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Уводзіны 

Памяць… Памяць пра вайну не дае нам спакою. Яна, нібы калючая стрэмка, 

засела навечна ў нашых сэрцах. Няма той сям’і, якая б не адчула ваеннае гора, у 

кожнай з іх свой рахунак да вайны. 

Мала ўжо застаецца тых, каму давялося бачыць аблітую крывёй зямлю і 

вогненнае сонца. Але і зараз, праз дзесяцігоддзі, людзі яшчэ адчуваюць подых 

вайны.  Нездарма гаворыцца, што той, хто не памятае мінулага, асуджаны зноў яго 

перажыць. Вось таму вельмі важна, каб не змаўкала ў свеце народная памяць. 

Праўда пра вайну захоўваецца сёння ў архіўных дакументах, яе нясуць у сваіх 

сэрцах сведкі тых жудасных падзей. 

“Ніхто не забыты і нішто не забыта” – гэтыя словы напоўнены ў нашай краіне 

асобым сэнсам. 

У Свіслач нямецка-фашысцкія захопнікі ўвайшлі 26 чэрвеня 1941 года. Вялікі 

гераізм і мужнасць праявілі воіны, абараняючы Свіслаччыну. Назаўсёды засталіся 

ляжаць у зямлі больш за 500 камандзіраў і салдат. 

Амаль тры гады (1116 дзён і начэй) доўжылася акупацыя нашага горада і 

раёна.  Гітлераўцы прынеслі з сабой  жудасны  «новы парадак».  Фізічнай расправе 

падвяргаліся мірныя жыхары, як дарослыя так і дзеці. 

Суровы экзамен на мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны 

трымала наша Свіслач, якая адразу стала арэнай кравапралітных баёў. 

З першых дзён фашысцкай акупацыі на терыторыі раёна пачала  расці 

масавая барацьба з ворагам. Дзейнічалі 3 партызанскія брыгады, 13 партызанскіх 

атрадаў і спецыяльная група “Стойкія”. У Дабраволі, Наваселках, Лозах дзейнічалі 

падпольныя камсамольскія арганізацыі. 

У барацьбе з ворагам загінула шмат нашых землякоў. Пры вызваленні 

Свіслачы загінулі салдаты і афіцэры Чырвонай Арміі, больш чым 5 тясяч мірных 

жыхароў забілі і замучылі фашысты. 

Шматлікія помнікі служаць вечным напамінкам аб гадах вайны, об людзях, 

дзякуючы якім у нас зараз мірнае неба над галавой. Толькі на Гродзеншчыне больш 

паўтысячы пахаванняў. Сягоння для нас, жывых, гэтыя месцы – гэта астравок 

смутку па ахвярах вайны. 

Галоўная задача, якую мы хацелі вырашыць - напомніць аб месцах асобага 

гераізму і смутку, яшчэ раз успомніць старонкі гісторыі і сказаць, што мы ўсе ў 

неаплатным даўгу перад героямі і ахвярамі вайны.  

Мэта дадзенага праекта – 

Увекавечанне памяці абаронцаў Айчыны праз стварэнне веб-сайта “І памяць 

нам спакою не дае”.  

Задачы праекта: 

- пошук, абагульненне і сістэматызацыя ўсіх даступных крыніц інформацыі па 

тэме “Вялікая Айчынная вайна. Свіслацкі раён”, 

- стварыць і апрацаваць фатаздымкі ўсіх воінскіх пахаванняў на тэррыторыі 

Свіслацкага раёна, 

- спраектаваць вэб-сайт “І памяць нам спакою не дае” і напоўніць яго 

неабходнай інфармацыяй, 

- садзейничаць патрыятычнаму выхаванню молодзі. 



 
 

Гэты праект дапаможа павысіць цікавасць вучняў да гэтай тэмы, пашырыць 

веды вучняў аб магчымасцях камп’ютэра і інфармацыйных техналогіях. 

Навуковы характар нашай работы вызначаецца выкарыстанымі гістарычнымі 

крыніцамі і метадамі дзейнасці. 

