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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ І ДРУКУ 

У кастрычніку музей кнігі і друку 

наведалі вучні 5-а класа на чале з класным 

кіраўніком Яцкоўскай Святланай. Большасць 

дзяцей знаёмілася з музеем упершыню, таму 

музейшчык Вітаўт Ермалёнак правёў 

пазнавальную экскурсію на тэму “Добры 

дзень, музей!” Асаблівую ўвагу экскурсавод 

звярнуў на першыя раздзелы музея: “Вытокі 

пісьма”, “Старадрукі”, “Рукапісная кніга”. 

Па гэтай жа тэме кіраўніком музея была 

праведзена экскурсія для вучняў 4-б класа з 

настаўніцай  Дзінай Пліско і вучняў 4-а класа 

з настаўніцай Алай Пятровай. Экскурсавод 

Вітаўт Ермалёнак коратка пазнаёміў вучняў з 

асноўнымі раздзеламі музея, распавёў 

гісторыю некаторых экспанатаў. Напрыканцы 

экскурсій праводзілася віктарына па выніках 

знаёмства з экспазіцыямі музея. Як заўсёды, 

пераможцы атрымалі на ўспамін прызы аб 

наведванні музея. 

УРОК У ГІСТАРЫЧНЫМ МУЗЕІ 

Настаўніца сусветнай мастацкай 

культуры ў 7-б класе Алена Пугаўка пры 

праходжанні тэмы “Старажытнае мастацтва 

Беларусі” вырашыла правесці адзін з урокаў у 

гістарычным музеі. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак пагадзіўся і правёў урок на тэму 

“Старажытнае мастацтва Мёршчыны.” 

Краязнаўца на канкрэтных артэфактах 

МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
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экспазіцыі гістарычнага музея распавёў вучням 

аб рэлігійных вераваннях нашых продкаў, бо 

менавіта язычніцкая рэлігія і была асновай для 

ўзнікнення мастацтва. Упрыгожанні: 

бранзалеты, амулеты, пацеркі – усё гэта мела 

магічны сэнс і адначасова з’яўлялася творамі 

мастацтва старажытнага чалавека. Дзеці 

даведаліся аб значэнні арнамента ў жыцці 

старажытнага чалавека і пабачылі 

разнастайныя ўпрыгожанні з арнаментам. 

Зацікавілі вучняў і шматлікія амулеты: 

касцяны з іклаў мядзведзя, бронзавыя ў 

выглядзе коніка і  пашчы драпежніка, сонца і 

г.д. Урок у музеі садзейнічаў зацікаўленню 

вучняў мінуўшчынай нашага краю і прадметам 

“Сусветная мастацкая культура”. 

У МУЗЕЯХ – ТЭЛЕБАЧАННЕ 

Распрацоўваючы новую кропку 

вандровак па Беларусі, на Мёршчыну завітала 

тэлевізійная група, якая праводзіць здымкі 

перадачы “Маршрут построен”. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак напачатку распавёў аб 

гісторыі касцёла і пра яго інтэр’ер.  Затым 

адбыліся здымкі ў трох музеях школы. Каб 

зацікавіць будучых тэлегледачоў, кіраўнік 

музея распавёў толькі пра самыя цікавыя 

знаходкі і артэфакты музея: фальшывы арабскі 

дырхем Х ст., каменны серп ІІІ тыс. да н.э., 

рымскія манеты ІІІ ст.н.э., люстэрка Эміліі 

Плятэр, пярсцёнак з жабраў шчупака 1884 

года, рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, а 

таксама пра  гісторыі розных знаходак. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГУРТКА 

Малодшая група гурткоўцаў наведала 

этнаграфічны музей “Сялянская хата” з мэтай 

больш падрабязнага вывучэння па тэме занятка 

«Што вывучае этнаграфія?». Кіраўнік 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага” Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў сяброў 

гуртка з найбольш цікавымі экспанатамі, якія 

адносяцца да розных раздзелаў этнаграфіі. Для 

замацавання ведаў напрыканцы занятка-

экскурсіі была праведзена пазнавальная гульня 

«Назаві сялянскую рэч па-беларуску». 

Найбольшымі знаўцамі этнаграфіі і беларускай 

мовы былі гурткоўцы Швяцоў Станіслаў і 

Баран Уладзіслаў. 

У кастрычніку этнаграфічны музей 

наведалі вучні 3-а класа нашай школы на чале 

з настаўніцай N. Красоўскай. Школьнікі ўжо 

былі ў гэтым музеі па тэме “Добры дзень, 

музей”, таму экскурсавод Вітольд Ермалёнак 

правёў экскурсію толькі ў раздзеле “Сялянская 

хата ХІХ стагоддзя”. Дзеці даведаліся аб 

лекавых сродках нашых продкаў, аб інтэр’еры 

хаты таго часу, асаблівая ўвага была звернута 

на прадметы побыту нашых продкаў. 

Нягледзячы на тое, што некаторыя бабулі 

дзяцей жывуць у вёсках, у сённяшні час нават 

у вёсках большасць рэчаў мінуўшчыны ўжо 

выйшла з ужытку. 
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Адкрыццё памятнай шыльды на сцяне 

Мёрскага касцёла 1 верасня 2019 года. 

 Фота.  

 

ЧАЦВЁРТЫ РЭСПУБЛІКАНСКІ ФОРУМ 

МУЗЕЯЎ 

4 – 6 кастрычніка ў Брэсце адбыўся 

чацвёрты нацыянальны форум “Музеі 

Беларусі”. Арганізатарамі форума выступілі 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і 

Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт. На 

форуме разглядалася тэма “Музей: навука, 

інавацыя, камунікацыя”. Удзел у ім прынялі 

123 дзяржаўныя музеі і восем школьных 

музеяў па адным ад кожнай вобласці і два ад 

Брэсцкай. Патрабавалася вялікая выставачная 

плошча, таму форум праходзіў у абласной 

дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву. 

Ганаровае права паўдзельнічаць у форуме ад 

школьных музеяў Віцебскай вобласці было 

даручана музейнаму аб’яднанню СШ №3 г. 

Мёры. Кіраўнік  вырашыў выставіць нашы 

музеі ў некалькіх намінацыях, а менавіта: “За 

навацыі ў музейнай дзейнасці”, “За лепшы 

экспазіцыйна-выставычны праект”, “За 

лепшую культурна-адукацыйную праграму”, 

“За лепшае музейнае выданне”, “За лепшае 

прадстаўленне музея на экспазіцыі форума”. 

