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Спачатку іх значылася сем. Сем воінаў-інтэрнацыяналістаў з Лепельшчыны, якія загінулі ў 

Афганістане. Напомнім чытачам, што наша газета расказала аб усіх іх у мінулым годзе. I вось 

пазванілі  з  Домжарыц,  паведамілі,  што  ў  мясцовай  школе  вучылася  Галя  Стральчонак,  якая 

ваявала і загінула там. Прасілі расказаць аб ёй... 

Ад трасы бяжыць па лесе заасфальтаваная дарога. I вось Домжарыцы, прыгожая веска, 

дзе размяшчаецца цэнтр Бярэзінскага дзяржзапаведніка. Кіруемся ў школу. 

– Так, у нашай школе вучылася і выхоўвалася Галя. Праўда, я тады не працаваў. Але 

пасля, прыйшоўшы сюды, збіраю матэрыялы аб «афганцах» для школьнага музея, – гаворыць 

настаўнік ваеннай справы Мікалай Паўлавіч Арцюх. 

Ён бярэ пульхную папку, паказвае сабраныя экспанаты-фатаграфіі «афганцаў», 

паведамленні з ваенкаматаў, пісьмы... Выяўляецца, што 10 маладых землякоў ваявалі ў ДРА. Галя 

была адзіная сярод хлопцаў. 

М. Арцюх паказвае паперку з ваенкамата, у якой усяго некалькі радкоў друкаванага на 

машынцы тэксту. У ім значыцца, што Стральчонак, прызваная на воінскую службу ў 1985 годзе, 

служыла прапаршчыкам на пасадзе фельчара. Загінула 30 студзеня 1986 года. Узнагароджана 

ордэнам Чырвонай Зоркі пасмяротна. 

У вёсцы Халмоўка (ёсць такая на тэрыторыі запаведніка), дзе нарадзілася Г. Стральчонак, 

цяпер стаіць чорны гранітны помнік з чырвонай зоркай. Такі ж, якія стаяць на могілках у вёсках 

Бабча, Велеўшчына, Поўсвіж, Кастрыца і ў Лепелі. Усюды з помнікаў на нас глядзяць хлопцы. А з 

гэтага – дзяўчына. Неяк раней думалася, хацелася так думаць, што там не ваявалі, а знаходзіліся. 

А калі і даводзілася ваяваць, то ў бой хадзілі толькі мужчыны. А тут дзяўчына... Значыць, там была 

сапраўдная вайна, дзе гінулі людзі. 



Якая была Галя ў дзяцінстве, на вайне? 
 

Малавата звестак удалося прыдбаць. Таму няхай даруюць чытачы, за тое, што партрэт 

гераіні малюю скупаватымі фарбамі. 

У бацькоў Галі не склалася жыццё. Таму большую частку дзяцінства яна пражыла без іх, у 

сваіх блізкіх у Пераходцах. Закончыўшы восем класаў, паступіла ў медвучылішча, пасля яго 

працавала фельдшарам у Бараўлянах. Там выйшла замуж, адтуль пайшла на службу. 

В. I. