание истории в школе” № 4 1962 

года. А вось у часопісе 1988 года №9 

“Известия ЦК КПСС” змешчаны цікавы 

здымак членаў Паўнамоцнай камісіі Народнага 

Сходу Заходняй Беларусі з кіраўнікамі партыі і 

ўраду СССР у Вялікім Крамлёўскім Палацы 4 

лістапада 1939 года. Паміж дэлегатаў на 

здымку ёсць і нашы землякі Б.Манцэвіч і 

А.Сінкевіч. У раздзел “Календары” наш 

руплівец перадаў “Молодёжный календарь” за 

1988 год. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

У лістападзе Вітаўт Ермалёнак набыў 

для музея “Сялянская хата” шэраг 

фотаздымкаў жыхароў Мёршчыны розных 

часоў і зместу. Самы вялікі па памерах –  

шлюбны партрэт невядомай пары пачатку 30-х 

гадоў ХХ ст. Даўжыня здымка 37 см, а яго 

шырыня 27 см.  Найбольш стары з купленых 

здымкаў адносіцца да 20-х гадоў ХХ ст. На ім 

мы бачым двух польскіх кавалерыстаў у 

параднай форме. Але большасць набытых 

фотаздымкаў зроблена ў 50-я – 60-я гады ХХ 

стагоддзя. На іх змешчаны фотаздымкі салдат 

Савецкай Арміі, дасланыя з войска дадому, у 

тым ліку адзін здымак марака Балтыйскага 

флоту 1956 года. Набыты намі некалькі 

фотаздымкаў, дзе мы бачым выявы сем’яў, а 

таксама групавыя здымкі хлопцаў з дзяўчатамі, 

якія добра адлюстроўваюць атмасферу жыцця 

тых часоў, узоры вопраткі, абутку, прадметаў 

побыту, хат і г.д. Цікавы здымак і ксяндза ў 

Мёрскім касцёле ля аўтара Беззаганай Дзевы 

Марыі пачатку 50-х гадоў ХХ стагоддзя. У 

музей кнігі і друку для раздзела “Паштоўкі” 

мы набылі некалькі паштовак 70-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

Новыя кнігі 

КНІГА АБ НАРОДНЫХ МУЗЕЯХ 

У выдавецтве “Беларуская 

энцыклапедыя імя П.Броўкі” у 2019 годзе быў 

надрукаваны даведнік “Народныя музеі 

ўстаноў адукацыі”. Выданне прысвечана 

музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус 

“народны”. Гэтага ганаровага звання 

ўдастоены 99 музеяў Беларусі, якія 

размешчаны ў дзіцячых садках, школах і 
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гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных 

установах. Даведнік мае ілюстрацыі па 

кожным змешчаным у кнізе музеі, кароткае 

апісанне экспазіцыі, колькасць экспанатаў, 

адрас і сайт музея або школы. Для зручнасці ў 

выданні ўсе звесткі аб музеях размеркаваны па 

раздзелах. У раздзеле “Агульнагістарычныя 

музеі” змешчана інфармацыя аб нашым 

гістарычным музеі, які атрымаў упершыню 

статус “народнага” яшчэ ў 1996 годзе. 

Выданне будзе мець вялікае значэнне ў справе 

захавання самабытнай беларускай культурнай 

спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і 

падлеткаў. Кніга будзе карыснай для ўсіх, хто 

цікавіцца музейнай справай, хто жадае 

пашырыць свой кругагляд, пазнаёміцца з 

гісторыяй розных куткоў Беларусі. 

ПАДАРУНАК АД ВАДЗІМА ЛАСЯ 

Краязнаўца з Гомеля Лось Вадзім 

даслаў нам сваю кніжку “Храмы ў 

Месткавічах. Да 120-годдзя асвячэння Свята-

Троіцкай царквы”. У сваім выданні ён 

паслядоўна апісвае існаванне храмаў у вёсцы 

Месткавічы на Гомельшчыне, падае гісторыю 

пабудовы кожнага з іх, пералічвае прозвішчы і 

апавядае пра дзейнасць святароў, якія служылі 

ў Свята-Троіцкай царкве. Кніжка ўпрыгожана 

выдатнай якасці фотаздымкамі і будзе цікавай 

тым, хто вывучае царкоўную гісторыю. 