Асноўныя ідэі прэзентацыі музея на форуме 

былі распрацаваны кіраўніком музейнага 

аб’яднання Вітаўтам Ермалёнкам. Дапамагла 

рэалізаваць гэтыя ідэі метадыст раённага 

цэнтра дзяцей і моладзі Вольга Ясінская, якая 

нанава стварыла сайт нашых музеяў, 

прэзентавала ўсе напрамкі нашай дзейнасці, 

склала сцэнар экспазіцыі. Завуч па выхаваўчай 

працы школы Вольга Федуковіч таксама 

дапамагла ў распрацоўцы сцэнара, рыхтавала 

дзяцей да выступу, а яе сын Юрый праспяваў 

гімн гуртка “Арганаўты мінулага”. Уладзімір 

Цітовіч, настаўнік інфарматыкі Туркоўскай 

школы, зрабіў відэафільм аб музеях. Лабарант 

кабінета інфарматыкі Насця Варонька 

стварыла прэзентацыі для выступу 

“арганаўтаў” па тэме “Дарогі, якія мы 

выбіраем”. Вітаўт Ермалёнак назваў свой 

выставачны праект “Грошапад” не выпадкова. 

Памеры выставачнага павільёна былі ўсяго два 

на два метры, і таму паказаць усё багацце 

музеяў на такой плошчы было немагчыма. 
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Таму і спыніліся на раздзеле “Баністыка”, бо 

менавіта грашовыя адзінкі выклікаюць 

цікавасць ува ўсіх без выключэння 

наведвальнікаў. Фонды гістарычнага музея 

налічваюць вялікую колькасць папяровых 

грошай розных часоў і народаў. Самая старая з 

іх – банкнота вартасцю 50 ліўраў 1791 года 

Францыі, а самая вялікая па кошту – 10 

більёнаў долараў Зімбабвэ 2006 года. На 

форуме была выстаўлена вялікая колькасць 

банкнотаў часоў грамадзянскай вайны ў Расіі, 

сучасных краін, нават такіх экзатычных, як 

вострава Фіджы, Кувейта, Сейшэльскіх 

астравоў, Барбадоса і г.д. Для прэзентацыі 

музеяў былі выбраны чатыры знакавыя рэчы: 

люстэрка Эмілі Плятэр, турэцкая літаўра з 

бітвы пад Венай 1683 года, рэч вясковага 

“шаптуна”, біклажка з надпісам удзельніка 

абароны Мінска ў 1941 годзе. У экспазіцыі 

былі змешчаны старыя кнігі і часопісы XVIII – 

XIX стст., буклеты аб нашым музейным 

аб’яднанні, пераплеценыя ў выглядзе кніг 

газеты “Мёрская даўніна” за 2017 – 2018 гады, 

выданні краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка.  

Увесь час працаваў тэлевізар, на экране 

якога наведвальнікі выставы маглі пабачыць 

відэаролікі і фільмы пра наша музейнае 

аб’яднанне. Мастацкае ўвасабленне гісторыі 

экспанатаў падалі гледачам вучні 9-б класа, 

сябры гуртка “Арганаўты мінулага”: 

Багдановіч Максім выступіў як шляхціч, 

Варонька Павел – як чырвонаармеец, Мацвеева 

Аляксандра была “шляхцянкай”, Кліменцьева 

Арына – вясковай знахаркай. Каб зацікавіць 

прысутных, пасля прэзентацыі была 

праведзена гульня: “Пазнай грошы, атрымай 

прыз”. Прэзентацыя экспазіцыі нашых музеяў 

не згубілася ў атачэнні вялікіх дзяржаўных 

музеяў і выклікала цікавасць у наведвальнікаў 

сваёй арыгінальнасцю. Уразіла яна нават 

дырэктара музея Нацыянальнага банка Кітая, 

гасцей з Туркменістана, Украіны, Літвы. Праца 

музейнага аб’яднання была адзначана 

дыпломамі Міністэрства культуры і 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. У 

рамках форума адбылося ўрачыстае адкрыццё 

абноўленай экспазіцыі археалагічнага музея 

старажытнага Бярэсця, для вучняў і 

настаўнікаў правялі экскурсіі па гораду Брэсту 

і музею гісторыі Брэсцкай крэпасці. 

СКАРБОНКА КРАЯЗНАЎЧЫХ 

ЗНАХОДАК 

Пад такой назвай прайшлі раённы і 

абласны этапы рэспубліканскага конкурсу, у 

якім трэба было распавесці аб самых цікавых 

музейных знаходках за апошнія два гады. За 

даследчую працу ахвотна ўзяліся вучаніцы 9-б 

класа, якія раней займаліся ў гуртку 

“Арганаўты мінулага” – Панізнік Аляксандра, 

Баранава Маргарыта, Цыцына Юлія. У нашым 

музейным аб’яднанні за апошнія гады з’явілася 

безліч новых знаходак, таму даследчыкам 

выпала нялёгкая задача – іх сістэматызацыі і 

вызначэння найбольш цікавых і каштоўных 

артэфактаў. Дзяўчаты не толькі вывучалі 

знойдзенае, але і самі сустракаліся са 

старажыхарамі, запісвалі іх успаміны. Праца 

“Вадаспад знаходак “арганаўтаў”” была 

адзначана ў раёне дыпломам першай ступені і 

накіравана на абласны этап конкурсу, на якім 

выступ Цыцынай Юліі быў адзначаны 

дыпломам трэцяй ступені і накіраваны на 

рэспубліканскі этап. 
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НАША ДАПАМОГА 

Як заўсёды ў падрыхтоўцы 

разнастайных конкурсаў да нас за дапамогай 

звяртаюцца настаўнікі нашай школы. У 

кастрычніку мы дапамаглі настаўніцы 

беларускай мовы Пугаўка Алене падрыхтаваць 

даследчую працу па тэме “Краязнаўчы 

маршрут па міфалогіі Мёршчыны.” Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак 

прапанаваў маршрут велапахода пад назвай 

“Пярсцёнак міфаў аб камянях-волатах.” У 

склад маршрута павінны былі ўвайсці: камень 

са следам ля царквы ў Мёрах, Вялікі Гір’яцкі 

камень, валуны ля вёсак Лупаўшчына, 

Пераброддзе, Ражні, Бертаўшчына, “шавец” ля 

Старога Пагоста,  Кублішчынскі камень, 

Мазалёўскі вялікі камень, камень-прывід ля 

в.Чаравікі і іншыя. Амаль аб кожным камені-

волату захаваўся міф або легенда, што зрабіла 

маршрут больш цікавым і захапляльным. 

