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УВОДЗІНЫ 

 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье! 

А. Твардовский 

 

 

 

 

 

 Музей баявой славы. Фатаграфіі герояў Вялікай Айчыннай вайны.  

Вытанчаныя рысы твару, вялікія вочы, поўныя юнацкага запалу і агню ... 

 Сярод гэтых фатаграфій я сустракаю твары сваіх землякоў з незвычайнымі 

лёсамі. Лёсы герояў… Адзін непадобны на другі. Іх жыццё, кароткае, але яркае 

застанецца ў памяці народа на 

стагоддзі.  

Я жыву ў вёсцы Вялікія Аўцюкі 

на вуліцы імя Героя Савецкага Саюза 

Маскаленка Якава Рамановіча. Мяне 

вельмі зацікавіў лёс майго земляка. 

 Захацелася больш даведацца аб 

ваенным часе, аб людзях, якія ўнеслі 

свой неацэнны ўклад у Перамогу над 

фашызмам. Я вырашыў даведацца пра гераізм савецкага народа ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны на прыкладзе свайго земляка Маскаленка Якава Раманавіча, 

Героя Савецкага Саюза. 

Тэма майго даследавання «Залатая Зорка за Пінск. Маскаленка Якаў  

Раманавіч» актуальная, так як наша пакаленне ў неаплатным даўгу перад тымі, 

хто застаўся на палях бітваў, перад тымі, хто вярнуўся, забяспечыўшы нам 

мірнае, спакойнае жыццё на зямлі. Менавіта таму наш абавязак - памятаць пра 

тыя суровыя дні і героях вайны. 
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 Усё менш і менш застаецца ў вёсках і гарадах ветэранаў Вялікай Айчыннай 

вайны, працаўнікоў тылу. І тым больш значны для нас, маладога пакалення XXI 

стагоддзя, успаміны сведкаў той суровай эпохі. 

Гіпотэза: біяграфія Маскаленка Якава Раманавіча - яскравы прыклад служэння 

Радзіме. 

Мэта дадзенай даследчай работы: увекавечванне подзвігу нашага земляка ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 

Для дасягнення пастаўленай мэты былі вызначаны наступныя задачы:  

 Высветліць і прааналізаваць з'явы масавага гераізму ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны.  

 Вызначыць крыніцы гэтай з'явы. 

 Бліжэй пазнаёміцца з подзвігам нашага земляка Маскаленка Якава 

Раманавіча. 

Аб'ект даследавання: Герой Савецкага Саюза Маскаленка Я. Р. 

Прадмет даследавання: жыццёвы шлях Я.Р. Маскаленка. 

Метады даследавання:  

тэарэтычныя: вывучэнне матэрыялаў музея школы, архіўных дакументаў, 

інфармацыйных крыніц, фотадакументаў; 

практычныя: сістэматызацыя; абагульненне, анкетаванне і апытанне 

навучэнцаў школы; апісанне; аналіз; супастаўленне; асэнсаванне.  

У ходзе даследавання, мной было праведзена анкетаванне сярод 

навучэнцаў нашай школы. У анкеце былі пытанні: 

1. Ці ёсць у Вас сваякі удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны? 

2. Назавіце, калі ласка, вядомых Вам герояў Вялікай Айчыннай вайны 

3. Назавіце, калі ласка, вядомых Вам герояў Вялікай Айчыннай вайны-

ураджэнцаў Калінкавіцкага раёна 

4. Назавіце, калі ласка, вядомых Вам герояў Вялікай Айчыннай вайны, якія 

пахаваныя ў брацкіх магілах на аўцюкоўскай зямлі. 
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Прааналізаваўшы вынікі анкет, я прыйшоў да высновы, што большасць вучняў 

лічыць Вялікую Айчынную вайну самым значнай і трагічнай падзеяй у ХХ 

стагоддзі, цікавасць да Вялікай Айчыннай вайне не слабее, а ўзмацняецца.  

У большасці вучняў нашай школы былі сваякі, якія ўдзельнічалі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. Была названа вялікая колькасць Героеў Вялікай Айчыннай 

вайны, але ураджэнцаў Калінкавіцкага раёна, якія ўдастоены звання Героя  

Савецкага Саюза ведае толькі 27% анкетуемых. Большая частка падлеткаў і 

дзяцей зацікавіліся гэтай падзеяй у гісторыі Беларусі і лёсамі не толькі сваякоў, 

якія ўдзельнічалі ў вайне, але і лёсамі сваіх землякоў.Дадатак 1. 

 Праведзенае анкетаванне яшчэ раз даказалі важнасць тэмы майго даследавання.  

Практычная значнасць даследчай работы. 

Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны для афармлення 

экспазіцыі ў школьным музеі, а таксама для правядзення ўрокаў гісторыі па тэме 

«Вялікая Айчынная вайна 1941-1945гг». 

Работа можа быць выкарыстана пры арганізацыі пазакласных 

мерапрыемстваў, урокаў памяці, вечароў, сустрэч у школьным музеі. 
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РАЗДЗЕЛ I. МАСАВЫ ГЕРАІЗМ - КРЫНІЦА ПАТРЫЯТЫЗМУ 

Вялікая Айчынная вайна паказала, якая сапраўды бязмежная сіла крыецца 

ў народных масах, калі яны вядуць святую барацьбу за сваю Айчыну. У гады 

вайны патрыятызм стаў масавым, стаў нормай паводзін савецкіх воінаў. Аб 

гэтым сведчаць наступныя факты.  

