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  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

Урок-экскурсія 

Праграма па гісторыі Беларусі 

прадугледжвае правядзенне ўрокаў у музеі, 

таму настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак 

арганізаваў для вучняў 9-б класа на ўроку 

наведванне гістарычнага музея па тэме: “Наш 

край у гады Другой сусветнай вайны”. Па 

гэтай тэме ў музеі есць два раздзелы і выстава, 

прысвечаная 75-годдзю заканчэння Вялікай 

Айчыннай вайны.  Гэтыя тэмы патрабуюць тры 

ўрокі, таму кіраўнік музея засяродзіў увагу 

школьнікаў толькі на самых важных падзеях 

гісторыі вайны ў нашым краі. Вучні даведаліся 

аб тым, што нашы землякі ваявалі на ўсіх 

франтах Другой сусветнай вайны не толькі на 

Усходнім фронце, але і Заходнім, ваявалі не 

толькі ў партызанскіх атрадах на Беларусі, але 

і ў Францыі, Польшчы і іншых краінах. 

Дзевяцікласнікам цікава было не толькі 

слухаць аповед настаўніка, але і знаёміцца са 

шматлікімі артэфактамі часоў вайны. 

Напрыканцы ўрока краязнаўца прапанаваў 

вучням вывучаць лёс сваіх продкаў у часы 

ліхалецця, запісваць успаміны тых людзей, хто 

яшчэ памятае падзеі апошняй вайны. 

У музеі – госці з Польшчы.  

Напрыканцы снежня ў музеі пабыла 

сям’я Тані Панізнік, якая зараз жыве ў 

польскім горадзе Ўроцлаве. Яе муж Ярмоленка 

Віталь працуе на заводзе па вырабу тармазных 

сістэм для аўтамабіляў, мае захапленне 
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калекцыянаваць манеты і банкноты. Таму ён не 

толькі агледзеў усю экспазіцыю музея, але і 

зацікавіўся зборамі манет і бонаў. Асабліва 

яму спадабалася вялікая калекцыя банкнотаў 

разнастайных краін. Госць падараваў у музей 

сучасную польскую купюру вартасцю 10 

злотых, у сваю чаргу кіраўнік музея падараваў 

сп. Віталю на ўспамін аб наведванні музея са 

сваёй калекцыі некалькі банкнот Расійскай 

Імперыі. 

Экскурсія для пачатковай школы 

У снежні наведалі гістарычны музей 

вучні 2-в класа на чале з настаўніцай 

Валянцінай Станевіч. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак абраў для малодшых школьнікаў 

тэму экскурсіі: “Наш край у старажытнасці”. 

Дзякуючы экспанатам – закамянеласцям, 

школьнікі даведаліся аб тым, што мільёны год 

таму на тэрыторыі нашага краю, як і па ўсёй 

Беларусі было глыбокае мора, дзе было шмат 

ракавін, якія закамянелі ад часу. Да гэтай пары 

іх можна знайсці паўсюдна ў пяску. 

Пазнаёміліся вучні і з каменнымі прыладамі 

працы, даведаліся, дзе былі на тэрыторыі раёна 

паселішчы людзей каменнага веку. 

Напрыканцы экскурсіі веды, атрыманыя 

вучнямі, былі замацаваны ў апытанцы, 

пераможцы атрымалі прызы. 

У музеі школьны лагер 

Падчас зімовых канікулаў для 

школьнікаў, якія адпачываюць у лагеры 

“Зорная краіна”, Вітаўт Ермалёнак правёў у 

гістарычным музеі экскурсіі па тэмах “Наш 

край у старажытнасці” і “Загадкі папяровых 

грошай”. У час аповеду кіраўніка музея вучні 

даведаліся аб мінулым нашага краю, 

разгледзелі экспанаты музея, якія 

распавядаюць аб каменным і жалезным веку на 

Мёршчыне. Вывучаючы папяровыя грошы, 

дзеці атрымалі веды аб банкнотах розных 

краін, аб гісторыі асобаў, помніках 

архітэктуры, змешчаных на купюрах. Для 

замацавання атрыманых ведаў напрыканцы 

праводзілася віктарына, дзе ўсе дзеці атрымалі 

прызы. Найлепшым знаўцам разгледжаных 

падчас экскурсіі экспанатаў стаў Падасетнік 

Арцём. 

У музеі кнігі - дэлегаты раённай 

прафсаюзнай канферэнцыі 

У нашай школе адбылася 1-ая 

справаздачна-выбарчая раённая прафсаюзная 

канферэнцыя. Пасля яе завяршэння некаторыя 

дэлегаты пажадалі наведаць музей кнігі і 
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друку. Экскурсію для іх правяла экскурсавод 

Марыя Ермалёнак. Яна распавяла аб асноўных 

раздзелах экспазіцыі, звярнула ўвагу на 

найбольш адметныя экспанаты, якімі багаты 

музей кнігі і друку. Наведнікам найбольш 

спадабаліся раздзелы “Рукапісная кніга”, 

“Старадрукі”, аповед аб старой беларускай 

кнізе. Госці былі ўражаны і вялікай колькасцю 

паэтаў і пісьменнікаў, якія паходзяць з 

Мёршчыны.  