УДЗЕЛ У АКЦЫІ “ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ 

ПОБЕДЫ”  

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак прыняў 

удзел у раённым этапе міжнароднай акцыі 

памяці “Во славу общей Победы”, якая 

праходзіла па ўсёй Беларусі, у тым ліку і на 

Мёршчыне. Акцыя пачалася 10 кастрычніка ў 

Дзісне. У раёне 36 пахаванняў воінаў і мірных 

жыхароў, загінулых падчас вайны. З гэтых 

пахаванняў будзе ўзята зямля і змешчана ў 

храме Ўсіх Святых у Мінску, каб там 

праводзіліся богаслужэнні ў памяць загінулых. 

16 кастрычніка адбылася такая акцыя ў 

Мёрскім сельсавеце. Спачатку на магіле 

савецкіх воінаў ля вёскі Масеўцы адбыўся 

кароткі мітынг, дзе выступілі намеснік 

старшыні райвыканкама Валерый Драба, 

старшыня Мёрскага сельсавета Галіна 

Шынкевіч, вучні СШ № 3 г. Мёры. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак у кароткай прамове распавёў 

пра баі ля вёскі Масеўцы ў спякотным ліпені 

1944 года. Ён нагадаў, што падчас штурма 

вышынь ля мястэчка Мёры  загінулі звыш 

пяцьдзесят воінаў Чырвонай Арміі і партызан. 

Кіраўнік музеяў прывёў прыклады гераізму 

чырвонаармейцаў у баях за Мёры. Вось радкі з 

дакументаў: “Гвардыі радавы 5-й роты 18-га 

гв. стр. палка Мікалай Нетрабоўскі ў баі ля в. 

Масеўцы з выхадам кулямётнага разліку са 

строю ўзяў ручны кулямёт і асабіста знішчыў 

15 нямецкіх салдат і афіцэраў. 

Міхаіл Фукс, гв. малодшы сяржант, 

камандзір другой кулямётнай роты 18 гв. стр. 

палка 4.07.1944 г., 

зневажаючы смерць 

асабістым 

прыкладам, падымае 

байцоў у атаку, 

агнём свайго 

станкавага кулямёта 

падавіў тры 

кулямёты 

праціўніка, знішчыў 

пры гэтым 10 салдат 

і афіцэраў, чым 

забяспечыў рух 

наперад стралковай 

роты”. 

Авакум 

Ісакоў, гв. малодшы 

сяржант, у баі пад м. Мёры першым уварваўся 

з ручным кулямётам у траншэю праціўніка і 

асабіста знішчыў шэсць нямецкіх салдат”. 

   Потым удзельнікі акцыі наведалі 

магілы партызана Аляксея Мілуна на могілках 

вёскі Кавалеўшчына і ахвяры фашыстаў на 

могілках вёскі Пацеенкі Сушко Мікалая. 

Асвяціў узятую на магілах зямлю бацюшка 

Чэраскай царквы Святога Мікалая Кавальскі. 

Акцыя была завершана 31 кастрычніка 2019 

года ўзяццем зямлі з брацкай магілы воінаў і 

партызан на плошчы Загінулых барацьбітоў у 

Мёрах. 

ПАДАРУНАК АД ДАЧКІ ВЕТЭРАНА 

Пенсіянерка Аўласевіч Канстанцыя 

Іванаўна вырашыла падараваць гістарычнаму 

музею фотаздымкі і дакументы, якія  засталіся 

пасля свайго бацькі, ветэрана Вялікай 

Айчыннай вайны. Сама Канстанцыя Іванаўна 

нарадзілася ў вёсцы Жданаўка Хмяльніцкага 

раёна Вініцкай вобласці Украінскай ССР у 

1938 годзе. Пасля сямігодкі закончыла 

медвучылішча, выйшла замуж за Аўласевіча 

Уладзіміра, які быў родам з Іказні.  Маладыя 
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вярнуліся на радзіму мужа. Потым яны 

пераехалі ў Мёры, дзе 32 гады Канстанцыя 

Іванаўна працавала выхавальніцай у дзіцячым 

садку.  Выгадавалі з мужам двое дзяцей, зараз 

ужо ёсць унукі і праўнукі. На сямейным сходзе 

вырашылі, што лепшае месца для захоўвання 

памяці пра бацьку-ветэрана – фонды народнага 

гістарычныга музея СШ № 3 г.Мёры. 

Сустрэўшыся з Канстанцыяй Іванаўнай, 

кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак з удзячнасцю 

прыняў падараваныя дакументы, запісаў 

успаміны ветэрана працы. З перададзеных 

дакументаў, а найперш з ваеннага білета, мы 

даведваемся, што бацька нашай суразмоўцы 

Любецкі Іван Іосіфавіч нарадзіўся ў 1907 годзе, 

праходзіў тэрміновую воінскую службу ў 

1929– 1934 гг. у 72-м палку войскаў НКУС. 18 

сакавіка 1944 года, адразу пасля вызвалення 

Хмяльніцкага раёна, ён быў мабілізаваны ў 

асобны рабочы батальён. Нягледзячы на тое, 

што батальён быў рабочы, Івану Іосіфавічу 

прыйшлося 

паўдзельнічац

ь у баях, ён 

быў 

кантужаны, 

асколкі насіў 

у сабе да 

апошніх дзён 

жыцця, а 

памёр ветэран 

у 1978 годзе. 

Пасля вайны 

да пенсіі 

працаваў 

слесарам 

шостага 

разраду на цукровым камбінаце ў Жданаўцы. 

