
Вывучая жыццё вялікіх
палкаводцаў мінулага, не

забудзем і вялікіх салдат. Як
і палкаводцы яны пакінулі
нам багацейшую спадчыну
воінскай славы і гонару.

Пісьменнік-франтавік Паўленка.



НастаўнікіНастаўнікі іі вучнівучні сярэдняйсярэдняй
школышколы №№1 1 гг. . МарМар’’інаіна

ГоркаГорка –– удзельнікіудзельнікі ВялікайВялікай
АйчыннайАйчыннай вайнывайны



ШколуШколу пабудаваліпабудавалі ўў 1937 1937 годзегодзе. . 
ДаДа вайнывайны адбылосяадбылося 5 5 выпускаўвыпускаў. . 
ЗаЗа гэтыгэты часчас атэстатыатэстаты атрымаліатрымалі
большбольш заза 100 100 чалавекчалавек. . УУ школешколе

працавалапрацавала 25 25 настаўнікаўнастаўнікаў. . 
ДырэктарамДырэктарам школышколы быўбыў гісторыкгісторык

КуксоКуксо..



Мірна
вучыліся, 
мірна

адпачывалі

Пецергоф 1937 год



Моцна сябравалі



Удзельнічалі ў
грамадскім жыцці. 
Былі членамі

камсамольскай і
піянерскай
арганізацый.

Камсамольскія білеты сакратара
камсамольскай арганізацыі школы
Аляксандра Мацкевіча і яго лепшага

сябра Б.Фінкельштейна
Піянерважаты Уладзімір Захвіцэвіч –

кумір усіх дзяцей, са сваімі выхаванцамі



Вялі актыўнае
спартыўнае
жыццё. 

Паспяхова
баранілі гонар

школы ў
спартыўных

спаборніцтвах.
Футбольная каманда школы 1938 – 39 навучальнага года



Ведаў, атрыманых у школе, 
было дастаткова каб паступіць
у вышэйшыя навучальныя

ўстановы краіны.

Студэнцкі білет 1938-1941 гадоў
Аляксандры Камлюк





ДаДа вайнывайны ўў школешколе адбылосяадбылося
5 5 выпускаўвыпускаў..

Выпуск 1940 года

Выпуск 1941 года

Успамінае выпускнік 1941 года Аляксандр Мацкевіч: 
...Родная Мар’іна Горка. Выпускны вечар у сярэдняй школе № 1. 

Колькі шчасця і вяселля! Атрымліваем атэстат. 
Размова аб выбары жыццёвага шляху. Усе
хлопцы марылі аб адным - паступіць ці ў

інстытут, ці ў ваеннае вучылішча. Нам вельмі
падабалася выпраўка і форма афіцэраў -
кавалерыстаў. Былі і такія, якія марылі аб

іншых вучылішчах. А мы танцавалі, смяяліся, 
ды давалі абяцанні ліставаць адзін аднаму...”

Сустракаючы раніцу, выпускнікі яшчэ не ведалі, 
што пачалася Вялікая Айчыйная вайна. 





Вайна ўнесла свае карэктывы
ў жыццёвыя планы
настаўнікаў і вучняў.

Студэнцкі білет Аляксандры Камлюк абрываецца 1941 годам. Яна
марыла аб мірнай прафесіі настаўніцы, але вайна вымусіла яе

стаць... 
...ваенным авіяцыйным механікам



Настаўнікі і вучні сталі афіцэрамі і салдатамі Чырвонай
Арміі, падпольшчыкамі і партызанамі.

Мікалай Фінскі і Валянцін Васілеўскі. Яны марылі стаць ваеннымі лётчыкамі... 
І сталі імі.





Лідзія Мікалаеўна
Нічыпаровіч, 

настаўніца рускай
мовы і літаратуры, 
была арганізатарам

партыйна-
камсамольскага

падполля. У барацьбу
супраць захопнікаў
яна ўцягнула сваіх
дзяцей і вучняў.

Яе дачка-падпольшчыца



Дзённік вучаніцы Лівініі Навальскай за 1938 – 39 навучальны год, 
класным кіраўніком якой была Лідзія Мікалаеўна Нічыпаровіч.



У час вайны Лівінія Навальская стала
падпольшчыцай.

Новальская Л. К. 

Гэты фотаздымак быў зроблены ў дзень сустрэчы з
чырвонымі следапытамі нашай школы 1 лютага 1981 года

Справка-материал о
деятельности подпольной
организации в городе М. 

Горка



Любоў Мікалаеўна Сачышына была
партызанкай. Прыняла ўдзел у знакамітым
парадзе ў Гарэльцы 7 лістапада 1942 года, 
прысвечанага 25-годдзю Вялікай
Кастрычніцкай рэвалюцыі. За ўдзел у гэтым
парадзе немцы растралялі яе сястру.

Пасля вайны Любоў
Мікалаеўна доўгі час
настаўнічала ў школе №1.

Любоў Мікалаеўна
ў час сустрэчы са
сваімі былымі
выпускнікамі.



