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 АД РЭДАКЦЫІ  

Мінуў дзявяты год выдання нашай 

газеты. У 2019 годзе былі надрукаваны 

чарговыя 12 нумароў, нягледзячы на вельмі 

насычаную дзейнасць невялічкага калектыву 

рэдакцыі. Наша газета пісала на сваіх старонках 

аб асноўных падзеях нашага музейнага 

аб’яднання і археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”. За год захаваўся др 

укаваны тыраж, пашырылася электронная 

рассылка. Дзякуючы метадысту раённага 

цэнтра дзяцей і моладзі Вользе Ясінскай 

створаны новы сайт нашага музейнага 

аб’яднання, дзе размяшчаюцца ўсе нумары 

нашай газеты ад пачатку яе выдання ў 2011 

годзе. Па-ранейшаму актыўна супрацоўнічаюць 

з “Мёрскай даўніной”  няўрымслівы паэт і 

скарбнік мінуўшчыны Сяргей Панізьнік, 

краязнаўца з Дзісны Фадзей Шымуковіч, 

пісьменнік Славамір Даргель, шукальнік 

звестак аб нашым краі ў сеціве Інтэрнэту 

Кастусь Шыталь і шмат іншых рупліўцаў 

газеты. Фонды музеяў за гэты час папоўніліся 

больш чым на 600 экспанатаў. Да гэтай пары 

ніхто не перасягнуў у зборы экспанатаў 

дабрадзея з Латвіі Міколу Паўловіча, шмат 

перадаў у музеі паштовак, дакументаў Сяргей 

Панізьнік, знаходзілі экспанаты для музеяў Ігар 

Кандратовіч, Славамір Даргель, сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” і шмат іншых. За мінулы 

год колькасць наведвальнікаў музейнага 

аб’яднання склала амаль 2000 чалавек, 

праведзена больш чым 200 экскурсій. 

Азнаёміліся з экспазіцыямі музеяў не толькі 

вучні нашай школы і Беларусі, але і 

экскурсанты з Польшчы, Расіі, Латвіі, Германіі, 

Украіны і іншых краін свету. 

Пра папулярнасць нашых музеяў 

сведчыць увага з боку тэлебачання. Летась 

было арганізавана некалькі перадач па 

тэлебачанні. Кіраўнік музея і яго вучні прынялі 

ўдзел у шматлікіх канферэнцыях, семінарах, 

краязнаўчых чытаннях. Вялікі гонар быў для 

нашага музейнага аб’яднання прыняць удзел у 

4-м Рэспубліканскім форуме ў Брэсце, 

праводзіць абласны семінар кіраўнікоў музеяў 

на базе нашых музеяў. Кіраўнік музея аказваў 

шмат дапамогі ўсім, каму патрэбны былі звесткі 

па гісторыі Мёршчыны. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2020 ГОДА  

1475 г.—545 год з першага пісьмовага 

ўпаміну пра вёску Язна 

1505 г.—515 год з першага ўспаміну аб 

вёсцы Чэрасы 

1515 г.—505 год з першай пісьмовай 

згадкі пра замак у Вяце 
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1565 г.—455 год таму Баркулаб Корсак 

кіраваў будоўляй замка ў Дзісне 

1680 г.—340 год з часу смерці Сімяона 

Полацкага – паэта, рэлігійнага дзеяча 

1690 г—330 год таму праваслаўны 

манастыр і царква ў Мёрах сталі ўніяцкімі 

1700 г.—320 год вялікаму пажару ў 

Дзісне 

1750 г.—270 год з часу пабудовы 

Мікалаем Лапацінскім палаца ў Лявонпалі. 

1715 г.—305 год таму нарадзіўся 

Мікалай Лапацінскі, брэсцкі ваявода, будаўнік 

палаца і царквы ў Лявонпалі 

1775 г.—245 год царкве Св.Тройцы ў 

Лявонпалі 

1775 г.—245 год з першай пісьмовай 

згадкі пра школу ў Дзісне 

1810 г.—210 год з дня нараджэння 

Генрыха Дмахоўскага, паўстанца і скульптара з 

Забалоцця 

1810 г.—210 год з пачатку будаўніцтва 

палаца паноў Рудніцкіх у Дзедзіне 

1835 г.—185-я гадавіна смерці Тэклі 

Ўрублеўскай, паэткі-драматурга з Дзісны 

1840 г.—180-я гадавіна выступлення 

ўніятаў Лявонпаля і Ўзмёнаў супраць 

гвалтоўнага пераводу іх у праваслаўе 

1845 г.—175 год царкве ў імя Іаана 

Багаслова ў в.Галомысла 

1850г.—170 год з дня нараджэння 

Вайніслава Савіча Заблоцкага –паэта, 

фалькларыста, адзнаго з пачынальнікаў 

беларускай літаратуры 

1870 г.—150 год мураванай 

Уваскрасенскай царкве ў Дзісне 

1875 г.—145-год таму нарадзіўся 

Павел Валынцэвіч – святар і фатограф, служыў 

Богу ва Ўзмёнскай царкве. 

1885 г.—135 год  заснавання Язненскай 

царкоўна-прыходскай школы 

1890 г.—130год таму нарадзіўся Пётра 

Просты (І.Бобіч), святар і беларускі пісьменнік 

з в. Дзедзінка 

1890 г.—130год таму назад нарадзіўся 

Пётр Мятла, дзеяч нацыянальна-вызваленчага 

руху, дэпутат польскага сейма, арганізатар 

БСРГ і ТБШ 

1890 г.—130-годдзе з дня народзінаў 

Флора Манцэвіча, дзеяча нацыянальна-

вызваленчага руху, дэпутата на Народны сход у 

Беластоку 

1895 г.—125-годдзе Маісея Смірына, 

вучонага, гісторыка, медыявіста з Дзісны  

1895 г.—125 год таму нарадзіўся 

Мікалай Накоўнік, прафесар, доктар геолага-

мінералагічных навук  

1900 г.—120 год з пачатку пабудовы 

царквы ў імя Мікалая Цудатворца ў Блошніках 

(Калінавая) 