Акрамя ваеннага білета на захаванне ў музей 

мы атрымалі пасведчанні ветэрана аб 

узнагароджанні яго медалямі “За перамогу над 

Германіяй”, “20 год перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне”, “25 год Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне”, “50 год Узброеным Сілам 

СССР”. Акрамя таго мы атрымалі дзве 

граматы. Першая з іх – “Благодарственная 

грамата” – была ўручана Івану Іосіфавічу 

адразу пасля вайны ў ліпені 1945 года. Яе 

падпісалі: камандуючы І Украінскім фронтам 

маршал І.Конеў, начальнік штаба фронту 

генерал арміі І.Пятроў і член Ваеннага савета 

фронту К.Крайнюкоў. У грамаце мы чытаем 

віншаванні воіна з заканчэннем вайны, 

змешчаны пералік гераічных перамог над 

фашыстамі воінаў І Украінскага фронту, 

пажаданні ўдзельнікам вайны поспехаў на 

шляху сацыялістычнага будаўніцтва. Другая 

Ганаровая грамата – віншаванне ветэрана 

вайны Любецкага Іосіфа з 30-годдзем Перамогі 

ў Вялікай Айчыннай вайне – падпісана 

дырэктарам Жданаўскага цукровага камбіната, 

сакратаром партарганізацыі, старшынёй 

камітэта прафсаюза завода, старшынёй 

Жданаўскага сельскага савета. Найбольш 

цікавымі з перададзеных матэрыялаў былі два 

фотаздымкі ветэрана часоў яго службы ў 

войску. На групавым здымку мы бачым 

Любецкага Івана, які стаіць другім злева ў 

першым радзе. Ён адзін з нямногіх на здымку, 

хто мае ўзнагароду. Атрыманыя намі 

матэрыялы будуць выстаўлены на выставе, 

прысвечанай 75-годдзю Перамогі над 

фашызмам. 

ПАДАРУНКІ АД ГУРТКОЎЦАЎ 

Маляўка Назар займаецца ў гуртку 

“Арганаўты мінулага” першы год, але даўно 

ведаў аб дзейнасці гурткоўцаў ад свайго 

старэйшага брата Сяргея Маляўкі, які быў 

актыўным “арганаўтам” у 2009 – 2014 гадах і 

шмат знайшоў экспанатаў для музеяў. Назар 

вырашыў не адставаць ад яго. З дапамогай 

мамы Алены Якушынай ён адшукаў кнігу на 

польскай 

мове, 

напісаную 

паводле 

гістарычны

х крыніц 

Браніслава

м Грыф-

Пацёркаўск

ім пад 

назвай 

“Гістарычн

ыя 

апавяданні 

аб 

Мазавецкім 

княстве”. 

Выданне 

было 
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надрукавана ў Варшаве ў 1900 годзе. Але пры 

нашым далейшым вывучэнні аказалася што 

пад адной вокладкай пераплецены яшчэ іншыя 

кнігі: “Хрыстафор Калумб”, ”Аб Яне 

Гутэнбергу”, “Геаграфія Еўропы”. Яны не 

маюць выходных дадзеных, але па якасці 

паперы бачна, што надрукаваны яны таксама ў 

1900 годзе. Апошнія кнігі, што ўвайшлі ў гэты 

зборнік, таксама надрукаваны на польскай 

мове. Гэта гістарычныя аповесці Е.Зарыяна 

“Бітвы з крыжакамі” і “Бітва пад 

Кірхгольмам”. Яны былі надрукаваны ў 

Варшаве ў 1900 годзе. Змест атрыманай намі 

кнігі сведчыць аб тым, што нягледзячы на тое, 

што Польшча была падзелена і знаходзілася 

пад уладай трох імперый, на польскай зямлі 

працягвалася выхаванне патрыятызму на 

прыкладах даўнейшай гісторыі, што і 

садзейнічала аднаўленню польскай дзяржавы ў 

1918 годзе. 

ЦІКАВАЯ ЗНАХОДКА 

Вучань 6-а класа Малецкі Мікалай 

прынёс у музей драўляную скульптуру 

ўкрыжаванага Езуса Хрыста. Яго перадала для 

музея яго мама, былая вучаніца нашай школы 

Грэцкая Алена. Знойдзена распяцце было на 

гарышчы дома, які разабралі, каб перавезці ў 

Мёры. Скульптура зроблена мясцовым 

майстрам, магчыма, у XVIII стагоддзі. Яе 

вышыня 42 см. Падобныя распяцці былі на 

галоўных крыжах вясковых могілак у Вяце, 

Чамярах, Чурылаве. Дзе знаходзіўся раней 

гэты крыж, пакуль невядома. 

ПАДАРУНКІ АД УЛАДЗІМІРА 

СКУКОЎСКАГА 

У чарговы раз наш шчыры рупліўца з 

польскага горада Ольштына – доктар 

гуманстыкі Уладзімір Скукоўскі – даслаў у 

музей кнігі і друку кнігу вершаў Яна 

Грынкевіча на польскай мове “Затрымайся на 

хвіліну”. Выданне было надрукавана ў 

Ольштыне ў 1991 годзе. У кнізе змешчаны 

лірычныя вершы, прысвечаныя радзіме, 

каханню, жанчыне. Шмат твораў прысвечаны 

разважанням аўтара пра Бога і духоўную 

сутнасць чалавека. Другая кніга, якую даслаў 

для нас наш зямляк,–  таксама на польскай 

мове. Гэта кніга  Міхаіла Мілінкевіча ”Постаці 

браслаўчан, заслужаных для малой і вялікай 

Айчыны. Частка 1.” Кніжка была надрукавана 

ў Варшаве ў 1998 годзе. Мёршчына больш за 

400 год уваходзіла ў Браслаўскі павет, таму 

многія прозвішчы, аб якіх напісана кніга, 

маюць непасрэднае дачыненне і да 

Мёршчыны. Пералічым гэтых знакамітых 

асобаў, пра якіх гаворыцца ў выданні: біскуп 

Эдвард Кісель – нарадзіўся ў в.Юндзілова, паэт 

і пісьменнік Юзэф Буйноўскі –  вучыўся ў 

Дзісенскай гімназіі, Зэліслаў Янушкевіч – 

стараста Браслаўскага павета, капітан Мамерт 

Станкевіч з в.Якубава, Атон Гедэман – 

выдатны краязнаўца нашага краю, генерал 

дывізіі Станіслаў Капаньскі з в.Мількі і інш. 
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Падарунак ад Паўла Булаха 