1. Радзіма высока ацаніла самаадданасць воінаў. За мужнасць і гераізм, 

праяўленыя ў гады вайны, ордэнамі і медалямі былі ўзнагароджаны звыш 7 

млн.чалавек. Больш за 11,6 тысяч чалавек былі ўдастоены звання Героя 

Савецкага Саюза - вышэйшай ступені баявога адрознення, больш за 100 з іх 

атрымалі гэта званне двойчы, а Г. Жукаў, І. Кажадуб і А. Пакрышкін - тройчы. 

2. Масавы гераізм праявілі прадстаўнікі ўсіх відаў Узброеных Сіл і родаў 

войскаў. У сухапутных войсках звання Героя Савецкага Саюза былі ўдастоены 

8447 чалавек. Нямала подзвігаў здзейснілі ў паветраных баях воіны-лётчыкі. 

2332 з іх сталі Героямі Савецкага Саюза. Важны ўклад у перамогу ўнёс Ваенна-

Марскі флот. За подзвігі, учыненыя ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, 513 

маракоў сталі Героямі Савецкага Саюза. 

3. У гады Вялікай Айчыннай вайны характэрным было і ўсвядомленае 

самаахвяраванне савецкіх воінаў. Таму ў такіх герояў было шмат паслядоўнікаў, 

герояў-пабрацімаў. Так, подзвіг Аляксандра Матросава, які закрыў амбразуру 

варожага дзота сваім целам 23 лютага 1943 года, паўтарылі больш за 400 воінаў. 

А першым такі подзвіг здзейсніў А. Панкратаў, малодшы палітрук танкавай роты 

24 жніўня 1941 г. у баі за населены пункт Спас-Нярэдзіца паблізу Ноўгарада. 

Подзвігі і самаахвярнасці здзяйсняліся не толькі на зямлі, але і ў паветры. 

Тройчы Герой Савецкага Саюза А. Пакрышкін лічыў, што «таранны ўдар быў 

зброяй смелых, па-майстэрску валодаў самалётам савецкіх лётчыкаў». 

 За гады Вялікай Айчыннай вайны было зроблена больш за 600 паветраных 

таранаў, у асноўным лётчыкамі самалётаў-знішчальнікаў, але іх ужывалі таксама 

экіпажы штурмавікоў і бамбардзіроўшчыкаў. Былі і наземныя вогненныя тараны 

нашых адважных лётчыкаў. Найбольш вядомы з іх подзвіг экіпажа 

бамбардзіроўшчыкаў на чале з капітанам М. Гастэла. 
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Гэты экіпаж 26 чэрвеня 1941 г. накіраваў свой падпалены самалёт на 

калону варожых танкаў, аўтамашын і бензацыстэрн. Экіпаж загінуў, але 

праціўнік панёс цяжкія страты. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны таран 

наземных мэт выкарыстоўваўся савецкімі лётчыкамі больш за 500 разоў. 

5. Масавы гераізм праяўлялі не толькі асобныя воіны ці групы храбрацоў, але і 

цэлыя часці і злучэнні. З гэтай нагоды Маршал Савецкага Саюза, двойчы Герой 

Савецкага Саюза В. Чуйко пісаў: «Мне, удзельніку шматлікіх бітваў на франтах 

Вялікай Айчыннай вайны, давялося перажыць нямала цяжкіх, часам невыносна 

цяжкіх дзён. Але самае моцнае, што засталося ў памяці ад тых выпрабаванняў, - 

гэта пачуццё гонару за гераізм нашых воінаў». За паспяховыя баявыя дзеянні 

было зроблена 10900 узнагароджанняў часцей, караблёў і злучэнняў, 17 армій і 

звыш 500 злучэнняў і часцей ператвораны ў гвардзейскія. 

6. Нямала радкоў у летапіс гераізму ўпісалі, як было ўжо адзначана, савецкія 

воіны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта неацэнны духоўны набытак нашага 

народа, якое з часам не губляе свайго значэння. Гэта здабытак заўсёды здольна 

закрануць самыя патаемныя струны душы чалавека, натхніць яго на подзвіг як у 

мірным жыцці, так і ў баі. 

1.1. Героі Савецкага Саюза - ураджэнцы Калінкавіцкай зямлі  

 Алісейка Уладзімір Цітавіч нарадзіўся ў в. Косетаў 22 лютага 1921 года у 

сялянскай сям’і.  Камандзір сапёрнага ўзвода старшы сяржант Уладзімір 

Алісейка вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра каля Кіева. Пад абстрэлам ворага 

з байцамі ўзвода разведаў правы бераг ракі, захапіў плацдарм і размініраваў яго. 

Гэта дазволіла наладзіць пераправу войск і ў канчатковым выніку садзейнічала  

поспеху ў наступленні. За гэты подзвіг Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 

СССР У.Ц.Алісейку было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

  Барысенка Уладзімір Аляксандравіч нарадзіўся 25 студзеня 1912 года у 

вёсцы Пеніца. Вялікая Айчынная вайна застала Уладзіміра Барысенку ў званні 

маёра і ў якасці камандзіра 1428-га лёгкага артылерыйскага палка ў саставе 42-й 

арміі Ленінградскага фронта. Высокага звання Героя Савецкага Саюза ён быў 

удастоены за прарыў варожай абароны каля Араніенбаўма (цяпер г.Ламаносаў): 
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артылерыйскі полк маёра Барысенкі знішчыў глыбокаэшаланіраваныя 

ўмацаванні, дзесяткі танкаў і гармат праціўніка. 