1900 г.—120 год з асвячэння царквы 

Ператварэння Гасподняга ў в.Язна 

1905 г.—115 год з пачатку правядзення 

вечарын беларускай нацыянальнай культуры ў 

Дзісне 

1905 г.—115 год першай 

Першамайскай дэманстрацыі ў Дзісне 

1905 г.— 115 год з пачатку будаўніцтва 

Ўспенскага касцёла ў Мёрах 

1905 г.— 115 год таму ўзведзена 

мураваная царква ў імя Пятра і Паўла ў 

Грыгаравічах 
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1910 г., 31.03.—110 год з дня 

нараджэння Юзэфа Буйноўскага, выпускніка 

Дзісенскай гімназіі, паэта, прафесара-

літаратуразнаўцы, заснавальніка польскага 

ПЭН-клуба ў Лондане 

1910 г., 25.07.—110 год з дня 

нараджэння Генадзя Цітовіча – кампазітара, 

дырыжора, этнамузыказнаўцы 

1920 г.—100-я гадавіна савецка-

польскай вайны 

1920 г.—100-годдзе Героя 

Сацыялістычнай Працы Анісімава Івана 

Ерамеевіча 

1920 г., 20.10.—100 год з дня 

нараджэння беларускага спевака, Заслужанага 

артыста БССР Міхаіла Шуманскага з 

Пераброддзя 

1920 г.—100- годдзе Вярховіч 

(Каўчынскай) Вацлавы. Скончыла Дзісенскую 

гімназію і школу. Вучоны, прафесар філалогіі 

Гданьскага і Люблінскага ўніверсітэтаў 

1920 г.—100-годдзе Забэлы 

Эўгеніюша, выпускніка Дзісенскай гімназіі, 

доктара медыцыны, краязнаўцы, аўтара кніг пра 

Дзісну і Беразвечча 

1925 год—95 год з пачатаку актыўнай 

дзейнасці Беларускай рабоча-сялянскай 

грамады на Дзісненшчыне 

1930 г.—90 год з пачатку выдання 

часопіса “Наш глос” навучэнцаў Дзісенскай 

гімназіі  

1930 г.—90 год – завяршылася 

будаўніцтва чыгункі праз Мёры 

1930 г.—90 год з дня наведання 

Браслаўшчыны і Дзісеншчыны прэзідэнтам 

Польшчы І.Масціцкім 

1935 г., 27 лютага—85-год таму 

нарадзіўся Фадзей Шымуковіч—педагог і 

краязнаўца 

1935 г., 3 жніўня—85-годдзе Томкі 

Ягора Андрэевіча(1935 – 2008 1.04.) – Героя 

Савецкага Саюза 

1940 г. 15 студзеня—80 год з дня 

ўтварэння Мёрскага раёна 

1940 г., —80 год стварэнню першых 

калгасаў у раёне 

1940 г. —80 год пачатку першай 

масавай дэпартацыі насельніцтва Заходняй 

Беларусі, у тым ліку Дзісеншчыны ў Сібір, на 

Поўнач, Казахстан 

1945 г.—75-годдзе Рышарда 

Курыльчыка з Дзедзінкі, польскага пісьменніка 

гістарычнага жанру 

1945 г., 9 мая75 год з дня заканчэння 

Вялікай Айчыннай вайны 

1945 г., 2 верасня—75 год таму 

скончылася Другая сусветная вайна 

1950  30 студзеня—70 год з дня 

нараджэння пісьменніка Славаміра Даргеля 

1950 г. 9 сакавіка—70 год з дня 

нараджэння мастака Міхаіла Ляўковіча 

1950 г.—завяршэнне ў асноўным 

ліквідацыі непісьменнасці сярод дарослага 

насельніцтва ў Мёрскім раёне 

1950 г.— палітаддзелы Мёрскай і 

Дзісненскай МТС пачалі друкаваць газеты: 

“Сцяг Леніна”, “За камунізм”, “Па ленінскаму 

шляху” 

1955 г.—65-годзе Галіны Тычкі – 

вучонага філолага 

1960 г., 10 студзеня—Мёрскі раён у 

выніку скасавання Маладзечанскай вобласці 

ўвайшоў у склад Віцебскай вобласці 

1965 г.—завяршэнне будаўніцтва і 

ўвядзенне ў строй Мёрскага мясакамбіната 
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1965 г., лістапад—55 год з дня 

ўтварэння ў Мёрах камбіната бытавога 

абслугоўвання 

1975 г.—45 год з адкрыцця ў парку г. 

Міёры стэлы ў гонар вызвалення раёна ад 

фашысцкіх захопнікаў 

1975 г.—Перабродскаму хору 

прысвоена званне народнага  

2005 г.—15 год таму памёр мастак 

Віктар Жаўняровіч (27.08.1918 – 27.02.2005). 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН  

ЭКСКУРСІІ  

На зімовых канікулах гістарычны музей 

наведалі сябры гурткоў Мёрскага раённага 

цэнтра дзяцей і моладзі на чале з педагогамі 

дадатковай адукацыі Надзеяй Кухцінскай і 

Надзеяй Радзьковай. Дзеці былі з малодшых 

класаў, таму кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

правёў пазнавальную экскурсію па ўсім музеі.  

Дзеці пазнаёміліся з гісторыяй і мэтамі 

стварэння музея. Для актывізацыі ўвагі і 

зацікаўленасці маленькіх наведнікаў 

экскурсавод звяртаў увагу і задаваў пытанні 

толькі пра самыя простыя і цікавыя экспанаты. 

Падчас аповеду і напрыканцы экскурсіі дзеці, 

якія паспяхова адказалі на пытанні, атрымалі 

падарункі. 