Падчас раённай справаздачнай 

прафсаюзнай канферэнцыі гістарычны музей 

наведалі старшыня прафсаюзнай арганізацыі 

Віцебскай вобласці Іван Вазьміцель і лідар 

прафсаюзнай арганізацыі раёна Аксана 

Падзява. Вітаўт Ермалёнак коратка распавёў аб 

гісторыі стварэння музея і аб асноўных 

найбольш цікавых экспанатах і раздзелах 

музея. На развітанне І. Вазьміцель падараваў 

музею  шыкоўны фотаальбом, прысвечаны 

115-годдзю прафсаюзнага руху Беларусі. 

У музеях - госці з Маладзечна 

У снежні музейнае аб’яднанне наведала 

маладая сям'я Алеся і Настассі Лапо з сынам 

Лявонам, якія прыехалі ў госці да сваіх сяброў 

у Мёры з горада Маладзечна. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак падчас 

экскурсіі па ўсіх трох музеях зацікавіў гасцей 

гісторыяй разнастайных экспанатаў. Так, у 

гістарычным музеі экскурсавод распавёў аб 

гісторыі турэцкай літаўры, манетах 

старажытнага Рыма і Кітая, банкноце краіны 

Зімбабвэ вартасцю 10 більёнаў зімбабвійскіх 

долараў. У музеі кнігі і друку гасцей зацікавілі 

рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, рукапісная 

беларуская кніжачка Яна Лучыновіча, 

разнастайныя этыкеткі ад запалак. 

Этнаграфічны музей здзівіў гасцей перш за ўсе 

прадуманасцю экспазіцый трох пакояў 

сялянскай хаты ХІХ – ХХ  стст. 

У музеях - абласны семінар-практыкум 

17 снежня наша музейнае аб’яднанне 

стала пляцоўкай абласнога семінара-

практыкума кіраўнікоў музеяў устаноў 

адукацыі на тэму “Музей установы адукацыі - 

прастора ідэй: адукацыйныя праграмы, 

праекты, тэхналогіі, практыкі”. У праграму 

семінара былі ўключаны даклад загадчыцы 

аддзела краязнаўства і патрыятычнага 

выхавання Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і 

краязнаўства Аляксандры Кравец і даклад 

загадчыцы кабінета патрыятычнай работы з 

гэтай установы Крысціны Борбут.  У час 

семінара адбыліся выступленні метадыста 

абласнога аддзела турызму і краязнаўства 
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Віцебскага абласнога палаца дзяцей і моладзі 

Алены Ягоранкі, кіраўніка музея “Ганаровыя 

грамадзяне Віцебска” СШ №12 г. Віцебска 

Алены Маўсесян, намесніка дырэктара 

Міёрскага раённага цэнтра дзяцей і моладзі 

Вольгі Ясінскай. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання СШ№3 г. Мёры Вітольд Ермалёнак 

выступіў з слайд-прэзентацыяй сваёй 

пошукавай дзейнасці разам з гуртком 

“Арганаўты мінулага” па вывучэнні 

мінуўшчыны Мёрскага краю. Галоўнае месца ў 

семінары было адведзена знаёмству з музеямі 

сярэдняй школы №3 г. Мёры. Экскурсіі па 

вывучэнні зместу экспазіцый правёў Вітольд 

Ермалёнак. У кожным музеі ён перш за ўсё 

спыняўся на найбольш цікавых экспанатах, а 

таксама апавядаў аб гісторыі пошуку 

шматлікіх экспанатаў. Кіраўнік музея 

падкрэсліваў, што артэфакты можна знайсці 

паўсюдна: на зямлі, пад зямлёй, пад вадой і 

нават у паветры. Асабліва зацікавіла 

ўдзельнікаў семінара гісторыя з’яўлення ў 

музеі турэцкай літаўры 17-га стагоддзя, 

фотаздымка ўдзельнікаў дэлегатаў Народнага 

Сходу ў Крамлі, люстэрка Эміліі Плятэр, 

рукапіснай кнігі “Беларускі год”. Спадабалася 

гасцям і аўтэнтычнасць музея “Сялянская 

хата”, дзе яны маглі падсілкавацца бульбай, 

тушанай у печы. У сваю чаргу ўдзельнікі 

семінара падаравалі нам фотаальбомы 

“Путешествие во времени” аўтара 

В.Ліхадзедава і “От парада надежды к параду 

Победы”, а таксама цэглу 19-га стагоддзя з 

Бешанковічаў з таўром “Б”, падарунак 

краязнаўцы Станіслава Леаненка. Таксама 

госці зрабілі ахвяраванне на развіццё музеяў. 