РОДНЫЙ КРАЙ-4 

Падчас удзелу ў канферэнцыі ў 

Віцебску кіраўнік музея Вітольд Ермалёнак 

набыў для музея кнігі і друку зборнік дакладаў 

мінулагодняй міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі “Родны край”, 

выпуск-4, прысвечаны 80-годдзю Віцебскай 

вобласці. Выданне мае 348 старонак, асобныя 

даклады ілюстраваны каляровымі і чорна-

белымі ілюстрацыямі. Чытача Мёршчыны 

зацікавяць надрукаваныя ў зборніку даклады 

настаўніцы Жанны Дадэркінай “Дыялектызмы 

ў лексічнай структуры аповесці Ф.Сіўко 

“Удог” і Юліі Дулавай, аспіранткі кафедры 

мовазнаўства ВДУ імя П.М.Машэрава 

“Рэализация растительного кода культуры по 

артионимии Белорусского Поозерья”. У 

выданні змешчаны і даклад краязнаўцы 

Вітаўта Ермалёнка “Амулеты, абярэгт і 

лекавыя сродкі ў музеях СШ №3 г.Мёры”. 

ЛЁС ІНСУРГЕНТА 
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Пад такой назвай была надрукавана 

аповесць вядомай даследчыцы гісторыі 

Віцебшчыны Людмілы Хмяльніцкай пра 

Аляксандра Рыпіньскага і яго час. У кнізе на 

падставе архіўных дакументаў, манаграфій 

упершыню на беларускай мове створана 

падрабязная біяграфія знакамітага польскага і 

беларускага фалькларыста, паэта і 

кнігавыдаўца Аляксандра Рыпіньскага. 

Агульны аб’ём выдання 288 старонак, наклад 

300 асобнікаў.  У кнізе змешчаны фотаздымкі, 

дакументы аб жыцці і дзейнасці яе галоўнага 

героя. Для аматараў гісторыі нашага краю 

асабліва будуць цікавымі старонкі раздзела 

“1831 год”, дзе апавядаецца аб паўстанні на 

Дзісеншчыне. Даследчыца паказвае біяграфію 

Аляксандра Рыпіньскага, поўную трагедыі, бо 

яго праца не была ацэнена пры жыцці, а 

рукапісная спадчына загінула, і таму сучасныя 

навукоўцы не могуць у поўнай меры ацаніць 

яго постаць як пачынальніка беларускай 

літаратуры. Людміла Хмяльніцкая, працуючы 

над выданнем, адкрыла ў архівах шмат новых і 

невядомых фактаў з біяграфіі паўстанца і 

літаратара, у тым ліку ўдакладніла дату яго 

смерці. Вельмі важным з’яўляецца тое, што ў 

выданні змешчаны біяграфічны паказальнік 

імёнаў, а ў тэксце даюцца спасылкі на 

літаратуру. 

АРШАЗНАЎСТВА  

З мэтай вывучэння школьнікамі 

гісторыі свайго краю яшчэ напрыканцы ХХ 

стагоддзя ў раёнах Віцебскай вобласці 

краязнаўцы пачалі выдаваць дапаможнікі па 

гісторыі свайго краю. Адным з першых  быў 

В. Жукоўскі, Т. Адамян 
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падручнік, падрыхтаваны і надрукаваны 

настаўнікам геаграфіі з Оршы Віктарам 

Жукоўскім. Падчас канферэнцыі ў Віцебску ён 

і падараваў Вітаўту Ермалёнку сваю кнігу 

“Оршеведение”, якая пабачыла свет у Оршы 

яшчэ ў 2002 годзе. У пяці раздзелах кнігі 

паслядоўна разглядаецца прырода, 

насельніцтва і тапаніміка, гістарычнае мінулае, 

гаспадарка і культура Оршы і Аршанскага 

раёна. Усяго змешчаны 31 параграф, што 

адпавядае заняткам з вучнямі на працягу 

навучальнага году адзін раз на тыдзень. Пасля 

кожнага параграфа змешчаны пытанні, пасля 

кожнага раздзела дадзены спіс літаратуры. У 

апошні час Віктар Жукоўскі надрукаваў яшчэ 

шмат новых выданняў і сшыткаў для больш 

грунтоўнага вывучэння курса “Аршазнаўства”. 