У чарговы раз, завітаўшы да нас у 

музей, краязнаўца-аматар з Наваполацка 

пазнаёміў са сваім даследаваннем гісторыі 

вёсак Язненскга сельсавета ў ХХ стагоддзі. Ён 

кожнае лета наведваў гэтыя паселішчы, 

занатоўваў успаміны жыхароў, збіраў старыя 

здымкі і дакументы. Сем тамоў рукапісаў 

упрыгожаны аматарскімі і прафесійнымі 

малюнкамі найбольш цікавых сядзібаў і 

пабудоў. Для музея ён перадаў лісты ад 

Прэзідэнта Беларусі ветэрану вайны з Дзісны 

Красько Сяргею Пятровічу 1920 года 

нараджэння. Ветэрана няма ўжо сярод жывых, 

таму яго дачка вырашыла перадаць гэтыя лісты 

ў наш гістарычны музей. Акрамя таго, Вацлаў 

Булах перадаў для музея квіток на падатак 

польскай дзяржаве жыхара вёскі Блошнікі 

Сямчонка Аляксея 1888 года нараджэння. З 

дакумента бачна, што ў 1938 годзе агульны 

падатак селяніна складаў 20 злотых. 

ПАДАРУНКІ АД СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

У чарговай папцы, падараванай нашым 

знакамітым земляком, мы знаходзім шмат 

цікавых матэрыялаў. Вялікая колькасць 

папераў прысвечана тэмам працы нашага 

земляка над зборнікамі “Бацькаўшчына”, 

укладальнікам якіх і быў Сяргей Сцяпанавіч. У 

дасланых матэрыялах маецца вялікая 

колькасць копій гравюр са Скарынінскага 

календара 1990 года, артыкулаў са старых 

газет аб дзейнасці Івана Фёдарава, рукапісных 

і старадрукаваных кнігах, берасцяной граматы, 

аб Мяленціі Сматрыцкім, Спірыдоне Собалі і 

інш. Многія артыкулы, сабраныя ў папцы, 

прысвечаны загадкам беларускіх старадрукаў – 

Брэсцкай Бібліі, Статуту 1588 года. Ёсць 

артыкулы, прысвечаныя славутым людзям 

Беларусі – Льву Сапегу, Іллі Капіевічу, 

Сымону Буднаму, Іпацію Пацею. У папку 

ўкладзены карты і дакументы, матэрыялы пра 

радзінны куток пісьменніка мястэчка 

Лявонпаль, пра мастака Віктара Жаўняровіча, 

выдатна ілюстраваны буклет “Духоўныя 

святыні Віцебшчыны”. Цікавыя для нас песні 

на вершы нашага земляка, у тым ліку пра 

адвечныя нацыянальныя сімвалы – бел-

чырвона-белы сцяг і герб “Пагоню.” Рэдкі 

зараз і артыкул ваеннага журналіста Сяргея 

Панізніка з газеты “Патриот Родины” 1968 

года. У папцы шмат рэцэнзій на зборнікі 

“Бацькаўшчына”, укладальнікамі якіх быў наш 

зямляк. Балюча зараз чытаць артыкулы аб 

стварэнні нашым земляком музея “Хаткі бабкі 

Параскі” на Верхнядзвіншчыне, які перастаў 

існаваць. Адзін з дакументаў у папцы 

сведчыць, што Верхнядзвінскі райвыканкам 

адмовіўся ўтрымліваць унікальны музей, 

створаны ахвярнай працай Сяргея 

Сцяпанавіча. Паміж матэрыялаў, падараваных 

нашым рупліўцам, цікавая копія дамовы аб 

продажу надзела зямлі Станіславам 

Лапацінскім жыхару Лявонпаля Шымону 

Афончанку ў 1936 годзе, рукапісы артыкулаў 

Веранікі Панізнік аб развіцці журналістыкі на 

беларускіх землях з 16-га па 20-е стагоддзе, 

арыгінальныя здымкі знакамітага беларускага 

пісьменніка Івана Мележа. Паміж 

разнастайных папераў захаваліся ў папцы і 

буклеты Нацыянальнага банка Беларусі аб 

беларускіх папяровых грошах, а таксама 

дадатак да часопіса “Новое время” з выявамі 

сцягоў усіх краін свету, многія з якіх ужо 

змяніліся, бо надрукаваны былі ў 1967 годзе. 

Змесціліся ў папцы буклет, прысвечаны 

Сталінградскай бітве, турыстычная карта 

Эстонскай ССР 1985 года. Каштоўным 

змесцівам дасланай нам папкі з’яўляюцца 

шматлікія арыгіналы вершаў нашага земляка, 

напісаныя ім у розныя гады. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

У кастрычніку Вітаўт Ермалёнак набыў 

ад жыхароў Мёраў для музеяў чарговыя 

экспанаты. Так, для этнаграфічнага музея 

“Сялянская хата” кіраўнік музея купіў шмат 

цацак для навагодняй ёлкі. Большасць з іх 

адносяцца да перыяду 60-х гадоў ХХ 
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стагоддзя. Усе яны выраблены са шкла, 

вызначаюцца разнастайнасцю. Асабліва шмат 

цацак з выявай кукурузы, бо менавіта ў гэтыя 

часы ў савецкай дзяржаве праходзіла 

хрушчоўская кампанія па распаўсюджванні ў 

сельскай гаспадарцы гэтай расліны.  Для 

этнаграфічнага музея краязнаўца таксама 

набыў два каваныя сярпы 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя, ліхтар 50-х гадоў ХХ стагоддзя. Для 

музея кнігі і друку Вітаўт Ермалёнак набыў 

набор паштовак 1972 года з выявамі савецкіх 

спартсменаў. Для раздзела “Духоўная 

літаратура” гэтага музея ён купіў выданне ХІХ 

стагоддзя на стараславянскай мове 

“Месяцаслоў”. 

ДЗІСНЕНСКІ МОСТ НА МАРКАХ 

Маркі, прысвечаныя гістарычнаму 

помніку Дзісны – старажытнаму мосту, былі 

надрукаваны ў РУП “Бабруйская ўзбуйненая 

тыпаграфія імя А.Т. Непагодзіна”. Паводле 

гістарычных крыніц, мост быў пабудаваны 

праз раку Дзісну ў 1908 годзе на апорах з 

бетону і каменя, сам мост – жалезны з 

драўляным насцілам. Ён з’яўляецца адным са 

старэйшых гарадскіх мастоў на Беларусі. У час 

вайны адна арка моста была пашкоджана і 

пасля была заменена на падобную, 

прывезеную з Германіі. Намінал маркі «Н» и 

«Р» адпавядае тарыфу на перасылку 

міжнароднага простага ліставання (лістоў, 

бандэроляў, дробных пакетаў вагой да 20 

грамаў) уключна прыярытэтнай поштай.  