Да гісторыка-культурных каштоўнасцей у Свіслацкім раёне адносяцца: 

“Брацкая магіла” у в.Ханявічы, “Брацкая магіла” у в.Новы Двор, “Брацкая магіла” 

у г.п.Поразава, “Брацкая магіла” на паўднёвы-захад ад пасёлка г.п.Поразава, 

“Брацкая магіла” у г.Свіслач (3 катэгорыя каштоўнасцей). 

Жыць будзе ў сэрцах усіх пакаленняў 

Сорак чацвёрты, той радасны год. 

3 сонцам над хатай, з вясной вызвалення 

Вітаем цябе, беларускі народ! 

Край ты наш родны! 

Мужнасці сведка 

Ад Ханявіч да Ражкоў і Грынок. 

Хай жа ўплятаецца яркаю кветкай 

Свіслачы ўклад у змагання вянок. 

Дадзены маршрут распрацаваны ў межах праекта “І памяць нам спакою не 

дае” і з'яўляецца вынікам крапатлівай працы па вывучэнні гісторыі раёна ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Былі вывучаны архіўныя матэрыялы гісторыка-

краязнаўчага музея Свіслацкага раёна, падшыўкі “Свіслацкай газеты” і кніга 

“Памяць. Свіслацкі раён”.  

Тып маршрута - краязнаўчы. 

Від маршрута - аўтамабільны. 

Працяглясць маршрута - 200 км 

Маршрут экскурсіі - г.Свіслач (Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан) - 

Памятны знак на месцы, дзе загінуў Герой Савецкага Саюза М.П. Масонаў у 

г.Свіслач - в. Занкі - в. Вердамічы - в. Вялікае Сяло - в. Свянтіца - памятны знак 

каля в. Задворанцы - в. Грынявічы - в. Гарнастаевічы - г.п. Поразава - в. Лідзяны - 

в. Ханявічы - в. Сабалькі - в. Куклічы - в. Новы Двор - в. Студзенікі - брацкая магіла 

каля г.п. Поразава - в. Сакольнікі - в. Грынкі - в. Дабраволя - в. Гаркаўшчына - в. 

Нязбодзічы - в. Ятвеск - урочышча Вішаўнік - Мемарыяльны комплекс "Асілак" - 

в. Ражкі - в. Відзейкі - г. Свіслач (праваслаўныя могілкі) - г. Свіслач (Брацкая магіла 

савецкіх воінаў і партызан) . 

Змест праекта 

Усё далей у гісторыю сыходзяць гады Вялікай Айчыннай вайны 1941 – 1945 

гадоў. Але памяць аб ёй, аб  удзелу ў ёй дзядуль і бабуль, усяго народа, якія 

абаранялі незалежнасць нашай Радзімы  нятленна. Беларусы з вялікім смуткам і 

болем успамінаюць аб гэтай трагедыі. Нямецка-фашысцкія войскі, якія напалі на 

тэрыторыю Савецкага Саюза, паставілі пад пагрозу існавананне нашых народаў.  

Мы памятаем аб тых цяжкіх выпрабаваннях, якія выпалі на долю нашых 

землякоў і ўсіх савецкіх людзей. 

Пасля заканчэння вайны прайшло болей чым паўстагоддзя. Усё менш і менш 

застаецца жывых яе ўдзельнікаў. Зараз мы не столькі з расказаў саміх удзельнікаў 

былых сражэнняў і сведкаў тых падзей, а ўсё больш з кніг, гістарычных 

апавяданняў, падручнікаў і кінафільмаў ведаем аб тых вогненных гадах. 



 
 

Вось чаму няма задачы больш благадатнай, чым давесці да новых пакаленняў 

праўду аб Вялікай Айчыннай вайне, аб скалечанай агнём і металам роднай зямлі, 

аб подзвігах тых, хто ўстаў на абарону Айчыны, для каго вайна стала 

выпрабаваннем характару і любові да Радзімы.  