 Белы Андрэй Анісімавіч нарадзіўся ў шматдзетнай сям’і ў в. Навінкі 17 

чэрвеня 1922 г. У першыя дні студзеня 1942 года малодшага лейтэнанта Андрэя 

Белага накіроўваюць у вайсковае злучэнне ў якасці камандзіра ўзвода сувязі. 

 За паспяховае фарсіраванне ракі Днепр, трывалае замацаванне плацдарма 

на Заходнім беразе і праяўленыя пры гэтым адвагу і геройства Прэзідыум 

Вярхоўнага Савета СССР сваім Указам ад 30 кастрычніка 1943 года Беламу 

Андрэю Анісімавічу было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

 Кляшчоў Аляксей Яўхімавіч нарадзіўся 25 лютага 1905 года ў 

шматдзетнай сялянскай сям’і ў в. Міхнавічы.23 красавіка 1943 года 

А.Я.Кляшчоў быў абраны першым сакратаром Пінскага падпольнага абкама 

партыі, яшчэ праз месяц ён адначасова з’яўляецца камандзірам буйнейшага 

партызанскага злучэння на Палессі – Пінскага. У 1943 годзе А.Я.Кляшчову было 

прысвоена вайсковае званне генерал-маёра. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам 

праводзілася вялікая палітыка-масавая работа 

сярод  мясцовага насельніцтва, у выніку чаго з 1 мая 1943 года было арганізавана 

12 новых партызанскіх атрадаў колькасцю 1542 чалавекі. Пад аховай 

партызанскай брыгады імя Молатава ў лясах знаходзілася 5000 чалавек мірнага 

насельніцтва. 

1студзеня 1944 года А.Я.Кляшчову было прысвоена званне Героя 

Савецкага Саюза. 

  Турцэвіч Мікалай Фёдаравіч нарадзіўся 28 кастрычніка 1914 года у в. 

Каўбасічы. Удзельнік савецка-фінскай вайны.14 лютага 1940 года лейтэнант 

Турцэвіч атрымаз загад – разведаць сістэму варожых умацаванняў і вядзення 

агню ў раёне мыса Патанісмі (возера Суванта-Ярві). Байцы ўзвода разам са сваім 

камандзірам падышлі да дротавых загародаў, зрабілі ў іх праходы і нечакана 

трапілі на засаду. Завязаўся жорсткі бой. У выніку якога была выяўлена сістэма 

агнявых кропак праціўніка. Узвод мужна процістаяў пераўзыходзячым сілам 
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ворага. Лейтэнант Мікалай Турцэвіч разам з многімі байцамі свайго ўзвода не 

вярнуўся з гэтага бою.  

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 4 красавіка 1940 года яму 

было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза (пасмяротна). 

 Маджар Уладзімір Раманавіч нарадзіўся 26 жніўня 1921 года ў 

в.Крукавічы. Поўны кавалер ордэна Славы, кавалер ордэна Чырвонай Зоркі і 

многіх баявых медалёў. 

 Цімашэнка Іван Архіпавіч нарадзіўся 18 кастрычніка 1924года ў в.Навінкі 

ў сялянскай сям'і. За мужнасць і адвагу ў баях у час Вялікай Айчыннай вайны 

быў узнагароджаны ордэнам Славы І, ІІ. ІІІ ступені. Іван Архіпавіч стаў поўным 

кавалерам ордэна Славы ў 21 год. [2] 

Вытокі масавага гераізму бачацца ў патрыятызме, пачуцці гонару за сваю 

радзіму, у маральным духу народа, у брацкай дружбе людзей рознай 

нацыянальнасці. Формы масавага гераізму былі разнастайнымі. Але асабліва 

характэрным з'яўляўся калектыўны подзвіг часцей, злучэнняў - на фронце, 

заводаў, калгасаў, многіх іншых працоўных калектываў - у тыле. Гэта быў 

гераізм асобага роду: працяглы і самы высокі напал ратнай працы мільёнаў 

чырвонаармейцаў ва ўмовах пастаяннай смяротнай небяспекі, самаахвярная 

праца мільёнаў рабочых, сялян, служачых, навукова-тэхнічнай інтэлігенцыі пры 

найвышэйшым напружанні духоўных сіл, часта ва ўмовах голаду і холаду. Такім 

чынам, патрыятычны настрой большасці насельніцтва краіны пераканаўча 

пацвярджаўся практычнымі справамі на фронце і ў тыле, а таксама на часова 

акупаванай тэрыторыі СССР. І ў гэтым сэнсе можна казаць пра маральна-

палітычнае адзінства савецкіх людзей у тыя гады. Глыбокае пачуццё 

патрыятызму і разам з тым нянавісці да ворага праяўляла пераважная большасць 

насельніцтва СССР незалежна ад нацыянальнасці, палітычных поглядаў і 

веравызнання. 
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РАЗДЗЕЛ II. ЛЁС МАСКАЛЕНКА ЯКАВА РАМАНАВІЧА 