У студзені ў гістарычны музей завіталі 

вучні 1-а класа на чале з настаўніцай Пальчэх 

Галінай. Дзеткі былі ў музеі ўпершыню, таму 

кіраўнік музея правёў для іх экскурсію па тэме 

“Добры дзень, музей”. Першакласнікі 

азнаёміліся з усімі раздзеламі музея, даведаліся 

аб значэнні экспанатаў для ведання мінулага 

роднага краю. Нягледзячы на маленькі ўзрост, 

дрэннае валоданне беларускай мовай, вучні 

ахвотна адказвалі на пытанні, праяўлялі 

цікавасць да экспанатаў, змешчаных у 

экспазіцыі. Самыя актыўныя знаўцы гісторыі 

атрымалі прызы. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў МІНСКУ  

16 – 18 студзеня ў Нацыянальным 

гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь у 

Мінску праходзіла міжнародная навуковая 

канферэнцыя “Экспедыцыя працягласцю ў 

жыццё. Актуальныя пытанні археалогіі і 

нумізматыкі Беларусі і сумежных рэгіёнаў”, 

прысвечаная памяці беларускага археолага і 

нумізмата Аляксандра Плавінскага (1952 – 

2019).  Для ўдзелу ў канферэнцыі было 

пададзена 118 дакладаў навукоўцаў –  
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гісторыкаў і археолагаў з розных краін: 

Польшчы, Расіі, Украіны, Літвы, Швецыі, 

Канады, Францыі і інш. На пленарным 

пасяджэнні з прывітальнымі словамі выступілі 

старшыня аргкамітэта, доктар гістарычных 

навук прафесар, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Марзалюк Ігар і нам.дырэктара Нацыянальнага 

гістарычнага музея Беларусі Ніна Каламыга. З 

дакладам “Археалогія як лад жыцця. 

Экспедыцыі Аляксандра Мікалаевіча 

Плавінскага” выступіў загадчык вучэбнай 

лабараторыі гістфака БДУ Віталь Сідаровіч. 

Мікалай Плавінскі кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага 

экалагічнага інстытута імя А.Д.Сахарава 

выступіў з дакладам “Некропаль культуры 

смаленска-полацкіх доўгіх курганоў Наўры 2”. 

Сяргей Бялецкі з Інстытута гісторыі 

матэрыяльнай культуры РАН у Санкт-

Пецярбургу прачытаў даклад “Геральдычная 

падвеска № 115”. На працягу трох дзён была 

арганізавана праца па наступных секцыях: 

“Пахавальныя помнікі эпохі Сярэднявечча”,  

“Археалогія жалезнага веку”, “Археалогія і 

некрапалістыка: пытанні вывучэння 

пахавальных помнікаў позняга Сярэднявечча, 

Новага і Найноўшага часу”, 

“Раннесярэднявечная археалогія Ўсходняй 

Еўропы”. “Пытанні вывучэння 

старажытнарускіх гарадоў” і іншыя. 

На секцыі “Нумізматыка антычнасці і 

ранняга Сярэднявечча” з дакладам 

“Нумізматыка Мёршчыны ў святле знаходак 

манет і скарбаў ад антычнасці да новага часу” 

выступіў краязнаўца Вітольд Ермалёнак. 

Падчас канферэнцыі адбываліся круглыя сталы, 

дзе ўдзельнікі канферэнцыі абмяркоўвалі 

сучасныя праблемы, якія хвалююць археолагаў 

і гісторыкаў. Арганізаваная канферэнцыя была 

не толькі данінай памяці рупліўцу археолагу 

Аляксандру Плавінскаму, але з’явілася важнай 

міжнароднай падзеяй у развіцці археалагічнай 

навукі, сабраўшы 

на свае 

паседжанні такое 

вялікае кола 

выдатных 

навукоўцаў. 

Вялікае значэнне 

будзе мець і 

зборнік дакладаў 

канферэнцыі, 

запланаваны да 

друку 

аргкамітэтам 

канферэнцыі. Кіраўнік музейнага аб’яднання з 

Мёраў пазнаёміўся на канферэнцыі з 

навукоўцамі з Польшчы, Расіі, Беларусі, 

супрацоўніцтва з якімі прынясе плён у 

краязнаўчай працы. Для сваёй музейнай 

бібліятэкі Вітаўт Ермалёнак набыў цікавыя 

навуковыя выданні: два зборнікі семінараў імя 

акадэміка В.В Сядова, “Археология и история 

Пскова и Псковской земли”, два зборнікі прац 

беларускіх археолагаў “Acta Archaeologica 

Albaruthenica”, дзе ў выпуску № 7 змешчаны 

артыкул М.Плавінскага і В.Шадыры па 

атрыбутыцы ліцейнай формачкі з гар. Пруднікі 

– экспаната  ў музейнай экспазіцыі СШ № 3 г. 

Мёры. У набытым зборніку “Древняя история 

Восточной Европы” змешчаны цікавыя 

артыкулы В.Шадыры и Л.Дучыц, якія таксама 

датычаць нашай мясцовасці. 
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НАШЫ ЮБІЛЕІ  

Мёрскаму раёну—80 год 

Выстава  

Да ўрачыстасці ў гонар 

васьмідзесяцігоддзя раёна кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак падрыхтаваў 

выставу “Адукацыя Мёрскага раёна пасля 

вайны”. Асноўныя матэрыялы для яе былі 

ўзяты з фондаў музея “Гісторыя адукацыі 

Мёршчыны” нашай школы.  

Для выставы былі выкарыстаны дзённікі 

вучняў 40-х – 50-х гадоў ХХ ст. Вельмі цікавы 

дзённік 1946 года, дзе запісы вяліся на 

старонках польскага часопіса “Плён”. Былі 

выстаўлены і пасляваенныя сшыткі з пропісамі, 

запоўненыя чарнілам. Тамсама наведнікі 

выставы маглі пабачыць керасінавую лямпу 40-

х гадоў ХХ стагоддзя, чарнілкі, асадкі з пяром, 

лічыльнікі, арыфмометр, лагарыфмічную 

лінейку і іншыя рэчы. На выставе было 

паказана шмат фотаздымкаў пасляваенных 

выпускаў школ, альбомы з гісторыі першай 

Мёрскай школы. Асабліва вялікай была 

калекцыя падручнікаў пасляваеннай пары па 

гісторыі СССР, беларускай мове, буквары, а 

таксама падручнікі па прадметах, якія зараз не 

вывучаюцца: “Асновы дарвінізма”, Заалогія”, 

“Батаніка” і іншыя. 

ДЫЯЛОГ ПАКАЛЕННЯЎ  

Пад такой назвай прайшла ў раённай 

бібліятэцы сустрэча ветэранаў і моладзі, 

прысвечаная 80-гадоваму юбілею раёна. На 

сустрэчу былі запрошаны сучасныя кіраўнікі 

раёна, прадстаўнікі маладзёжнага парламента, 

ветэранская грамадскасць. Да сустрэчы была 

арганізавана выстава з фотаконкурсу “Мая 

Мёршчына”. Нефармальны дыялог пакаленняў 

быў арганізаваны аддзелам ідэалагічнай працы, 

культуры і па справах моладзі. Яго вядучымі 

былі бібліятэкар Святлана Федуковіч і першы 

сакратар райкома БРСМ Вольга Фурс. 

