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Мой прадзед Васіль 

 

Майго прадзеда звалi Бялкоўскi Васіль 

Сямёнавіч. Ён нарадзіўся ў 1924 годзе 12 

красавіка ў вёсцы Філіпавічы Копыльскага раёна 

Мінскай вобласці ў вялікай сям’і, дзе было сямёра 

дзяцей: пяць братоў і дзве сястры. Бацькі 

прадзеда, тата Сямён Бялкоўскі, маці Анастасія 

Перасаляк, былі працавітымі сялянамі. Сям’я 

займалася развядзеннем сельскагаспадарчай 

жыўнасці: кароў, свіней, авечак, кур. Прадзед 

Васіль закончыў 4 класы. Калі пачалася  Вялікая Айчынная вайна, яму 

было 17 гадоў. У рады Савецкай арміі дзеда прызвалі ў 1944 годзе, дзе 

12 чэрвеня прыняў прысягу на вернасць Айчызне. Ён ваяваў радавым на 

Краснаслабоцкім 

фронце. Пасля 

заканчэння вайны яго 

ўзнагародзілі ордэнам 

Айчыннай вайны II 

ступені, медалямі за 

ўзяцце Бярліна і 

Кёнігсберга. У 1946 

годзе вярнуўся ў роднае 

мястэчка, працаваў будаўніком. Жонку прадзеда, маю прабабулю, звалі 

Марыя Апанасаўна. Яна працавала даяркай у калгасе. У прадзеда 

нарадзіліся дзяўчынка Ніна і тры хлопчыкі – Мікалай, Аляксандр, Генадзь 

– адзін з іх мой дзядуля, якога я вельмі люблю. Памёр прадзед 26 

лістапада ў 1991 годзе. На сённяшні дзень у яго 8 унукаў і 11 праўнукаў.  

Харковіч Яна,  

7 “А” клас 



Так як мой прадзед Васіль быў будаўніком, ён пабудаваў для сваёй 

сям’і ў 1961 годзе ў вёсцы Падмажжа вялікі дом, у якім нарадзілася і 

расла мая маці. Нават цяпер мы прыязджаем туды ўсёй сям’ёй і 

праводзім там добра час. 

Я вельмі ганаруся сваім прадзедам. Яго ўзнагароды, дакументы і 

іншыя рэчы захоўваюцца ў нашай сям’і. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Гаўрыловіч Аляксей Ігнатавіч 

 

         Мой прадзед, Аляксей Iгнатавiч, нарадзіўся 

ў 1913 годзе ў вёсцы Вятчыны Жыткавічскага 

раёна Гомельскай вобласці. Ажаніўся ў 1933 

годзе. Ужо маючы сям’ю, з’ехаў у Бабруйск 

вучыцца на шафёра. Пачыналася калектывізацыя 

і ў далейшым раскулачванне. Бацька майго 

прадзеда, Ігнат, падзяліў сваю вялікую маёмасць 

сярод сваіх сыноў. Такі ход дазволіў пазбегнуць 

раскулачвання і высылкі сям’і ў Сібір. Астатняе з 

хатняй гаспадаркі было перададзена ў калгас. 

         Пасля вучобы, атрымаўшы правы на кіраванне аўтамабiлем¸ 

прадзед Аляксей працаваў вадзіцелем. 

         Пачалася Вялікая Айчынная вайна, пачатак якой ён сустрэў за 

рулём, і ўжо на трэці дзень  быў прызваны на фронт. Мой прадзед быў 

вадзіцелем трактара-цягача, які цягнуў баявыя гарматы, што стралялi на 

12 кiламетраў удалеч. Так Аляксей Ігнатавіч трапіў у артылерыйскі 

полк. Гэты полк быў сфарміраваны паблізу горада Саратава. 

          Ішла вайна. Была суровая зіма не толькі ад жудасных маразоў, але 

і ад голаду. Праходзілі баі. Задачай цягачоў было своечасова і хутка 

перацягваць гарматы на новыя пазіцыі, каб варожая разведка не 

заўважыла іх. За кожнай машынай было замацавана шэсць гармат. 

Расставіўшы ўсе гарматы па пазіцыях, воіны таксама маскіравалі і 

трактары каля кустоў або ў лесе. 

         Аднойчы пры перамяшчэнні на новае месца цягач удала праехаў 

па прасёлкавай дарозе, але кола гарматы, што цягнулася ззаду, наехала 

на міну... 

Мядзюн Андрэй,  

9 “А” клас 



Пачуўся выбух. На гармаце сядзеў 

наводчык, сябар і таварыш майго 

дзядулі. З-за выбуху яго адкінула ў 

бок на некалькі метраў. Трактару 

пашкодзіла гусеніцу, але Аляксей 

застаўся жывы, выпаўшы з кабіны. 

Апамятаўшыся пасля лёгкай 

кантузіі, ён кінуўся шукаць сябра, 

знайшоў яго жывым, і абодва былі 

ўражаны, напалоханы, здзіўлены: і 

як толькі засталіся жывымi?! 

         …Дзядуля быў на Курскай 

дузе ў трэцім кальцы абароны. Калі 

першае і другое кальцо не 

справілася б са сваёй задачай, то ў 

бой уступілі б яны. 

         Гэта былі страшныя баі, 

страшэнныя страты. Не хапала не толькі часу, але і інструмента на 

рамонт трактароў. Быў аддадзены загад здаць увесь інструмент, аднак 

дзядуля пераканаў свайго камандзіра пакінуць хоць трохі ключэй. 

Дробны рамонт цягача можна рабіць і самому, таму інструмент 

неабходны. 

         Шмат распавядаў дзядуля сваiм дзецям пра вайну… 

         Асаблiва запомнiўcя эпізод страшнай бамбардзіроўкі ля возера 

Балатон у Венгрыі. Трэба было авалодаць вышынёй, дзе ўмацаваліся 

фашысты. Тры дні жудасна бамбілі нашы пазіцыі. Перацягаўшы 

гарматы з адной пазіцыі на іншую, салдаты маскіравалі трактары ў 

найбліжэйшым лесе. Не адыходзячы ад цягача, самі хаваліся пад імі пры 

Мой прадзед, Гаўрыловіч Аляксей 

Iгнатавiч, салдат артылерыйскага 

палка 



бамбёжцы. Але аднойчы, проста інтуітыўна, дзядуля адбег ад трактара i 

схаваўся ў бліжэйшай лагчынцы. Ад выбуху яго засыпала зямлёй. Бомба 

трапіла прама ў яго трактар. Адкапаў дзеда яго сябар, зямляк. Дзядулю 

аглушыла  –  і тры дні ён нічога не чуў. Потым слых аднавіўся, і ён 

адразу ж сеў за руль. 

         Мой прадзед вызваляў Румынію, Чэхаславакію, Югаславію, 

Венгрыю. Як і заўсёды на вайне ішлі жорсткія баі, фашысты люта 

супраціўляліся. Тэхніку трэба было вельмі берагчы, бо ад яе шмат у чым 

залежаў зыход бою, адзін цягач перамяшчаў як мінімум шэсць гармат. 

 

          Быў яшчэ адзін выпадак. Замаскіраваліся артылерысты ў 

невялікім ляску i раптам бачаць, што па полі ля краю лесу ідзе калона 

немцаў у поўным узбраенні. Зразумеўшы, што не паспеюць заняць 

абарону, байцы па знаку камандзіра затаіліся, нічым не выдаўшы сябе. 

З аднапалчанамі  

(мой прадзед, Аляксей Iгнатавiч, у першым радзе крайні справа) 



Калона фашыстаў прайшла міма. Ужо два разы дзед мінуў відавочную 

смерць. 