Электронны сродак навучання «І памяць нам спакою не дае» з’яўляецца 

часткай праекта «Путешествуем по Свислоччине» 

https://svislochtravel.blogspot.com/ Дадзеная работа створана як відэаэкскурсія па 

памятных мясцінах горада і раёна. А гэта і брацкія магілы, і помнікі землякам і 

воінам Савецкай Арміі, партызанам, якія абаранялі нашу Радзіму. 

Парадак размяшчэння і групоўкі матэрыялу ў гэтай рабоце вызначаецца 

лагічнай арганізацыяй праекта. Усе помнікі і брацкія магілы размешчаны па 

сельсаветах.  Усяго 9 старонак вэб-сайта. Галоўная старонка, з якой трэба пачынаць 

прагляд  – https://svislochmemory.blogspot.com/ . На ёй верш і карта раёна з 

абазначэннем маршрутаў аўтапрабегу “Ад помніка да помніка”, прысвечанаму 

Дню Перамогі.  

 

 
У ходзе аўтапрабегу, які праводзіцца кожны год, наведваюцца магілы 

паўшых, ускладваюцца кветкі. У ім удзельнічаюць ветэраны вайны, воіны-

пагранічнікі, лепшыя вучні раёна, члены БРСМ. У час аўтапрабегу прымаюць 

https://svislochtravel.blogspot.com/
https://svislochmemory.blogspot.com/


 
 

вучняў у піянеры, ветэраны павязваюць ім чырвоныя гальштукі, уручаюцца 

членскія білеты БРСМ. 

На карце паказаны маршруты і зорачкамі адзначаны помнікі і брацкія магілы. 

На асобнай старонцы сабраны брацкія магілы і помнікі Свіслачы.  Сем 

старонак – для фотоздымкаў памятных мясцін у весках усіх сямі  сельскіх Саветаў 

Свіслацкага раёна. 

Таксама ў рабоце падабрана шмат розных дакументаў аб тых цяжкіх 1941 – 

1944 гадах. Гэта ўспаміны відавочцаў, архіўныя дакументы і фотаздымкі, расказы 

аб людзях і падзеях таго часу.  

Старонкі вэб-сайта змяшчаюць інфармацыю на беларускай мове, а 

дадатковыя матэрыялы аформлены на рускай і беларускай мове. 

Да ўсіх магіл даецца фотаздымак, кароткае апісанне помніка, год яго 

стварэння, памеры, спіскі партызан, падпольшчыкаў, мірных жыхароў, воінаў 

Савецкай Арміі, якія аддалі жыццё ў барацьбе з гітлераўцамі ці сталі ахвярамі 

фашысцкага тэрору.  

  

Словы “Спіскі загінуўшых” з’яўляюцца гіперссылкай для прагляду файла, у 

якім занесены звесткі аб пахаваных (прозвішча, дата нараджэння, воінскае званне, 

дата гібелі).  

 



 
 

Словы “Дадатковыя матэрыялы” служаць гіперссылкай для пераходу да 

папкі, у якой размешчаны матэрыялы аб загінуўшых, пра падзеі таго часу. 

 

Выкарыстанае праграмнае забяспячэнне 

Фотаздымкі зроблены самастойна, і былі апрацаваны ў графічным рэдактары 

Adobe Photoshop.  

У праграме Microsoft Word запісаны і апрацаваны ўсе тэкставыя матэрыялы: 

гісторыі пра вайну, успаміны, дакументы і расказы, спіскі. Усе гэтыя матэрыялы 

размешчаны на вооблачным сховішчы Google-дыск. 

Дадзены вэб-сайт створаны ў дадатку Google https://www.blogger.com 

Дзякуючы простаму і зручнаму інтэрфейсу, выкарыстоўваць нашу работу 

могуць настаўнікі і вучні, а таксама ўсе, хто хоць крыху ўмее працаваць на 

камп’ютары. 

