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Дзмітрый Пятровіч Шынкевіч – ветэран, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Нарадзіўся ў 1925 годзе, пражывае з жонкай Шынкевіч Вандай Уладзіміраўнай у 

вёсцы Гараны Полацкага раёна Віцебскай вобласці. 

Аксана Сяргееўна: Сёння у мяне незвычайная сустрэча. Я прыйшла ў госці 

да Дзмітрыя Пятровіча, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, якая і зараз 

адгукаецца ў яго сэрцы болем, незагойнай ранай. 

Дзмітрый Пятровіч: Дзякуй, што не забываеце. Хоць мы жывём пад мірным 

небам, але трагедыя, якую прынесла ў нашы сем'і вайна, дагэтуль крывавіць у сэрцы 

кожнага, хто яе перажыў. Нашу сям'ю яна таксама не абыйшла. 

Аксана Сяргееўна: Дзмітрый Пятровіч, раскажыце, калі ласка, пра жыццё ў 

даваенны час. 

Дзмітрый Пятровіч: У нашай сям'і было дзесяць чалавек: маці - Анастасія 

Мікітаўна, бацька - Пётр Аляксандравіч, тры сястры, чатыры браты і я. Жылі мы ў 

вёсцы Агурні Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 

Аксана Сяргееўна: А кім былі вашы бацькі? 

Дзмітрый Пятровіч: Мае бацькі ўсё жыццё адпрацавалі ў мясцовым калгасе. 

Аксана Сяргееўна: А якія ўзнагароды Вы атрымалі падчас вайны і пасля? 

Дзмітрый Пятровіч: Медаль “За адвагу”, “За ўзяцце Берліна”, “За 

вызваленне Варшавы”, “За перамогу над Нямеччынай”, а пасля вайны шмат 

юбілейных медалёў: “Трыццаць гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-

1945гг.”, “Сорак гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945гг.”, “65 год 



вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў” і іншыя, а 

таксама ўзнагароджаны медалём Жукава. 

Аксана Сяргееўна: Дзмітрый Пятровіч, раскажыце пра свой ваенны шлях.   

Дзмітрый Пятровіч: Калі пачалася вайна, мне было ўсяго 16 гадоў, таму ў 

войска мяне не ўзялі. Я разам з бацькамі і малодшымі братамі і сёстрамі застаўся 

дома. А потым у 1944 годзе мяне мабілізавалі на фронт. Я прайшоў з баямі ад Кірава 

да Берліна. Тады былі выпадкі (а я служыў у пяхоце), калі за ноч пяхота праходзіла 

да 120 кіламетраў! А днём байцы адлежваліся дзе-небудзь у балоце, каб не 

патрапіць пад варожы абстрэл… Ваяваў спачатку ў пяхоце, а потым мне даверылі 

каня, і я стаў вазіць боепрыпасы да мінамётаў. Быў кантужаны, гэта і ў дакументах 

напісана. 

Аксана Сяргееўна: А як гэта здарылася? 

Дзмітрый Пятровіч: Гэтага я ніколі не забываю! А было гэта так. Аднойчы, 

калі мы падыходзілі да ракі Одар (гналі немцаў), я, як звычайна, вёз боепрыпасы, і 

раптам у калёсах паляцела кола. Я спыніўся, а шэсць нашых машын пайшлі далей. 

Праз раку мост быў падарваны. Думалі, што пройдзем праз раку па лёдзе, але лёд 

праламаўся, і машына пайшла пад ваду. Ужо цямнела. Я рамантаваў калёсы. 

Спачатку разгрузіў боепрыпасы, адрамантаваў кола, усё хуценька загрузіў назад і 

паехаў даганяць сваіх. Ехаў па дарозе, абапал якой быў лес. Праеду трохі - спынюся, 

паслухаю: усё вакол ціха, спакойна, потым еду далей. Так спыняўся некалькі разоў, 

і раптам пачуў галасы, прыпыніўся, прыслухаўся: свае! Пад'ехаў бліжэй - і 

напраўду, свае. Стаяць нашы мінамётчыкі, я адразу да іх. Мне сказалі разгружацца, 

каб лес загрузіць і адвезці яго на перадавую - загароджваць акопы. Тут праца 

пайшла хутка. І вось я на конскіх калёсах, загружаны лесам, паехаў на перадавую. 

Туды даехаў добра, назад вяртаўся той жа  сцежкай. І раптам мой конь задняй нагой 

наступіў на міну. Добра, што міна была невялікая. У каня адарвала капыты, а мяне  

моцна аглушыла, але ўсё адно да месца я даехаў, хоць конь моцна кульгаў. Мяне 

сустрэлі мінамётчыкі, яны адразу ж паведамілі камандзіру, аб тым, што я патрапіў 

на міну і што мяне трэба адправіць у медсанбат. А камандзір кажа:                                                                                                                                     

“Не, адпраўляйце яго да мяне, у мяне ўсё з ім будзе добра. Апрацуйце раны, 

перавяжыце і да мяне!”. Я там знаходзіўся некалькі дзён. Калі пачалася бамбёжка і 

наступленне, мяне адправілі на сваё месца вазіць боепрыпасы.  