Мастацкі праект марак выкананы 

Таццянай Дольскай, дызайн – Яўгена 

Бяздоніка. Друк афсетны, поўнакаляровы. 

Папера мелаваная, гумаваная. Памер марак 

52х29, 6 міліметраў. У лістах па шэсць (2х3) 

марак. Тыраж друку – 60 тысяч. 

СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК. “РАБІНДРАНАТ 

ТАГОР. “МОЯ ЗОЛОТАЯ БЕНГАЛИЯ” НА 

МОВАХ НАРОДАЎ СВЕТУ”  

У пяцідзесяцімоўнай песні “Мая залатая 

Бенгалія” ёсць і мой пераспеў верша 

Рабіндраната Тагора, побач з перакладамі 

Марыі Кобец, Надзеі Салодкай, Міколы 

Мятліцкага, Навума Гальпяровіча. У 

грандыёзнай кнізе – 62 тэксты на 50 мовах 

свету! Неверагоднае выданне гімна незалежнай 

дзяржавы Бангладэш – заслуга ў першую чаргу 

аўтара ідэі Алеся Карлюкевіча, супрацоўнікаў 

Паліграфічнага камбіната імя Якуба Коласа... 

Дар'я Смірнова ў артыкуле “Пяцідзесяцімоўная 

песня” піша, што пачэсная задача – стварыць 

агульнасусветную песню захаплення як сімвал 

празмежнай і празмоўнай любові. Задача на 

радасць для ўсіх выканана. 

“Бенгалія: нектар для слыху” – так 

назваў Мікола Берлеж свой водгук-ацэнку 

планетарнаму перастварэнню твора лаўрэата 

Нобелеўская прэміі за 1913 год Рабіндраната 

Тагора. Гэтае творчае дасягненне для Беларусі 

– нібыта Мірскі замак, але вышэйшае і 

шырэйшае за ўсе існыя паралелі і 

мерыдыяны.Таму і хочацца паўтарыць даўняе, 

але вельмі прытульнае да бадзёра-натхняльнай 

падзеі ў некалькі слоў выказванне літаратара, 

кампазітара, мастака Рабіндраната Тагора: так, 

гэтая праца, якая робіць “ДАЛЁКАЕ – 

БЛІЗКІМ. А ЧУЖОЕ – РОДНЫМ”. 

Вось і нечаканая мая знаходка – выява 

Рабіндраната Тагора: малюнак навучэнца 

фельчарскага аддзялення Магілёўскай 

медыцынскай вучэльні, дзе будучых медыкаў 

вучылі не толькі дыягностыцы і рэцэптуры, але 

і маляваць, фатаграфаваць, вершы складаць і 

на сцэне выступаць... 

Да слоў “Мая залатая Бенгалія, // Я 

закаханы навек...” далучаю з Паднябесся 

продкаў: 

– Векавечная ва ўзнёсласці Беларусь! 

Улюбённа малюся на Твае высоты-шыроты 

духоўнай нязбытнасьці. Будзьма! 
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Рабіндранат Тагор  

(7.05.1861—7.08.1941) 

Мая залатая Бенгалія 

(Амар шонар Бангла) 

О мая залатая Бенгалія, 

Закаханы ў цябе я да смерці! 

Неба павевы заўжды – у душы 

Гучаць мне мелодыямі на флейце. 

О Маці, у мангавых пушчах тваіх 

Вясной напаўняю я чарамі ўздых. 

Ах! 

Матуля, гляджу на асенія сенажаці: 

Палоняць прыгоствы, зямелькі багацці. 

Травіцы жывіца, адценняў мігценні, 

Пяшчоты прыроды – мае летуценні. 

Карэнні баньянаў бы коўдрай прыкрала, 

– 

І бераг рачулкі суквецце скарыла! 

Мне з вуснаў Матулі парады-прызнанні 

– 

Нібыта нектара частуначак ранні. 

Ах! 

А будзе твой подых, Матуля, з 

маркотай, – 

Я – побач: сатру свае слёзанькі ўпотай. 

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

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

“Мая залатая Бенгалія” – Гімн 

Бангладэш, прыняты да выканання ў 1972 г. 

Перастварэнне Сяргея Панізьніка 

(Праца, якая робіць “далёкае – блізкім, а 

чужое – родным”: – паводле 

напісанага Нобелеўскім лаўрэатам – 

Сяргей Панізьнік 

На малюнках: “Рабіндранат Тагор” – 

8.05.1961 г.; “Пашкава” – 21.05.1960 г.; 

“Дарога на Любуж” – 15.05.1960 г.; 

аўтапартрэт – 10.05.1960 г.; здымак у лякарні – 

1961 г. 

МАРТЫРАЛОГ МЁРШЧЫНЫ 

У наш час, асабліва ў Расеі, ідзе хваля 

ўсхвалення Іосіфа Сталіна, якому ізноў пачалі 

прыпісваць непамерныя заслугі ў развіцці 

Расіі. Ёсць і на Беларусі прыхільнікі 

сталінізма. Таму з гэтага нумара мы пачынаем 

друкаваць імёны і біяграфіі іншых землякоў, 

хто стаў ахвярай рэпрэсій распачатых па 

указцы “правадыра ўсіх народаў”, бо спіс у 

раённай кнізе “Памяць” вельмі кароткі. 

ДЫВІЗІЙНЫ КАМІСАР ВАСІЛЬ 

АПАНАСАВІЧ ШУЛЬГА  

Нарадзіўся наш зямляк у снежні 1890 

года ў вёсцы Дворнае Сяло Дзісненскага 

павета Віленскай губерніі ў сялянскай сям’і. 

Закончыў двухкласнае народнае вучылішча ў 

Мёрах. Сям’я была малазямельнай, таму 

Васіль рана зведаў цяжкую працу дрывасека, 

грузчыка, працаваў рабочым на чыгунцы, 

качагарам, дапамагаў слесару ў рамонтных 

майстэрнях. Актыўна ўдзельнічаў у 

рэвалюцыйных падзеях 1917 года ў 

Петраградзе ў складзе атрада Чырвонай 

гвардыі Абухаўскага раёна. Добраахвотнікам у 

лютым 1918 года пайшоў у Чырвоную Армію. 