Напачатку ўдзельнікаў сустрэчы вітаў 

старшыня Мёрскага райвыканкама Ігар 

Кузняцоў. Ён распавёў аб станоўчых пераменах 

у раёне, чаму маладым трэба вяртацца на сваю 

радзіму. Сугучным было і выступленне 

старшыні раённага савета Марыі Баніфатавай, 

для якой Мёршчына з’яўляецца радзімай, якую 

яна не пакідала і дзе знайшла свае прызванне; 

яна таксама заклікала маладых заставацца на 

радзіме. Кіраўнік раённай ветэранскай 

арганізацыі падзяліўся ўспамінамі аб нялёгкім 

пасляваенным дзяцінстве, пра знакамітых 

людзей – Пятра Кандрашова і Івана Анісімава, 

якія, дзякуючы стараннасці і працавітасці сталі 

Героямі Сацыялістычнай Працы. Віктар 

Тарасевіч, былы кіраўнік раёна, адзначыў, што 

моц краю куецца ў працы і старанні яго 

жыхароў, а на Мёршчыне заўжды жылі добрыя 

людзі. Пра жыццё і праблемы Дзісны і 

захаванне яе культурна-гістарычнай спадчыны 

распавялі старшыня гарсавета Яўген Баран і 

дырэктар музея горада Дзісны Вольга 

Смаршчок. Галоўнае для маладых, – прагучала 

ў наказе краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка, – 

правільна выбраць жыццёвы шлях, бо не месца 

ўпрыгожвае чалавека, а чалавек месца. 

Настаўнік гісторыі распавёў аб сваіх пошуках і 

Жук А. I. I Ермалёнак В.А. на выставе 
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дасягненнях у вывучэнні гісторыі Мёршчыны. 

Ветэран друку і былы рэдактар раённай газеты 

распавёў аб гісторыі газеты, аб тым, што з 

дапамогай раенкі  на Мёршчыне вырасла шмат 

пісьменнікаў і паэтаў. Гэта С. Панізьнік, М. 

Сушко, Ф. Сіўко, А. Масла, М. Багданаў, С. 

Даргель і шмат іншых творчых асоб. Да 

маладых людзей звярталася начальнік аддзела 

ЗАГСа Ірына Юхно, сакрэтам сямейнага 

шчасця падзяліліся Мікалай і Ніна Федуковічы, 

якія адсвяткавалі залатое вяселле. Для будучай 

сямейнай пары – Дзяніса Гагалінскага і 

Кацярыны Савуць – яны падрыхтавалі 

дванаццаць запаветаў, абмяняліся з маладымі 

сувенірамі. Музычны падарунак падрыхтаваў 

галоўны інжынер ПМК-55 Леанід Касевіч. Аб 

завяршэнні будаўніцтва металапракатнага 

завода ў Мёрах распавёў яго генеральны 

дырэктар Петр Шымуковіч. Актывістка 

грамадскага жыцця ва Ўзмёнскім сельсавеце, 

малады ўрач Ганна Блажэвіч не толькі 

распавяла аб сваёй лекарскай дзейнасці  , але і 

падарыла прысутным песню, прачытала свае 

вершы. Напрыканцы сустрэчы былі падведзены 

вынікі фотаконкурсу “Мая Мёршчына”. На 

ўспамін усе прысутныя атрымалі юбілейныя 

магніцікі і буклеты да 80-годдзя Мёрскага 

раёна. 

УРАЧЫСТАСЦЬ У РДК 

31 студзеня ў раённы Дом культуры на 

святкаванне 80-годдзя раёна сабралася 

грамадскасць Мёршчыны, госці з Расіі і Латвіі. 

У фае былі разгорнуты выставы раённага 

гісторыка-этнаграфічнага музея, музея 

адукацыі СШ №3 г. Мёры, прадпрыемстваў і 

арганізацый раёна. Напачатку з кароткай 

прамовай, прысвечанай юбілею раёна, выступіў 

старшыня Мёрскага райвыканкама Ігар 

Кузняцоў. З вітальнымі словамі звярнуліся да 

прысутных старшыня Віцебскага абласнога 

Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў, дэпутат 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Міхаіл Шаўчук, прадстаўнікі духавенства, госці 

і іншыя. Затым адбылося ўзнагароджанне 

ветэранаў працы, якія ўнеслі значны ўклад у 

развіццё Мёрскага раёна. Асноўнай часткай 

урачыстасці стаў вялікі канцэрт калектываў 

мастацкай самадзейнасці, асобных выканаўцаў 

Мёршчыны. Сцэнар канцэрта быў прысвечаны 

асноўным вехам гісторыі развіцця раёна. 

УЗНАГАРОДА  

Падчас урачыстасці ў гонар 80-годдзя 

ўтварэння раёна настаўнік гісторыі, кіраўнік 

музейнага аб’яднання СШ № 3 г. Мёры Вітольд 

Ермалёнак быў узнагароджаны Ганаровай 

граматай Віцебскага абласнога выканаўчага 

камітэта. Гэту ўзнагароду краязнаўца атрымаў 

за шматгадовую добрасумленную працу, 

значны асабісты ўклад у сацыяльна-

эканамічнае развіццё і ў сувязі з 80-годдзем 

утварэння Мёрскага раёна. Падпісана 

Ганаровая грамата Старшынёй Віцебскага 

аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым. 

Узнагароду краязнаўцу ўручыў старшыня 

Віцебскага абласнога Савета Дэпутатаў 

Уладзімір Цярэнцьеў. 

70 год СЛАВАМІРУ ДАРГЕЛЮ  

30 студзеня 2020 года споўнілася 70 год 

нашаму земляку – пісьменніку Славаміру 

Рыгоравічу Даргелю. Нарадзіўся будучы 

пісьменнік на хутары ля вёскі Белеўцы 

Наўгародскага сельсавета Мёрскага раёна, ў 

тыя часы Полацкай вобласці – у краі азёраў і 

балот. Вучыўся спачатку ў Белеўскай 
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пачатковай школе, потым скончыў васьмігодку 

і школу рабочай моладзі ў вёсцы Наўгароды. Як 

і ўсе вясковыя дзеці, працоўны шлях пачаў з 

працы ў калгасе ва ўзросце 11 год. Бацька 

будучага пісьменніка, Рыгор Даргель, рана 

навучыў хлопца няхітрай, але і нялёгкай 

сялянскай працы: араць, касіць, даіць карову – 

усяму таму, без чаго немагчыма жыць у вёсцы. 