2.1. Лепшы ў батальёне 

Ураджэнец калінкавіцкай зямлі Якаў Раманавіч Маскаленка стаў адзіным, 

хто атрымаў званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі 

«Залатая Зорка» за баявыя дзеянні па вызваленні г. Пінска. А камандзір 1323-га 

палка 415-й стралковай дывізіі маёр Георгій Малчанаў за бяспрыкладную 

стойкасць і мужнасць у барацьбе з сіламі ворага да гэтага высокага звання 

прадставіў пецярых: рускага, камандзіра стралковай роты старэйшага лейтэнанта 

Марозава Свірыда Цімафеевіча; беларуса, сяржанта Ганчарэнка Сцяпана 

Мацвеевіча; радавых - беларуса Вярэніча Мікалая Мацвеевіча, жыхара 

Казахстана Кірдзякіна Аляксея Аляксандравіча і нашага земляка Якава 

Раманавіча Маскаленку.[4] 

2.2. Даваеннае жыццё Маскаленка Я. Р.  

Якаў Рамановіч нарадзіўся 2 сакавіка 1922 года ў вёсцы Вялікія Аўцюкі ў 

сялянскай сям'і. Тут і прайшло яго маленства. Дадатак 2. 

Гістарычная даведка. Вёска Айцючы ўпершыню ўпамінаецца ў 1552 годзе ў 

вопісу Мазырскага замка. Летапісец занатаваў у тым вопісу:  «Озеро 

уступное у селе Костюшковичи у Юрьевичах (Юровичах) на имя Литвин, тоня 

одна, волочать его на замок. Люди господарские Айтючицкие и Гулевицкие и 

тые люди Костюшковича Юрьевски неводом замковым же, а даюць 

неводничему хоть бы волочил або не волочил в каждый год с каждого села по 

безмену меду (2,45 кг), по безмену пшена и по грошу…» 

У сярэдзіне 16 ст. вёска Аўцюкі, якая ўваходзіла ў склад Мазырскага павета і 

староства, з'яўлялася дзяржаўнай уласнасцю, сяляне якой адбывалі павіннасць 

на карысць Мазырскага замка. У 19 ст. з'яўляюцца ўжо больш падрабязныя 

звесткі аб Аўцюках і аб іх насельніках. Так, напрыклад, з «Рэвіцкіх казак» па 

Рэчыцкім павеце Мінскай вобласці за 1811 год вядома, што ў Аўцюцэвічах 

Вялікіх мужчынскага полу пражывала 390 чалавек казённых сялян.  

Па звестках «Працоўнага Мінскага губернскага статыстычнага камітэта» ў 
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1870 годзе ў Вялікіх Аўцюцэвічах налічвалася 108 двароў. Як сведчаць 

«Памятныя кніжкі Мінскай губерні 1880-1890г.г.», вёска Вялікія Аўцюкі была, 

бадай, самай вялікай у Рэчыцкім павеце.   

Матэрыялы ўзяты з кнігі «На беразе мора Гератода. Вандроўкі па 

Калінкавіцкай зямлі.» пад рэдакцыяй І.І.Гарыста [1] 

Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны дапытлівы юнак скончыў сямігодку і 

Мазырскі педагагічны тэхнікум. З восені 1940 года працаваў настаўнікам ў 

Дудзіцкай школе Калінкавіцкага раёна. Выкладаў гісторыю ў 5-7 класах. Адсюль 

і быў прызваны ў Чырвоную Армію. 

2.3. Ваенны лёс салдата  

Вайну сустрэў з першых яе дзён на граніцы - у горадзе Браслаўлі 

Драгобыцкай вобласці.  

Ваенны лёс салдата Маскаленка ў 1941 годзе склаўся як і ў многіх яго 

таварышаў па зброі: крывавыя баі за кожны кавалачак зямлі, горкае адступленне, 

акружэнне, ўцёкі ад ворага, нялёгкі шлях да роднага парога, дні і ночы 

разважанняў пра лёс свайго народа, сваёй Радзімы і свой уласны. 

Але сэрца патрыёта не магло мірыцца з тым, што вораг таптаў Радзіму, 

захапіў яго родныя Аўцюкі.  

У верасні 1943 года, як і паўмільёна іншых беларусаў, Якаў уступае ў рады 

народных мсціўцаў, са зброяй у руках змагаецца з ворагам на тэрыторыі 

Беларускага Палесся ў складзе 2-й Калінкавіцкай партызанскай брыгады імя 

Фрунзе. Дадатак 3. 

Гістарычная даведка. Отряд зародился в Черновщинском лесу 

Калинковичского района в декабре 1942 года из группы связных отряда 

Ворошилова и бывших работников советской власти в составе 6 человек. 

В январе в составе отряда было 18 человек. 16 января отряд провёл свою 

первую большую операцию - разгромил немецкий обоз из 10 подвод, который 

был полностью захвачен. В зиму 1942-1943 года отряд жил в лесу, не имея 

землянок, грелись около костров.1 августа 1943 года отряд численностью 250 
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человек был разделён на 2 боевые роты. В отряд шли все, кто имел оружие. 24 

ноября бригада в количестве 924 человек соединилась с частями Красной 

Армии.[1] 

Нацыянальный архив Республики Беларусь, ф.4141, воп.1, спр, л. 54-56 

А ў лістападзе 1943 года, калі 2-я Калінкавіцкая партызанская брыгада імя 

Фрунзе, байцом якой ён з'яўляўся, злучаецца з Чырвонай Арміяй, ён становіцца 

чырвонаармейцам. 