Аксана Сяргееўна: Дзмітрый Пятровіч, а якім было жыццё на фронце? 

Дзмітрый Пятровіч: На фронце часцей галадалі, часам елі аўсяны хлеб, а так 

елі тое, што прыйдзецца. Перад кожным наступленнем нам усім давалі па 100 грам 



спірту, а калі папросіш, то маглі даць і 200. Хварэць было некалі, ды і ў той час неяк 

ніхто і не хварэў. Вось які час быў - не тое, што зараз. 

Аксана Сяргееўна: Ці маліліся Богу савецкія салдаты? 

Дзмітрый Пятровіч: Веру салдаты ў той час стараліся не афішаваць. У маёй 

роце служыла некалькі чалавек, якія верылі ў Бога. Я бачыў, як яны маліліся. А пад 

бамбёжкай у многіх мімаволі вырывалася: “Госпадзі, Божа мой”. Я часта перад боем 

у думках прасіў: “Божачка, захавай мяне”. 

Аксана Сяргееўна: А калі Вы вярнуліся з фронта? Кім сталі? 

Дзмітрый Пятровіч: Вярнуўся я дадому ў канцы 1949 года, бо пасля вайны 

я 4 гады служыў у войску ў Нямеччыне. Вярнуўся ў сваю родную вёску. 

Уладкаваўся працаваць у калгас трактарыстам, абзавёўся сям'ёй. Хутка мы 

пераехалі ў вёску Гараны. Разам з жонкай Вандай Уладзіміраўнай выгадавалі 

чатырох сыноў. Зараз дзеці, унукі (а іх у мяне восем) і праўнукі (дванаццаць) - 

самыя частыя госці ў хаце: даглядаюць нас, вядуць гаспадарку. 

Аксана Сяргееўна: Дзмітрый Пятровіч, якое Ваша стаўленне да вайны? 

Дзмітрый Пятровіч: Вайна - гэта заўсёды страшна. Гэта вялікі боль, гора, 

слёзы. 

Аксана Сяргееўна: Дзякуй Вам, Дзмітрый Пятровіч, за змястоўную цікавую 

гутарку. 

Дзмітрый Пятровіч: І я вельмі рады, што мяне не забываюць. Прайшло 

гэтулькі гадоў пасля вайны, але яна яшчэ трывожыць нашы душы. Па стане здароўя 

я не магу прыйсці да брацкай магілы ў Гараны. Але мяне не забываюць, памятаюць 

і сельвыканкам, і дзеці, і ўнукі, і навучэнцы Гаранскай школы. Я заўсёды кажу, каб 

людзі прыходзілі да салдацкіх магіл, пакланіліся загінуўшым салдатам, дзякуючы 

якім у нашых вёсках квітнеюць сады і заліваюцца пошчакамі салаўі. Памятайце пра 

тых, хто не вярнуўся з вайны, ад іх засталіся толькі старэнькія фотаздымкі ў 

сямейным альбоме. Гэту памяць нельга назваць гістарычнай. Яна вечна жывая. 

Дзякуй, што прыйшлі, мне вельмі прыемна было з вамі пагутарыць. 

 

Я вельмі рада, што ў нашай вёсцы жыве такі выдатны чалавек. У свае гады ён 

аказаўся добрым суразмоўцам, расказаў усё так,  быццам гэта было ўчора, хоць 

прайшло ўжо шмат гадоў. Цяпер нам, вядома, цяжка ўявіць падзеі таго часу. Аднак 

гэтыя людзі на вайне абаранялі сваю Радзіму, а раз так, значыць, яны пражылі 

жыццё не дарма. 

У нашай краіне памятаюць і шануюць ветэранаў. Я лёгка знайшла кватэру 

Дзмітрыя Пятровіча, бо на яе дзвярах маецца таблічка, якая ўсім нагадвае, што тут 



жыве ветэран. Дом Шынкевіча Дзмітрыя Пятровіча разам з некалькімі хатамі 

знаходзіцца ўбаку ад вёскі Гараны. А чаму б не назваць гэты мікрараён у будучым 

вуліцай Дзмітрыя Шынкевіча? З такой прапановай мы збіраемся звярнуцца ў 

Гаранскі сельскі савет, каб і на нашай малой радзіме спраўдзіліся словы: “Ніхто не 

забыты і нішто не забыта”. 

 

 