          Вярнуўся дадому толькі ў жніўні 1945 года. Яго сустрэлі жонка і 

трое сыноў, малодшы з іх, які нарадзіўся ў верасні 1941 года, убачыў 

бацьку ўпершыню. Бацька пачаставаў іх кавалачкамі цукру, якія ён 

збярог. На што малодшы сын сказаў: "Лепш бы ты прынёс нам хлеба". 

        Пасля вайны ў майго прадзеда нарадзiлiся яшчэ дзве дачкi, адна з iх 

мая бабуля. 

         Мноства ўзнагарод было ў дзеда Аляксея, але, на жаль, яны не 

захаваліся: дзядуля мой раздаў іх дзецям як цацкі. 

         Пачалося мірнае, але цяжкае жыццё. У першую пасляваенную зiму 

было вельмi холадна, жылі ў зямлянцы: усе дамы спалілі немцы.  

Дзядуля працаваў брыгадзірам, настойвалі, каб пагадзіўся быць 

старшынёй калгаса. Але ён усяляк адмаўляўся, разумеючы ўсю 

адказнасць  –  за любы промах у галодным краі жорстка каралі. А чым 

карміць усё і ўсіх? 

         Паціху мірнае жыццё наладжвалася. Працаваў дзядуля старшынёй 

сельскага выканкама, на смалзаводзе, у лясніцтве. Памёр у 1990 годзе. 

                                     Каралеўскімі замкамі 

                                     Ганарацца,  

                                     Саборамі. 

                                     Мы – зямлёй партызанскаю, 

                                     Перамогай над ворагам.  

                                     Нехта хваліцца рознымі 

                                     Трыумфальнымі аркамі. 

                                     Мы – аршанскімі соснамі, 

                                     Магілёўскімі хмаркамі. 

                                     Хай наўкол электроніка 

                                     І машын табуны, – 

                                     Плача тоненькі, тоненькі 

                                     У сэрцы голас вайны. 

                                                                                               Пімен Панчанка   



Подзвіг жывы і вечны: мой  удзельнік Вялікай Айчыннай 

 

         Вялікая Айчынная вайна скончылася 

амаль 75 гадоў таму – і зноў у гэтым годзе 

мы будзем адзначаць чарговую юбілейную 

дату. Мае аднагодкі не чулі рову самалётаў 

і свісту куль, не бачылі зарываў 

пажарышчаў і выбухаў бомбаў, не ведалі 

жахаў вайны. Мы жывём мірна і шчасліва: 

вучымся і працуем, радуемся і сумуем, 

марым і сябруем... Але бываюць хвіліны, 

калі з асаблівай вастрынёй разумееш, што ўсім нашым жыццём мы 

абавязаны тым, хто змагаўся за нашае светлае будучае. І, чым далей 

адыходзяць ад нас гады вайны, тым больш нам хочацца даведацца пра 

тых, хто даў нам свет, хто не шкадаваў свайго жыцця ў баях за наша 

шчасце і свабоду. 

         Пра вайну і маё пакаленне, і пакаленне маіх бацькоў ведае не 

толькі з кніг, кінафільмаў, спектакляў. Дзякаваць Богу засталіся яшчэ 

жывыя сведкі тых часоў. І таму галоўнае – гэта апавяданні ветэранаў, 

яны, як жывая крыніца, «сілкуюць» нашу ўдзячную памяць. У кожнай 

сям’і ёсць свая маленькая гісторыя вайны, і мы павінны як мага больш 

даведацца пра подзвіг нашых дзядоў і прадзедаў – слаўных абаронцаў 

Радзімы! Нашу сям’ю таксама не абышла такая  гісторыя ... 

         Я хачу расказаць пра свайго прадзядулю.  

         Біяграфія  майго прадзеда, Матусевіча Івана Іосіфавіча, жыхара 

вёскi Паледзі, ветэрана вайны і працы, адметная. Нарадзiўся ён 22 

лютага 1912  года ў шматдзетнай сям’і. 

Пархімовіч Максім,  

9 “Б” клас 



         Прыйшоў час – быў прызваны ў Чырвоную Армію ў 1939 годзе. 

Адслужыў, вярнуўся дадому. Жыў звычайным мірным жыццём –

працаваў дырэктарам школы ў Лагойску. Жаніўся і нарадзіліся дачка і 

сын. А потым пачалася Вялікая Айчынная вайна…  

         Гвардыі лейтэнант, 

Матусевіч Іван Іосіфавіч, быў 

камандзірам гарматы цяжкага 

танкавага батальёна 138 

танкавай брыгады ў складзе 

Паўднёва-Заходняга фронта. 

          Яго батальён прымаў 

удзел у вельмі цяжкай баявой 

аперацыі – пераадоленню ракі 

Вісла і абароне створанага на 

левым беразе ракі плацдарма. 

Менавіта ў баях па абароне 

плацдарму і вызначыўся мой продак: 18 жніўня 1944 года ён першым 

уварваўся ў абарону немцаў і агнём з кулямётаў і гарматы, гусеніцамі 

танка знішчыў фашысцкіх захопнікаў.  



         За гэты подзвіг 12 жніўня 1945 года прадзед і быў узнагароджаны 

Ордэнам Айчыннай вайны I ступені! Вось такім адважным быў мой 

любімы дзядуля. 

         Пра баявы шлях прадзеда сведчаць і іншыя ўзнагароды:  

Ордэн Чырвонай Зоркі (30.09.1942),  

Медаль «За адвагу» (23.04.1943),  

 

 

 

 



Ордэн Айчыннай вайны II ступені (01.03.1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Пасля вайны прадзед зноў вярнуўся да мірнага жыцця на радзіму. 

Нарадзіліся яшчэ двое дзяцей. Ён зноў пачаў працаваць дырэктарам у 

школе. У яго вучыўся вядомы беларускі паэт Ніл Гілевіч, з якім ён 

сябраваў потым шмат гадоў.  

 

         Праз некаторы час працаваў першым сакратаром абкама КПБ у 

Лагойску, а з 1961 года ў Мінску старшынёй Мінскага абкама 

прафсаюза работнікаў асветы, вышэйшай школы і навуковых устаноў. 

         Мой прадзед пражыў доўгае жыццё і памёр на 82-ім годзе. На 

жаль, нам не давялося сустрэцца. Але я вельмі ганаруся ім. Заўсёды 

буду памятаць і бясстрашнага воіна, і грамадскага дзеяча, і проста 

добрага чалавека – свайго прадзядулю – і вучыцца ў яго любові да 

Радзімы, смеласці, упартасці, працавітасці. 

Драўляны будынак школы ў Лагойску, дзе працаваў мой прадзед 



Хай ніколі вайна не ступіць на нашу зямлю 

 

           Мая стрыечная прабабуля Ніна 

(Фядзюк-Грысюк Ніна Пятроўна)  

нарадзілася на хутары Шыпулішчына 5 

снежня 1923 года ў сям’і ляснічага. Акрамя 

дзяўчыны ў сям’і былі яшчэ брат і сястра. 

Жылі дружна, заўсёды разам працавалі; і 

хоць выхоўваліся дзеці строга, але  праблем 

і спрэчак ніколі не было. 

         Перад Вялікай Айчыннай вайной сям’я пераехала ў вёску 

Прывітанні Талачынскага раёна. Ніна разам з братам працавала ў 

калгасе. З раніцы і да позняга вечара даводзілася выконваць цяжкую 

сялянскую працу  –   ад праполкі калгаснага поля да ўборкі ўраджаю. 

         Але прыйшла вайна, і спакойнае жыццё для людзей скончылася. 

Ужо да ліпеня 1941 года вёска Прывітанні апынулася на тэрыторыі, 

занятай ворагам. Фашысты ўстанаўлівалі свой парадак. Акупанты ўвялі 

працоўную павіннасць, канфіскоўвалі хатнюю жывёлу, адпраўлялі 

жыхароў на працу ў Германію. 