Тады, вядома, ніхто і падумаць не мог, што ўжо праз зусім кароткі час 

новаспечаны баец 61-й арміі будзе прадстаўлены да прысваення вышэйшай 

узнагароды - звання Героя Савецкага Саюза. 

І так здарылася, што менавіта пры вызваленні роднай Беларусі здзейсніў 

свой подзвіг Якаў Раманавіч. 

2.4. Подзвіг нашага земляка 

 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы– 

Ради жизни на земле. 

А.Т. Твардовский 

 

 

 

Пасля разгрому гітлераўскіх войскаў у раёне Баранавіч на рацэ Шчары 

нашы войскі стварылі пагрозу пінскай групоўцы праціўніка. Вораг пачаў 

адыходзіць з-пад Пінска. Гэта паскорыла наступленне 61-й арміі пад 

камандаваннем генерал-лейтэнанта Бялова ўздоўж паўночнага берага Прыпяці. 

Армія дзейнічала на шырокім фронце ў выключна цяжкіх умовах 

забалочанага Палесся. Выкарыстоўваючы прыродны ландшафт, вораг размясціў 

тут групоўку колькасцю да 50 тысяч чалавек жывой сілы. Неабходную дапамогу 

61-й арміі аказвала Дняпроўская флатылія. Яна перакідвала войскі арміі для 

канцэнтрацыі ў зыходных для наступлення раёнах, а таксама высаджвала ў 
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розных пунктах уздоўж Прыпяці дэсантныя групы, якія ў час наступлення 

павінны былі ўзаемадзейнічаць з рэгулярнымі часцямі Чырвонай Арміі.  

Дадатак 4. 

У ноч на 12 ліпеня 1944 года, за два дні да вызвалення Пінска, 1-я брыгада 

рачных караблёў флатыліі прыняла на борт дэсант у складзе 500 адабраных для 

дзёрзкай высадкі ў варожым стане воінаў 1323-га палка 415-й стралковай дывізіі. 

У ліку стралкоў палка, якія атрымалі баявы вопыт фарсіравання водных 

перашкод на Гарыні і вядзення баёў на цяжкапраходнай мясцовасці Палесся, быў 

і 22-гадовы радавы Маскаленка. 

Па загаду камандавання воіны павінны былі прарвацца па Прыпяці на 15 

км за лінію фронта, захапіць горад Пінск і ўтрымліваць яго да падыходу 

асноўных сіл дывізіі. 

2-і батальён капітана Лапаціна М. В. дзейнічаў на левым крыле дэсанту і 

меў шэраг няпростых баявых задач. Падраздзяленне павінна было авалодаць 

заходняй і паўднёва-заходняй часткай горада, прыкрыць напрамкі Брэст - Пінск, 

Плешчыцы – Пінск, наступаць на чыгуначную станцыю, выбіць адтуль 

праціўніка і замацавацца на паўночнай і паўночна-заходняй ускраінах горада. 

Высадзіўшыся адным з першых на бераг Піны, камандзір стралковай роты 

старшы лейтэнант Свірыд Марозаў разам з групай байцоў і камандзіраў, у якой 

быў і радавы Маскаленка, у ліку першых уварваўся ў горад. Вызваляючы дом за 

домам, знішчаючы нямецкіх салдат, засеўшых ў дамах і бліндажах. 

Яны дабраліся да цэнтра горада і занялі абарону ў трохпавярховым доме. 

З пісьма школьнікам-землякам. Я.Р. Маскаленка ўспамінаў аб ходзе той 

аперацыі: «Плывём, а навокал немцы, крычаць нешта. Па беразе відаць статкі 

жывёлы, адабраныя ў мясцовага насельніцтва, вёскі гараць. Адным словам, 

дабраліся мы на золаку, высадзіліся дэсантам на паўночна-усходняй ускраіне 

Пінска і ўдарылі па фашыстах. Яны не чакалі такога сюрпрызу – фронт жа за 

15 кіламетраў, перапужаліся і пусціліся наўцёкі. Мы хутка прасунуліся наперад 

і захапілі значную частку горада. Гітлераўцы ж збеглі ў раён чыгуначнай 
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станцыі» [2]  

Але ж святкаваць перамогу было рана. Вораг хутка апамятаўся. Ранняй 

раніцай на дэсантнікаў абрынуліся ўдары двух часцей грэнадзёрскіх палкоў  

7-ай Баварскай пяхотнай дывізіі пры падтрымцы атрада «Тыграў» і 

«Фердынандаў». Сілы былі няроўныя. Варожыя войскі сталі паступова 

выцясняць дэсантнікаў з занятых пазіцый. Дэсантнікі вымушаны былі перайсці 

да абароны. Да ночы 13 ліпеня асноўныя сілы 1323-га палка замацаваліся ў 

некалькіх кварталах паўднёва-ўсходняй частцы горада на ўчастку 1,5 кіламетра 

па фронце і 700-900 метраў у глыбіню, утрымліваючы важны для поспеху ўсёй 

аперацыі плацдарм. 

Аднак асобныя групы савецкіх стралкоў ўтрымалі занятыя пазіцыі ў 

цэнтры горада і дзёрзка палівалі агнём флангі і тыл падыходзячых да берага 

варожых войскаў. 