Ахвотныя набылі на ўспамін кнігі Вітаўта 

Ермалёнка з аўтографам аўтара. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў МІНСКУ 

5 – 6 снежня ў сталіцы Беларусі 

адбылася рэспубліканская навукова-

практычная канферэнцыя школьнікаў на тэму: 

“Краязнаўчыя даследаванні як сродак 

далучэння навучэнцаў да пошукава-даследчай 

дзейнасці”. Яе арганізатарамі былі 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і 

Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства. З 

усіх абласцей Беларусі і горада Мінска было 

даслана 65 дакладаў навучэнцаў школ і 

гімназій. Для непасрэднага ўдзелу было 

адабрана 40 выступленняў. Перад пачаткам 

канферэнцыі была паказана відэапрэзентацыя з 

гісторыі развіцця турызму і краязнаўства ў 

краіне па тэме “Мая Радзіма Беларусь: 

вандруем, пазнаём, даследуем”. З вітальным 

словам выступіла дырэктар Рэспубліканскага 

цэнтра экалогіі і краязнаўства Алена 

Уладзіміраўна Ануфровіч. Затым адбылася 

прэзентацыя даследчых работ навучэнцаў, якія 

перамаглі ў конкурсе “Скарбонка краязнаўчых 

знаходак”. Ацэньвала працы школьнікаў 

кампетэнтнае журы з выкладчыкаў 

Універсітэта культуры і Белдзяржуніверсітэта. 

Была прадстаўлена разнастайная тэматыка 

даследаванняў: гэта асобныя знойдзеныя кнігі, 

манеты, рэчы альбо факты, вылаўленыя з 

сеціва Інтэрнэту, знамянальныя падзеі. 

Вучаніца 9-б класа нашай школы Цыцына 

Юлія назвала сваё выступленне “Вадаспад 

знаходак “арганаўтаў”. Асноўныя раздзелы яе 

працы: “Родная зямелька нам скарбы даруе”, 

“Знаходкі з гарышчаў”, “Скарбы бабуліных 

куфэркаў”, “Інтэрнэт прыносіць плён”, 

“Дзейнасць “арганаўтаў” на карысць 

грамадства”. Дапамагалі ёй даследаваць 

знаходкі яе сяброўкі Панізнік Аляксандра і 

Баранава Маргарыта. Кіраўніком працы быў 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Даследаванне 

Юліі было адзначана дыпломам трэцяй 

ступені. У падарунак пераможца атрымала 
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выдатна ілюстраваны фотаальбом “Азёры 

Беларусі” і флэшку. 

РЭСПУБЛІКАНСКІ СЕМІНАР 

КІРАЎНІКОЎ МУЗЕЯЎ У ГРОДНЕ 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак прыняў 

удзел у рэспубліканскім семінары кіраўнікоў 

музеяў, які адбыўся 10 – 11 снежня ў Гродне. 

Праграма мерапрыемства была вельмі 

насычанай. Адкрыццё семінара і першыя 

пасяджэнні адбываліся ў зале Гродзенскага 

дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, 

які размешчаны ў Новым каралеўскім замку. 

Затым адбыліся экскурсіі ў гісторыка-

археалагічны музей, знаёмства з экспазіцыямі 

Музея гісторыі пажарнай службы, у харальную 

сінагогу, дзе зараз размешчаны музей гісторыі 

яўрэяў г.Гродна.  Удзельнік семінара Вітаўт 

Ермалёнак паабяцаў даслаць здымкі літараў, 

якія раней былі на сценах сінагогі, а зараз 

знаходзяцца ў экспазіцыі нашага музея кнігі 

друку. Пасля абеду пасяджэнні адбываліся ў 

ДУА “Ліцэй №1 г. Гродна”, дзе ўдзельнікі 

семінара пазнаёміліся з прэзентацыяй вопыту 

музейнага комплексу ліцэя. Госці семінара 

наведалі музеі гэтай установы: народны музей 

“Гісторыя педагогікі Гродзеншчыны ХІІ – ХХІ 

стст.”, музей спорту і экалагічнага турызму, 

музейны пакой інтэрнацыянальнай дружбы, 

музейны пакой ваенна-патрыятычнага 

выхавання, музейны пакой энерга- і 

рэсурсазберажэння, музей фатаграфіі, музей 

“Кватэра ўспамінаў”, у якім экспазіцыя 

распавядае аб савецкім перыядзе жыцця 

гараджан. Затым была паказана праграма 

музейнага вопыту “Фестываль музеяў устаноў 

Гродзенскай вобласці”. Падчас панарамы былі 

прэзентаваны музеі “Забытае страчанае” 

Дабравольскай СШ Свіслацкага раёна, 

народнага музея “Вытокі” Малабераставіцкай 

сярэдняй школы, музея “Традыцыі чаявання” 

Навагрудскай школы-інтэрната, музея 

“Валуны крутых дарог мінуўшчыны” 