         Летам 1942 года ў навакольных лясах пачалі з’яўляцца 

партызанскія атрады. У адзін з іх, атрад імя Лявонава, уся сям’я і 

адправілася, ратуючыся ад чарговай карнай экспедыцыі фашыстаў. 

Усяго за час вайны акупанты забілі ў вёсцы Прывітанні каля 40 чалавек. 

         Паколькі старэйшы брат Аркадзь выдатна ведаў мясцовасць, яго 

партызаны ўзялі ў разведку. Бацька працаваў у зброевай майстэрні 

слесарам. Ніна дапамагала ў атрадзе па гаспадарцы: гатавала ежу, 

удзельнічала ў ахове лагера. Жанчыны з маленькімі дзецьмі жылі ў 

Ермашкевіч Ганна,  

9 “А” клас 



зямлянках паводдаль ад атрада. Елі мала, парою сілкаваліся збожжам з 

непрыбранага поля, грыбамі, ягадамі. 

         Аднойчы гітлераўцы ўзялі партызанскі атрад у кола і пачалі 

абстрэльваць. Потым з’явілася авіяцыя. Людзі беглі праз лес і балота, 

ратаваліся як маглі. Ваду і ежу прасілі ў навакольных вёсках. Але праз 

пэўны час атрад усё ж выйшаў з акружэння. 

         Цяжка было. У партызанскім атрадзе Ніна разам з роднымі 

правяла два гады. У адным з баёў быў паранены брат Аркадзь: яго 

адправілі на самалёце ў шпіталь на Вялікую зямлю. Падчас чарговай 

карнай экспедыцыі трапіў у палон і быў адпраўлены ў Трасцянец 

бацька, які там i застаўся.  

         Вестка аб вызваленні савецкімі 

войскамі роднай зямлі, па словах 

прабабулі, стала самай яркай падзеяй у яе 

жыцці.  Але ў лясах яшчэ хаваліся 

недабітыя фашысты. Ніна ў складзе 

партызанскага атрада займалася 

прачэсваннем лясных масіваў і балот. Іх 

атраду ўдалося знайсці і перадаць 

вайсковаму камандаванню трох немцаў. 

          



       Паступова людзі прывыкалі да звычайнага даваеннага парадку і 

вяртанню да ціхага, спакойнага і мірнага жыцця, так доўга чаканага 

ўсімі. Але наступіў галодны час, працы і грошай ні ў кога не было, а на 

заробкі ў горад не пускалі і трымалі ў калгасе, які таксама трэба было 

адраджаць. Але некаторыя пачалі прасіць старшыню калгаса адпусціць 

іх працаваць у горад. Той не змог  вытрымаць націск, і баба Ніна з 

астатнімі жыхарамі пачалі ездзіць на цагляны завод. Працу 

прыходзілася рабіць самую розную, а плацілі часцей за ўсё ежай. 

         Праз некаторы час Ніна стала працаваць на трактарным заводзе ў 

Мінску. Брыгаду кожны дзень вазілі на працу з вёскі на грузавіку. 

        …Да вайны на хутары ў суседнім доме рос сімпатычны хлопец, які 

быў першым гарманістам на ўсю акругу. Звалі яго Пятром. Ён доўгі час 

заляцаўся да прыгожай дзяўчыны, маёй прабабулі, нават адгаворваў яе 

ездзіць на заробкі ў Мінск. Урэшце сэрца Ніны завагалася – і маладыя 

закаханыя распісаліся ў Калодзішчанскім сельсавеце, згулялі сціплае 

вяселле. Сваімі сіламі з мужам пабудавалі невялікі дом. 

         Вось ужо хутка дваццаць пяць 

гадоў, як не стала мужа бабулі. Усю 

працу па гаспадарцы доўгія гады ёй 

даводзілася выконваць самой, але ёй 

часта дапамагалі мая сям’я і і сацыяльная 

апека.  

         Апошнія гады жыцця бабы Ніны 

былі не з лягчэйшых. Жыццё ў адзіноце ў 

невялікім доме і хваробы з-за старасці 

вымусілі яе пераехаць у дом састарэлых. 

Там яна правяла апошнія некалькі гадоў і 

16 сакавіка 2017 года пакінула нас ва 



ўзросце дзевяноста чатырох гадоў. Мы з сям’ёй часта яе наведвалі; я да 

гэтага часу добра памятаю яе расповеды пра вайну, худыя 

маршчыністыя рукі і домік на ўскраіне вёскі. 

         Ваеннае ліхалецце бабуля Ніна ўспамінала са слязамі на вачах і 

маліла Бога, каб ніколі вайна не ступіла на нашу зямлю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 



Назаўсёды ў памяці маёй 

 
       Аб сваяках я даведалася ад сваёй маці і 

маёй цёткі Таццяны. Я была здзіўлена: колькі 

інфармацыі і дакументаў  яшчэ засталося пра 

іх, і мне было адначасова цікава і сумна 

слухаць, праз што прайшлі мае далёкія блізкія 

людзі.  

       Хахлоў Георгій Харытонавіч, мой прадзед, 

нарадзіўся ў вёсцы Любегошч (Браншчына) ў 

1920 годзе. Ён быў старэйшым у сям’і, дзе 

выхоўвалася восем дзяцей. Скончыў на пяцёркі сем класаў. У 1940 годзе 

скончыў тэхнікум і быў накіраваны на працу на Бытошскі шкляны 

завод. У тым жа годзе яго забралі ў войска і 

накіравалі на афіцэрскія курсы ў Сібір. У 

1941 годзе, у першыя ж дні вайны, ён быў 

ужо на фронце. 

         Мой прадзед спазнаў горыч 

паражэнняў вельмі хутка. У 1942 годзе ў 

баях пад Ржэвам ён быў кантужаны і 

паранены. Ачуняў ад раздзіранняў нямецкай 

аўчаркі і ўбачыў гітлераўцаў. Нягледзячы на 

вялікую страту крыві і раненні, яго прымусілі ісці. Галодны, 

напаўраспрануты, хворы, ён прайшоў па лагерах Беларусі, Польшчы, 

Германіі і апынуўся ў 1943 годзе ў Аўстрыі, у лагеры для савецкіх 

ваеннапалонных, якіх прымушалі працаваць на каменяломні. Ударам 

шылам у пятку адзін са здраднікаў будзіў кожную раніцу людзей на 

працу. На галаве ў прадзеда быў ірваны шрам – памяць аб карцары 

Яраш Ганна,  

9 “А” клас 



канцлагера. Аднаму паміраючаму ён у драўляным башмаку спрабаваў 

пранесці сырую бульбіну. За гэта яго збілі і шпурнулі ў карцар, а росту 

ён быў вялікага і стукнуўся галавой аб сцяну. Атрымаў сатрасенне 

мозгу і шрам, які вельмі доўга загойваўся. А побач, за калючым дротам, 

сытыя, добра апранутыя гулялі ў футбол французскія ваеннапалонныя. 

СССР, у адрозненне ад Францыі, не далучыўся да міжнароднага 

пагаднення аб ваеннапалонных – і абараняць нашых людзей не было 

каму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Пятага мая 1945 года Георгію Харытонавічу споўнілася 25 гадоў, і ў 

гэты ж дзень іх вызвалілі амерыканцы. Замучаным людзям далі пакеты з 

ежай – і многія, наеўшыся ёй, памерлі. Засталіся фотаздымкі майго 

прадзеда ў амерыканскай форме, так як пасля вызвалення ў людзей не 

было іншай адзежы. Мой прадзед застаўся сярод тых, хто выжыў, яго 

змясцілі ў шпіталь, дзе  лячылі шэсць месяцаў. Ён адмовіўся ехаць у 

іншыя краіны і вярнуўся дадому. Месца працы да выхаду на пенсію ў 

1980 годзе было адно.  