Ваяваў у 1918 – 1920 гг. на Заходнім, 

Паўночным, Паўднёвым франтах 

грамадзянскай вайны. Падчас грамадзянскай 

вайны займаў наступныя пасады: намесніка 

ваеннага камісара Неўска-Абухаўскага раёна 

Петраграда, упаўнаважанага Саюза камун 

Паўночнай вобласці на Паўночным фронце, у 

сакавіку – кастрычніку 1919 года быў членам 

выканкама Петраградскага Савета. 

Напрыканцы кастрычніка 1919 года па 

партыйнай мабілізацыі быў накіраваны на 

Паўднёва-Заходні фронт, дзе займаў пасаду 

ваенкама кіравання фарміравання фронту. У 
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пачатку 1920 года накіраваны ў 1-ую Конную 

Армію, дзе займаў пасаду намесніка 

начальніка палітаддзела арміі. 

 У час вайны Савецкай Расіі з Польшчай 

і Ўрангелем быў начальнікам палявога аддзела 

гэтай арміі. Потым займаў пасаду ваеннага 

камісара штаба 1-й Коннай Арміі Будзённага. 

Пасля грамадзянскай вайны працаваў на 

адказных пасадах палітскладу Чырвонай Арміі. 

У 1921 – 1922 гг. – ваенны камісар 19-й, а 

потым 6-й Чангарскай кавалерыйскіх дывізій. 

Потым да лютага 1923 года быў Чарапавецкім 

губернскім камісарам. У лютым 1923 г. 

камандзіраваны ў распараджэнне 

Петраградскай ваеннай акругі. Да ліпеня 1923 

года – намеснік камандзіра 16-й Сімбірскай 

стралковай дывізіі па палітычнай частцы. З 

ліпеня 1923 года наш зямляк прызначаны на 

пасаду ваеннага камісара Паўночна-Дзвінскай 

губерні, а з сакавіка 1925 года – ваенкамам 27-

й Омскай стралковай дівізіі. Потым на працягу 

года працаваў на пасадзе ваеннага камісара 64-

й стралковай 

дывізіі. Праз 

год 

прызначаны 

начальнікам 

палітаддзела 

9-й Данской 

стралковай 

дывізіі. У 

верасні 1926 

года 

накіраваны 

на Курсы 

ўдасканален

ня 

вышэйшага 

палітычнага 

складу. Прызначаны начальнікам палітаддзела 

55-й Курскай стралковай дывізіі. Са студзеня 

1929 г. з’яўляўся адказным сакратаром 

партыйнай камісіі Маскоўскай ваеннай акругі. 

У гэтым годзе яго дзейнасць адзначана 

высокай урадавай узнагародай – ордэнам 

Чырвонага Сцяга. У верасні 1930 года  

залічаны слухачом курсаў марксізму-ленінізму 

пры Камуністычнай акадэміі, але яе не 

скончыў, бо ў лютым 1932 года быў 

прызначаны памочнікам каменданта 

Уладзівастоцкага ўмацаванага раёна па 

палітычнай частцы. З мая 1933 года ўжо быў 

на пасадзе начальніка палітатдзела Упраўлення 

абарончага будаўніцтва Марскіх сілаў 

Далёкага Ўсходу. З чэрвеня 1934 г. В. Шульга 

прызначаны начальнікам палітаддзела 

Благавешчанскага ўмацаванага раёна. 

Чарговую высокую ўрадавую ўзнагароду – 

ордэн Чырвонай зоркі – атрымаў у 1936 годзе. 

У 1938 годзе залічаны ў распараджэнне 

Упраўлення па камандна-начальніцкім складзе 

Чырвонай Арміі. Узнагароджаны ордэнам 

“Знак Пашаны”. Пасада дывізійнага камісара 

адносілася да вышэйшага ваенна-палітычнага 

складу Чырвонай Арміі. Гэта генеральская 

пасада, якую атрымала не так і шмат 

палітработнікаў, мала хто з іх застаўся  жывым 

пасля сталінскіх рэпрэсій. Трагічны лёс 

напаткаў і нашага земляка Васіля Апанасавіча 

Шульгу. Яшчэ ў 1937 годзе рэпрэсіі закранулі 

вышэйшых савецкіх ваеначальнікаў. Сталін 

уключыў В. К. Блюхера, які камандаваў арміяй 

на Далёкім Усходзе, у склад спецыяльнай 

судовай прысутнасці па “Справе 

Тухачэўскага”. Смяротнае пакаранне было 

вынесена самому Тухачэўскаму і многім яго 

паплечнікам у чэрвені 1937 года. Але рэпрэсіі 

працягваліся, неўзабаве арыштавалі Блюхера, 

хаця сам ён быў яшчэ ўзнагароджаны другім 

ордэнам Леніна. Па ўсім бачна, што гэтая 

хваля арыштаў захапіла і дывізіённага камісара 

В. А. Шульгу, які быў блізка знаёмы з 

маршалам. Яго затрымалі 21 ліпеня 1938 года. 

Вядома, што нават маршал Блюхер у 

Ляфортаўскай турме цярпеў здзекі і катаванні. 

Відаць, і лёс адказнага сакратара армейскай 

камісіі Васіля Апанасавіча Шульгі быў не 

лепшым. 15 красавіка 1939 года яго, як 

“удзельніка антысавецкай ваенна-фашысцкай 

змовы”, прысудзілі да расстрэлу, і ўжо на 

наступны дзень прысуд быў прыведзены ў 

выкананне. Месца пахавання нашага земляка –   

Камунарка ў Маскоўскай вобласці. В. А. 

Шульга рэабілітаваны пасля ХХ з’езда КПСС 

15.12.1956 года. Пры падрыхтоўцы 
артыкула выкарыстаны матэрыялы з 
кнігі Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. 
Расстрелянная элита РККА 
(командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, 
комдивы и им равные). 1937 – 1941. 
Биографический словарь. М., 2012, с. 381 – 

382. 



Мёрская даўніна, октябрь, 2019 

12 

 

ВЕРШ МАР’ЯНА ДАРГЕЛЯ 

АЗБУКА 

Прывітанне, 

маленькі чытач, 

Уважліва слухай і для сябе зазнач: 

З літараў складаюцца словы, 

З родных словаў складваецца 

мова. 