Радунскай СШ Воранаўскага раёна, 

гістарычнага музея “Ваенныя маракі Лідчыны” 

СШ№10 г Ліды, музея гісторыі адукацыі 

Шчучыншчыны з гімназіі г.Шчучына, музей 

савецкай эпохі г.Ваўкавыска, музей-

лабараторыя “Школа руплівых гаспадароў” 

СШ №12 г.Гродна, народны мінералагічны 

музей “Карат” СШ №16 г. Гродна, музей 

дружбы народаў СШ №8 г.Гродна, У час 

фестывалю краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміўся з мічманам Картавіцкім 

Аляксандрам Анатольевічам з Ліды, які 

служыў пад камандаваннем нашага земляка, 

Героя Савецкага Саюза Я.А.Томкі ў 11-м 

дывізіёне падводных лодак. Ветэран 

падводнага флоту абяцаў даслаць у наш 

гістарычны музей успаміны аб службе пад 

камандаваннем нашага славутага земляка.  

Другі дзень семінара пачаўся прэзентацыяй 

унікальнага макета “Архітэктурны план горада 

Гродна ХУІІІ – ХХ стст.” педагога дадатковай 

адукацыі Ігара Лапехі. Макет размешчаны ў 

культурным цэнтры “Фестывальны” і займае 

цэлую залу. У гімназіі № 5 г.Гродна адбылося 

знаёмства ўдзельнікаў семінара з галярэяй 

вопыту працы музея баявой славы 50-й арміі 

гімназіі №5 г. Гродна, гістарычнага музея 
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“Беларусь непакароная” гімназіі № 10, музея 

партызанскай славы, музейнага пакою, 

прысвечанага 100-й гадавіне Узброенных Сіл 

Рэспублікі Беларусь, музейнага пакоя 

“Беларускі куток” СШ №22 г. Гродна. 

Наступныя пасяджэнні адбываліся ў CШ №28  

горада Гродна, дзе ўдзельнікі семінару 

знаёміліся з вопытам работы музея 28-й 

Чырвонасцяжнай Арміі, этнаграфічнага музея 

“Спадчына” гэтай школы. Гасцям вельмі 

спадабаўся майстар-клас “Беларускія 

нацыянальныя традыцыі і сучаснасць: 

этнаматывы ў вопратцы і ўпрыгожаннях”. Яго 

правяла кіраўнік школьнага тэатра моды 

“Ойра” Ніна Хлістоўская. Нягледзячы на тое, 

што большасць удзельнікаў семінара складалі 

вопытныя кіраўнікі музеяў,  насычаная 

праграма дазволіла кожнаму ўзбагаціцца 

новымі ідэямі, каб прымяніць іх у сябе на 

практыцы. 

ЗДЫМКІ НА АБЛАСНЫМ ТЭЛЕБАЧАННІ 

У снежні краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 

быў запрошаны ў студыю Віцебскага 

тэлебачання для ўдзелу ў здымках перадач 

краязнаўчай тэматыкі. Напачатку ён прыняў 

удзел у тэлеперадачы, у якой вядомы 

краязнаўца Віцебшчыны Мікола Півавар 

прэзентаваў свой праект аб самых знакамітых і 

выключных не толькі для Віцебскай вобласці, 

але нават для краіны помніках гісторыі, 

прыроды, асобах і з’явах. Краязнаўца з Мёраў 

распавёў аб рарытэтах музеяў, якія вартыя 

ўвагі нават самых прыдзірлівых знаўцаў 

мінулага. У наступнай перадачы Вітаўт 

Ермалёнак адказаў на шматлікія пытанні 

вядучых, якія датычыліся станаўлення яго як 

асобы краязнаўцы, арганізацыі пошукавай 

дзейнасці з вучнямі, стварэння музейных 

экспазіцый. Свае разважанні, каб зацікавіць 

тэлегледачоў, кіраўнік музеяў ілюстраваў 

прывезенымі найбольш цікавымі экспанатамі: 

прыладамі працы старажытнага чалавека, 

рукапіснымі і старадрукаванымі кнігамі, 

манетамі, банкнотамі, прадметамі побыту. 

НАША ДАПАМОГА 

Былая вучаніца нашай школы Юхно 

Святлана ў чарговы раз наведала гістарычны 

музей, каб больш даведацца пра свайго 

дзядулю Шокеля Станіслава Міхайлавіча, які 

загінуў у баях пад Гданьскам 22 сакавіка 1945 

года.  Нарадзіўся ён у вёсцы Юнцы ў 1907 

годзе, адслужыў тэрміновую службу ў 1928 – 

1929 гг. у польскім войску. З гэтага часу і 

застаўся адзіны яго фотаздымак, які зараз 

знаходзіцца ў нашым гістарычным музеі. 