А яшчэ бацька навучыў сына паважаць працу, 

паважаць хлеб. Ён казаў: “Той, хто ўмее 

працаваць і жыць у вёсцы, ніколі не прападзе. 

Хлеб любяць усе”. Ад маці, апрача калыханкі, 

маленькі хлопчык пачуў і савецкія песні аб 

камсамольцах, аб будзёнаўцах. Маці навучыла 

Славаміра чытаць, прывіла любоў і дабрыню да 

людзей. Гэтыя маральныя якасці, якія былі 

закладзены бацькамі ў дзяцінстве, пранёс 

будучы пісьменнік праз усё жыццё. 

Пасля сканчэння школы ў Наўгародах 

Славамір працаваў паўгода ў ёй настаўнікам 

фізкультуры. Быў прызваны ў савецкую армію, 

дзе прайшоў сапраўдную школу жыцця. Пасле 

войска служыў у міліцыі, вучыўся на 

юрыдычным факультэце Беларускага 

Дзяржаўнага Ўніверсітэта імя У.І.Леніна. Пасля 

на працягу 25 год працаваў юрысконсультам ва 

ўстановах Мінска. Працуе наш зямляк і зараз, 

пасля выйсця на пенсію. Займацца літаратурнай 

творчасцю пачаў яшчэ ў школе. Друкаваўся ў 

раённай і армейскай газетах, у часопісе “Белая 

Вежа”. Галоўныя тэмы творчасці Славаміра 

Даргеля – сельскае жыццё, прырода, каханне, 

стасункі паміж людзьмі, ваенная тэматыка. 

Большасць твораў напісана на рускай мове, але 

аўтар не цураецца ў сваёй творчасці і 

беларускай. За гэты час былі надрукаваны 

пісьменнікам наступныя кнігі: “Земное 

счастье” (2012 г.), “300 километров от столицы” 

(2013 г.), “Неравный брак” (2015 г.), “Женщина 

из моих сновидений”, “Над тучами чистое 

небо”, “Журавль в небе” (2017 г.), “Запах трав 

луговых” (2018 г.), “Аист Ася” (2018 г.), 

“Кнопочка” (2018 г.), “В Земле наши корни” 

(2019 г.) і іншыя. Да свайго юбілею ён выдаў 

новую кнігу прозы – “Мой и только мой”. 

У 2014 годзе наш зямляк стаў Лаўрэатам 

Міжнароднага літаратурнага конкурсу “Семья–

Единение–Отечество”, а ў 2015 – пераможцам 
літаратурнага конкурсу Саюза пісьменнікаў 

Беларусі, прысвечанага 70-годдзю вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 

70-годдзю Вялікай Перамогі, за 

дакументальную прозу аб вайне. 

Узнагароджаны медалём Саюза пісьменнікаў 

Беларусі “За большой вклад в литературу”. Да 

100-годдзя Беларускай міліцыі яму аб’яўлена 

падзяка МУС за ўдзел у конкурсе на лепшы 

твор, прысвечаны органам унутраных спраў. 

Наш зямляк–член Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Пісьменнік не забывае сваёй радзімы, дзе 

прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Ён часта 

прыязджае на Мёршчыну, у родныя яму 

Белеўцы, дзе яшчэ стаіць бацькоўская хата, да 

сястры ў Слабаду. Сустракаецца са сваімі 

землякамі, заўсёды чаканы госць у школах, дзе 

ахвотна сустракаецца з вучнямі. Славамір 

любіць мінулае свайго краю, у сваіх творах 

апавядае аб жахлівых старонках вайны. 

Дзякуючы яму, быў пастаўлены помнік на 

магіле расстраляных жыхароў вёскі Белеўцы. 

Шмат сваіх знаходак ён перадаў у музейнае 

аб’яднанне СШ №3 г.Мёры. 

Для пісьменніка на першым месцы 

стаяць такія галоўныя якасці чалавека, як 

дабрыня, гумар, працавітасць, адказнасць, 

бескарыслівасць. Пры гэтым любоў да працы 

Славамір Даргель лічыць найважнейшай рысай 

характару чалавека, не: падхалімства, 

хлуслівасць, пыху, ганарыстасць, сквапнасць. 

Галоўны прынцып яго жыцця – рабіць 

людзям дабро, не трымаць у душы злосці, 

любую працу выконваць добра. Па характары 

Славамір Даргель аптыміст. Шчыра жадаем 

нашаму земляку добрага здароўя, бадзёрасці, 

новых творчых поспехаў і здзяйсненняў. 

НАША БУЛЬБА  

Міска з бульбай на абрусе –     

Ты частуйся ад душы! 

Нездарма нас, беларусаў, 
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Называюць – бульбашы. 

 Бульба з хлебам на абрусе – 

Можна жыць і не тужыць! 

Будзе бульба ў Беларусі – 

Беларусы будуць жыць. 

Нам без бульбы, як без хлеба, 

Бульбы хочаш зноў і зноў. 

Бульбу з салам як адведаў – 

Бударажыць сіла кроў. 

Бульбу мы заўсёды елі – 

Не патрэбен разнасол. 

Маладыя на вяселлі 

Просяць: –Бульбы нам на стол! 

Дзетак бульбаю карміце – 

Ўсе хваробы адпадуць. 

Касманаўты на арбіце 

Бульбу з цюбіка ядуць. 

Наша бульба у Сібіры 

За сталом даўно не госць, 

Любяць бульбу на Паміры, 

На Камчатцы бульба ёсць. 

