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Круглы стол: “Война як бедства” 

(11, 9 класы) 
Мэта: 

- на прыкладзе кантрэтацыйных лагероў Малы Трасцянец, Азарычы, 

спаленай вѐскі Шаулічы паказаць сапраўдныя мэты фашысцкай ідэалогіі; 

- развіваць уменне аналізаваць гістарычныя падзеі; рабіць вывады; 

адстойваць свой пункт погляду; 

- выхоўваць грамадзянскую пазіцыю, гонар за свой народ, за яго слаўнае 

гістарычнае мінулае; 

-садзейнічаць развіццю камунікатыўных здольнасцей у старшакласнікаў; 

Настаўнік. У сакавіку 2018 года спаўняецца 75 год, як была спалена 

вѐска Хатынь. Набліжаецца сумная дата. Яшчэ раз чалавецтва імкнецца 

асэнсаваць падзеі тых страшных дзѐн. На гэтым фоне, неяк не пачалавечы 

гучаць паведамленні аб тым, што нацыянальным героем Украіны аб’яўлены 

адзін з прыхваснеў фашыстаў - Сцяпан Бандэра. Успамінаюцца падзеі са 

знішчэннем і пераносам помнікаў савецкім войнам ў Польшчы і Эстоніі, 

Няўжо чалавечая гісторыя не навучыла многіх палітыкаў? Чаму яны не 

памятаюць урокі вайны, ці проста іх не ведаюць. 

Развязваючы Другую сусветную вайну, фашысты стварылі цэлую 

сістэму канцэнтрцыйных лагероў з мэтай усталявання сусветнага панавання. 

Вучань. Паведамленне–прэзентацыя аб сістэме канцэнтрацыйных 

лагероў створанай фашыстамі ў Германіі і на акупаванай тэрыторыі (Лаптош 

Аляксей). 

Настаўнік. У гэтай сістэме асаблівымі бесчалавечымі адносінамі 

выдзяляецца канцэнтрацыйны лагер Азарычы. 

Вучань. Калі пад ударамі Чырвонай Арміі фронт адкаціўся да паўднѐва-

усходняй часткі Беларусі (канец 1943 - пачатак 1944 года), увесь цяжар 

акупацыі абрынуўся на мірнае насельніцтва ўсходняй часткі беларускага 

Палесся. На гэтым напрамку паспяхова наступалі 65-я і суседнія 61-я і 48-я 

арміі. Каб стрымаць паступовае, энергічнае наступленне гэтых армій, немцы 

стварылі сістэму канцлагераў, напоўніўшы іх непрацаздольным 

насельніцтвам — жанчынамі, дзецьмі, старымі, размясціўшы сярод іх 

тыфознахворых, звезеных з розных вѐсак і гарадоў свайго тылу. Тыф сярод 

мясцовага насельніцтва фашысты распаўсюдзілі наўмысна. 

Канцлагер "Азарычы" - гэта цэлая сістэма размеркавальных, папярэдніх 

канцлагераў, створаных фашыстамі ў перыяд з кастрычніка 1943 па сакавік 

1944 года. Гэта сістэма налічвала прыкладна 13 - 15 канцлагераў рознага 

прызначэння і дзейнічала каля шасці месяцаў. Праз яе фашысты прагналі 

звыш 100 тысяч чалавек - мірных жыхароў.  

Вучань. Што ж сабой уяўлялі канцлагеры розных тыпаў? У большасці 

выпадкаў фашысты размяшчалі іх на лясіста-балоцістай мясцовасці. Каты 

спецыяльна выбіралі такія месцы, каб вада, гразь, снег адсутнасць цяпла, 

якіх-небудзь збудаванняў садзейнічалі масавай смерці ад прастуды, сыпнога 

тыфу. Фашысты ставілі дзве задачы: знішчыць як мага болыш мірных 
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жыхароў паўднѐвай часткі Беларусі, заразіць тыфам наступаючыя часці 

Чырвонай арміі тым самым спыніць наступленне, выклікаць эпідэмію 

сыпнога тыфу не толькі ў арміі, але і сярод насельніцтва вызваленых раѐнаў. 