На жаль, у Мёрскім раёне раённы аддзел 

адукацыі не праявіў зацікаўленасці аб выданні 

падобных дапаможнікаў па гісторыі 

Мёршчыны. 

НАША ДАПАМОГА 

Да краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка 

звярнуўся былы жыхар вёскі Рачнёва Кашкур 

Віталь Мечыслававіч з просьбай дапамагчы 

лакалізаваць месца знаходжання былых вёсак 

Рачнёва-1 і Рачнёва -2. На картах, якія ён 

знайшоў у інтэрнэце, размяшчэнне вёскі яму 

вызначыць не ўдалося. У фондах гістарычнага 

музея знаходзіцца шмат разнастайных картаў. 

Асабліва карыснымі з’яўляюцца карты, 

начэрчаныя ад рукі. Копіі з іх мы і перадалі 

Віталю Кашкуру. Акрамя таго, ён атрымаў 

звесткі аб колькасці жыхароў паселішча, 

пачынаючы ад XVIII стагоддзя, і шляхце, якая 

валодала гэтай мясцовасцю ў мінулым. 

У прысьвячэнне Барбары Адамаўне 

Ермалёнак 

(28.04.1925 – 28.10.2019) – дапытлівай, 

памятушчай  

жыхарцы з в. Жэймяны на Браслаўшчыне, 

маці Вітольда 

Антонавіча – педагога, ашчаднага ахоўніка 

скарбаў 

роднага МАЦЕрыка. 

Хай – сто вёрстаў да нябёсаў і ўсё 

лесам,– 

на сьвятое нігды дні жыцця – замесам. 

     За плячыма сьмерць і  мысьлі ўжо за 

морам,– 

     не сьхіляюцца галовы перад горам… 

А як бэньдзе, так і бэньдзе… Памяць – 

сховы. 

Вы ў старанні й пад зямлю ісьці гатовы. 

     І анёлы з-пад Нябёсаў Вам гукаюць: 

     –На тым сьвеце Кіякі не адшукаюць. 

Многа сітцу навісіцца – і не ў хлудзе. 

Хто нядотыкі сьвяткуе, вам–палюдзе! 

     Не з кулька ў дзяружку скача сын 

слухмяны,– 

     бо сталіца снуйкі-мовы вунь – Жэймяны! 

Там – не ў Міру, не ў Сібіру – з гнёздаў 

зыкі. 

Балцкі наш субстрат – не лексіка пазыкі. 

     Бонду здолелі пакінуць: Слова – наўда, 

     бо не сіллю – сьмела сьпелі Лёдзя, Кляўда… 

На прамілы Бог прасілі: – Не маніся, 

мой сыночак. Памаліся, пакланіся! 

     Справа гожая-прыгожая не лясьне: 

     бо ніколі сэрца матчына не згасьне! 

-------------------------------------------------------------

---------------------------- 

У прысьвячэнні – пачутыя ад сваякоў, 

суседзяў на абшарах мёрскага Прыдзьвіння 

іскрынкі прыроднага маўлення. Тлумачэнне 

асобных словаў: ніг*ды (г–узрыўное): аніколі; 

як бэньдзе, так і бэньдзе: як будзе, так і будзе; 

Кіякі – неадухоўленыя істоты; нядотыкі 

сьвяткаваць – прыбіраць з настольніка сьпіткі і 

зьедкі; палюддзе – збор даніны;  з кулька ў 

дзяружку – зьбяднець; бонда – накапленне, 

уласнасьць; наўда – карысьць, багацце (у 

літоўскай  мове – дробныя грошы); сіллю – 

гвалтам; ляснуць – прапасьці.  

В. А. Ермалёнак плануе выдаць слоўнік 

мамінай гаворкі, дзе будзе прадстаўлена і 

“…багатая дыялектная мова – ад сумеснага 

існавання розных народаў на Браслаўшчыне”.                                  

6.ХІ.2019 г. 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСЕНШЧЫНЫ 

Спіс, які мы будзем друкаваць ніжэй, 

складзены намі па кнізе “Расстраляныя ў 

Маскве і Ленінградзе”. Укладальнікам яе быў 
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Рыгор Кірылаў, надрукавана была ў 

выдавецтве “Медысонт” яшчэ ў 2002 годзе. 