Дачка Святланы, якая вучыцца ў каледжы, 

пажадала напісаць працу пра свайго 

прадзядулю. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

дапамог даследчыцы зрабіць даследаванне 

было больш грунтоўным і змястоўным. 
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НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

Падарункі Міколы Паўловіча 

Свае чарговыя разнастайныя знаходкі 

перадаў у музеі нашай школы сталы дабрадзей 

Мікалай Канстанцінавіч Паўловіч з Латвіі. 

Найбольш цяжкі па вазе экспанат – ядро ад 

шведскай гарматы сярэдзіны 17-га стагоддзя – 

быў знойдзены ў рацэ Заходняя Дзвіна. 

Менавіта ў гэты час вяліся актыўныя баявыя 

дзеянні паміж войскамі Рэчы Паспалітай, 

Швецыі і Маскоўскай дзяржавы за валадарства 

на Падзвінні. З ваенных рэліквій, якія мы 

атрымалі, цікавай з’яўляецца стогадовая 

парахоўня, выштуканая з рога каровы. Яна 

выкарыстоўвалася паляўнічымі пасля Першай 

сусветнай вайны, калі засталося шмат пораху, 

які даставалі са снарадаў і патронаў. З часоў 

той вайны перадаў наш руплівец з Даўгаўпілса 

і маленькую бутэлечку ад прыправы з надпісам 

на нямецкай мове “Маggi”. Гэта фірма была 

заснавана ў 1864 годзе Юліюшам Маггі ў 

Швейцарыі. З 1884 года яна пачала 

вытворчасць прыпраў і канцэнтратаў супоў. 

Падчас Першай і Другой сусветных войнаў яе 

прадукцыя пастаўлялася нямецкім салдатам на 

фронт. Яе вытворчасць карыстаецца попытам і 

зараз. Падараваў наш руплівец і сталовы нож 

нямецкай вытворчасці фірмы “Rostfrei” 

першай паловы ХХ стагоддзя, з гэтага часу і 

нож фінскай фірмы “Рiskars”, якая да гэтага 

часу вырабляе як нажы, так і другія колюча-

рэжучыя інструменты. Відэлец таксама 

нямецкай вытворчасці з манаграмамі літар “S 

H A”  яго ўладальніка датуецца канцом 18-га 

стагоддзя. У дадатак да гэтых сталовых 

прыбораў мы атрымалі ў музейную калекцыю 

лыжку з мельхіёра нямецкай вытворчасці 1940 

года. Шмат артэфактаў перадаў наш руплівец 

рэлігійнай тэматыкі. Гэта чатыры каталіцкія 

распяцці: два металічныя і два драўляныя 

першай паловы ХХ стагоддзя, падсвечнік 

першай паловы ХХ стагоддзя. Асабліва цікавае 

наверша ад яўрэйскага сямісвечніка-меноры 

18-га стагоддзя. Вырабленае яно з бронзы, 

вылучаецца багатай разьбой з выявай дракона. 

У пакунку краязнаўцы з Латвіі былі і 

загадкавыя драўляныя ідалы, прывезеныя з 

Афрыкі. Сем статуэтак адлюстроўваюць 

таямнічы свет міфалогіі афрыканскіх народаў. 

Кожная са статуэтак мае вышыню 20 см і 

прысвечана якой-небудзь міфалагічнай істоце. 

Са Швецыі дабрадзей з Даўгаўпілса перадаў 

сувенір “Птушачка”, па-мастацку выраблены з 

металу. У фонды гістарычнага музея Мікола 

Паўловіч перадаў парцалянавае прыстасаванне 

пачатку ХХ ст. для падняцця і апускання 

жырандолі. Некалькі экспанатаў падараваў 

калекцыянер з Даўгаўпілса і для 

этнаграфічнага музея “Сялянская хата”. Перш 

за ўсё нас зацікавілі саматканыя вырабы 20-х – 

30-х гадоў ХХ ст. Гэта ільняны абрус памерамі 
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150 см х 85 см, а таксама два ільняныя 

саматканыя ручнікі даўжыню даўжынёй 240 

см, адзін з якіх акаймаваны карункамі. 

Асабліва прыгожымі аказаліся тры накрыўкі на 

падушкі, выкананыя з тканіны ў тэхніцы 

выцінанкі. На іх у атачэнні ўзораў кветак мы 

бачым выяву сімвала краіны – Дзеву Латвіі. У 

дадатак мы атрымалі і вялікі скрутак тканіны, 

менавіта такія скруткі былі ў мінулым у 

кожнай гаспадыні, яны трымалі іх у куфры на 

ўсялякія патрэбы. Раздзел “Сялянскай хаты” 

савецкага перыяду папоўніцца, дзякуючы 

дабрадзею, некалькімі шпулькамі нітак белага і 

чорнага колеру вытворчасці камбіната імя 

Кірава 60-х – 70-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Знаходкі “арганаўтаў”  

Вучань 9-б класа Грэцкі Даніла і 

васьмікласнік Белавус Сяргей, сямікласнік 

Кукуць Сяргей, пяцікласнік Гагалінскі 

Аляксандр займаюцца ў археолага-

краязнаўчым гуртку “Арганаўты мінулага” і 

зараз свае веды па пошукавай дзейнасці 

прымянілі на практыцы. У вёсцы Чэрасы яны 

ўбачылі, як разбураюць стары будынак, і, 

падышоўшы бліжэй, пачалі ўважліва разбіраць 

смецце, якога шмат накапілася за многія гады. 