Гэтых мэтаў ворагі дасягнулі: 19-ы корпус генерала Самарскага, па 

сцвярджэнню камандуючага 65-й арміяй П. I. Батава, быў заражаны тыфам 

на 40-45℅. Вялікая колькасць мірната насельніцтва загінула ў канцлагеры і 

памерла ў шпіталях. Праўда, эпідэмію тыфа вялікімі намаганнямі і ахвярамі 

ўдалося патушыць. 

У сартыровачных, размеркавальных канцлагерах фашысты адбіралі 

здаровых мужчын і жанчын на працу па стварэнню ваенных умацаванняў, 

моладзь - для вывазу ў Германію, хлопчыкаў 10 - 12 год- у нямецкія шпіталі ў 

якасці донараў для параненых салдатаў і афіцэраў. Адзін з такіх шпіталяў 

знаходзіўся ў будынку школы №3 горада Бабруйска. Тут душагубы ад 

медыцыны знішчылі 40 - 50 хлопчыкаў, якія пахаваны дзесьці на тэрыторыі 

школы. 

Вучань. А жанчын, дзяцей і нямоглых старых фашысты заганялі 

спачатку ў папярэдні, а потым у асноўныя канцлагеры. Апошніх было пяць,  

Азарычы - цэнтральны. Кожны з іх "засяляўся" па меры пабудовы. У кожным 

лагеры была высокая смяротнасць. Пахавальныя каманды штодня збіралі 

памѐршых, скідалі іх у выкапаныя вялікія ямы ці вывозілі за тэрыторыю 

лагера і закопвалі ў ямы-рвы. А ў канцлагеры прыбывалі ўсѐ новыя і новыя 

партыі людзей. "Фабрыка смерці" дзейнічала безупынна, бездакорна... 

Людзі сядзелі не на голай зямлі, а сярод гразі, на купінах, паміж 

разламаных кустоў, робячы з ламачча ці галля падсцілкі.  Каля мястэчка 

Азарычы забалочаная плошча складала прыкладна трэцюю частку ўсѐй 

плошчы канцлагера. Людзі не сталі размяшчацца ў балоце, а толькі капалі 

ямкі палкамі, рукамі, каб здабыць брудна-карычневай вады. Тады немцы 

адгарадзілі ба-лота калючым дротам у адну нітку і пачалі страляць у кожнага, 

хто падлазіў пад дрот, ідучы за вадой. 

Вучань.Марына Мартынаўна Букас, ураджэнкі вѐскі Красноўка 

Светлагорскага раѐна, цяпер жыхаркі горада Мінска так успамінала аб жахах 

Азарыч: "У пачатку лютага 1944   года   нашу сям'ю (маці, старэйшую сястру 

і мяне) разам з аднавяскоўцамі фашысты вывезлі на аўтамашынах у часовы 

перасыльны лагер смерці паблізу ад Мікуль-Гарадка, што ў Акцябрскім 

раѐне.   Гэта быў заснежаны ўчастак лесу, агароджаны калючым дротам у два 

рады.  Паміж гэтымі агароджамі бегалі вялізныя аўчаркі. Па кутках лагера 

стаялі вежы з кулямѐтамі і вартавымі. Людзей у лагеры было вельмі многа... 

Людзі хварэлі тыфам і паміралі... Трупы памѐршых ляжалі побач, 

прыпарошаныя снегам...Тры тыдні   мы пакутавалі ў гэтым месцы.    Затым 

фашысты нас, як жывѐл, палкамі пагналі ў напрамку Азарычаў..." 