Большасць нашых землякоў трапіла ў гэтыя 

гарады яшчэ да рэвалюцыі, выязджаючы на 

заробкі ў найбольш буйныя гарады Расіі. 

Рэвалюцыя і грамадзянская вайна 

перашкодзіла многім вярнуцца дадому. 

Рэпрэсіі практычна закранулі ўсіх, незалежна 

ад заняткаў, грамадскага статуса, узросту і 

нацыянальнасці. Мы друкуем толькі 

расстрэльныя спісы, а колькі яшчэ было 

нявінна асуджаных, якія трапілі ў лагеры і 

шмат хто адтуль таксама жывымі не вярнуліся. 

Усе яны былі не вінаватыя і рэабілітаваны 

пасля смерці Сталіна ў 50-я гады ХХ 

стагоддзя. Прыведзеныя спісы дапамогуць іх 

нашчадкам даведацца пра лёс сваіх продкаў і 

правесці далейшы пошук. 

Амбросенок Иван Мартынович 

1893 года., рожд. дер. Амбросенки 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный , слесарь завода им. Свердлова, 

проживал: г. Ленинград, ул. М. Вульфова, д. 

1/10, кв. 149. Арестован 19.10.1937 г. Осуждён 

03.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН (высшей мере наказания). 

Расстрелян 10.11.1937 г. 

Антоневич Гелидор Игнатьевич  

1882 г., род. дер. Навлока Дисненского 

уезда Виленского губ, поляк, беспартийный, 

мастер Кировского завода, проживал: г. 

Ленинград . Арестован 02.09.1937 г. Осуждён 

14.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в антисоветской агитации и 

участии в контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 20.09.1937 г. 

Барткевич Иплиот Станиславович 

1905 г., род. дер. Лисицы Дисненского 

уезда Виленского губ., поляк, беспартийный, 

чернорабочий завода “Красная Вагранка”, 

проживал: г. Ленинград, пр-т Газа, д. 43/45, кв. 

81. Арестован 22.09.1937 г. Осуждён 

21.10.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян 30.10.1937 г 

Борковский Марк Иосифович 

1893 г., род. дер. Заречье Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

высшее образование , механик 

Волоколамского свиноводческого совхоза, 

проживал: свиноводческий совхоз 

Волоколамского р-на Московской обл. 

Арестован 29.07.1938 г. Осуждён 29.07.1938 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионской деятельности в пользу Японии к 

ВМН . Расстрелян 20.08.1938 г. в Бутово. 

Реабилитирован 17.09.1957г.  

Блажевич Иван Антонович 

1899 г., ур.м.Мёры Виленской губ., 

белорус, член ВКП(б), высшее образование, 

преподаватель Школы усовершенствования 

командного состава пограничных и 

внутренних войск НКВД СССР, проживал: г. 

Москва, ул. Ленинградское шоссе, д.3/5, кв. 

110. Арестован 20.09.1937 г. Осуждён 

26.04.1938г. Военной коллегией Верховного 

Суда СССР по обвинению в участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 26.04.1938 г. в 

Бутово-Коммунарке. Реабилитирован 

18.10.1991 г. по решению Военной коллегии 

Верховного суда СССР. 

Бедзель Аркадий Варфоломеевич 

1897 г., род. дер. Буда Дисненского 

уезда Виленского губ., белорус, беспартийный, 

диспетчер автозагрузочного парка 

УШОСДОРа УНКВД ЛО, проживал: г. 

Ленинград, ул. Воинова, д. 52, кв. 9. Арестован 

04.11.1937 г. Осуждён 22.11.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 
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Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и диверсионной деятельности к ВМН. 

Расстрелян 27.11.1937 г. 

Боровко Константин Иванович 

1895 г., род. дер. Русачки Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

контролёр ОТК завода “Красный 

треугольник”, проживал: г. Ленинград , 

Васильевский остров., 23-я линия, д.18, кв. 16. 

Арестован 14.07.1937 г. Осуждён 19.11.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и участии в контрреволюционной организации 

к ВМН. Расстрелян 24.11.1937 г. 

Борткевич Людвиг Иосифович 

1902 г., род. г. Дисна Виленский губ., 

поляк, беспартийный, строгальщик завода 

“Электросила”, проживал: г. Ленинград, ул. 