Лагерная картка майго прадзеда Хахлова Георгія 



       Яшчэ Георгій Харытонавіч да самай смерці  пісаў аб сваіх земляках, 

аб працоўных поспехах, шукаў герояў вайны і славіў іх. За што быў 

узнагароджаны ганаровымі граматамі і каштоўнымі падарункамі. У 

1995 годзе яго не стала. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Трагічная гісторыя і яго сям’і, тры браты майго прадзеда загінулі на 

фронце: Пётр – у Карэліі, Васіль – на Дняпры, спалілі жыўцом у 

Рослаўльскай турме маці Пелагею Андрэеўну за тое, што яе сын Сямён 

у 16 гадоў стаў партызанам. А пасля 

вызвалення Браншчыны Сямён 

добраахвотнікам пайшоў на фронт і загінуў 

у Беларусі.  

       Бацька Георгія, мой прапрадзед Хахлоў 

Харытон Тарасавіч, таксама ўдзельнічаў у 

вайне і атрымаў медаль «За баявыя заслугі» 

і ўзнагародны ліст. А гісторыя была такая: 

3-ці ўзвод і яго аддзяленне трапілі пад 

бамбёжку – і сяржант Хахлоў здолеў хутка 

Мой прадзед пасля вызвалення з канцлагера. 1945 г. 

Мой прапрадзед Хахлоў 

Харытон Тарасавіч 



замаскіраваць коней так, што не было ніякіх страт. І яшчэ адзін 

выпадак: зімой абоз з боепрыпасамі затрымаўся на шляху з-за снежных 

гурбаў, мой прапрадзед, не разгубіўшыся, арганізаваў перанос 

снарадных скрынь на руках на  лепшую дарогу і тым самым не дапусціў 

зрыву дастаўкі тэрміновага грузу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Мы не маем права забываць старонкі нашай гісторыі, мы павінны 

ведаць яе герояў. Вельмі рада, што такія героі ёсць і ў маёй сям’і. І як 

мае маці і цётка, я буду перадаваць гэта сваім дзецям. 



Памяць будзе жыць 

 

Раніцай 22-га чэрвеня 1941-га года 

Германія напала на Савецкі Саюз. Пачалася 

Вялікая Айчынная вайна. Час адносна 

спакойнага жыцця савецкага народа скончыўся. 

Пачаліся заклікі ў дзеючую армію, і тыя, хто 

раней нават і не трымаў зброю ў руках, зараз 

павінны былі абараняць сябе, сваіх родных і 

сваю зямлю.  

        Няма ніводнай сям’і, якая засталася 

некранутай пакутамі вайны. І мая таксама не 

стала выключэннем. З нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў час вайны 

змагаўся мой прадзед, Садомаў Пётр Іванавіч.  

       Нарадзіўся ён 26-га снежня 1919-га 

года ў вёсцы Кашаеўка Пачэлмскага раёна 

Пензенскай вобласці ў сялянскай сям’і. 

Пасля смерці бацькі ў 1926 годзе разам з 

маці і старэйшым братам пераязджае на 

сталае жыхарства ў горад Сочы, дзе ў той 

час лячыўся і жыў са сваёй сям’ёй родны 

дзядзька тады яшчэ малога Пеці, афіцэр 

царскай арміі Садомаў Васіль Іванавіч.  

       Пасля заканчэння Сочынскай сярэдняй 

школы мой прадзед у яшчэ мірным для 

краіны 1939 годзе быў закліканы ў рады Чырвонай Арміі. Яго накіравалі 

служыць у Талін, на флот. У той час там размяшчалася ваенна-марская 

база. 

Наркевіч Рыгор,  

9 “А” клас 

Мой прадзед у Таліне 

 



       Калі пачалася Вялікая 

Айчынная вайна, Талін быў 

акружаны немцамі. У канцы 

жніўня 1941 года пачалася 

эвакуацыя ваеннаслужачых, у тым 

ліку і маракоў. Адзіны шлях 

выратавання і вываду караблей 

Балтыйскага флоту праходзіў праз 

Фінскі заліў у Кранштат. Далей ён 

ішоў у Ленінград. З Таліна ў 

Кранштат выйшлі 225 караблёў і 

судоў (у тым ліку 151 ваенны 

карабель, 54 дапаможныя судны, 20 транспартаў) з больш чым 40000 

чалавек на борце. Сярод іх быў і мой прадзед. Да Кранштата дайшлі 

толькі 163 з іх. 

       Па ўспамінах дзядулі, асноўныя страты караблёў і судоў адбываліся 

з-за падрываў на мінах, вялікая колькасць якіх знаходзілася ў 

Балтыйскім моры. Акрамя гэтага, нямецкія бамбавікі пастаянна наносілі 

ўдары, расстрэльвалі людзей. Не шкадавалі яны і параненых, якіх 

перавозілі на караблях, адзначаных чырвоным крыжам. На дапамогу з 

паветра разлічваць не даводзілася, таму што большасць савецкіх 

аэрадромаў знаходзіліся пад кантролем ворага. Але цаной вялізных 

ахвяр і страт сярод людзей і ваеннай тэхнікі ўсё ж такі атрымалася 

вывезці з акружэння большую іх частку, няглядзячы на наймацнейшы 

націск праціўніка. Майму дзеду пашанцавала выбрацца жывым. 

       З Кранштату мой прадзед у складзе марской пяхоты разам з іншымі 

вайскоўцамі быў перакінуты ў блакадны Ленінград, дзе ён ваяваў да 

верасня 1943 года, абараняючы знакаміты “Неўскі пятачок” – плацдарм, 

Дзядуля (стаіць злева) з таварышамі 

 



на ўсходнім беразе Нявы. Савецкія 

вайскі ўтрымлівалі яго ў ходзе бітвы 

за Ленінград. Нягледзячы на тое, што 

ўсе спробы пашырыць плацдарм і 

развіць наступленне скончыліся 

няўдачамі, “Неўскі пятачок” стаў 

адным з сімвалаў мужнасці, гераізму і 

самаахвярнасці савецкіх воінаў. 

       За ўдзел у гераічнай абароне 

Ленінграда старшына Садомаў Пётр 

Іванавіч указам Прэзідыума 

Вярхоўнага Савета СССР ад 22 

снежня 1942 года ўзнагароджаны 

медалём “За абарону Ленінграда”.    

       27 верасня 1943 года ў баях на “Неўскім пятачку” дзядуля быў 

цяжка паранены ў нагу асколкамі снарада і адпраўлены ў глыбокі тыл у 

горад Улан-Удэ (Забайкалле).  

 

Пасведчанне аб узнагароджанні 

 

Копія даведкі мічмана 10-й 

Чырвонасцяжнай 

Сталінскай дывізіі 5-й 

марской асобнай брыгады 

Садомава Пятра Іванавіча 

аб тым, што 27 верасня 

1943 года ён быў цяжка 

паранены на фронце пры 

абароне СССР. 

Даведка выдадзена 2 

верасня 1944 года, №415, 

у/ч №937.  

Арыгіналы дакументаў 

дзеда пасля яго смерці 

захоўваюцца ў ваенкамаце 

г. Сочы 

 

 

 

 



       У шпіталі ён знаходзіўся да верасня 1944 года, пасля быў 

камісаваны па інваліднасці. Рана была настолькі цяжкай, што майму 

прадзеду маглі ампутаваць нагу, але лёс вырашыў інакш. З асколкамі ад 

ранення ён пражыў да канца свайго жыцця, штодня бінтуючы 

скалечаную нагу. Пасля ранення вайна для майго прадзеда скончылася.  

       У пасляваенныя гады дзядуля займаў шэраг кіруючых пастоў у 

сістэме бытавога абслугоўвання насельніцтва горада Сочы. Вёў 

актыўнае грамадскае жыццё, быў дэпутатам некалькіх скліканняў.  