Вучань.Успаміны аб концлагеры Міхаіла Яўхімавіча Тупіка, 1928 года 

нараджэння, ураджэнца вѐскі Казанск : "Нашу сям 'ю з дому немцы выгналі ў 

снежні 1943 года. Дзе толькі мы не пабывалі! Я быў залічаны ў рабочую 

каманду. Разам з сям 'ѐй нас немцы адвезлі ў тыл, бліжэй да вѐскі 
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Параслішчы. Калі ў камандзе людзі і асабліва іх сем 'і пачалі хварэць тыфам, 

тады нас немцы прывезлі ў вѐску Параслішчы, прыкладна 8 ці 9 сакавіка 1944 

года. Нас размясцілі ў канцлагеры, за калючым дротам. Там быў нейкі вялікі 

хлеў, які немцы ператварылі ў склад. Мы з палак, галінак хвоі зрабілі каля 

сцяны невялікія курані і размясціліся. Вѐска была спалена, заставаліся толькі 

адна хата каля лесу і вось гэты хлеў. Прыкладна 10 ці 11 сакавіка ў лагер 

прыгналі вялікую партыю людзей. Гаварылі, што гэта былі жлобінскія і 

бранскія. 3 вечара пачалася завіруха. А гэтых людзей немцы і паліцаі 

абрабавалі. 

Людзі размясціліся на адкрытым месцы, толькі былі ссечаныя хвойкі і 

галінкі хвоек. Гэта не магло ўратаваць людзей. Раніцай фашысты сталі 

выганяць людзей з канцлагера, каб гнаць далей, у Азарыцкі лагер смерці.   У 

жывых засталося зусім мала. Вельмі многа народу засталося ляжацьу 

канцлагеры, прысыпаныя снегам. Мая маці была зусім хворая і не магла 

хадзіць. Я нѐс яе да машыны на плячах, а сястра несла меншую сястрычку. 

Гэта была апошняя партыя нявольнікаў. Добра помню, што тады было 11 

сакавіка 1944 года". 

Настаўнік.19 сакавіка былі вызвалены тры асноўныя лагеры: каля 

мястэчка Азарычы, каля вѐсак Дзерць і Падасіннік. Але трагедыя канцлагера 

"Азарычы" яшчэ не закончылася. Пачалася барацьба за выратаванне 

вызваленых, але зусім хворых былых вязняў. I колькі яшчэ людзей было 

пахава-на ў агульных магілах каля населеных пунктаў, дзе размяшчаліся 

ваенныя шпіталі, што вялі барацьбу з эпідэміяй тыфу! Прыкладна толькі 

адзін з чатырох выйшаў жывым з гэтага страшнага тыфозна-марознага 

пекла... 

Трэцім у сістэме нямецкіх концлагераў, па колькасці знішчаных у ім 

ахвяр, лічыцца концлагер Малы Трасцянец. Сюды прывозілі вязнешў ўусѐй 

Еўропы. 

Вучань. Паведамленне –прэзентацыя  Малы Трасцянец.( Падрыхтавала 

Шадыева Айлара) 

Настаўнік.Вялікія страты панесла наша рэспубліка за перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны. У гэтым годзе спаўняецца 75 год з дня трагедыі Хатыні. Ад 

з вѐсак, якія была знішчана фашыстамі – вѐска Шавўлічы, якая размешчана 

на мяжы Ваўкавыскага і Зэльвенскага раѐнаў.  
Вучань.7 ліпеня 1943 года. Час летняга жніва. Ні што не прадвесціла 

страшную катострофу, але менавіта ў гэты дзень вѐскі не стала, разам  з усімі 

яе жыхарамі. 