Коломенская, д.38, кв.30. Арестован 11.10.1937 

г. Осуждён 20.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Растрелян 30.10.1937 г. 

Бруйко Алексей Акимович 

1895 г., род., дер. Бахири Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

уполномоченный уголовного розыска 

Управления РК милиции Ленинграда, 

проживал: г. Ленинград, ул. Плеханова, д. 36 , 

кв. 62. Арестован 23.09.1937 г. Осуждён 

22.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в измене родине к ВМН. 

Расстрелян 27.11.1937 г.  

Бучинский Иван Людвигович 

1899 г., род., дер. Шалипино 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, член 

ВКП(б) с 1924 по 1933 гг., пом. машиниста 

депо ст. Ленинград-Пассажирский Витебской 

линии Октябрьской ж. д., проживал: г. 

Ленинград, ул. Боровая, д. 59/61, кв.23. 

Арестован по решению Комиссии НКВД СССР 

и Прокуратуры СССР осуждён по обвинению в 

диверсионной деятельности, антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 01.11.1937 г. 

Вансович Георгий Игнатович 

1899 г., род. дер. Вансово Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

инженер-механик “Союзторгоборудования”, 

проживал: г. Ленинград, ул. Восстания, д. 

47/12, кв. 65. Арестован 22.09.1937 г. Осуждён 

18.10.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже к ВМН. Расстрелян 

24.10.1937 г. 

Вейцер Израиль Яковлевич 

1889г., род. м. Друя Виленской губ. 

Еврей, член ВКП(б), высшее образование, 

нарком внутренней торговли СССР, проживал 

г. Москва , ул. Серафимовича, д.2, кв.159. 

Осуждён 07.05.1938 г. Военной коллегией 

Верховного Суда СССР по обвинению в 

участии в контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 07.05.1939 

Войцевич Адольф Францевич 

1878 г., род. м. Глубокое Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, член ВКП(б) с 

1924 г., электромонтёр ст. Ленинград-

Витебской-Пассажирский Октябрьский ж.д., 

проживал: г. Ленинград, Кузнечный пер., д 10, 

кв.10. Арестован 26.08.1937 г. Осуждён 

09.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в антисоветской агитации и 

проаганде к ВМН. Расстрелян 15.11.1937 г. 

Волынец Василий Алексеевич 

1903 г., род. дер. Заболотье 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный, токарь завода “Свобода”, 

проживал: г. Ленинград , Языков пер., д.27, кв. 

34. Арестован 20.10.1937 г. Осуждён 

09.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности к 

ВМН. Расстрелян 27.11.1937 г. 
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Ворохов Николай Васильевич 

1905 г., род. дер. Сельцо Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

слесарь Ленинградского телефонного завода 

“Красная Заря”, проживал: г. Ленинград, ул. 

Нижегородская, д. 14/2, кв. 22. Арестован 

01.08.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже к ВМН. Расстрелян 

21.11.1937 г. 

Вышиткевич Гавриил Матвеевич  

Майсютино Дисненского еузда 

Виленской губ., поляк, беспартийный, 

болторез завода “Красный гвоздильщик”, 

проживал: г. Ленинград. Арестован 12.09.1937 

г. Осуждён 22.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 26.09.1937 г.  

Гаранович Владимир Яковлевич 

1898 г., род. дер. Ловцы Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

формовщик завода №7, проживал: г. 

Ленинград, Кондратьевский пр-т, д.40, кв. 355. 

Арестован 20.08.1977 г. по постановлению 

Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности, 

антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 06.10.1937 г. 

Гельфанд Израиль Иванович 

1904г., род.г. Дисна Виленской губ., 

еврей, беспартийный, парикмахер при 

комбинате “Рабочий”, проживал: г. Ленинград 

, ул. Разъезжая, д.1, кв.14. Арестован 

02.10.1937 г. Осуждён 03.11.1937 г.по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в измене 

родине к ВМН. Расстрелян 10.11.1937 г. 

Глинский Михаил Васильевич  

1892 г., род.дер. Павлово Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

без определённых занятий, проживал: г. 

Ленинград, пр-т Маклина, д.16, кв. 9. 

Арестован 23.09.1937 г. Осуждён 21.10.1937 г. 

по постановлению Комисии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 30.10.1937 г. 