2013 г. Славамір Даргель 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ  

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА  

У чарговым пакунку ад нашага рупліўца 

Міколы Паўловіча мы знаходзім новыя цікавыя 

экспанаты для гістарычнага музея: медалі, 

значкі, жэтоны, манеты. З медалёў прыцягвае 

ўвагу ўзнагарода Расійскай імперыі з белага 

металу, на аверсе якой напісаны ўсяго тры 

словы: “Польза. Честь и Слава”– і змешчаны 

герб Расійскай імперыі. На  рэверсе наступны 

надпіс: “За взятие приступом Варшавы 25 и 26 

августа 1831 года”. Гэтым медалём 

узнагароджваліся салдаты і афіцэры расійскай 

арміі, якія прымалі ўдзел у штурме сталіцы 

Польшчы ў час падаўлення нацыянальна-

вызваленчага паўстання 1830 –1831 г.г. Другі 

медаль – ХІХ стагоддзя – выраблены з бронзы, 

ён прызначаўся католікам, актыўным 

удзельнікам місыйнай працы ў гонар Панны 

Марыі і Сына яе Езуса Хрыста. На аверсе выява 

абраза “Сэрца Езуса Хрыста”, на рэверсе – 

надпіс на латыскай мове.  Яшчэ адзін медаль – 

больш сучасны і прысвечаны 200-й гадавіне з 

часу смерці першага Прэзідэнта ЗША Джорджа 

Вашынгтона. На аверсе выбіты год яго смерці – 

1799 – і надпіс на англійскай мове: 

“Вызваліцель”. На рэверсе – герб Злучаных 

Штатаў Амерыкі. Падараваў нам дабрадзей з 

Даўгаўпілса і медаль савецкага камітэта 

ветэранаў вайны, якім узнагароджваліся 

ветэраны ў 1970 годзе да 25-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне. Усе медалі маюць 

вушкі, значыць, яны прызначаліся для нашэння 

на грудзях. Акрамя таго, шмат медалёў без 

вушак. Самы стары з іх – невялікі медаль у 

гонар англійскай каралевы Вікторыі – 

адносіцца да пачатку ХХ стагоддзя. З аднаго 

боку медаля змешчана выява каралевы, а на 

другім – яе герб. Акрамя таго, наш руплівец 

падараваў нам англійскі жэтон з выявай арла і 
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надпісам “Лондан”, а таксама   латыскі з выявай 

крылатага каня – Пегаса; абодва дарункі 

адносяцца да жэтонаў для гульняў на розных 

забаўляльных атракцыёнах. Падараваны нам і 

вялікі настольны медаль у гонар 49-га 

сусветнага чэмпіянату свету па стральбе 2006 

года, які праходзіў у харвацкім горадзе Заграбе. 

Ёсць у нас зараз і кітайскі жэтон са знакамі 

“Інь.Янь” на аверсе і выявай тыгра на рэверсе, 

які можна датаваць 80-мі гадамі ХХ стагоддзя. 

Цікавы жэтон вартасцю 1/4 рэала, прысвечаны 

музычнаму фестывалю медыясродкаў у гонар 

Марыі Кастра ў Бразіліі. Акрамя таго, у 

калекцыю мы атрымалі нямецкі жэтон звароту 

фірмы Кархэр, ізраільскі жэтон для тэлефона-

аўтамата, накладку ад падвеснай дарогі ў 

нямецкім курортным горадзе Вільдбадзе, 

латунную накладку ад адзення каталіцкага 

святара ХІХ стагоддзя, шкаплерны алюмініевы 

медалік 30-х гадоў ХХ ст., жэтон расійскага 

салдата 1915 года. Яшчэ Мікола перадаў у нашу 

калекцыю значок, прысвечаны матчу 

футбалістаў Літвы і Латвіі, і значок са сцягам 

Пакістана. Найбольш цікавая з падораных нам 

манет – 5 сентаў краіны Мальта. Паступілі ў 

нашы фонды і манеты вартасцю два пенсы 

Вялікабрытаніі 1989 года, 1 злот Польскай 

Народнай Рэспублікі 1977 года. У музейныя 

фонды Мікола падараваў таксама два 

керамічныя медалі: адзін з іх прысвечаны 

шлюбу Яніса і Сільвіі (1983 г.), другі 20-годдзю 

транспартнага прадпрыемства горада 

Панявежыса (1963 – 1983). 

ЗНАХОДКІ “АРГАНАЎТАЎ”  

Па-ранейшаму цесную сувязь з намі 

падтрымлівае актыўны “арганаўт” ХХІ 

стагоддзя Кандратовіч Ігар. У апошні час ён 

перадаў у наш музей кнігі і друку некалькі 

знаходак. Самая старая з іх – манаграфія на 

рускай мове Н.Ангарскага “Легальный 

марксизм. Выпуск 1. (1876 –1897 гг.)”. Кніга 

пабачыла свет у 1925 годзе ў маскоўскім 

выдавецтве “Недра”. Кніга ацалела падчас 

вайны, а знаходзілася яна ў бібліятэцы 

Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б 

спачатку пад нумарам 1115, апошні яе нумар – 

8274.  Больш чым паўстагоддзя даведніку на 

рускай мове “Сельскохозяйственные машины”, 

які быў надрукаваны ў 1962 годзе ў Маскве ў 

выдавецтве сельскагаспадарчай літаратуры і 

прызначаўся для заказаў сельскагаспадарчай 

тэхнікі калгасамі, саўгасамі іншымі 

сельгасаб’яднаннямі ў 1963 годзе. У мінулым 

яна знаходзілася ў бібліятэцы Мёрскага 

раённага аб’яднання “Сельгастэхніка”. Усяго ў 

выданні змешчаны 600 найменняў 

разнастайнай сельскагаспадарчай тэхнікі або 

прыстасаванняў да яе. Гэта выданне дазваляе 

грунтоўна пазнаёміцца з дасягненнямі савецкай 

краіны ў сельскагаспадарчай тэхніцы ў 60-я 

гады ХХ ст. Для раздзела “Паштоўкі” Ігар 

перадаў набор паштовак “Заслаўскі гісторыка-

археалагічны запаведнік” 1986 года.Урбановіч 

Сяргей актыўна займаўся ў гуртку 1995 – 2000 

гг., але да гэтай пары не страціў цікавасці да 

мінулага Мёршчыны.  На агародзе ля сваёй 

дачы ў вёсцы Бабарыкі ён адшукаў бронзавы 
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пярсцёнак-пячатку, якую і перадаў нам у музей. 

Наша папярэдняе вывучэнне паказала, што 

можна знаходку датаваць ХІХ стагоддзем. У 

гэты час у заможных сялян была мода 

вырабляць пярсцёнкі, імітаваныя пад шляхецкія 

пячаткі з радавым гербам. На пярсцёнку 

выразна бачна прамалёўка літары кірыліцай 

“П” і выява посуду з нанесенымі рыскамі. 