У іх ліку была і група, у якой змагаўся наш зямляк Маскаленка. Ён з 

чатырнаццацю сваімі таварышамі заняў абарону ў трохпавярховым будынку на 

перакрыжаванні дарог у цэнтры горада. Трапным кулямётным і пулямётным 

агнём, гранатамі савецкія воіны адбілі першую атаку фашыстаў. Але за першай 

вораг пачаў другую, трэцюю атакі. Нарэшце, ён распачаў бесперапынны націск 

на будынак з мэтай выцяснення і знішчэння воінаў-дэсантнікаў, якія прыкрывалі 

фланг асноўных сіл дэсанта. 

На працягу двух сутак вялі бесперапынныя атакі на гэты дом 

«Фердынанды» і «Тыгры», білі па будынку са сваіх гармат, а варожая пяхота 

штогадзіны штурмавала бясстрашных воінаў, сярод якіх быў і Якаў Маскаленка.  

Паколькі дом з'яўляўся буферам левага флангу абароны батальёна капітана 

Лапаціна, то яго здача немцам ўяўляла смяротную небяспеку для ўсёй аперацыі 

па вызваленні Пінска. Дэсантнікі пад камандаваннем Марозава вырашылі стаяць 

насмерць. Яны не давалі нямецкім грэнадзёрам і самаходкам прарвацца ў фланг 

утрымліваючаму мост сапёрнаму ўзводу і стралкам, якія абараняліся каля парку. 

З вокнаў на ворага сыпаўся град куль, які прыціскаў пяхоту да зямлі. 
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Абыходзячы вузел супраціўлення, фашысты неслі страты ад пагібельнага 

прыцэльнага агню па флангах і тылах. 

На падаўленне кучкі смельчакоў немцы кінулі атрад штурмавікоў і 

самаходных гармат. Бронетэхніка стала метадычна расстрэльваць дом, 

руйнуючы яго сцены і дах. Снарады рваліся ўнутры дома, на гарышчы, траплялі 

ў сцяну, узнік пажар. З'явіліся першыя ахвяры сярод адчайных абаронцаў. 

Некалькі чалавек былі паранены, кантужаны. Тыя, што засталіся ў страі былі 

прыціснуты гарматным агнём да сцен унутры будынка. Становішча дэсантнікаў 

стала крытычным. У клубах дыму і агню не было чым дыхаць. 

У гэты момант радавы Маскаленка скідае з сябе ахопленую полымем 

гімнасцёрку, бярэ 3 апошнія гранаты, звязвае іх разам і праз прабоіну ў сцяне  

выбіраецца з будынка і паўзе насустрач варожай самаходцы. Неўзабаве грозная 

нямецкая машына ўздрыганулася, быццам наскочыла на нешта непрыступнае, і 

застыла на месцы, ахутаная чорным дымам і полымем. У выніку нямецкія 

аўтаматчыкі засталіся без надзейнага прыкрыцця, чым скарысталіся астатнія 

байцы-дэсантнікі, якія знішчальным агнём пачалі паліваць ворага. 

Дзякуючы поспеху Якава, яго баявыя таварышы змаглі зноў адкрыць агонь 

з вокнаў і тут жа задушылі напор ворага. Так была адбіта адна з самых 

напорыстых нямецкіх атак. На жаль, не апошняя. У байцоў-дэсантнікаў 

канчаліся боепрыпасы, многія з іх былі забіты і паранены, а немцы працягвалі 

атакаваць. У гэты напружаны момант Якаву Маскаленку трапілі на вочы 

гранаты, пакінутыя немцамі. Падчас двухдзённых баёў Якаў Маскаленка 

знішчыў 1 самаходку, 1 танк і да 30 нямецкіх салдат.  

Яго баявы таварыш радавы Аляксей Кірдзякін гранатамі падарваў адзін 

«Фердынант» і адзін лёгкі танк. Кулямётчык сяржант Сцяпан Ганчарэнка звязкай 

гранат знішчыў адзін «Фердынант» і расстраляў разлік самаходкі. 

Аўтаматчык радавы Мікалай Вярэніч падбіў гранатамі танк і знішчыў са свайго 

аўтамата да 30 нямецкіх салдат. 

Сустрэўшы дастойны адпор, гітлераўцы спынілі бесперапынныя атакі і 

перайшлі да метадычнага абстрэлу пазіцыі, занятай дэсантнікамі. Становішча 
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групы з кожнай гадзінай рабілася ўсё цяжэй і адчайней. Нягледзячы на гэта, 

байцы-дэсантнікі працягвалі змагацца. 

З успамінаў Я.Р.Маскаленкі  

«З чатырнаццаці нас засталося ў жыцці толькі трое. Трое сутак мы біліся 

і днём, і ноччу, без сну і адпачынку, без яды і вады. Шмат фашыстаў і 

ўласаўцаў знішчылі ў гэтых баях. Некалькі варожых танкаў падбілі. Вораг так 

і не здолеў нас перамагчы»[2] 

Група дэсантнікаў, страціўшы многіх у сваіх радах, выстаяла да падыходу 

асноўных нашых сіл. На досвітку 14 ліпеня ў Пінск уварваліся савецкія часці 

415-й, 397-ы, 55-ы гвардзейскія стралковыя дывізіі, якія поўнасцю  вызвалілі 

горад Пінск ад нямецка-фашысцскіх захопнікаў. Перад разбітай гарматным 

агнём і напаўспаленай трохпавярхоўкай, у якой абараняліся адважныя воіны, 

стаялі згарэлыя танкі і самаходкі, валялася каля 250 загінуўшых гітлераўцаў. 