Грабовский Ян Альбинович  

1909 г., род. дер. Бортники Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, член ВКП(б) с 

1930г., старший авиатехник Центрального 

Ленаэроклуба Осоавиахима, проживал: г. 

Ленинград , ул. Декабристов, д.37,кв.7. 

Арестован 26.09.1937 г. Осуждён 28.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 06.10.1937 г.  

Гридюшко Иван Андреевич 

1903 г., род. дер. Б. Гридюшки 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный, пилостав-установщик фабрики 

“Красный Октябрь”, проживал: г. Ленинград. 

Арестован 22.08.1937 г. Осужджён 02.09.1937 

г. по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

учатсии в контрреволюционой 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 05.09.1937 г. 

Гиршович Борис Иосифович 

1906г., род. Г. Дисна Виленской губ. , 

еврей , член ВКП(б), среднее образование, 

управляющий делами НИИ строительства 

НКПС СССР, проживал: г. Москва, Пушкарёв 

пер., д.18,кв.9 . Арестован 19.12.1937 г. 

Осуждён 14.06.1938 г. Военной коллегией 

Верховного Суда СССР по обвинению в 

участии контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 
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Гуль Антон Павлович  

1886 г., род. дер. Савцы Дисненского 

уезда Виленской губ. Расстрелян 04.07.1938 г. 

в Бутово. 

Девятуха Василий Максимович 

1896 г. род. дер. Якубовщина 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный, зав. Магазином №56 

Мурманторга, проживал: г. Мурманск ЛО, 

Приморский  пос., д. 25 Арестован 04.08.1937 

г. Осуждён 22.08.1937 г. по решению Особой 

тройки при УНКВД СССР по ЛО по 

обвинению в антисоветской агитации и 

контрреволюционной пропаганде к ВМН. 

Расстрелян 22.08.1937 г.  

Дзевановский Станислав Константинович  

1908 г., род. г. Дисна Виленской губ., 

поляк, беспартийный, мастер Научно-

исследовательского музыкального иснтитута, 

проживал: г. Ленинград, ул. Марата, д. 70 кв. 

46. Арестован 10.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 15.11.1937 г.  

Дорошко Осип Антонович 

1890 г., род. с. Козьяны Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

бригадир завода “Красный треугольник”, 

проживал: г. Ленинград, ул. 3-го Июля, д. 51/2, 

кв. 47. Арестован 14.11.1937 г. Осуждён 

22.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в измене родине к ВМН. 

Расстрелян 27.11.1937 г. 

Драгун Василий Андреевеич 

1879 г., род. дер. Запасники 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, член 

ВКП(б) с 1936 г., старший весовщик ст. Новый 

Порт Октябрьский ж. д., проживал: г. 

Ленинград, пр-т 25-го Октября, д.158, кв.4. 

Арестован 26.09.1937 г. Осуждён 10.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и подрыве деятельности государсвенной 

промышленности к ВМН. Расстрелян 

14.10.1937 г.  

Запрудник Антон Антонович 

1882 г., род. дер. Густаты Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

пенсионер, проживал: г. Ленинград , Шувалово 

, ул. Екатерининская , д. 26а, кв. 1. Арестован 

22.09.1937 г. Осуждён 15.11.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 21.11.1937 г. 

Зарин Казимир Николаевич 

1902 г. , род. дер. Александрина 

Леонпольской вол. Дисненского уезда 

Виленской губ., белорус, беспартийный, 

начальное образование, шофёр автобазы 

управления почтовой связи НКПС, проживал: 

г. Москва, 1-й Спасский тупик, д. 5, кв. 3. 

Арестован 20.09.1937 г. Осуждён 21.12.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в переходе 

польско-советской границы дважды, 

присоединении к троцкистской и правой 

оппозиции к контрреволюционной агитации к 

ВМН. Расстрелян 29.12.1937 г. В Бутово. 

Реабилитирован в 12.08.1959 г. 

Захарьяшёнок-Харевич Павел Семёнович 

1880 г., род. дер. Якубовщина 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

член ВКП(б) с 1931 г., пенсионер, проживал: г. 

Ленинград , Ржёвка, Капсюльное шоссе, д.40 

кв. 72. Арестован 29.10.1937 г. Осуждён 

09.11.1937 г. по постановлению Комисии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже, антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 15.11.1937 г. 
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Заревко Игнатий Николаевич 

1897 г. , род. дер. Александрина 

Леонпольской вол. Дисненского уезда 

Виленской губ. , белорус, беспартийный, 

начальное образование , стажёр-водитель 

Мособлтранса , проживал: г. Подольск 

Московской обл., ул.15-летия ВЛКСМ, д. 59 , 

кв. 1. Арестован 27.08.1937 г. Осуждён 

28.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионской деятельности в 

пользу Польши к ВМН . Расстрелян 19.12.1937 

г. в Бутово . Реабилитирован. 

Зуй Бронислав Казимирович 

1876 г., род. дер. Ступаны Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

проводник 3-го отделения ст. Ленинград-

Пассажирский Витебской линии Октябрьской 

ж. д., проживал: г. Ленинград, Обводный канал 

, д. 133, кв. 21. Арестован 20.09.1937 г. 

Осуждён 01.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, антисоветской 

агитации и контррреволюционной пропаганде 

к ВМН. Расстрелян 06.10.1937 г. 

Игнатович Донат Донатович  

1891 г., род. дер. Кругликово 

Дисненского уезда Виленской губ. Расстрелян 

19.11.1937 в Бутово. 

Исакович Арсений Герасимович 

1891 г., род. г. Дисна Виленской губ., 

белорус, член ВКП(б), среднее образование, 

преподаватель тактики курсов “Выстрел”, 

полковник, проживал: г. Бронницы 

Московской обл., ул. Советская, д.67. 

Арестован 13.09.1937 г. Осуждён 13.12.1937 г. 

расстрелян в Бутово. Реабилитирован 

08.01.1959 г. 

Ильинчик Михаил Викентьевич 

1882 г., род. дер. Дехтяри Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

кондуктор резерва ст. Будогощь Кировской ж. 

д., проживал: ст. Будогощь Кировской ж. д. 

Арестован 28.08.1937 г. Осуждён 22.09.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 26.09.1937 г.  

Каннер Григорий Иосифович  

1897 г., род. г. Дисна Виленской губ., 

еврей , член ВКП(б), высшее образование, зам. 

нач. Главного управления металлургической 

промышленности КНТП СССР, проживал: г. 

Москва, Борисоглебский пер., д. 12 , кв.33. 

Арестован 26.05.1938 г. в Бутово . 

Реабилитирован 09.06.1956 г. 

Кадушко Иосиф Яковлевич  

1884 г., род. дер. Кадушки Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

нормировщик ремонтно-механического цеха 

завода №194, проживал: г. Ленинград , ул. 

Псковская, д.7, кв.11. Арестован 14.09.1937 г. 

Осуждён 10.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной 

террористической организации к ВМН. 

Расстрелян 15.10.1937 г. 

Капуста Игнатий Васильевич 

1881 г., род. дер. Гидрюши Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

подручный клеевара фабрики Госзнака, 

проживал: г. Ленинград, ул. Курляндская, д.6 

кв. 46. Арестован 23.09.1937 г. Осуждён 

03.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в антисоветской агитации и 

пропаганде к ВМН. Расстрелян 12.11.1937 г. 

Карась Игнатий Гаврилович 
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1887 г., род. с. Сельцы Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

аппаратчик трубного цеха завода “Красный 

выборжец”, проживал: г. Ленинград, пр-т 

Володарского, д.2, кв.1. Арестован 20.10.1937 

г. Осуждён 03.11.1937 г. по постановлению 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже, подрыве 

государственной промышленности, в 

антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной организаии к ВМН. 

Расстрелян 10.11.1937 г. 

Карницкий Юлиан Игнатьевич 

1883 г., род. дер. Канаплянщина 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, электромонтёр завода 

“Большевик”, проживал: г. Ленинград . 

Арестован 21.08.1937 г. Осуждён 31.08.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 15.09.1937 г.  

Карпик Виктор Ануфриевич 

1887 г. ,род. дер. Шилово Дисненского 

уезда Виленской губ., русский, беспартийный, 

рабочий фабрики им. Желябова, проживал: г. 

Ленинград, В.О., 15-я линия, д.74, кв.90. 

Арестован 22.09.1937 г. Осуждён 12.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 17.10.1937 г. 

