
Добры дзень.  Сёння я хачу вас правесці па помніках Гродзеншчыны, 

узведзеных у гонар ваенных падзей Вялікай Айчынай вайны. Вайна - гэта час 

змаганняў народа за сваю Радзіму, будучыню, жыццё. Ідуць гады, мінаюць 

дзесяцігодздзі, але Вялікая Айчыная вайна не сціраецца з памяці людзей. 

Асабліва тых, каму давялося ў поўнай меры зведаць яе горыч, цяжар і жахі, 

хто прымаў непасрэдны ўдзел у баявых дзеяннях. Расказваючы пра подзвіг 

беларускага народа, мне ўспомніўся вельмі трагічны верш Васіля Зуёнка. Гэты 

верш паказвае, як было цяжка беларускаму народу ў гады Вялікай Айчынай 

вайны. Асабліва было цяжка мацярам, якія кожны дзень чакалі сваіх сыноў і 

малілася, каб усё было добра. 

З вайны сустрэлі мацяркі сыноў 

I выглядалі-радзілі нявестак. 

А сын яе дадому не прыйшоў. 

Прыйшло кароткае: 

«Прапаў без вестак...» 

Сябры пасмуткавалі, землякі, 

Слязу змахнула ўпотайкі дзяўчына: 

He вернецца... Знаць, лёс яе такі... 

Ды толькі сын для маці не загінуў. 

Знаходзіць маці тысячы прычын, 

Чаму так доўга сын яе ў дарозе, 

Чаму не йдзе разгладзіць ёй маршчын 

I высушыць на родным твары слёзы. 

Яна між рэчаў самых дарагіх 

Кашулі сына беражна хавае, 

Святочным днём падоўгу каля іх 

Стаіць, 

гамоніць з імі, 

плача і ўздыхае... 

I ёй успамінаецца тады, 

Як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, 

Чакай мяне... Чакай!..» 

Ідуць гады, 

I кожны дзень чакае маці сына. 

1. Першы помнік, пра які я хачу вам рассказаць--гэта помнік 

загінуўшым сувязісткам у вёсцы Пагародна (Воранаўскі раён). Ен быў 

пастаўлены ў гонар загінуўшых у 1945 годзе дзяўчат-сувязістак, якія ахоўвалі 

неба над Варакомшчынай. Іх было пяць дзяўчат-сувязістак:Таня Панамарова, 

Валя Паліканава, Каця Дыячкіна, Шура Цярохін, Шура Чорных. Яны пайшлі 

на вайну, не скончыўшы сярэднюю школу. На жаль, у жывых засталася толькі 

Шура Чорных. Праз трыццаць гадоў пасля заканчання вайны, дзякуючы 

настаўнікам і вучням Пагародненскай сярэдняй школы быў узведзены помнік 



у гонар загінуўшых сувязістак. Іх подзвіг, мы, сучаснае пакаленне павінны 

помніць і берагчы.  

2. У гарадскім пасёлку Дзятлава, у цэнтры аднаго з раёнаў 

Гродзенскай вобласці, увагу жыхароў і прыезждых прыцягваюць помнік і 

магіла, дзе ніколі не марнеюць вянкі і кветкі, не зарастае сцежка людская да 

агароджы. Гэта помнік Героям Савецкага Саюза генералу Я.Фогелю і 

палкоўніку П.Пятрову. З самага пачатку Вялікай Айчыннай вайны, Фогель 

прымаў актыўны ўдзел у барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Сваім прыкладам мужнасці і бясстрашнасці натхняў падначаленных на 

дасягненне перамогі над фашысцкімі захопнікамі. На жаль, у чэрвіні 1944 года 

ён атрымаў смяротнве раненне і памёр на баявым пасту. Жыццё і служба 

генерала Фогеля- прыклад для ўсіх нас у вернасці воінскаму абавязку 

Павел Гаўрылавіч Пятроў таксама ўнёс вельмі вялікі ўклад у абарону 

краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ён служыў разам з Фогелем. У баі  

быў цяжка паранены і памёр. Быў пахаваны разам са свамім камандзірам. 

3. Наступны помнік, пра які я вам хачу расказаць, гэта помнік  на 

месцы знішчэння людзей ва ўрочышчы Яблонанаўшчыны(Карэліцкі раён). На 

гэтым месцы было расстраляна вельмі вялікая колькасць яўрэяў. Гэтыя 

страшныя падзеі немагчыма забыць. Людзі гаварылі, калі немцы расстрэльвалі 

яўрэяў-тыдзень рухалася зямля. Гаварылі, там зямля хадзіла. Каля 

Яблонаўшчыны, дзе расстрэльвалі яўрэяў, раўчук працякаў, у ім вада 

чырвоная была ад крыі. Жудасна і страшна было. Яны ж таксама людзі!!!! 

4. Помнік В. Соламавай у вёсцы Жорнаўка(Бераставіцкі раён). 

Вольга Соламава ўваходзіла ў партызанскую брыгаду. Выконвала баявыя 

заданні. У час бою, аказалася ў агружэнні ворагаў. Каб не трапіць ім у рукі, 

застрэлілася. Пахавана ў Гродне ў Брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан.  

5. Помнік у гонар партызанскай брыгады імя 

Ф.Э.Дзяржынскага(Навагрудскі раён). Гэты помнік знаходзіцца ў цэнтры 

пасёлка Любча. Брыгада, якой было ў чатыры разы менш, на працягу сямі 

гадзін мужна адбівала атакі ворага. Савецкія воіны, якія загінулі ў баях пры 

вызваленні і абароне Любчы, пахаваны ў брацкай магіле на плошчы пасёлка.  

Я спадзяюся, што знаёмства з гісторыяй вайны закранула вашы душы. І 

мы, сучаснае пакаленне грамадзян нашай краіны, будзем несці ў сваіх сэрцах 

памяць пра подзвіг беларускага народа. Дзякуй за ўвагу! 

  

 

 


