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 Ініцыятыўная група па стварэнні ІТ-моладзевай пляцоўкі “Спадчына 

Міёрскага краю” мясцовай ініцыятывы, рэалізуемай у рамках праекта 

“Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім 

раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза, разам з раённай бібліятэкай 

арганізавала паседжанне ў гонар 210-й гадавіны з дня нараджэння нашага 

славутага земляка – паўстанца і скульптара Генрыка Дмахоўскага.  

Мерапрыемства адбылося на 

яго радзіме, у Забалоцці, дзе да гэтай 

пары захаваліся падмуркі і скляпенні 

былой сядзібы Дмахоўскіх, на якіх 

пасля вайны быў пабудаваны сельскі 

клуб. У паседжанні прынялі ўдзел як 

прадстаўнікі сталага пакалення, так і 

моладзь, сябры раённай арганізацыі 

Беларускага рэспубліканскага саюза 

моладзі. Загадчыца клуба ў Забалоцці 

Людміла Белая правяла для гасцей 

экскурсію па мясцінах, звязаных з жыццём і дзейнасцю нашага земляка, пазнаёміла са створаным 

ёю этнаграфічным кутком. Да шыльды ў гонар паўстанца і скульптара былі ўскладзены кветкі. 

Затым адбылося паседжанне. Удзельнікі прагледзелі відэафільм аб усталяванні ў 2013 годзе 

памятнай шыльды ў гонар Генрыка Дмахоўскага. Аб трагічным лёсе нашага героя земляка і 

пошуках інфармацыі аб ім распавёў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Сорак год ён займаўся 

вывучэннем біяграфіі славутага земляка, вынікам  стала 

напісанне брашуры “Цярністы шлях паўстанца - скульптара”. 

Але пошук працягваецца. Штогод Вітаўт Ермалёнак 

знаходзіць новыя звесткі пра паўстанца-скульптара. 

Краязнаўца выказаў прапанову, каб у раёне шырэй 

распаўсюджваўся рух ушанавання памяці знакамітых 

землякоў у памятных шыльдах і каменях, помніках, буклетах 

і кнігах. Яго прапановы падтрымаў і выказаў свае думкі 

журналіст, супрацоўнік рэдакцыі раённай газеты “Міёрскія 

навіны” Леанід Матэленак. Загадчыца клуба Людміла 

Белая пазнаёміла ўдзельнікаў мерапрыемства са сваёй 

працай па ўшанаванні памяці Генрыка Дмахоўскага. Дзесяцікласніца Міёрскай сярэдняй школы 

У гонар 

паўстанца-

скульптара 



№3 імя Героя Савецкага Саюза Я.А.Томкі Ульяна Вальмус прачытала даклад пра мінулае сядзібы 

Дмахоўскіх у Забалоцці. Затым паміж прысутнымі адбыўся абмен думкамі па тэме. Выступілі 

дырэктар Міёрскай сярэдняй школы №3 імя Я.А.Томкі Святлана Пальчэх, старшыня Перабродскага 

сельскага савета Віктар Дзеравянчык. Размова ішла не толькі аб жыцці і дзейнасці паўстанца-

скульптара, але было закранута шырокае кола праблем, звязаных з захаваннем культурна-

гістарычнай спадчыны. Мерапрыемства вялі дырэктар Міёрскай цэнтральнай раённай бібліятэкі 

Таццяна Цыцыліна і малады спецыяліст гэтай установы Людміла Варона. 

Удзельнік імпрэзы Багдановіч Максім, вучань 10 класа 

Па-ранейшаму 

“арганаўты” прымаюць 

актыўны ўдзел у 

даследчай працы, якая 

прыносіць добры плён. 

Так, 20 лістапада 2020 

года прайшоў другі этап 

абласных чытанняў “Невядомае вядомае, 

гісторыя ў асобах”. На другі тур было 

пададзена 125 дакладаў. Для ўдзелу ў двух 

секцыях журы выбрала з іх 37 лепшых. У 

секцыі “Гістарычнае краязнаўства” выступіў 

вучань 10 класа СШ № 3 г. Міёры Кірыл 

Панізнік, які даследваў тэму “Партызанскі рух на Міёршчыне ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны”. У сваёй працы ён пашырыў і сістэматызаваў даследаванні папярэдніх “арганаўтаў”-

даследчыкаў гэтай тэматыкі. Кірыл асаблівую ўвагу надаў дзейнасці Арміі Краёвай у нашай 

мясцовасці. Многія пытанні былі вывучаны ім упершыню. Кірыл сістэматызаваў вялікую колькасць 

дакументаў і ўспамінаў. Як вынік яго руплівай працы – дыплом першай ступені на абласных 

краязнаўчых чытаннях, якія сёлета праходзілі ў анлайн рэжыме.                                                       

Панізнік Аляксандра, вучаніца 10 класа 

“Арганаўтаў” заўсёды 
прываблівалі даследванні па 

нумізматыцы. Не аднойчы імі былі 
падрыхтаваны даклады падобнай 

тэматыкі. Вось і сёлета вучаніца 10 
класа Баранава Маргарыта на 

абласную навукова-практычную 
канферэнцыю “Эўрыка” даслала сваю 

працу “Грашовае абарачэнне на 
Міёршчыне ў святле знаходак манет і 

скарбаў”. У даследаванні яна выкарыстала не толькі 
папярэднія напрацоўкі, але і вывучыла новыя знаходкі, якія 
з’явіліся ў нашым музеі ў апошні час. Яе праца прайшла 
паспяхова адборачны тур і была адзначана на канферэнцыі, 
якая таксама праходзіла анлайн. Выступленні, якія былі 
распрацаваны для канферэнцый, будуць выкарыстаны для стварэння ІТ- лабараторыі і новай 
экспазіцыі гістарычнага музея, якія ствараюцца ў рамках рэалізацыі ініцыятывы “Спадчына 
Міёрскага краю” згодна праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 
Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці”, які 
рэалізуецца на тэрыторыі  Міёрскага раёна  пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. 

Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

Абласныя 

краязнаўчыя 

чытанні 

Абласная 

навукова-

практычная 

канферэнцыя 

“Эўрыка” 



У лістападзе ў Віцебску адбылася чарговая навукова-практычная 

канферэнцыя, якая праходзіла ў ДУ ”Віцебская абласная бібліятэка 

імя У.І.Леніна”. У сувязі з эпідэміяй каронавірусу вочна прымалі ў ёй 

удзел толькі прадстаўнікі абласнога цэнтра. Усе астатнія толькі даслалі 

свае выступленні, якія былі ўключаны ў праграму канферэнцыі і будуць 

надрукаваны ў чарговым зборніку “Родны край”. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак падрыхтаваў даклад “Святар Юзэф Бародзіч – нястомны 

будаўнік святыняў”. У дакладзе змястоўна раскрыта велічная постаць каталіцкага ксяндза, які, 

нягледзячы на шматлікія перашкоды, пабудаваў 12 храмаў. Адна з найбольш велічных яго пабудоў 

– касцёл у імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, які да гэтай пары з’яўляецца найбольш 

адметным архітэктурным помнікам горада Міёры.   Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

У лістападзе, нягледзячы на тое, 

што экспазіцыя гістарычнага музея ўжо 

дэмантаваная, па-ранейшаму працягваюцца 

экскурсіі ў іншыя музеі нашага музейнага 

аб’яднання. Так, дзякуючы інтэрнэту, муж 

і жонка з Гродна даведаліся пра нашу 

дзейнасць. Прыехаўшы на Мёршчыну  

адпачыць, яны пажадалі пазнаёміцца з 

“Сялянскай хатай” і музеем кнігі і друку. 

Вітаўт Ермалёнак распавёў падчас 

экскурсіі аб найбольш рэдкіх экспанатах, 

адметнасцях экспазіцый музеяў.  Госці жадалі больш даведацца аб рарытэтах калекцый, пра якія 

яны чыталі ў сеціве. Цікавосткі музея выклікалі ў іх захапленне, якое нельга атрымаць, 

разглядаючы экспанаты ў віртуальнай прасторы. 

Вучні 6 “А” класа на чале з класным 

кіраўніком Святланай Яцкоўскай наведалі 

музей кнігі і друку. На гэты раз школьнікаў 

зацікавіла тэма “Літаратурная Мёршчына”. 

Кіраўнік музея распавёў дзецям аб багатай 

літаратурнай спадчыне нашага краю. Падчас 

адной экскурсіі немагчыма нават проста 

пералічыць усіх творцаў літаратуры ў нашай 

мясцовасці. Таму Вітаўт Ермалёнак расказаў 

пра найбольш выдатных асобаў: 

пачынальнікаў беларускай літаратуры 

Вайніслава Савіча-Заблоцкага і Пётру 

Простага, беларуска-польскіх пісьменнікаў Яна Гушчу, Рышарда Курыльчыка, Юрыя Туронка, 

сучасных творцаў Сяргея Панізьніка, Франца Сіўко, Славаміра Даргеля, пісьменніц-казачніц Алену 

Масла і Наталлю Бучынскую і інш. Надаў увагу кіраўнік музея і творам землякоў-навукоўцаў Пятра 

Шымуковіча і Паўла Самсонава.                                            Мацвеева Аляксандра, вучаніца 10 класа 

Канферэнцыя 

“Родны край” 

У музеях – госці з Гродна 

Экскурсія ў музей кнігі і друку 



Вучні 2 класа на чале з настаўніцай Галінай Пальчэх 

наведалі этнаграфічны музей.  Большасць дзяцей 

прыйшлі ў музей упершыню, таму кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак правёў для дзяцей 

пазнавальную экскурсію па ўсіх пакоях хаты. Вучням было цікава разглядаць прадметы, якія былі ў 

іх продкаў, даведацца пра іх прызначэнне. Шчырае здзіўленне ў іх выклікалі такія рэчы, як лучына, 

жорны, кросны, жлукта ды іншыя прадметы. 

 

 Згодна з рашэннем Віцебскага аблвыканкама 

па пашарэнні развіцця ў вобласці адукацыйна-

пазнавальнага турызму краязнаўцу Вітаўту Ермалёнку было даручана дапрацаваць інфармацыю па 

распрацаваных ім маршрутах “Бронзавы пярсцёнак Мёршчыны”, “Сярэбраны пярсцёнак 

Мёршчыны”, “Малы залаты пярсцёнак Мёршчыны”. Разам з кіраўніком музея займалася 

распрацоўкай інфармацыі захавальніца фондаў Марыя Раманаўна Ермалёнак. Дзякуючы іх 

сумеснай працы былі ўдакладнены старыя і прыведзены новыя звесткі па правядзенні паходаў і 

экскурсій па маршрутах, бо з часу іх распрацоўкі прайшло ўжо некалькі год. 

 
 Як вядома, у мінулым школьнікі-выпускнікі 
напрыканцы года пісалі адзін аднаму свае пажаданні, 
любімыя вершы і песні. У альбоме мы можам прачытаць 

пра юнацкія мары, захапленні, пра ўсё тое, чым жыла вясковая моладзь 
у савецкай краіне ў сярэдзіне 50-х гадоў ХХ стагоддзя. Большасць 
запісаў выканана на рускай мове, але сустракаюцца і на беларускай, 
асабліва цікава напісана на ёй прызнанне ў каханні. Жыла яшчэ і праз 
15 год пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР польская мова. Аб 
гэтым сведчыць запіс вучаніцы Аліны Курыловіч, якая напісала 
пажаданне на выдатнай польскай мове. Нельга вызначыць аўтарства 
большасці пажаданняў, мы чытаем толькі асобныя імёны і прозвішчы: 
Эдзік, Уладзімір, Вольга, Людміла, Яніна, Тэрэза, Ларыса, Раіса, Люся, 
Марыя Гладкоўская, Алік Асетнік. У альбоме пасля надпісаў і 
пажаданяў пазней былі змешчаны налепкі ад запалак, прысвечаныя 
тэмам “Белавежская пушча”, “БССР”, “Сямігодка”, “Плакаты”, 
“Навука”, “Савецкая Армія”, “Скульптура”, “Дома”, “Кветкі”. Асобны 
раздзел быў прысвечаны маркам. Цікава нам было даведацца пра лёс 
уладальніцы альбома. У гэтым нам дапамагла Ермаловіч (Чарневіч) 
Вацлава, якая вучылася ў Новым Пагосце ў тыя часы. Ад яе мы 
даведаліся, што Мураўская Людміла атрымала адукацыю, працавала 
ўвесь час у гандлі таваразнаўцам. Замужам была за вайскоўцам. Жыла 
ў Гродне, там жа скончыла сваё зямное жыццё. А вось яе альбом з 

часоў вучобы ў школе займе сваё пачэснае месца ў музеі адукацыі нашага музейнага аб’яднання.  
Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

Экскурсія ў “Сялянскую хату” 

Інфармацыя аб турысцкіх маршрутах 

У стосах макулатуры, 
дзякуючы адметнай 
вокладцы, 
выкарыстанай са 
старой кнігі, быў 
заўважаны цікавы 
альбом. На яго першай 
старонцы надпіс 
наступнага зместу: 
“1954 – 1955г. Пишите 
подруги, пишите 
друзья! Пишите на 
память всё для меня. В 
минуты жизни 
настоящей на память 
будущим годам. Н.-
Погост 10 класс. 
Муравская Людвига”. 

Знаходка кіраўніка музея 



 
 Нарадзіўся ён, як піша ў сваёй аўтабіяграфіі, на хутары 

непадлёку ад Новага Пагоста ў 1948 годзе. Яго маці, Ядзвіга з роду 

Мураўскіх, памерла неўзабаве пасля родаў. Хлопчыка дапамагала 

выхоўваць бабуля Зофія Мураўская. Хлопец скончыў 

Новапагосцкую сярэднюю школу ў 1966 годзе. З цеплынёй 

Багуслаў узгадвае ў 

сваёй аўтабіяграфіі 

дырэктара школы 

Фелікса Лаўчыноўскага, 

настаўнікаў Аркадзя 

Пугаўку, Іллю Януша і 

інш. У школе яму 

спадабаліся біялогія і 

хімія, таму Багуслаў абраў шлях, звязаны з сельскай 

гаспадаркай. Ён паспяхова паступіў у Горацкую 

сельскагаспадарчую акадэмію, якую і скончыў у 

1971 годзе з дыпломам агранома. Да прызыву ў 

войска працаваў па гэтай спецыяльнасці ў 

Докшыцкім раёне.  

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8,9, 10) 



Пасля завяршэння службы ў радах Савецкай Арміі вяртаецца на радзіму, працуе на 

Браслаўшчыне, але жаданне займацца навукай, якой ён займаўся падчас вучобы ў акадэммі, 

перамагло. У 1973 годзе Б. Курыловіч паступае ў Паўночна-Заходні Навукова-Даследчы 

Інстытут сельскай гаспадаркі, які размяшчаўся ў пасёлку Белагорка Гатчынскага раёна 

Ленінградскай вобласці. У 1976 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю, звязаную з новымі 

тэхналогіямі ў нарыхтоўцы кармоў. З 1978 года наш зямляк займаецца навуковымі 

даследваннямі ў гэтай жа ўстанове, з 1982 года пачынае працаваць ва Ўсесаюзным Навукова-

Даследчым Інстытуце Раслінаводства імя М.І.Вавілава ў Ленінградзе. Гэты інстытут ужо больш 

100 год збірае, вывучае і захоўвае генетычныя рэсурсы раслін усяго зямнога шара. Наш зямляк 

хутка быў прызначаны на пасаду загадчыка аддзела зернебабовых культур НДІ. Ён нёс 

адказнасць за генетычныя рэсурсы ўсіх культур, такіх,  як соя, фасоля, гарох, чачавіца, віка, нут, 

вігна і інш. Асноўнай культурай, якую выбраў Багуслаў для даследаванняў, быў лубін, які 

налічваў некалькі сотняў відаў. За дзесяць год былі праведзены вучоным новыя даследаванні 

гэтай расліны, якія далі магчымасць нашаму земляку абараніць па гэтай тэме доктарскую 

дысертацыю. Падчас працы вучоны аказаваў дапамагу калегам з іншых даследчых інстытутаў у 

Кіеве, Сухумі, Маскве, Тамбоўскай вобласці. У навуковых мэтах ён не толькі аб’ездзіў многія 

рэспублікі СССР, але пабываў і за мяжой. Плённай адбылася паездка ў Бразілію. Там вучоны 

атрымаў новыя гатункі раслін, і асабліва карысным аказаліся ўзоры расліны стэвіі. Гэта расліна 

з’яўляецца выдатным замяняльнікам цукру. Прывезены гатунак стэвіі быў размножаны, і гэтая 

расліна пачала вырошчвацца ў шырокіх масштабах у СССР. Пазней Барыс Курыловіч з 

навуковымі мэтамі наведаў Перу, Эквадор, Партугалію, наладжваў плённыя кантакты з вучонымі 

гэтых краін. Адным зпершых савецкіх вучоных пабываў наш зямляк і на знакамітых 

Галапагоскіх выспах, адкуль прывёз новыя гатункі не толькі экзатычных раслін, але і новыя віды 

фасолі і гароху. Вынікі даследаванняў былі надрукаваны ў разнастайных кнігах і артыкулах не 

толькі савецкай краіны, але і за яе межамі. Важную ролю ў жыцці вучонага адыграла яго 

супрацоўніцтва з Польскім інстытутам генетыкі раслін у Познані. Супрацоўніцтва працягвалася 

больш дзесяці год. Багуслаў Станіслававіч кіраваў навуковым калектывам з 20 чалавек. Яго 

сябрам, калегам і намеснікам быў доктар біялагічных навук Сяргей Іванавіч Рэп’еў. Разам яны 

распрацавалі энергаінфармацыйны падыход даследавання раслін,што стала асновай для стврэння 

тэорыі касмічнай бяспекі. Пасля распаду СССР для Ўсесаюзнага Інстытута Раслінаводства 

наступілі цяжкія часы. Шмат доследных станцый засталіся за межамі Расійскай Федэрацыі. 

Асабліва балючым для вучоных было недафінансаванне, дзяржава перастала фінансаваць 

правядзенне навуковых эксперыментаў. Многія вучоныя пачалі выязджаць за мяжу. Жонка 

Багуслава, таксама вучоная, Марыя-Мар’ятта мела фінскія карані, таму сям’я вырашыла ў 1995 

годзе пераехаць у Фінляндыю, дзе ў іх былі  знаёмыя навукоўцы аналагічнага профілю. С 1997 

па 2013 год Багуслаў Курыловіч працуе разам з жонкай у фірме “International North Express”, што 

садзейнічала паспяховай дзейнасці фірмы. Вучоныя прапанавалі кіраўніцтву пашырэнне 

вытворчасці спажывецкіх прадуктаў з мясцовай сыравіны, павелічэнне вытворчасці раслінных, 

рыбных і жывёльных рэсурсаў у наваколлі возера Сайма. Яны дапамаглі паспяхова вырашыць 

задачу павелічэння прыродных рэсурсаў для іх выкарыстання ў гаспадарчай дзейнасці. Асаблівы 

поспех прынесла вывучэне рыбы  рапушкі. Навукоўцам паспяхова ўдалося размножыць гэтую 

рыбу ў штучных умовах і даказаць, што яе ікра лепшая, чым чырвоная ласасёвая або чорная 

асятровая. Створаны Марыяй-Мар’ятай пірог з гэтай рыбы з салам і мясам у 2002 годзе быў 

прызнаны Еўрапейскім саюзам нацыянальным здабыткам Фінляндыі. Быў ён спецыяльна 

выпечаны да стала прэзідэнта краіны. За кошт фірмы была надрукавана кніга на англійскай мове 

аб біяразнастайнасці люпінаў. Па-ранейшаму працягавалася праца па шматгадовым вырошчванні 

новых гатункаў лубіну, але з-за асаблівасцяў мясцовага клімата і глебаў  развіццё галіны па 

пашырэнні лубіну ў Фінляндыі абцяжарана. Па-ранейшаму наш земляк вучоны ўдзельнічае ў 

міжнародных навуковых канферэнцыях: у Ісландыі (2002), Аўстраліі (2008), Польшчы (1994, 

2013), Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы (2015), Італіі (2017), Японіі (2018). Багуслаў 



Курыловіч шмат зрабіў для папулярызацыі за мяжой вучэння Мікалая Вавілава. Вучоныя 

аказвалі дапамогу фінскім фермерам у прадукцыйным вядзенні сельскай гаспадаркі. У 2018 годзе 

Багуслаў Курыловіч па запрашэнні французскага вучонага, пісьменніка і прадпрымальніка 

Філіпа Дэброса праводзіць даследаванні па аднаўленні вырошчвання лубіну ў Францыі. Яго 

праца была высока ацэнена Дэбросам. Дачка нашага земляка Алена пайшла па слядах бацькоў. 

Яна вучоны аграном, выйшла замуж, нарадзіла Багуславу Курыловічу чатырох унукаў. Зараз ён 

на пенсіі, жыве з жонкай у горадзе Лапеенранта, непадлёку ад расійска-фінскай мяжы.Не пакідае 

яго цікавсць да гісторыі сваёй малой радзімы, наш зямляк актыўна займаецца вывучэннем 

мінуўшчыны Новага Пагоста (працяг будзе).  

Вучаніцы 10 класа: Кліменцева Арына, Панізнік Аляксандра; кіраўнік паходу 

В.А.Ермалёнак 

 

…Ну, подумаешь, Корсака приняли за другое 

лицо (белогвардейца Римского-Корсакова), кто 

не 

ошибается, да и время было такое – “лес рубят – щепки 

летят”. 

Л.д.121 – 122 25.06.1919г. Осмотр дела №41 по обвинению 

священника Жданова Константина в контрреволюции: 

 “Первой страницей этого дела копия протокола 

составленного председателем Шарковщинской ячейки 

коммунистов В. Малявко о том, что Жданов возбуждал 

народ против Советской власти во время немецкой 

оккупации, для этой цели устроил крестный ход и призывал 

народ к борьбе с большевиками. Далее имеется заявление 

Шарковщинской ячейки коммунистов, подписанное 

Малявко, с мнением, что попа Жданова следует судить по 

военному времени как можно строже вплоть до расстрела и 

ни в коем случае не выпускать и не оправдывать. 

 Также в деле есть копия акта от 28.03.1919, что в 

результате проверки свечного у церковного старосты 

Антона Боговича оказалось расхищенными 1201 руб. 

церковных денег, поэтому представители прихода постановили арестовать Боговича и 

представить гражданской власти. Оказалось, что именно Богович является разоблачителем 

священника Жданова. В допросе Жданов опроверг выдвинутые против него обвинения и 

показал, что его дело является актом мести бывшего старосты Боговича, уличенного в воровстве.  

 23 марта в Дисненскую ЧК от прихожан Старо-Шарковщинского прихода поступило 

заявление от имени общего собрания сельских советов с ходатайством освободить священника 

Жданова, “так как он никогда не выступал против Советской власти, а наоборот в праздник 

Успения объяснял приходу, что некоторые граждане не понимают свободы и бросились грабить 

и делать погромы. Также он при своей речи в религиозных чувствах выражал просьбу к Богу об 

освобождении нашей страны от ига и власти немцев. А граждане, которые подали заявление по 

обвинению священника Жданова, при создавшейся свободе были первые грабители, а некоторые 

лица мстят ему по своей личной злобе”. Под этим заявлением до 1000 подписей на 11 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в 

гор. Дисна (працяг, пач. у №№ 3-8) 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ  Жданов Константин, священник из 

Шарковщины  



полулистах. 

А из Шарковщины поступила телеграмма: “Попа Жданова не выпускать и всех защитников и 

ходатаев арестовать материалы будут даны. Председатель Малявко”. 

 Следственная комиссия установила, что фактически следствия по делу Жданова 

произведено не было: допрошен был только арестованный Жданов, но ни один свидетель как со 

стороны обвинения, так и со стороны Жданова, о чем он просил, допрошены не были, несмотря 

на то, что Жданов томился в тюрьме свыше месяца. Возбужденное против Жданова обвинение 

является актом личной мести бывшего церковного старосты Боговича и других лиц, 

следовательно священник Жданов ни в чём не провинился перед Советской властью и был 

невинно расстрелян без следствия и суда”. 

Соколов Алексей, священник из дер.Язно 

Л.д. 115 – 116. Осмотр дела № 312 Витебского губтрибунала по обвинению Алексея Соколова, 

Антона Щербицкого, Семена Кублицкого и Эстер Гофман в контрреволюционности. 

“К делу приобщено предварительное следствие судебного следователя 1-го участка 

Дисненского уезда по обвинению Виктора Альхимовича, Осипа Синкевича и В. Щербицкого, 

обвиняемых священником Язненской церкви А. Соколовым в бесчинстве и шуме в храме и 

нанесении ему оскорблений словом и действием при выходе из храма 9 апреля 1917 года. По 

делу решения не было принято. Дисненская ЧК отправила это дело в Витгубчека в дополнение к 

делу о Соколове и других № 294, а оттуда это дело поступило в следственную комиссию при 

Витревтрибунале. 

В данном деле имеются заявления в Дисненскую ЧК от Ф. Синкевича и А. Альхимовича в 

ложном доносе на них Соколова и других германским властям о том, что Альхимович и 

Синкевич большевики, из-за чего последние были заключены в тюрьму на 3 месяца. За это 

Альхимович и Синкевич просят Дисненскую ЧК привлечь Соколова к ответственности за 

контрреволюцию и взыскать с него 1000 рублей убытка. 

Допрошенный Соколов указывает, что никаких доносов немцам не делал, а с Альхимовичем и 

Синкевичем у него недоразумения на личной почве, а также спор из-за земли, в проповедях 

своих он ничего контрреволюционного не говорил и просит в подтверждение опросить ряд 

свидетелей. Аналогичные показания Соколов дал и Витебской ЧК и дополнил, что ему сообщили 

за две недели до его ареста, что Альхимович ему угрожал арестовать. Но Соколов, не чувствуя за 

собой вины, остался жить на месте. 

В деле имеются заявления граждан с просьбой об освобождении и возвращении св. Соколова и 

просьба об этом же прихожан Язненской церкви с огромным количеством подписей, где 

прихожане указывают, что дело по обвинению Соколова основано на личных с ним счетах и 

опровергают его сношения с белогвардейцами и немецкими властями и удостоверяют, что 

Соколов человек благонадежный и ни в чём политическом замечен не был. 

Дело затем было переслано следователю Витгубчека по Дисненскому уезду для доследования за 

отсутствием должного обвинительного материала и вывода, что дело основано на личных спорах 

и показаниях пристрастных свидетелей, являющихся только родственниками Альхимовича и 

Синкевича. В конце- концов все обвиняемые по делу, кроме Соколова, были освобождены под 

подписку о невыезде. 

Судебно-следственная комиссия считает, что несмотря на то, что обвиняемый Соколов 

содержался в тюрьме с 15 января по 28 апреля 1919 на момент вынесения ему расстрельного 

приговора, доследования произведено не было. Со стороны Соколова ни один свидетель не был 

допрошен, а допрошены только со стороны обвинения. Поэтому приходит к заключению, что А. 

Соколов был приговорен к смертной казни без дополнительного следствия и суда и все дело 



основано на личных счетах и является как-бы актом личной мести Антона Альхимовича за 

брата Альхимовича Виктора. Пост ановила: исполнение смерт ного приговора Соколову 

приостановить”. 

Вот таким путём Виктор Альхимович и Осип Синкевич через 2 года отомстили священнику 

Соколову за то, что он ещё в апреле 1917г. пожаловался на них за причинённые побои и 

оскорбления и возбуждённое против них за это уголовное дело, возможно по этому делу они и 

отсидели 3 месяца в тюрьме при немцах, а не как большевики. 

Чуро Василий, инженер, с женой Еленой 

осмотр дела № 41 по обвинению Ивана Завадского, Василия и Елены Чуро. Л .д.120 

25.06.1919г. 

“В своём допросе В. Чуро утверждает, что все ложные доносы на него его арендаторами по 

личной злобе, которые угрожали его зарезать, если он не уедет. Елена Чуро опровергает 

обвинение в том, что её два сына находятся в белой гвардии, потому что у неё никогда 

сыновей не было. Имеющееся в деле прошение В. Чуро от 1.04.1919 в Витебский ревтрибунал с 

просьбой об освобождении его и его больной жены 58 лет из тюрьмы под надзор милиции и 

пересмотреть их дело – по назначению не отправлено и не дошло. Просьба Чуро допросить 15 

свидетелей их невиновности есть в деле. Вслед за допросом супругов Чуро, где они утверждают, 

что все обвинения против них ложны, помещена выписка из протокола Дисненского 

уездвоенревкома с постановлением о расстреле Чуро. 

Следственная комиссия усматривает, что следствие по делу велось без соблюдения самых 

элементарных правил: протоколы допросов не подписаны лицом его производившим; допрошены 

только обвиняемые; не усматривается достаточного материала для обвинения Чуро в 

контрреволюции, – и должна констатировать, что граждане Чуро расстреляны без суда и 

следствия”. 

Вот так арендаторы земли у бывшего помещика Чуро если не зарезали его, так направили 

ложные доносы на него и жену и подвели обоих под расстрел. 

Завадский Иван, член РСДРП с 1903 г. 

“По делу Завадского Ивана его жена просит опросить в подтверждение факта невиновности её 

мужа передовых советских работников Прозорокской волости, которые покажут, что её муж не 

контрреволюционер, а коммунист. Из допроса Завадского он показывает, что действительно 

назвал Александрова мальчишкой, так как Завадский сам уже с 1903 г. состоит в РСДРП. Если 

же Александров обиделся, то он перед ним извиняется. Обвинения в том, что он будто бы 

кричал, что это власть жидовская и агитировал против Советской власти, Завадский отрицает 

ибо сам рабочий. Других обвинительных документов в деле нет и 28 апреля Завадский был 

расстрелян. 

Следственная комиссия не находит в деле Завадского состава конрреволюционного 

преступления и считает, что Завадский расстрелян без суда и следствия, только за нанесение тов. 

Александрову личного словесного оскорбления”.  

Л.д.74. Допрос 21.06.1919г. свидетеля - жена расстрелянного Завадского – Емилия Мартыновна 

Завадская 33 лет: 

“На собрании в Прозороках в конце марта, когда были порваны портреты Ленина и Троцкого, 

мой муж не был и народ не подстрекал. Это волнение произвели женщины на почве голодовки, 

которые требовали хлеба. Когда приехавшие из Дисны Осипов, Александров и красноармейцы 

арестовали ксендза, то мой муж с несколькими гражданами пришли просить о его освобождении. 

В разговоре с Александровым муж мой назвал его “мальчишка”, за что был арестован и затем 

расстрелян. Когда я после ареста мужа принесла в Дисненский исполком петицию с более 300 



подписями об освобождении моего мужа, то Александров не захотел со мной разговаривать и 

выгнал из кабинета, а Лесковский заявил мне: “Без вас разберутся”. 1 мая мне сообщили в 

тюрьме, что мужа отправили в Минск. Когда же я узнала о расстреле мужа и попросила вернуть 

его вещи, то мне заявили, что вещи в тюрьме и выдать их без особого распоряжения не могут». 

Как писал великий Шекспир: “Жестокий век –жестокие сердца!” Потерявшие мужчин-

кормильцев на империалистической и гражданской войнах женщины не знают, чем кормить 

голодных детей и от отчаяния на собрании рвут портреты вождей Ленина и Троцкого. Местные 

авторитеты, в том числе член партии с 1903 года Завадский пришли ходатайствовать за 

освобождение арестованного дисненскими силовиками ксендза. Облечённый властью 

Александров, наверное, грубо им отказал, а когда Завадский (возможно годившийся ему в отцы) 

обозвал его мальчишкой, то был арестован. На него свалили вину и за порванные портреты. Не 

помогли Завадскому последующие извинения и 300 подписей-поручительств за его 

освобождение – расстрелять и точка, будет знать, как авторитет советской власти подрывать и за 

ксендзов заступаться.  

 Вертинский Иосиф 

Л.д. 117 – 11825.06.1919г. Осмотр дела № 450 Витебского губревтрибунала по обвинению 

Иосифа Вертинского в причастности к расстрелу германцами Антона Волка и 

притеснении рабочих: 

“22.01.1919 Плисский волисполком арестовал Вертинского и препроводил в Дисненскую ЧК. 

Вертинский отрицал предъявленное обвинение и от его соседей поступило два подтверждения 

с массой подписей, что он ни к каким партиям не принадлежал и сам занимался 

хлебопашеством. 

12.02.1919 Дисненская ЧК передала дело по подсудности в Витебский ревтрибунал, но 26.02. 

оно вернулось в Дисну на доследование, где 28.04. Вертинского приговорили к расстрелу и 

29.04. в 2 часа приговор исполнили. 

Действующая следственная комиссия нашла, что собранный против Вертинского обвинительный 

материал настолько слаб, что нельзя утверждать, что именно Вертинский донёс немцам на 

Волка. А о притеснении бедных говорят те лица, которые состояли в договорных отношениях с 

Вертинским по аренде земли и в их показаниях можно заподозрить пристрастность. 

Следственная комиссия постановила: дело о Вертинском приобщить к делу о злоупотреблениях 

Дисненского ревкома, приостановив исполнение смертного приговора”. 

По всей видимости бывший землевладелец Вертинский в момент расстрельного залпа уцелел и, 
воспользовавшись темнотой и неразберихой, скрылся. Когда жертв расстрела стали закапывать, то 
Вертинского среди них не оказалось, о чём участники расстрела, чтобы не прогневать начальство, 
не стали докладывать (працяг будзе). 
 

 “Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына 
Міёрскага краю”, рэалізуемай у рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне 
працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай 
супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза.  

 Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў ініцыятывы  
“Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына 
Міёрскага краю” і не адлюстроўвае пункт гледжання Еўрапейскага саюза. 

 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., члены ініцыятыўнай групы 

e-mail: ermaljonak@gmail.com 