За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў час вызвалення горада Пінска, 

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР сваім Указам ад 24 сакавіка 1945 года 

прысвоіў нашаму земляку Якаву Раманавічу Маскаленка высокае званне Героя 

Савецкага Саюза.  

Яго баявыя сябры Мікалай Вярэніч, Сцяпан Ганчарэнка, Аляксей 

Кірдзякін і Свірыд Марозаў, якія стаялі разам з ім да смерці ў горадзе над Пінай, 

у жніўні 1944 года былі ўзнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга. 

З войска Маскаленка дэмабілізаваўся ў 1946 годзе. Скончыў Мінскую 

прафсаюзную школу. Завочна вучыўся ў БДУ. Працаваў у ЦК прафсаюза 

работнікаў адукацыі БССР [4] 

Не стала нашага земляка 18 сакавіка 1966 года. 
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2.5. Узнагароды Героя Савецкага Саюза Маскаленка Я.Р. 

 Ордэн Леніна і медаль «Залатая Зорка» 

Москаленко Яков Романович  

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда»)  

Наградной документ  

Воинское звание: красноармеец  

Воинская часть: 1323 сп 415 сд  

Даты подвига: 12.07.1944-14.07.1944  

Наименование награды: Герой Советского Союза 

(Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)  

Приказ подразделения  

от: 24.03.1945  

Издан: Президиум ВС СССР  
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 Медаль «За Отвагу» 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Наградной документ  

Дата рождения: __.__.1922  

Воинское звание: красноармеец  

Кто наградил: Президиум ВС СССР  

Наименование награды: Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Дата документа: 09.05.1945  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

У часе ёсць свая Памяць - Гісторыя.  

Гісторыя нашай Радзімы поўная яркімі і значнымі падзеямі, якія 

паўплывалі на ход развіцця многіх краін і народаў. Ветэраны Вялікай Айчыннай 

вайны заслужылі сваім ратным подзвігам права на справядлівую і сумленную 

Памяць. Гэтую Памяць заслужылі і тыя, хто загінуў, і тыя, хто цяпер жыве побач 

з намі. 

У выніку сваёй работы мы прыйшлі да наступных высноў: 

1. Нашы землякі праявілі гераізм і мужнасць у гады Вялікай Айчыннай вайны 

2. Наступствы вайны распасціраюцца далёка ў часе, яны жывуць у памяці нашых 

бацькоў, маці, яны пераходзяць да дзяцей і ўнукаў, яны ва ўспамінах іхніх. 

Вайна жыве ў памяці ўсяго народа. 

3. Праз гісторыю сваёй малой Радзімы мы далучаемся да нацыянальнага 

здабытку нашай краіны, ганарымся працавітым, цярплівым і гераічным народам. 

Народ не забыўся і славіць тых, хто адважна змагаўся і загінуў смерцю 

героя, наблізіўшы гадзіну нашай перамогі, праслаўляе тых, хто застаўся ў 

жывых, хто здолеў перамагчы ворага.  

Героі не паміраюць, іх слава несмяротная, іх імёны навечна занесены не 

толькі ў спісы асабістага складу Узброеных сіл, але і ў Памяць народную. Пра 

герояў народ складае легенды, ставіць ім выдатныя помнікі, іх імёнамі называе 

лепшыя вуліцы сваіх гарадоў і вёсак.  

Нам бы вельмі хацелася, каб кожны з нас мог сказаць усім, хто ваяваў: 

«МЫ – ПАМЯТАЕМ! МЫ -ГАНАРЫМСЯ! ПАКЛОН ВАМ ДА ЗЯМЛІ!» 
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ДАДАТАК 

ДАДАТАК 1. Анкета «Вялікая Айчынная вайна ў лёсе нашых землякоў» 

У апытванні прынялі ўдзел 48 чалавек.  

1. Ці ёсць у Вас сваякі удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны? 

«Так» - 95%, «Не» - 5 %. 

 

 

 

2.  Назавіце, калі ласка, вядомых Вам герояў Вялікай Айчыннай вайны 

85 % - «ведаюць», 15% - «не ведаюць» 

 

 

 

 

95%

5%

Так Не

Ведаюць

Не ведаюць
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3. Назавіце, калі ласка, вядомых Вам герояў Вялікай Айчыннай вайны-

ураджэнцаў Калінкавіцкага раёна 

27% - «ведаюць», 73% - «не ведаюць» 

 

 

 

 

4. Назавіце, калі ласка, вядомых Вам Герояў Савецкага Саюза, якія пахаваныя ў 

брацкіх магілах на аўцюкоўскай зямлі. 