       Таму і пасля 

вайны мой дзед не 

адзін раз быў 

узнагароджаны. 

За адвагу, стойкасць і 

мужнасць, 

выяўленыя ў 

барацьбе з нямецка-

фашысцкімі 

захопнікамі і ў   

азнаменаванне 40-

годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—

1945 гг., Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 11 сакавіка 

1985 года — ордэнам Айчыннай вайны І ступені. За працоўныя поспехі 

— ордэнам “Знак Пашаны”. Акрамя таго меў мноства медалёў, у тым 

ліку медаль Г.К.Жукава, медаль флатаводца Ф.Ф.Ушакова, а таксама 

медалі да юбілейных дат Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, знак 

“Франтавік 1941—1945”. 

                           …Ідуць гады. Пара забыцца 

                           На гром і смерч перадавой,  

Пасведчанне аб узнагароджанні 

 



                           Ды ветэрану часта сніцца 

                           І першы, і апошні бой. 

                           Ён не забыў ні сорак пяты 

                           Ні даваенныя пары. 

                           У васямнаццаць стаў салдатам, 

                           Калекам стаў у дваццаць тры. 

                           Былі і роспач, і трывога, 

                           І боль душы, і даль дарог, 

                           Ды ўсё гаіла перамога, 

                           Салдат савецкі перамог. 

                                                                             Ганна Новік 

       Памёр прадзед 19 ліпеня 2010 года. Памяць пра гераічнага дзеда, 

дакументы аб яго ўзнагародах, медалі і ордэны беражліва намі 

захоўваюцца. Але я вельмі шкадую, што не паспеў яго падрабязна 

распытаць пра вайну, пра яго змаганне. На жаль, усю інфармацыю пра 

дзеда я артымаў не ад яго, а ад маіх родных. Але я разумею, наколькі 

моцным быў гэты чалавек, колькі болю, пакут выпала на яго долю і на 

долю ўсяго савецкага народа. І калі я сустракаюся з нейкімі цяжкасцямі, 

то ўспамінаецца дзед. Бо калі ён змог выстаяць у час такой вайны, 

кожны дзень ходзячы побач са смерцю, то мае нейкія цяжкасці ўжо 

цяжкімі і не здаюцца. Я яго паважаю і ганаруся ім.  

       Памяць пра такіх, як мой прадзед, будзе жыць, бо іх жыццё і подзвіг 

не павінны забывацца. Новае пакаленне ўжо з нашых вуснаў будзе чуць 

пра сваіх продкаў, каб кожнае такое жыццё служыла сімвалам змагання  

і стойкасці. 

 



Вайна і гістарычныя падзеі ў лёсе маіх продкаў 

 

Гісторыя любой краіны – гэта гісторыя яе 

людзей. Гісторыю ствараюць самі людзі. Усе 

гістарычныя падзеі, што адбываліся ў нашай 

краіне, таксама  адбіваліся на лёсах жыхароў 

вёскі Банькаўшчына, на лёсе маіх продкаў па 

матулінай лініі  – роду Куракевічаў.  Так, у 

час, калі стваралі калгасы, адабралі ў майго 

прапрадзеда Куракевіча Станіслава 

Міхайлавіча (1870 – 1936) зямлю, якая была 

сэнсам яго жыцця. Каб сям’я жыла добра, 

працавалі ўсе. У кожнага былі свае абавязкі, а самі гаспадары ўлетку 

пачыналі працоўны дзень а чацвёртай гадзіне раніцы. Да такога ладу ў 

сям’і з павагай ставіліся аднавяскоўцы. Усё сваё жыццё прапрадзед 

працаваў і набываў невялікія кавалкі зямлі, каб потым даць сынам для 

самастойнага жыцця. Станіслаў Міхайлавіч памёр, як тады казалі, ад 

разрыву сэрца (ад інфаркту). Уся сям’я была аб’яўлена кулакамі. 

Адабралі не толькі зямлю, але і ўсю гаспадарку, скаціну, большую 

палову хаты, дзе зрабілі клуб. Менавіта там вырашаўся ў 1936 годзе лёс 

маіх родных – высылка альбо не. Дзякуючы аднавяскоўцам, якія 

прагаласавалі супраць, маю прапрабабулю з шасцю дзецьмі пакінулі 

дома.  Але неўзабаве забралі яе сярэдняга сына Антона Станіслававіча 

Куракевіча. Пра гэта сведчыць дакумент, змешчаны на сайце 

“Мемарыял”.  Менавіта адтуль мы, нашчадкі, даведаліся, што 

расстраляны і пахаваны прадзед Антон у Мінску, у Курапатах.  

Куракевич Антон Станиславович 

   Родился 15.07.1910, д. Баньковщина Минского р-на и обл.; поляк; 

образование н/начальное; кузнец, Колхоз "Октябрьская революция".     

Крукоўскі Уладзіслаў,  

9 “А” клас 



   Проживал: Минская обл., Минский р-н, д. Баньковщина.  

   Арестован 20 ноября 1937 г.  

   Приговорен: "тройка" 30 ноября 1937 г., обв.: 72 УК БССР - А/с 

агитация.  

   Приговор: ВМН, конфискация имущества Расстрелян 15 декабря 1937 

г. Место захоронения - Минск. Реабилитирован 18 апреля 1989 г. 

Прокуратура БССР 
   http://lists.memo.ru/d19/f186.htm 

Неабходна дадаць, што мае продкі былі каталікамі, таму і залічылі 

Антона Станіслававіча да палякаў.  

Але бяда не прыходзіць адна. Бедны 

беззямельны сусед-п’яніца Куракевіч 

Браніслаў пачаў шантаж, што напіша 

ананімку, калі старэйшая дачка – Марыя 

Станіславаўна (май 1914 – 05.04.1992) – не 

возьме з ім шлюб. Дзяўчына вызначалася як 

прыгажосцю, так і працавітасцю. 

Прапрабабулі Казіміры Феліцыянаўне  (1885 

– 1969) нічога не заставалася, як угаварыць і  

аддаць дачку за гэтага чалавека, тым самым 

выратаваць сям’ю ад высылкі. 

Падзеі Вялікай Айчыннай вайны 

таксама не абмінулі нашу сям’ю. Мой 

прадзед Куракевіч Іосіф Станіслававіч (19.01.1906 – 06.12.1985) 

прайшоў яе ад першага  да апошняга дня.  У ліпені 1941 года быў 

прызваны ў Чырвоную армію, у складзе 110 стралковага палка ваяваў на 

Калінінградскім фронце. Пад час абароны Заходняй Дзвіны быў 

паранены 6 верасня 1941 года каля горада Тарапец. Удзельнічаў у баях 

пад Волхавам у складзе 24 стралковай дывізіі, быў сувязным. У складзе 

артылерыйскага дывізіёну 144 стралковага палка ўдзельнічаў у 

Прабабуля Куракевіч 

(Скрага) Казіміра 

Феліцыянаўна 

http://lists.memo.ru/d19/f186.htm


наступальных баях на 1-ым Беларускім 

фронце, вызваляў Слуцк, Мазыр, а 24 

жніўня 1944 года быў вельмі цяжка 

кантужаны пад Брэстам. Скончыў вайну, 

вызваляючы Балгарыю ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у складзе ПАМ, 

працуючы кавалём. Узнагароджаны 

шматлікімі медалямі, якія, на жаль, не 

захаваліся. Мой прадзед прайшоў 

складаны ваенны шлях, бачыў не адзін 

раз вельмі блізка смерць і ўсе жахі 

вайны. Але ў пасляваенны час вельмі 

рэдка расказваў пра падзеі вайны. Калі ж 

пачынаў успамінаць, то пастаянна 

паўтараў: “Няма чаго расказваць. 