 Раніцай фашысты атакавалі вѐску. Усіх тых, хто не жыў у ѐй загадалі 

адысці ўбок і сесці на вазы. Расказвае В. І. Яцкевіч: «Немцы сагналі жыхароў 

і прымусілі капаць яму. Кожны і спадзяваўся, што большасць сем'яў 

адправяць у Германію на працы, і калі растраляюць некага, то толькі для 

застрашвання.  Але таго, што здарылася праз паўгадзіны, ніхто і ўявіць не 

змог.‖ 
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Людзей замкнулі ў гумнах, потым сталі выводзіць да выкапанай ямы, 

па абодва бакі якой стаялі салдаты з аўтаматамі ў руках. Скрашны зямны 

шлях жыхароў Шавуліч сканчаўся каля ямы. Не выберашся. Не ўцячэш. 

Нават калі б і выбраўся, то праз тройнае акружэнне не праскочыш.  

 Вучань.―Як толькі чалавек падыходзіў да ямы, раздавалася кароткая 

аўтаматная чарга, і цела валілася на дно. Не ўсе гінулі адразу.  У магіле  былі 

і параненыя, але іх не дабівалі – наступныя целы надзейна закрывалі і 

мѐртвых, і пакуль яшчэ жывых. Праз гадзіну ўсѐ было кончана. Мужыкам з 

абозу загадвалі ўзяць рыдлѐўкі і ісці закопваць магілы. Калі падышлі да краю 

ям, перад намі адкрылася страшная карціна. Недабітыя людзі, якія ляжалі 

ўнізе, спрабавалі выбрацца наверх, да жыцця, але, прыціснутыя зверху 

цяжкай масай мѐртвых цел, толькі варушылі трупы. Здавалася, мерцвякі 

ўздымаюцца з магіл. Разам з тым магілы не маўчалі, а стагналі. Як быццам 

стагнала сама зямля. 

Ад убачанага і пачутага многія мужчыны траплялі ў непрытомнасць. У 

іншых проста не ўздымалася рука ўзяць рыдлѐўку, зачэрпаць зямлю і кінуць 

яе. Рэдка ў каго па шчоках не каціліся слѐзы. Сярод нямецкіх салдатаў былі і 

палякі, закліканыя ў войска з Познані – яны таксама плакалі. Бачачы ўсѐ гэта, 

нямецкі афіцэр нешта скамандаваў салдатам, і тыя адціснулі нас убок. 

Ляжачых у непрытомнасці мужчын адцягнулі свае. Эсэсаўцы з чэрапамі-

эмблемамі на пілотках закінулі аўтаматы за спіну і ўзяліся за рыдлѐўкі самі. 

Вучань. Нагрэтая ад сонца зямля з лѐгкім, амаль нячутным 

шамаценнем валілася на яшчэ не паспелыя астыць цела. Я бачыў,  як цяжка 

стрымліваў сябе Поремскі. Перад ім ляжалі ў агульнай магіле ўся яго сям'я, 

усе суседзі, усе сябры дзяцінства, усе жыхары Шавуліч. І ѐн сам павінен быў 

ляжаць сярод іх. Уявіць такое і вытрымаць мог толькі чалавек з моцнымі 

нервамі. Прысыпаўшы трупы, эсэсаўцы перадалі рыдлѐўкі  мужыкам. Ад 

калыхання цел тонкі пласт зямлі парэпаўся, прасыпаўся ўніз, агаляючы 

мерцвякоў. Імкнучыся не глядзець туды, людзі пачалі засынаць 

магілы…Калі, нарэшце, зямлю перакідалі, мужыкам загадалі вярнуцца да 

абозу. Трое немцаў з ракетніцамі ў руках пайшлі па спусцелай вѐсцы. Стрэл – 

і запальны зарад улятаў у адчыненыя дзверы ці акно хаты. Шавулічы былі 

заможнай вѐскай, і амаль усе хаты ў ѐй крыліся не саломай, а бляхай, і таму 

толькі праз некаторы час полымя разгаралася і паваліла з вонкі. Затое крытыя 

саломай гумна выбухалі ў момант, як порах, выкідваючы ўгару мільѐны 

іскраў і як бы салютуючы загінулым гаспадарам.‖  

Вучань.З успамінаў У. У. Кіріло: 

«На наступны дзень пасля знішчэння Шавуліч мы даведаліся, што 

адбылося з вѐскай. З мужам і маленькім Янкам на руках пешкі пайшлі туды. 