Карпик Михаил Ильич 

1882 г., род. дер. Зубки Дисненского 

уезда Виленской губ., русский, беспартийный, 

рабочий кладовой завода подъёмных 

сооружений им. Кирова, проживал: г. 

Ленинград, ул. Балтийская, д.70, кв. 11. 

Арестован 20.10.1937 г. Осуждён 15.11.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в измене 

родине к ВМН. Расстрелян 21.11.1937 г. 

Клебанович Владимир Дементьевич 

1895 г., род. м. Друя Дисненского уезда 

Виленской губ., поляк, беспартийный, 

электромонтёр завода №189, проживал: г.  

Ленинград . Арестован 01.09.1937 г. Осуждён 

09.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности, 

антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 15.09.1937 г. Реабилитирован 

08.12.0957 г.  

Клебанович Иосиф Дементьевич 

1901 г., род. м. Друя Дисненского уезда 

Виленской губ., поляк, беспартийный, 

электромонтёр Кировского завода, проживал: 

г. Ленинград. Арестован 01.09.1937 г. Осуждён 

09.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности, 

антисоветской агитации и участи в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 15.09.1937 г. 

Клет Борис Абрамович 

1904 г., род. г. Дисна Виленской губ., 

еврей, беспартийный, грузчик 1-й конфетной 

фабрики, проживал: г. Ленинград, загородный 

пр-т, д. 22, кв.10. Арестован 21.09.1937 г. 

Осуждён 28.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже к ВМН. Расстрелян 

01.11.1937 г. 

Клечковский Эдуард Августович 

1896 г., род. с. Задорожье Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

нач. киноцеха завода ГОМЗ им. ОГПУ, 

проживал: г. Ленинград. Арестован 01.09.1937 

г. Осуждён 14.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в диверсионной деятельности, 

антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 20.09.1937 г. 
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Климанский Виктор Петрович 

1897 г., род. дер. Попки Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, член ВКП(б) с 

1931 г., болтовщик прокатного цеха завода 

“Большевик” , проживал: г. Ленинград, ул. 

Жуковского, д. 57, кв. 58. Арестован 

14.09.1937 г. Осуждён 28.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 01.11.1937 г. 

Ковалевский Теофил Владиславович 

1808 г., род. дер. Стуканы Дисненскго 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

столяр завода №189 имени Орджоникидзе, 

проживал: г. Ленинград. Арестован 02.09.1937 

г. Осуждён 23.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности, антисоветской агитации и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 28.09.1937 г. 

Касач Пётр Андреевич 

1902 г., род. дер. Устье Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

монтёр карбюраторного завода, проживал: г. 

Ленинград, Обводный канал, д. 49,кв. 10. 

Арестован 21.09.1937 г. Осуждён 22.11.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в измене 

родине к ВМН. Расстрелян 27.11.1937г. 

Косниковский Викентий Петрович 

1874 г., род. дер. Казачки Дисненского 

уезда Витебской губ., поляк, беспартийный, 

охраник ремонтно-механического завода , 

проживал: г. Ленинград , ул. Подворная, д. 6/8, 

кв. 11. Арестован 22.10.1937 г. Осуждён 

19.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и участии 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 24.11.1937 г. 

Котович Надежда Матвеевна 

1984 г., род. дер. Жуки-Ложные 

Дисненского уезда Виленской губ., белоруска, 

беспартийная, рассыльная конторы нач. ст. 

Дно Октябрьской ж.д., проживала: ст. Дно 

Октябрьской ж.д. Арестована 11.09.1937 г. 

Осуждена 18.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в антисоветской агитации к 

ВМН. Расстреляна 24.10.1937 г. 

 

Курилович Викентий Антонович 

1885 г., род. дер. Лопачёнки 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, вагоновожатый трамвайного 

парка им. Калинина, проживал: г. Ленинград. 

Арестован 11.09.1937 г. Осуждён 14.09.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности, антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 20.09.1937 г.  

Курилович Михаил Николаевич  

1987 г., род. дер. Теляки Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

стрелочник ст. Заневский Пост Октябрьской 

ж.д., проживал: ст. Заневский Пост 

Октябрьской ж.д. Арестован 12.09.1937 г. 

Осуждён 28.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян 06.10.1937 г.  
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