Іх старанні не былі дарэмнымі. Падчас пошуку 

хлопцы знайшлі старыя дакументы Лабэцкага 

Антона Іванавіча, які нарадзіўся ў 1877 годзе ў 

мястэчку Ігналіна Расійскай імперыі. Самыя 

старыя дакументы са знойдзеных 

“арганаўтамі” датычаць рэформы Сталыпіна, 

якая праводзілася ў Расіі з 1906 года. З 

дакументаў мы даведваемся, што Лабэцкі Іван, 

селянін вёскі Чэрас-Селішча, у 1914 годзе ўзяў 

пазыку ў Віленскім аддзяленні Сялянскага 

пазямельнага банку на суму 2520 рублёў 

тэрмінам на 55 з паловай гадоў. За гэтыя 

грошы ён купіў 50 дзесяцін зямлі. З другой 

паловы 1914 года ён павінен быў кожнае 

паўгоддзе выплачваць дзяржаве 56 руб.70 

капеек. Таму наступныя са знойдзеных 

дакументаў – квіткі аб аплаце пазыкі за 1914 – 

1917 гады. Цікавы і дакумент 1931 года на 

польскай мове – акт надання Антону 

Лабэцкаму і яго сям’і польскага грамадзянства. 

Дакумент уласнаручна падпісаны віленскім 

ваяводам Янкоўскім. З запісаў мы даведваемся, 

што грамадзянства атрымалі жонка Лабэцкага 

Паўліна, якая нарадзілася непадалёку ад Мёраў 

у Тэключыне ў 1881 годзе. Яе бацька Юзэф 

Шчасны, а маці Тэрэза. Таксама грамадзянства 

атрымалі дочкі Лабэцкага: Вольга, 1914 года 

нараджэння, Марыя, 1917 г.нар., Вера, 1922 

г.нар. Знойдзена была шукальнікамі і заява, 

напісаная на лістку са сшытка Антонам 

Лабэцкім у 1954 г. У ёй Антон просіць 

дырэктара Мёрскай МТС Сваршчэўскага 

вярнуць забраную калгасам яго зямлю 

плошчай 0,5 га, якую ён атрымаў, уступіўшы ў 

1940 годзе ў калгас. Унікальнай знаходкай 

з’яўляецца і экспанат – ваза, вырабленая з 

латуннай гільзы ад 76-міліметровай нямецкай 

гарматы. На ёй мясцовы майстар па-мастацку 

зрабіў выявы аленя і дуба. Гэты артэфакт 

адразу заняў пачэснае месца на выставе, 

прысвечанай Другой сусветнай вайне. 

   Пяцікласнік Грыгаровіч Гардзей пачаў 

наведваць гурток яшчэ летась і з гэтага часу 

пачаў шукаць экспанаты для музея. Вось і 

сёлета ён перадаў для музея манеты, 

передадзеныя яму дзедам, які часта вандруе па 

еўрапейскіх краінах. Самая старая з іх – 1 

медная капейка Расійскай імперыі 1908 года. 

Знайшоў гуртковец і манету дзяржавы, якая 

зараз не існуе. Гэта 1 пфеніг 1962 года 

Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, а 

таксама 5 рапэнаў 2008 года, 10 рапэнаў 1982 і 

20 рапэнаў Швейцарскай Рэспублікі 1971 года. 

Перадаў у музей Гардзей і 1 цэнт ЗША 1956 
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года, 2 кроны Чэхіі 2008 года, 5, 10 пфенігаў 

Федэратыўнай Рэспублікі Германіі 1991 года, 

адзін форынт з Венгрыі 1968 года.  

Падарунак ад Алега Сухамеры 

Уладальнік антыкварнай крамы 

“Рарытэт” у Віцебску, “арганаўт” з 80-х гадоў 

ХХ стагоддзя Сухамера Алег пры кожнай 

сустрэчы перадае для нашых музеяў цікавыя 

артэфакты. У чарговы раз ён перадаў кнігу на 

польскай мове – пяты том з дванаццаці кніг 

збору твораў Уільяма Шэкспіра. Выданне 

пабачыла свет у Кракаве ў знакамітым 

выдавецтве Г.Гэбэтнера ў 1890 годзе.  У кнігу 

ўвайшлі самыя вядомыя творы англійскага 

драматурга: “Рамэа і Джульета”, “Атэла”, 

“Макбет”. Пераклад з англійскай на польскую 

мову выканаў Л.Ульрых. Выданне ўпрыгожана 

некалькімі гравюрамі. Другая кніжка, 

падараваная нам Алегам, таксама на польскай 

мове,– “Тры стагоддзі польскай манеты”, 

надрукаваная ва Ўроцлаве ў выдавецтве 

Польскай Акадэміі Навук у 1981 годзе. Кніга 

мае значэнне для вызначэння і апісання 

першых польскіх манет –дзінараў першых 

правіцеляў польскай дзяржавы Мешка 1, 

Мешка 2, Баляслава Храбрага. 