З літары А – пачынаецца 

Буквар.  

Ён у цябе – найцаннейшы дар.  

Цябе ён навучыць чытаць, 

праз літары зможаш свет пазнаць.     

А – Айчына, адзінства 

наша,  

любы мой, 

наш край, дзе мы жывем с табой,   

дзяды, бацькі і дом тут твой. 

Б – Беларусь – краіна 

наша   

           так здаўна завецца.  

Носім мы яе з сабой у сэрцы.   

В – вясна, вярба, вясёлка, 

веды –   

старайся больш усяго пазнаць,  

каб  краіне і сабе карысным стаць.   

Г – галава, герой, гук галосны. 

Вучыся гаварыць і карыстацца 

словам:    

слова – мудрасці аснова.  

Д – дом, дзе ты жывеш, 

    дзядуля, любіш ты якога,  

кажаш: “Добры дзень”,  калі 

ўстаеш,  

“Дабранач” – як спаць адходзіш.    

Е – еднасць – наш народ яднае.  

Дапамагай і ты ўсім, 

хто ў тым патрэбу мае.  

 Ё – ёлка, дзед Мароз, Новы год. 

У ім ты падрасцеш. Хай  будзе ён

 удачным для цябе – 

наступны  год. 

 Ж – жыццё,  жыта і жарт. 

Жывы і жвавы сябра Жэня.  

Словаў  шмат, старайся іх усе 

запомніць, мой маленькі брат. 

З – зямля – планета, на якой 

жывем,  

завод на якім працуе тата,  

зялёны квятнік ля хаты,    

і зялёны гай, зязюля дзе кукуе. 

І – літара можа словы злучаць,   

інфармацыю карысную даць, 

ёсць праз яе і вакно ў сусвет,    

             называцца яно – інтэрнет.   

    К – культура, калектыў і 

каляндар.   

Каб культурным, кампетэнтным 

быць,  
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трэба многа ведаць і людзей 

любіць.         

Л – літара лагодная, мой любы:   

лета ласкавае, ліпа з пчаламі,   

белы лебедзь і людская любоў.   

    М – мама – слова тваё першае.     

Мова – мноства словаў розных 

мае, 

слоўнік моўны іх  змяшчае,  

каб ведаў ты, як правільна пісаць    

і як разумна што і дзе cказаць.  

Н – навука – старайся больш 

пазнаць,  

вучоным тады зможаш стаць! 

Каб вучыцца добра – старацца  

трэба  больш  

і менш гуляць. 

 

О – слоў нямнога  

на літару гэту пачынаецца,      

затое ў словах унутры, 

часта яна сустракаецца.    

  

П – больш за ўсё на літару словаў:   

а найгалоўнае з іх – праўда! 

Праўдзівым хочаш быць? 

Старайся, любы, не хлусіць. 

    

Р – раніцою, як прачнешся, 

радасна ўсміхайся і ручкай  

з другімі з радасцю прывітайся.       

С – слова, яно абазначае ўсё на 

свеце,  

усё сваю назву мае:    

запамінайце ж словы, дзеці.   

    

Т – твой тата, таварыш Толя,  

танец танга, танк, таксі, 

і нават тоўстая таполя.  

У – увага на ўроку умацуе веды,  

уважлівым удача ўдаецца,     

узыйдзеш на вяршыню ведаў – 

узнагарода там і табе знайдзецца.    

  

Ф – у горадзе фестываль 

феерычны:  

на плошчы  б’е фантастычны   

фантан,  

ноччу  ён ззяе, як небасхіл 

арктычны.  

 

Х – хлеб – аснова нашага з табой 

жыцця. 

Твой сябра – хлопчык Хрыстафор,  

з якім ты ў хованкі гуляеш. А 

яшчэ: 

Хома – хамячок і Хруша – 

парсючок. 
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Ц – цырк, які да нас прыехаў, 

клоун Ціша – крыніца смеху, 

Цыцылія – канатаходца,  

пад купалам яна, бы зорка, 

свеціцца.   

 

Ч –Ты чалавек. Помні! – вяршыня 

прыроды, 

таму любі і шануй яе, як маму, 

будзь добрым сябрам ёй і сынам 

родным!   

 

Ш – школа – тваё вакно ў жыццё,  

твой першы крок у пазнанні свету, 

вучыся добра і не забывай  

роднай школы сцен пагэтаму.  

 

Ы – слоў няма у нашай мове, 

якія з гэтай літары пачынаюцца,  

затое мноства “ы” ўнутры і на 

канцы.  

 

Э – эскімо – тваё марожанае 

смачнае,  

эрудыт – чалавек, які многа ведае. 

Старайся стаць і ты такім.    

 

Ю – юннат – юны натураліст, 

ён вывучае і ахоўвае прыроду,  

прыносіць вялікую карысць  

 і прыродзе, і народу.  

 

Я – каб стаў твой розум ясным, 

ніколі дарэмна не крыўдуй,  

разважаць вучыся, не хваліся, 

  умерана перад другімі 

ганарыся. 

Memoria 

28 кастрычніка 2019 года скончыўся на 

дзевяноста пятым годзе жыцця зямны шлях 

Ермалёнак Барбары Адамаўны. Нарадзілася 

яна ў вёсцы Жэймяны Браслаўскага павета 28 

красавіка 1925 года. У 1939 годзе, маючы 

выдатныя здольнасці, не пажадала працягваць 

далейшую вучобу ў рускай школе. Да пенсіі 

працавала ў калгасе, узнагароджана медалём 

“Ветэран працы”. Нягледзячы на тое, што ўсё 

жыццё была звычайнай працаўніцай, дзякуючы 

дапытлівасці, выдатнай памяці, шмат да 

апошніх дзён жыцця захавала звестак аб 

мінулым краю, звычаях, абрадах сваёй 

мясцовасці. Дзякуючы яе выхаванню, сын 

Вітаўт Ермалёнак стаў краязнаўцам і 

музейшчыкам. Багатая дыялектная мова, якая 

склалася ад сумеснага існавання розных 

народаў на Браслаўшчыне, дзякуючы запісам 

Барбары Адамаўны будзе надрукавана 

асобным слоўнікам.  
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