100% - «ведаюць»  

 

 

 

Ведаюць

Не 

ведаюць

Ведаюць

Не ведаюць
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ДАДАТАК 2. Польская карта Калінкавіцкага раёна 1876 года, на якой адзначана 

вёска Вялікія Аўцюкі 
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ДАДАТАК 3. Гістарычная даведка аб стварэнні і баявой дзейнасці 2-й 

Калінкавіцкай партызанскай брыгады імя Фрунзе 
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ДАДАТАК 4. 61-я армія Першага фарміравання 

Cформирована 15 ноября 1941 г. (директива Ставки ВГК от 2 ноября 1941 

г.) в Приволжском военном округе с непосредственным подчинением Ставке 

ВГК. В нее вошли 342, 346, 350, 356, 385, 387 и 391-я стрелковые, 83-я и 91 -я 

кавалерийские дивизии, ряд артиллерийских и других частей. В ходе 

Московской битвы в начале декабря 1941 г. армия сосредоточена в районе 

Ряжск, Раненбург, Мичуринск. 6 декабря передовые отряды двух ее стрелковых 

дивизий вступили в бой с немецкими войсками в районе ст. Павелец. С 9 декабря 

входила в Юго-Западный фронт, а с 24 декабря во вновь созданный Брянский 

фронт 2-го формирования. В составе последнего в конце декабря 1941 г. — 

феврале 1942 г. участвовала в наступательных операциях на болховском и 

орловском направлениях. С весны 1942 г. до середины 1943 г., находясь в 

составе Брянского, Западного (с 13 января 1942 г.), Брянского (с 3 апреля), 

Западного (с 29 июня), Брянского (с 8 февраля 1943 г.), Западного (с 13 марта), 

Орловского (с 29 марта) фронтов, вела оборонительные бои южнее и юго-

западнее Белева, прикрывая калужское и тульское направления; периодически 

проводила частные наступательные операции с ограниченными целями. Летом в 

составе Брянского фронта (с 29 марта 1943 г.) участвовала в Орловской 

стратегической операции, в ходе которой во взаимодействии с 11-й гвардейской 

и 4-й танковой армиями разгромила болховскую группировку противника и 

освободила г. Волхов (28 июля). С 15 августа выведена в резерв Ставки ВГК, 7 

сентября включена в Центральный (с 20 октября 1943 г. Белорусский) фронт 2-го 

формирования. В его составе принимала участие в Черниговско-Припятской, 

Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях, в ходе которых 

освободила города Щорс (21 сентября), во взаимодействии с 65-й армией 

Калинковичи и с 7-м гвардейским кавалерийским корпусом Мозырь (оба 14 

января 1944 г.); в конце января вышла к низовьям р. Птичь и южнее. В 

последующем во взаимодействии с 13-й армией 1-го Украинского фронта 

частью сил успешно наступала вдоль правого берега р. Припять на Столин. С 24 

февраля входила в состав 1-го Белорусского, с 25 февраля 2-го Белорусского, с 6 
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апреля Белорусского 2-го формирования (с 17 апреля 1-й Белорусский 2-го 

формирования) фронтов.  

В ходе Белорусской стратегической операции войска армии во взаимодействии с 

партизанскими отрядами и Днепровской военной флотилией, действовавшей на 

р. Припять, освободили города Лунинец (10 июля), Пинск (14 июля), Кобрин (20 

июля) и при содействии части сил 28-й и 70-й армий Брест (28 июля). В конце 

июля 61-я армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 13 сентября включена в 3-

й Прибалтийский фронт и в его составе в ходе Рижской операции участвовала в 

освобождении Риги (13 октября). 17 октября в связи с упразднением 3-го 

Прибалтийского фронта 61-я армия передана 1-му Прибалтийскому фронту и 

участвовала в блокировании курляндской группировки противника. 20 декабря 

выведена в резерв Ставки ВГК, а 25 декабря включена в 1-й Белорусский фронт. 

В его составе в январе — начале февраля 1945 г. вела активные боевые действия 

в Варшавско-Познанской, в феврале — начале апреля — в Восточно-

Померанской стратегических операциях. Боевой путь завершила участием в 

Берлинской стратегической операции, в ходе которой во взаимодействии с 1-й 

армией Войска Польского наступала в обход Берлина с севера и к концу 

операции вышла на Эльбу юго-восточнее Виттенберга.  

После окончания военных действий 61-я армия вошла в состав 

Центральной группы войск, затем была передислоцирована в г. Ростов-на-

Дону, в августе 1945 г. была расформирована, а ее полевое управление 

обращено на формирование управления Донского военного округа.  

Командующие: генерал-полковник Кузнецов Ф.И. (ноябрь-декабрь 1941 г.); 

генерал-лейтенант Попов М.М. (декабрь 1941 г. — июнь 1942 г.); генерал-

лейтенант, с июля 1944 г. генерал-полковник Белов П.А. (июнь 1942 г. — до 

конца войны).  
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Члены Военного совета: корпусной комиссар Колобяков А.Ф. (ноябрь-декабрь 

1941 г.); дивизионный комиссар, с декабря 1941 г. генерал-майор Дубровский 

Д.Г. (декабрь 1941 г. — до конца войны).  

Начальники штаба: генерал-майор Глухов М.И. (ноябрь 1941 г. — январь 1942 

г.); генерал-майор Корженевич Ф.К. (январь-декабрь 1942 г.); генерал-майор 

Самарский Д.И. (декабрь 1942 г. — май 1943 г.); полковник Сальников М.Н. 

(май-август 1943 г.); генерал-майор, с сентября 1944 г. генерал-лейтенант Пулко-

Дмитриев А.Д. (август 1943 г. - до конца войны) 

https://1941-1945.at.ua/forum/33-535-1 
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