Набыткі кіраўніка музеяў 

Знаходзячыся на Браслаўшчыне, Вітаўт 

Ермалёнак знайшоў на гарышчы хаты кнігу 

аўтара Абеля Плена “Ветер в оливковых 

рощах. Испания сегодня”, якая была 

надрукавана ў Маскве ў выдавецтве замежнай 

літаратуры ў 1947 годзе. На ёй мы знаходзім 

пячатку бібліятэкі дома-інтэрната №7 

г.Мінска. У кнізе распавядаецца аб становішчы 

Іспаніі падчас панавання дыктатара Франка. У 

калекцыянера кіраўнік музея набыў 

сярэбраную накладку для шляхецкага пояса 

17-га стагоддзя. 

МАРТЫРАЛОГ МЁРШЧЫНЫ (ПРАЦЯГ)  

Лабунь Александр Михайлович 

1882 г., род. дер. Васюки Дисненского 

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

1924 г., технолог завода №194 имени Марти, 

проживал: г. Ленинград, В.О., 22-я линия, д. 

6/5,кв.16. Арестован 09.10.1937 г. Осуждён 

19.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности и в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 24.11.1937 г. 

Лавринович Леонид Григорьевич 
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1904 г., род. дер. Балаи Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

старший садчик прокатного цеха кировского 

завода, проживал: г. Ленинград, Васильевский 

Остров, 17-я линия д.38, кв.13. Арестован 

20.09.1937 г. Осуждён 01.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

антисоветской агитации к ВМН. Расстрелян 

06.10.1937 г. 

Ледник Иван Фёдорович 

1903 г., род. с. Подсвилье Дисненского 

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

1920 г., нач. Кировской ж.д., проживал: г. 

Ленинград, ул. Лиговская , д.44, кв.303. 

Арестован 08.08.1937 г. Осуждён 01.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, подрыве государственной 

промышленности, деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 06.10.1937 г. 

Ледник Иларион Фёдорович 

1907 г., род.с. Подсвилье Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, пом. зав. 

кладовой главного материального склада 

Кировской ж.д., проживал: г. Ленинград. 

Арестован 14.08.1937 г. Осуждён 09.09.1937 г. 

. по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 15.09.1937 г. 

Лесовский Иван Леович 

1882 г., род. с. Свила Дисненского уезда 

Виленской губ., поляк, член ВКП(б) с 1926 по 

1936 гг., табельщик 23-й дистанции пути 

Откябрьской ж.д., проживал: ст. Борисова 

Грива всеволожского района ЛО. Арестован 

23.08.1937 г. Осуждён 09.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 28.09.1937 г. 

Лавейко Франц Казимирович 

1905 г., род. дер. Бузищино 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, разметчик завода №189 им. 

Орджоникидзе, проживал: г. Ленинград, в.м., 

24-я линия, д.13 а, кв.8. Арестован 20.09.1937 

г. Осуждён 28.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 06.10.1937 г. 

Маслёнов Алексей Юрьевич 

1903 г., род. дер. Чубарино Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

слесарь ремонтного завода Ленэнерго, 

проживал: г. Ленинград , ул. Красного 

текстильщика, д.11, кв.73. Арестован 

31.08.1937 г. Осуждён 10.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности и измене родине к 

ВМН. Расстрелян 15.10.1937 г. 

Масловский Борис Иосифович 

1906 г., род. дер. Глубокое Дисненского 

уезда Виленской губ., русский, беспартийный, 

штамповщик артели "Прометис", проживал: г. 

Ленинград проспект 25-ого октября, д. 170. кв. 

57. Арестован 29.10.1937 г. Осуждён 

19.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности и антисоветской агитации и 

пропаганде к ВМН. Расстрелян 24.11.1937 г. 

Мацук Вячеслав Метрофанович 

1904 г., род. дер. Козьяны Дисненского 

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

1925 г., клепальщик цеха металических 

конструкций Кировского завода, проживал: г. 

Ленинград, ул. Григоровская, д. 25б, кв.1. 

Арестован 17.10.1937 г. Осуждён 03.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 
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и участии в контрреволюционной организации 

к ВМН. Расстрелян 10.11.1937 г. 

Модус Лейба Самуйлович 

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

еврей, член ВКП(б) с 1937 г., технический 

пропагандист трампарка им. Леонова, 

проживал: г. Ленинград, международный пр-т 

д.22, кв.20. Арестован 06.11.1937 г. Осуждён 

22.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 27.11.1937 г. 