Падарунак ад Славаміра Даргеля.  

У чарговы раз наведаўшы наш 

гістарычны музей, наш зямляк, пісьменнік 

Славамір Даргель прыехаў не з пустымі рукамі. 

На гэты раз ён адшукаў паддужны званочак. 

Яго памеры: вышыня 8 см, дыяметр 8,4 см. Па 

перыметры – надпіс на рускай мове: “Фёдор 

Веденеев”. Як нам вядома, у сяле Пурэх 

Ніжагародскай губерні было шмат заводаў па 

адліўцы званоў. Адна з майстэрняў належала 

Фёдару Ведзянееву. Датаваць перададзены нам 

званок можна 1871 –1873 гг. Адліты званочак з 

высакаякаснай бронзы, таму да гэтай пары 

захаваў меладычнае гучанне. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ  

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак у студзені купіў для павелічэння 

фондаў шэраг экспанатаў. Так, для музея 

“Сялянская хата” ён набыў некалькі вышывак. 

На адной з іх, памерамі 50 х 30 см, змешчаны 

букет з кветкамі, на другой – памерамі 30 на 25 

см – вышыты вазон с кветкамі. Вышыўкі 

выкананы ў 50-я гады ХХ стагоддзя. У жыхара 

з Мёраў для музея кнігі і друку кіраўнік музеяў 

купіў некалькі кніг. Найбольш цікавая з іх – 

манаграфія вядомага польскага палітычнага 

дзеяча Рамана Дмоўскага на польскай мове пад 

назвай “Немцы, Расія і польскае пытанне” – 

была надрукавана ў Львове накладам 

выдавецкага таварыства Альтэнберга ў 1908 

годзе. У ёй аўтар звязвае адраджэнне польскай 

дзяржавы з дапамогай Расіі, а не Германіі. 

Другая кніга – таксама на польскай мове – мае 

назву “Катэхізіс трэцяга закону, заснаванага 

св.Францішкам і рэфармаванага Папам Леонам 

13”. Выданне пабачыла свет у друкарні ордэна 

Капуцынаў у 1926 годзе. Для раздзела 

“Падручнікі” Вітаўт Ермалёнак набыў 

падручнік для 9 класа “Русская литература” 

аўтараў А.Зерчанінава і Л.Райхіна, надрукаваны 

ў Маскве ў 1960 годзе, і вучэбны дапаможнік на 

беларускай мове “Гісторыя СССР” для 8 класа, 

друкаваны ў Мінску ў 1968 годзе. 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСЕНШЧЫНЫ (працяг)  

Рапалис Александр Теодорович 

1888 г., род. дер. Собалевщина 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, рабочий сталеплавильного цеха 

Ижорского завода, проживал: г. Колпино ЛО, 

проспект Ленина, д.25 а, кв.1. Арестован 

20.08.1937 г. Осуждён 28.08.1937 г. по решению 

особой тройки при УНКВД СССР по ЛО по 

обвинению в антисоветской агитации к ВМН. 

Расстрелян 31.08.1937 г. 

Рубашкин Иван Павлович 

1904 г., род. дер. Проканьково 

Дисненского уезда Виленской губ., русский, 

член ВКП(б) с 1925 г., секретарь Залучского 

РИК, проживал: с. Залучье ЛО. Арестован 

05.11.1937 г. по решению особой тройки 

УНКВД СССР по ЛО по обвинению в подрыве 

государственной промышленности и участии в 

контрреволюционной террористической 

организации к ВМН. Расстрелян 12.11.1937 г. 

Рудак Иван Константинович 
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1885 г., род. дер. Острово Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

рабочий завода им. Жданова, проживал: г. 

Ленинград, ул. Ушаковская д.7, кв.32. 

Арестован 20.09.1937 г. Осуждён 28.10.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в измене 

родине к ВМН. Расстрелян 01.11.1937 г. 

Русак Николай Фёдорович 

1893 г., род. дер. Русаки Дисненского 

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

1917 г., контролёр завода №212, проживал: г. 

Ленинград, Илиановский пер., д.23, кв.21 

Арестован 12.09.1937 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. 

Садовский Франц Людвигович 

1908 г., род. дер. Милашово 

Дисненского уезда Виленской губ., поляк, 

беспартийный, старший конструктор 

Кировского завода, проживал: г. Ленинград. 

Арестован 02.09.1937 г. Осуждён 22.09.1937 г. 

по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

и диверсионной деятельности к ВМН. 

Расстрелян 29.09.1937 г. 

Сакович Иосиф Иванович 

1877 г., род. дер. Голотовки Дисненского 

уезда Виленской губ., белорус, беспартийный, 

кассир Приморского райпищеторга, проживал: 

г. Ленинград, ул.5-я Красноармейская, д.1/37, 

кв.77. Арестован 01.07.1937 г. Осуждён 

09.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и антисоветской 

агитации к ВМН. Расстрелян 15.11.1937 г. 

Сакович Тимофей Генадьевич 

1902 г., род. м. Плисса Дисненского 

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

1928, дорожный мастер 2-го околотка 23-й 

дистанции пути Финляндской линии 

Октябрьской ж.д., проживал: Мельничный 

Ручей, ж.-д. д. №2, кв. 8. Арестован 22.08.1937 

г. Осуждён 03.11.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в диверсионной деятельности к 

ВМН. Расстрелян 12.11.1937 г. 

Сакович Яков Устинович 

1888 г., род. дер. Паровы Дисненского 

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

1917 г., пом. нач. отдела артиллерийского 

исторического музея РККА, проживал: г. 

Ленинград. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён 

03.11.1937 г. по постановлению Комиссии 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР по 

обвинению в шпионаже и диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян 10.11.1937 г. 

Сапрончик Александр Матвеевич 

1903 г., род. дер. Сапрунчики 

Язненского уезда Виленской губ., белорус, член 

ВКП(б), служащий завода “Красный 

треугольник”, проживал г. Ленинград, 

Обводной канал, д.15б, кв.108. Арестован 

29.07.1937 г. Осуждён 21.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 30.10.1937 г. 

Семчонок Дементий Иеронимович 

1887 г., род. дер. Миськово Дисненского 

уезда Виленской губ., поляк, беспартийный, 

нач. ст. Котово Октябрьской ж.д., проживал: ст. 