Вайна… Ваявалі…” Як узгадваюць яго дзеці, то толькі некалькі разоў іх 

тата апавядаў пра вайну. І не столькі пра самі ваенныя падзеі, колькі пра 

вытрымку людзей. Калі ваявалі пад Волхавам, трапілі ў акружэнне на 

шэсць месяцаў. Некалькі разоў немцы прапаноўвалі здацца. У жывых 

засталося некалькі дзясяткаў чалавек, якія, адступіўшы, схаваліся ў 

балоце. Некалькі разоў фашысты падыходзілі з сабакамі, але багна хавае 

ўсё. Амаль пяць месяцаў знаходзіліся салдаты ў балоце. Толькі пасля 

таго, як нямецкае кола было знята, людзі пачалі выходзіць.  Знясіленыя, 

згаладалыя, схуднелыя, хворыя, слабыя да такой ступені, што не маглі 

нават самастойна ісці, яны проста выпаўзалі. Вось тут пачалося 

выпрабаванне сілы волі кожнага чалавека. Урачы строга папярэдзілі, 

што есці ім нельга. Можна крыху піць, і толькі паступова пачынаць 

есці. Той, хто не вытрымліваў і наядаўся, паміралі.  



Мабілізаваны з войска мой прадзед быў толькі ў 1946 годзе. 

Менавіта тады ён вярнуўся дамоў. За 

гады вайны пацякла хата, многія 

гаспадарчыя пабудовы разбурыліся. Але 

самым моцным ударам стала смерць 

жонкі (забілі немцы) і маленькага сына, 

якога ён ніколі не бачыў. Сустакалі дома 

яго толькі старэйшы сын Анатоль, маці і 

сёстры. Трэба было жыць, гадаваць 

сына, весці гаспадарку. Пасля вайны 

Іосіф Станіслававіч пайшоў працаваць 

на чыгунку кавалём. А ў 1947 годзе 

ажаніўся на маёй прабабулі – Дзяўга 

Юзэфе Аляксандраўне (03.07.1920 – 

08.06.2000). Нарадзіліся дзеці, жыццё пачало наладжвацца, але здароўе 

стала пагаршацца. У 1985 годзе майго прадзеда не стала. 

Куракевич Иосиф Станиславович 
Год рождения: __.__.1906  

место рожд.: Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Ратомка  

№ наградного документа: 174  

дата наградного документа: 06.11.1985 

№ записи: 1524638762 

Орден Отечественной войны II степени  

Перечень наград    159/н 

27.04.1945 Медаль «За боевые заслуги» 

Звание: красноармеец  

в РККА с 06.1941 года 

№ записи: 46136033 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?


- данные в учетной картотеке 

Медаль «За боевые заслуги»  

Подвиг: 

 

       Вось гэтыя дакументы знайшла мая сям’я ў інтэрнэце. 

http://podvignaroda.mil.ru/?


Малодшы брат прадзеда Куракевіч Вацлаў Станіслававіч быў 

цесна звязаны з Тарасава-Ратамскім падполлем, а ў 1944 годзе быў 

прызваны ў савецкую армію і прапаў без вестак. Да 65-годдзя Перамогі 

над нямецкімі акупантамі быў створаны сайт https://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=5903504, дзе змяшчаецца інфармацыя аб 

салдатах, што прапалі без вестак, вызваляючы Заходнюю Еўропу. Мы 

даведаліся, што загінуў ён у Польшчы і пахаваны там.  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5903504
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5903504


Мая прабабуля Куракевіч Юзэфа Аляксандраўна ўзнагароджана 

званнем Ветэран працы і медалём. 

 

Прадзед Іосіф Станіслававіч і  

прабабуля Юзэфа Аляксандраўна Куракевічы, 1947г. 

 

Зараз у хаце (а згодна  дамавой кнізе хата пабудавана ў 1867 годзе) 

жывуць мая бабуля – Юдзіцкая Ада Іосіфаўна і дзядуля – Юдзіцкі 

Валяр’ян Аляксандравіч.  Калі прыязджаеш да іх, то самі сцены пахнуць 

неяк своеасабліва. Мая матуля пастаянна паўтарае, што гісторыя 

пачынаецца з гісторыі кожнага роду. Мы павінны ведаць тых,  хто даў 

нам жыццё, і адкуль нашыя карані. А чалавек, які цікавіцца сваім 

радаводам, можа будаваць сваю будучыню. 

 

Літаратура: 

Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Мінскага раёна. – Мн.: БелЭн, 1998. 

http://lists.memo.ru/d19/f186.htm 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5903504 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search 

http://lists.memo.ru/d19/f186.htm
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5903504
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«Только он не вернулся из боя» 

 

…Без перамогі свет не мілы. 

Калі не я, жыць будзе ўсё ж 

Зямля, што нас з табой расціла. 

Мікола Сурначоў 

 

 

Леанід Рыгоравіч Гаўрылаў 

(2 лютага 1918, в. Бердыж, Чачэрскі раён — 

1941, Слонім) 

     Першыя творы аўтара (1935) друкуюцца ў 

каляндарным зборніку “Аднагодкі”, у газетах 

“Гомельская праўда” і “Літаратура і 

мастацтва”, а пазней – у часопісе “Полымя 

рэвалюцыі”. 

     Пасля заканчэння Гомельскага 

педагагічнага інстытута (1940) прызваны ў Чырвоную Армію. Служыў у 

танкавых войсках механікам-вадзіцелем баявой машыны. З першых 

дзён Вялікай Айчыннай вайны — на фронце. Падрабязнасці апошняга 

бою пад Слонімам, што прыняў танкавы полк, у якім служыў Леанід 

Гаўрылаў невядомы. Прапаў без вестак. Было яму 23. 

 

Цішыня 

                             Цішыня над полем і над лесам, 

                             I на хаты пала цішыня. 

                             Сінім небам — месячык бялесы, 

                             Сінім небам — грае вышыня. 

                             I плыве, як грэчкі пах мядовы, 

                             I плыве, як васільковы пах, 

                             Ціхі смутак зеленагаловы 

                             Па вачах любімых, па губах. 

https://be.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1918
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B6
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/1941


                             Наш рубеж акованы гранітам 

                             I напят, як тонкая струна. 

                             Ды спрабуй струну тую крані ты — 

                             Адзавецца грукам перуна. 

                             А пакуль спакойны зараніцы, 

                             П’юць расу палеткі на зары,— 

                             Сцерагуць свяшчэнную граніцу 

                             Усе таварышы, усе мае сябры! 

                             Вось таму над лугам, над садамі 

                             I на воды пала цішыня, 

                             I дарог мядзянымі слядамі 

                             Пабрыла нямая даўжыня. 
                                                                                                        1941 

 

Алесь Жаўрук 

(Аляксандр Дзмітрыевіч Сінічкін) 

(19 жніўня 1910, Сянно —  

23 жніўня 1942, Сталінград) 

     Друкаваўся з 1926 г. (газеты «Магілёўскі 

селянін» і бабруйская — «Камуніст»). Выдаў 

зборнікі вершаў «Ручаіны» (1936), «Дняпро 

выходзіць з берагоў» (1938).  

     У 1939 г. прызваны ў Савецкую Армію. Быў 

ваенным карэспандэнтам армейскай газеты «В бой за родину». З 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны на фронце. Баявы афіцэр загінуў у 32 

гады 23.08.1942 г. пад Сталінградам. 

 

Ружа 

                              А ці міг, ці век — не знаў ніхто там, 

                        Колькі моўчкі праляжалі мы 

                        На краі сыпучага сумёта 

                        Пасярод марознае зімы. 
 



                       Толькі раптам лютаўская сцюжа 

                       Адступіла быццам, адлягла. 