Мороз Станислава Селиверстовна 

1907 г., род. дер. Милашово 

Дисненского уезда Виленской губ., белоруска, 

беспартийная, сверловщица Кировского 

завода, проживала: г. Ленинград , ул. 

Достоевского, д.9, кв.21. Арестована 

20.10.1937 г. Осуждена 03.11.1937 г.  по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности к ВМН. 

Расстреляна 10.11.1937 г. 

Мороз Иван Селиверстович 

1900 г., род. дер. Милашово 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный, плотник 210-го военно-

строительного участка, проживал: г. 

Ленинград, Б. Кохта, Объездное шоссе, д.12, 

корпус 11, кв.5. Арестован 20.09.1937 г. 

Осуждён 03.11.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже к ВМН. Расстрелян 

10.11.1937 г. 

Москаленко Игнатий Иванович 

1898 г., род. дер. Горки Дисненского 

уезда Виленской губ., русский, беспартийный, 

вальцовщик листопрокатного завода ГУМП, 

проживал: г. Ленинград, Ковенский пер., д.29, 

кв.9. Арестован 25.08.1937 г. Осуждён 

14.10.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже, подрыве 

государственной промышленности, 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 18.10.1937 г. 

Мурзич Николай Иванович 

1904 г., род. дер. Раковцы Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

подмастерье Октябрьской прядильной 

фабрики, проживал: г. Ленинград. Арестован 

13.07.1937 г. Осуждён 14.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и диверсионной деятельности к ВМН. 

Расстрелян 20.09.1937 г. 

Новайчук Николай Васильевич 

1906 г., род. дер. Блошники 

Дисненского уезда Виленской губ., русский, 

беспартийный, бригадир 22-й дистанции пути, 

проживал 6 ст. Дача Долгорукого. Арестован 

10.07.1937 г. Осуждён 15.08.1937 г. по 

решению особой тройки при УНКВД СССР по 

ЛО по обвинению в подрыве государственной 

промышленности и в антисоветской агитации к 

ВМН. Расстрелян 18.08.1937 г. 

Неминёнок Адольф Филипович 

1895 г., род. дер. Сташули Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

слесарь цеха №30 завода им. Марти, проживал: 

г. Ленинград. Арестован 27.08.1937 г. Осуждён 

09.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в антисоветской агитации и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 15.09.1937 г. 

Николаёнок Владимир Андреевич 

1899 г., род. дер. Печёнки Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

вагоновожатый трампарка им. Леонова, 

Проживал: г. Ленинград, проспект 

Пролетарской победы, д.19, кв.7. Арестован 

03.10.1937 г. Осуждён 18.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 
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Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и антисоветской агитации к ВМН. Расстрелян 

24.10.1937 г. 

Новайчик Михаил Осипович 

1876 г., род. дер. Карнатцкое 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, смотритель ж.д. Маяка на ст. 

Угловка Октябрьской ж.д., проживал: ст. 

Угловка Октябрьской ж.д. Арестован 

25.08.1937 г. Осуждён 28.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в 

диверсионной деятельности, антисоветской 

агитации и пропаганде и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 01.11.11937 г. 

Плоский Михаил Иванович 

1897 г., род. дер. Снеги Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

инженер-строитель завода им. Молотова, 

проживал: г. Ленинград Кировский проспект, 

дом18/13, кв.30. Арестован 02.09.1937 г. 

Осуждён 01.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян 06.10.1937 г. 

Почёпко Юлиан Филипович 

1980 г., род. дер. Половица Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

сменный мастер литейного цеха завода 

"Красный Выборжец", проживал: г. Ленинград, 

Бабурин пер., д.6, корп.4, кв.187. Арестован 

27.10.1937 г. Осуждён 15.11.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР по 

обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян 27.11.1937 г. 

Пупин Адольф Гилярович 

1885 г., род. дер. Бобарики Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

машинист Октябрьской ж.д., проживал: г. 

Колпино ЛО. Арестован 16.07.1937 г. Осуждён 

02.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности, 

антисоветской агитации и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 05.09.1937г. 

Пупин Иосиф Ануфриевич 

1898 г., род. дер. Бобарики Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

электромонтёр Кировского завода, проживал: 

г. Ленинград. Арестован 01.09.1937 г. Осуждён 

09.09.1937г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 15.09.1937 г. 

Пупин Франц Побеянович 

1890г., род. дер. Бабарики Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

электромонтёр Кировского завода, проживал: 

г. Ленинград. Арестован 20.08.1937 г. Осуждён 

09.09.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 15.09.1937г. 

Пучковский Яков Семёнович 

1887 г., род. дер. Частки Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

рабочий фабрики им. Максима Горького, 

проживал: г. Ленинград, В.О., 9-я линия, д.78, 

кв.4. Арестован 22.09.1937 г. Осуждён 

21.10.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 30.10.1937 г. 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail https://oljasinka.wixsite.com/muzej-ssch3-miory, ermaljonak@gmail.com 

 

 