Ішоў дождж. Хадзілі па папялішчы і плакалі. Разам з намі па мѐртвых 

Шавулічам хадзілі іншыя сваякі, якія прынялі пакутніцкую смерць людзей. 

Шмат хто галасіў, праз плач кленучы фашыстаў. На месцы нашай хаты 

поўзаў і скавытаў шчанюк. Мой муж забраў яго з сабой…».  
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Вучань.Аднак знішчэннем Шавуліч фашысты не абмежаваліся. 

Трагедыя ў Шавулічах рэхам адгукнулася яшчэ раз і ў самым горадзе 

Ваўкавыск. Праз дзесяць дзѐн па горадзе і вѐсках акупацыйныя ўлады 

паналяплялі аб'явы наступнага ўтрымання: «У апошні час у Беластоку 

пачасціліся выпадкі нападу бандытаў на немцаў рэйха і мясцовых жыхароў. 

6.7.1943 г. на шашу Ваўкавыск-Пяскі быў застрэлены медычны дарадца 

доктар Мазур з Ваўкавыска, а гэтак жа яго шафѐр-паляк У адказ на гэта для 

ўсталявання спакою ў Беластоцкай акрузе ўжыта наступнае: спалена 

падазраваная ў бандытызме вѐска Шавулічы Ваўкавыскага павета, а ўсе яе 

жыхары парасстрэльваны.  Апроч таго, ува ўсіх павятовых гарадах 

арыштаваны і парасстрэльваны па 20 чалавек з асяроддзя адвакатаў, лекараў, 

гарадскіх службоўцаў, настаўнікаў разам з іх сем'ямі, якія з'яўляліся 

ўдзельнікамі ці прыхільнікамі руху супраціўлення. Маѐмасць расстраляных 

сем'яў канфіскавана ...  

У Шавулічах было знішчана 366 чалавек, у тым ліку 120 дзяцей.  

Вучань.І як реквіум сѐння гучыць верш, якое напісала пад уражаннем 

убачанага маладая настаўніца Ялуцевичской школы Валянціна Ададурава: 

Зарасла дзірваном брукаваная вуліца, 

Што калісці шумнай была. 

Невялікую вѐску Шавулічы 

Каты-немцы спалілі датла… 

Хоць дарога сюды нешырокая, 

На магілах не вянуць вянкі, 

Спяць у левым мужчыны –сокалы, 

Спяць у правым матулі-жанкі. 

Мы прыходзім сюды ў дзень Мужнасці, 

Мы застылі ў суровым страі і маўчым. 

Не паўторацца хай ні Хатыні, ні Шавулічы. 

Хай заўсѐды будуць шумнымі нашы ўсе вуліцы!  

 Настаўнік.Пасля крывавай расправы вѐска гэтак і не адрадзілася. На 

яе месцы збудаваны быў помнік. Да 70-годдзя Перамогі ѐн быў цалкам 

абноўлены. Падчас маштабнай рэканструкцыі ўсталявалі больш 40 

драўляных зрубаў – знакаў спаленых хат, абеліск, гранітныя пліты і 

памятныя таблічкі з імѐнамі загінулых жыхароў, заклалі алею  Славы. 

- Ці можа быць апраўданне той палітыцы, якую праводзілі нямецка-

фашысцкія захопнікі на акупіраваннай тэрыторыі? (абмеркаванне) 

- Што мы можам сѐння супрацівапаставіць тым, хто хоча перагледзець 

вынікі Другой сусветнай вайны? (абмеркаванне) 

-Якім можа быць ваш уклад у міралюбівую палітыку, якую праводзіць 

наш дзяржава? (абмеркаванне) 
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