 

https://www.blogger.com/
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Заключэнне 

Будуць помніць вякамі народы зямлі 
Аб нямецкай няволі, аб лютым прымусе 

І патомкам раскажуць, як мы здабылі 
 Вызваленне і славу сваёй Беларусі. 

К.Кірыенка 

Усё далей і далей аддаляюцца ад нас падзеі Вялікай Айчыннай вайны, 

але і да гэтага часу пякучым болем адзываецца яна ў сэрцы кожнага беларуса.  

Беларусь кожны год адзначае вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў, свята Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945гг.) І кожны 

раз увесь беларускі народ яшчэ раз аддае даніну павагі гераізму і мужнасці 

тым, хто змагаўся з ворагам і выратаваў нашу планету ад фашызму.  

Мы нарадзіліся пасля вайны, але павінны ведаць і шанаваць сваю 

гісторыю, помніць сведкаў і ўдзельнікаў тых падзей. Памяць — лепшая 

гарантыя таго, што мы не дазволім вайне паўтарыцца і будзем жьіць мірным, 

шчаслівым жьіццём. 

Гэты праект дапаможа павысіць цікавасць вучняў да гэтай тэмы, 

пашырыць веды вучняў аб магчымасцях камп’ютэра і інфармацыйных 

техналогіях. 

Інфармацыйныя тэхналогіі шырока выкарыстоўваюцца ў практыцы 

вучэбна-выхаваўчага працэсу. Інфарматыка і інфармацыйныя тэхналогіі добра 

інтэгруюцца з рознымі вучэбнымі прадметамі, пазакласнай і выхаваўчай 

дзейнасцю.  

Гэты праект “І памяць нам спакою не дае” -  вынік крапатлівай працы па 

вывучэнні гісторыі раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Усе здымкі 

помнікаў воінаў і ахвяр фашызму зроблены самастойна. Былі вывучаны 

архіўныя матэрыялы гісторыка-краязнаўчага музея Свіслацкага раёна, 

падшыўкі “Свіслацкай газеты” і кніга “Памяць. Свіслацкі раён”. У пошуках 

мінулых выданняў “Свіслацкай газеты” мы звярталіся ў Свіслацкі гісторыка-

краязнаўчы музей, Свіслацкую раённую бібліятэку, у рэдакцыю газеты. Там 

мы знайшлі ўспаміны партызан, франтавікоў, якіх, на жаль, зараз ужо няма 

сярод жывых. Створаныя электронныя дакументы захаваюцца лепш, чым 

пажаўцелыя старонкі газет. 

Гэты праект выкарыстоўваўся пры правядзенні ўрокаў памяці. 

Матэрыялы можна выкарыстоўваць на факультатыўных занятках, пры 

падрыхтоўцы і правядзенні ўрокаў, пазакласных і выхаваўчых 

мерапрыемстваў. 

Праект мае перспектывы развіцця.  

Увесь сістэматызаваны і аформлены намі  матэрыял добра ацэнены 

адзелам ідэалагічнай работы Свіслацкага райвыканкама.  

Як добра, калі няма раўнадушных. Дзякуючы ім на помніках, якія 

ўстаноўлены на месцах воінскіх пахаванняў, замест слова «неизвестный» 

з’яўляюцца імёны і прозвішчы гэтых людзей. Хтосьці шукае сляды 
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прапаўшага бяз звестак бацькі, другі хоча знайсці магілу дзядулі… І пад 

націскам настолівасці час распутвае ваенны збег падзей.  

Воіны Вялікай Айчыннай… 

Подзвіг іх яшчэ да канца не ацэнены. Не ўсе іх імены ўвекавечаны ў 

памяці народа. Ім яшчэ не аддадзены ўсе заслужаныя імі ўшанаванні. 

Вельмі хацелася б, каб наша работа стала сціплым помнікам савецкім 

воінам, мужна і стойка абараняўшым тэрыторыю нашага раёна ад гітлераўцаў, 

а таксама мірным жыхарам, якія сталі ахвярамі фашыстаў з 1941  па  1944 год. 
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