Сярод вязняў
нямецкіх
канцлагераў
апынулася і
настаўніца нашай
школы А. А. 
Пісецкая

Маленькай дзяўчынкай
разам са сваёй маці яна
трапіла ў канцлагер ў
горадзе Брандэнбург.

Ала Аляксандраўна

Яе маці пад час
знаходжання ў
канцлагеры



Вайна ўварвалася ў жыццё М. А. 
Цэлішчава так нечакана, як і для многіх
тысяч людзей. Быў стадыён, футбольны
матч і раптам, як выбух, спужаны голас
дыктара: вайна! Праз некалькі дзён
юнак ужо стаяў у ваенкамаце.

Старэйшы брат М. І. Цэлішчава быў знакамітым
расійскім краязнаўцам. Старонка даследавання І. 
А. Цэлішчава паказвае, што іх род пачынаўся ад
Аляксандра Мікалаевіча Радзішчава.

Прыйшоў настаўнікам
у нашу школу. 

Спачатку ваенруком, 
потым закончыў

гістарычны факультэт
БДУ і шмат гадоў
выкладаў гісторыю.





Удзельнік
вайны, 

знакаміты паэт
Пухаўшчыны, 

Захар Якаўлевіч
Бірала, таксама
настаўнічаў у
нашай школе ў
пасляваенныя

гады.



На мірным фронце.

З. Я. Бірала і М. А. Цэлішчаў са сваімі вучнямі на
сельскагаспадарчай працы.



Віктар Рыгоравіч Арлоў – удзельнік Вялікай Айчыннай, 
удзельнік знакамітага бою пад Вузлянамі па вызваленню

Пухаўшчыны, дзе адразу пяцёра яго аднапалчан сталі Героямі
Савецкага Саюза.



Пасля вайны некаторы час быў настаўнікам
нашай школы, дзе разам з вучнямі пачаў
ствараць музей гісторыі камсамола Беларусі. 
Стаў вядомым краязнаўцам. Яго рукою
напісана больш за тысячу артыкулаў, асноўная
частка з якіх прысвечана вайне.



Самы вядомы
наш удзельнік

Вялікай
Айчыннай вайны

Аляксандр
Уладзіміравіч
Мацкевіч

прайшоў усю
вайну.



Удзельнічаў
у штурме
Берліна, 

дзе пакінуў
свой роспіс
на будынку
Рэйхстага.





А потым быў знакаміты Парад Перамогі
ў Маскве...





Чаму старшына Мацкевіч стаў
удзельнікам гэтага знакамітага
Парада?
Адказ знаходзім у трохкутніку, 
які быў дасланы яго лепшаму
школьнаму сябру.

Разгорнем і
прачытаем

…Теперь, как никогда, я чувствую
боль по Родине. Теперь, как
никогда, я люблю её. Иногда в
голове проходят целые тучи

мыслей, и везде и всегда о доме, 
о родителях, о Белоруссии, 
чудной, прекрасной, родной

Белоруссии. Всё, что могу, всю
свою силу, волю, энергию, я
отдаю для моей Родины…



Ваеннае жыццё настаўнікаў і вучняў школы
асвятляецца ў раённай кнізе “Памяць”.

Настаўнікі, загінуўшыя ў час вайны:

Аўрукін С. М.
Нічыпаровіч А. В.
Нічыпаровіч Л. М.
Размысловіч І. А

Шкляр Р.

Вучні:
Абадоўская В.С.

Ажгірэй Я.
Андросік А.І.
Андрук Я.

Бамбурава О.А.
Бамбурава В.А.

Баравік У.
Бук У.

Давыдовіч М.
Ідэльчык Д.М.
Кавалевіч В.В.
Казімірскі А.І.
Казімірскі В.І.
Казімірская М.І.
Кузняцоў М.Е.
Маеўскі У.
Меркуль М.

Нічыпаровіч Л.А.
Пармон В.М.
Прохараў У.М.

Салаўянчык В.Г.
Тройніч В.
Шкатула Я.
Шымко В.a



Я ў свет прыйшоў пасля вайны
Пад раскаты грому, не бамбёжак
Сярод добрай мірнай цішыні,
Дзе валошкі смачна пахлі збожжам

Я не падарунак ад бусла.
Радаслоўная мая другая.
І мяне ад кулі ўберагла
Скатка бацькава пабітая тугая...

Мірныя гады пасля вайны
Мне былі і з лустаю, і з цацкай.
Ды ваенныя прыходзяць сны,
Бацькавы мне сны і сёння сняцца.

Верш выпускніка школы Уладзіміра Рунцэвіча



Ідэя праекта: Барыс Муха настаўнік гісторыі

Рэалізацыя праекта: Сяргей Качура настаўнік гісторыі

лістапад 2007 года


	Настаўнікі і вучні сярэдняй школы №1 г. Мар’іна Горка – удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны
	Школу пабудавалі ў 1937 годзе. Да вайны адбылося 5 выпускаў. За гэты час атэстаты атрымалі больш за 100 чалавек. У школе праца