                       Чую і не веру сам я —  «Ружа»: 

                        «Ой, расцвіла ружа, расцвіла...» 
  

                        Азірнуўся: ціха ў задуменні 

                        Сам сабе спявае зампаліт. 

                        Слухаем. І нікне поўнач ценем, 

                        Іншыя ўстаюць хлапцам палі. 
  

                        Случчына каму, каму у песні 

                        Амсціслаўшчына яго ўстае, 

                        Мне ж — рачэнскі край, маё Палессе, 

                        Вербы, вочы ясныя твае. 
  

                        І узбек, сусед мой, вочы мружыць 

                        (Што ён прыгадаў у той цішы?), 

                        Слухаў, слухаў і ўсміхнуўся: «Ружа. 

                        Ружа, — зноў ён паўтарыў, — якшы». 
  

                        І да самае атакі потым 

                        Больш не думалі аб сцюжы мы 

                        На краі сыпучага сумёта 

                        Пасярод марознае зімы. 
                                                                                            1942 

 

 

Аляксей Ігнатавіч Коршак  

(22 лютага 1920, в. Вуглы, Мінская вобласць  

—  27 лютага 1945, Усходняя Прусія) 

     Літаратурную дзейнасць пачаў у 1937 

годзе. Першыя вершы ў рэспубліканскім 

друку апублікаваў у 1938 годзе (газета 

«Літаратура і мастацтва»). Падрыхтаваў 

рукапіс першага зборніка “Пялёсткі”, але   

                                             пачалася вайна. 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1920
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1945


     У 1944 г. прызваны ў Савецкую Армію. Быў разведчыкам. У адным з 

баёў на завяршальным этапе Вялікай Айчыннай куля варожага аўтамата 

абарвала жыццё паэта. Загінуў 27.02.1945 г. ва Усходняй Прусіі пад 

паселішчам Ласлейндорф. Ён назаўжды застаўся 25-гадовым. 

 

Паранены 

                           От і ўсё. За светлы край азёрны, 

                           За вясну ў палёх, 

                           Неба сіняе у кроплях зорных 

                           Я навек тут лёг. 
  

                           Нада мной шуміць ракіта кволая, 

                           Пада мной трава, 

                           Сыплецца на сэрца невясёлая 

                           Злой тугі жарства. 
  

                           Бачу неба сіняе і блізкае 

                           У астатні раз. 

                           Меншыцца яно, маланкай бліскае, 

                           Пачарнела ўраз. 
  

                           Дзесьці плача кнігаўка... Ці маці... 

                           Мама, бліжай сядзь. 

                           Хочу глянуць, хоць крыху абняці — 

                           Галавы не ўзняць. 
  

                           Што ж ты не прытулішся, матуля? 

                           На мяне хоць глянь: 

                           Гіне сын героем твой ад кулі, 

                           Каб квітнела рань. 
  

                            Што з табою? Плачаш? З воч блакіту 

                            Цэлы лівень слёз... 

                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

                           Я расплюшчыў вочы. Спіць ракіта, 

                           Дождж шуміць між лоз. 

  



                           Плача кнігаўка ўгары, як маці 

                           Па дачцэ ў труне. 

                           Птушанька мая ты, кінь рыдаці, 

                           Не шкадуй мяне. 
  

                           Я б закрыў навек спакойна вочы, 

                           Каб мой любы край 

                           Больш не ведаў злой пакутнай ночы, 

                           Красаваў, як май, 
  

                           Каб хадзіў навокал спеў мінорны, 

                           Што я ў бітве лёг 

                           За прыгожы родны край азёрны, 

                           За вясну ў палёх. 
 

                                                                                                  1942 

 

 

 

Мікола Сурначоў  

(Мікалай Мікалаевіч Сурначоў) 

(снежань 1917, в. Слабада, Гомельская 

вобласць  —  20 красавіка 1945, пад Берлінам) 

     Друкавацца пачаў у 1933 г. (рагачоўская 

раённая газета «Камунар»). Вучобу сумяшчаў з 

працай у рэспубліканскіх газетах «Звязда» 

(1939 – 1940) і «Чырвоная змена» (1940 – 1941).  

З 1941 г. – у Савецкай Арміі, удзельнічаў у 

абароне Каўказа, у вызваленні Беларусі, Украіны, Румыніі, Польшчы. 

Загінуў у 27 гадоў 20.04.1945 г. пад Берлінам. 

  

У стоптаным жыце 

                                   Ніколі не ехаць 

                                   Хлапцу маладому 

                                   Да блізкага гаю, 

                                   Да роднаму дому. 
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                                   Над ім асыпаюцца 

                                   Слуцкія краскі, 

                                   Абсмалены колас 

                                   Схіліўся да каскі. 

                                   Ляжыць ён, як віцязь, 

                                   У стоптаным жыце. 

                                   Маці спаткаеце, — 

                                   Ёй не кажыце…  

                                                                                           1941 

 

Ліст да маці 

                               Ля хаціны тваёй сасновай 

                               Скрозь байцы ў шынялях, бушлатах. 

                               Маці! Стрэнь іх там добрым словам, 

                               Пачастуй, чым наш край багаты. 
  

                               Ведай, родная маці, — 

                               Дзеці 

                               Пакідаюць свае дубровы, 

                               Сенам пахнучыя павеці, 

                               Водар пасек сваіх ліпнёвых, 

                               Недаспелую канюшыну 

                               І жыты, як чарот, густыя, 

                               І адзіную ў свеце дзяўчыну, 

                               І юнацтва сны залатыя. 
  

                              Можа стацца, 

                              Ад кулі злое 

                              Злягуць многія ў час атакі, 

                              На акопах і буераках 

                              Адцвіце іх жыццё маладое. 

                              Ты прыкрый іх павекі, 

                              Мятай 

                              Усцялі іх магілы-курганы 

                              І паплач, як над сынам чаканым, 

                              Майскай раніцай сіняватай. 
  

                                                                                        1943 



         Добры дзень, невядомы салдат. Я жыву ў 

горадзе Мінску, які перажыў вялізную трагедыю ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. Мой родны горад 

быў разбураны на 90 адсоткаў, загінула 293 547 

мінчан, у тым ліку ў Трасцянецкім лагеры смерці, 

канцлагеры "Дразды" і ў Мінскім гета. 

 А зараз Мінск стаў вельмі прыгожым і 

вялізным. У ім ёсць шматпавярховыя дамы, шырокія 

плошчы і вуліцы, тэатры, а таксама помнікі той 

трагедыі, якую Вы перажылі. Гэта стэла “Мінск – горад-герой”, музей 

Вялікай Айчыннай вайны, мемарыял “Яма”, прысвечаны ахвярам 

Халакосту, манумент Перамогі. 

              Стаяць на варце каля абеліска 

             Ялінкі, што сюды з лясоў прыйшлі. 

             Завецца плошчай Перамогі ў Мінску 

             Мясціна дарагая на зямлі. 

         Аднак я хачу вярнуцца ў 1941, у год, калі пачалася вайна. Немцы 

абрушылі на нашу першую цытадэль – Брэсцкую крэпасць – шмат бомб 

і снарадаў. 

             …І падалося ў дзень той, 

             што нябёсы 

             абрынуліся раптам на зямлю, 

             і быццам люты цмок 

             з нябёс спусціўся, 

             каб здзейсніць 

             справу чорную сваю. 