Котово Октябрьской ж.д. Арестован 08.10.1937 

г. Осуждён 28.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в антисоветской агитации и 

пропаганде к ВМН. Расстрелян 01.11.1937 г. 

Сивицкий Борис Иванович 

1885 г., род. дер. Новое Село 

Дисненского уезда Виленской губ., белорус, 

беспартийный, пом. зав. складом радиотехснаба 

Ленинградской радиодирекции, проживал: г. 

Ленинград, Новое Деревня, ул. Средняя, д.32, 

кв.2. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён 
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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. 

Сивицкий Эдуард Эдуардович 

1896 г., род. дер. Слобода Виленской 

губ., поляк, беспартийный, нач. объекта 2-го 

подучастка УВСР СКО Ленинградского 

военного округа в г. Новый Петергоф ЛО, 

проживал: г. Новый Петергоф ЛО. Арестован 

11.09.1937 г. Осуждён 22.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже 

к ВМН. Расстрелян 26.09.1937 г. 

Скаковский Иосиф Иванович 

1894 г., род. г. Дисна Виленской губ., 

поляк, член ВКП(б) с 1927г., секретарь 

парткома гаража УНКВД ЛО, проживал: г. 

Ленинград, ул. Гоголя, д.8/13, кв.21. Арестован 

19.09.1937 г. Осуждён 18.10.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в измене 

родине к ВМН. Расстрелян 24.10.1937 г. 

Соболь Николай Антонович 

1893г., род. д. Липники Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, бригадир 

паросилового цеха Ижорского завода, 

проживал гор.Колпино ЛО, уд Труда, д.33,кв.2. 

Арестован 11.09.1937 года. Осуждён 1.10.1937 

г. по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже, 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 6.10.1937 г. 

Сташкевич Никифор Степанович 

1889 г. род. дер. Ямно, Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, слесарь финской 

школы №21, проживал г. Ленинград, ул.7-ая 

Красноармейская д.68,к.40. Арестован 

6.10.1937 года. Осуждён 19.11.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже, 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 24.11.1937 г. 

Стотик Василий Ильич 

1915 г. род д. Обруб-Березнецкий, 

Дисненского уезда, русский, беспартийный, 

слесарь завода №210 им. Козицкого, проживал 

г. Ленинград, Васильевский остров, 2-ая линия, 

д.33, кв.34. Арестован 13.10.1937 года. 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 1.11.1937 г. 

Судницкий Франц Михайлович 

1891 г. род. д. Орцы Дисненского уезда, 

поляк, беспартийный, слесарь завода 

“Пролетарий”, проживал г. Ленинград, ул.3 

июля, д.11, кв.51. Арестован 22.09.1937 г. 

Осуждён 21.10.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в измене родине к ВМН. 

Расстрелян 30.10.1937 г. 

Телляк Константин Васильевич 

1887 г., род. дер. Телляки Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, пом. нач. 

станции Ленинград Финляндской линии 

Октябрьской ж. д., проживал ст. Заневский 

Пост Октябрьской ж. д. Арестован 12.09.1937 

года. Осуждён 28.09.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 6.10.1937 г. 

Телляк Тихон Иванович 

1895г., род. дер. Телляки Дисненского 

уезда, белорус, беспартийный, начальник ст. 

Заневский Пост Октябрьской ж. д. проживал 

ст.Заневский Пост Октябрьской ж. д. Арестован 

12.09.1937 года. Осуждён 28.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже, 

диверсионной деятельности и участии в 
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контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 15.11.1937 г. 

Усович Вацлав Игнатьевич 

1886 г., род. дер. Усово Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, слесарь 

Володарского пищетреста в Ленинграде, 

проживал: г. Колпино ЛО. Арестован 

27.08.1937 года. Осуждён 9.09.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в шпионаже, 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 28.09.1937 г. 

Усович Виктор Константинович 

1918 г., род. дер. Усово Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, токарь 

паровозоремонтных мастерских ст. Лодейное 

Поле Кировской ж. д., проживал ж. д. городок 

д.14. Арестован 2.11.1937г. Осуждён 22.11.1937 

г. по постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в подрыве 

государственной промышленности, 

диверсионной деятельности, антисоветской 

агитации и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 27.11.1937 

Усович Константин Иванович 

1897 г., род. дер.Усово Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, прессовщик 

вагоноремонтных мастерских ст. Лодейное 

Поле Кировской ж. д., проживал ст. Лодейное 

Поле. Арестован 20.08.1937 года. Осуждён 

2.09.1937 г. по постановлению Комиссии НКВД 

СССР и Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже к ВМН. Расстрелян 5.09.1937 г. 

Федорович Семён Игнатьевич 

1906 г., род. дер. Кобяки Дисненского 

уезда, белорус беспартийный токарь завода 

ВАРЗ, проживал г. Ленинград. Арестован 

21.08.1937 года. Осуждён 31.08.1937 г. по 

постановлению Комиссии НКВД СССР и 

Прокуратуры СССР по обвинению в, 

диверсионной деятельности и участии в 

контрреволюционной организации к ВМН. 

Расстрелян 15.09.1937 г. 

Харлампиев Григорий Фирсович 

1894 г., род. дер. Застенок-Озеравки 

Дисненского уезда, русский, беспартийный 

секретарь правления артели “Грузтранспорт”, 

проживал в г. Ленинград, Лабораторный 

проспект д.9, кв.1. Арестован 20.10.1937 года. 

Осуждён 9.11.1937 г. по постановлению 

Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

по обвинению в шпионаже, диверсионной 

деятельности к ВМН. Расстрелян15.11.1937 г. 

Ходаренко Владимир Антонович 

1879 г., род. дер. Укля Дисненского 

уезда, поляк, беспартийный, рабочий 

чугунолитейного цеха Ижорского завода, 

проживал г.Колпино ЛО , пр-т К.Маркса, д.24, 

кв.1. Арестован 25.09.1937 года. Осуждён 

1.10.1937 г. по постановлению Комиссии НКВД 

СССР и Прокуратуры СССР по обвинению в 

шпионаже, диверсионной деятельности и 

участии в контрреволюционной организации к 

ВМН. Расстрелян 6.10.1937 г.  

по обвинению в диверсионной 

деятельности и участии в контрреволюционной 

организации к ВМН. Расстрелян 15. 09. 1937 г. 
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