Фашысты  паляць шмат гарадоў і вёсак, забіваюць мірных жыхароў 

Беларусі,  бяруць у палон жанчын, дзяцей, інвалідаў, старых. Нашы 

Іваноў Ілья,  

9 “Б” клас 



салдаты абараняюцца да апошніх сіл. Але немцы ідуць далей і далей, не 

шкадуючы на сваім шляху нічога і нікога, пакідаючы пасля сябе 

папялішчы, жах і смерць.  Але пройдзе два гады і наша Чырвоная армія 

пачне вызваляць кожны кавалачак нашай роднай Беларусі і выбіваць 

фашысцкую чуму не толькі з нашай зямлі. У час вайны адбудзецца 

шмат вялікіх бітв не толькі на тэрыторыі Беларусі, дзе нашы войскі 

знішчаць фашыстаў. Яны дойдуць да Бярліна і ўмацуюць там савецкі 

сцяг, але цана гэтай перамогі будзе вельмі вялікая – каля дваццаці 

васьмі мільёнаў жыццяў. Калі казаць пра Беларусь, то загіне кожны 

трэці жыхар. І вось ён доўгачаканы май 1945 года! 

             Мы цябе выглядалі з-за шэрых руін, 

             Воблік светлы твой снілі начамі ў астрогах 

             І тужылі тугою магіл і краін 

             Па табе, залатая вясна перамогі. 

         Сёння Беларусь – гэта мірная дзяржава. Наш урад і наш народ 

клапоцяцца аб застаўшыхся ветэранах. Пры іх дапамозе ўстаноўлена 

шмат помнікаў у памяць салдат і мірных жыхароў, загінуўшых у ваенны 

час. Калі б ты толькі мог бачыць, колькі людзей, дарослых і малых, 

прыходзяць да гэтых помнікаў, каб ускласці кветкі і пакланіцца твайму 

бессмяротнаму подзвігу! У краіне праводзяцца розныя мерапрыемствы, 

якія не дазваляюць забыць аб падзеях Вялікай Айчыннай, бо аб гэтай 

трагедыі павінен ведаць кожны жыхар Беларусі, уключаючы тых, хто 

нарадзіўся  пасля яе завяршэння. 

         Дзякую табе, невядомы салдат, за наша мірнае жыццё, за тое, што 

мы не ведаем пакут вайны. І ад усяго нашага пакалення я хачу 

паабяцаць табе, што мы ўсімі сіламі будзем захоўваць мір, свабоду – усё 

тое, за што ты змагаўся і загінуў. 

 



Кнігі на вашай паліцы 

Любімыя аўтары 

 

Васіль Уладзіміравіч Быкаў  

(19 чэрвеня 1924, в. Бычкі, Беларусь — 

22 чэрвеня 2003, в. Бараўляны, Беларусь) 

 

     Празаік, публіцыст, сцэнарыст, 

грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік 

БССР (1980). Герой Сацыялістычнай 

Працы (1984). Лаўрэат Ленінскай прэміі 

(1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974), 

Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба 

Коласа (1978), Літаратурнай прэміі імя 

Якуба Коласа (1964), расійскай прэміі 

«Трыумф» (1999). Ганаровы грамадзянін 

Ушацкага раёна (1996). 

     Улетку 1942 года быў прызваны ў Чырвоную Армію. Удзельнічаў у 

цяжкіх баях на Паўднёва-Заходнім фронце. Быў двойчы паранены. 

Скончыў Саратаўскае пяхотнае вучылішча. Увосень 1943 года 

прысвоена званне малодшага лейтэнанта. 

Ваяваў на 2-м і 3-м Украінскіх франтах 

(Украіна, Румынія, Аўстрыя) да самай 

перамогі.  

     Большасць твораў — аповесці, дзеянне якіх 

адбываецца падчас Вялікай Айчыннай вайны і 

ў якіх паказаны маральны выбар чалавека ў 

найбольш драматычныя моманты жыцця. 
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Раім прачытаць 

 

Васіль Быкаў. «Кар’ер» 

 
“Неўзабаве, аднак, у гэтай душнай, гнятлівай 

цішы ён улавіў знаёмыя гукі рухавіка, якія 

спярша ўстрывожылі яго, а пасля жаданай 

міратворнасцю ляглі на яго душу, як толькі ён 

зразумеў, што гэта — бульдозеры. Яны 

працавалі і ноччу, закопвалі кар’ер — кар’ер яго 

памяці, раўнялі абрывы ягоных трывог, выбоіны 

яго памылак, назаўжды сціраючы іх з ягонага 

жыцця і яго перабольшанага ўяўлення. Зацяўшы 

дыханне, Агееў услухаўся ў захлюбісты грукат 

дызеляў, і яму зрабілася нясцерпна шкада чагосьці, што заставалася ў 

беззваротным мінулым, — можа, сябе і сваёй скрываўленай маладосці, 

можа, даўно нежывых, расстраляных, забітых, закатаваных у фашысцкіх 

засценках таварышаў. 

Можа, гэта быў плач душы па тых, каму не суджана было 

нарадзіцца і прадоўжыць жыццё, але пачуццё няўцешнага гора ахапіла 

яго так моцна, што ён, страціўшы спакой, падняўся, сеў на пасцелі і 

раптам зусім незнарок заплакаў. Ён быў тут адзін і мог не стрымліваць 

сябе, даць волю слязам, і даўкія сутаргі скаланалі яго грузнае цела. Ён 

плакаў доўга, самазабыўна, як гэта здаралася з ім калісь у раннім 

дзяцінстве, — аб сабе і аб іх, непамерных людскіх пакутах, якія, 

аказваецца, ніколі не мінаюць бясследна. Навучаны жыццём, ён ужо 

разумеў, што за ўсё трэба плаціць — за добрае і за кепскае, якія так 

моцна звязаны ў гэтым жыцці”.  
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Книги на вашей полке 

Любимые авторы 

 

Борис Львович Васильев  

(21 мая 1924, Смоленск — 11 марта 2013, Москва) 

 

     Русский советский писатель и 

сценарист. Лауреат Государственной 

премии СССР (1975) и Премии 

Президента Российской Федерации 

(2000). 

     Борис Васильев с началом Великой 

Отечественной войны добровольцем ушёл 

на фронт в составе истребительного 

комсомольского батальона. 3 июля 1941 

года батальон был направлен под 

Смоленск, где попал в окружение. Васильев самостоятельно вышел из 

окружения в начале октября 1941 года. Получил направление в 

полковую кавалерийскую школу, а затем — в пулемётную школу, после 

окончания которой служил в 8-м гвардейском 

воздушно-десантном полку 3-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Во время 

воздушного десанта под Вязьмой 16 марта 1943 

года он попал на минную растяжку и с тяжёлой 

контузией был доставлен в госпиталь. После 

этого ранения был демобилизован из 

действующей армии.   
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Советуем прочитать 

 

Борис Васильев. «Завтра была война» 

 
“ Когда мы однажды пришли на традиционный 

сбор школы, весь наш класс уместился в одном 

ряду. Из сорока пяти человек, закончивших когда-

то 7 "Б", до седых волос дожило девятнадцать. 

Выяснив это, мы больше не появлялись на 

традиционных сборах, где так шумно гремела 

музыка и так весело встречались те, кто был 

младше нас. Они громко говорили, пели, смеялись, 

а нам хотелось молчать. А если и говорить, то… 

– Ну как твой осколок? Все еще лезет? 

– Лезет, проклятый. Частями. 

– Поколение, не знавшее юности, не узнает и старости. Любопытная 

деталь? 

– Главное, оптимистичная. 

– Может, помолчим? Тошно вас слушать… 

С соседних рядов доносилось радостное: "А помнишь? Помнишь?", а 

мы не могли вспоминать вслух. Мы вспоминали про себя, и поэтому так 

часто над нашим рядом повисало согласное молчание. 

…  Я часами смотрю на выцветшую фотографию, на уже 

расплывшиеся лица тех, кого нет на этой земле: я хочу понять. Ведь 

никто же не хотел умирать, правда? 

А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила смерть. Мы 

были молоды, а незнания молодости восполняются верой в собственное 

бессмертие. Но из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в 

живых осталось четверо”. 
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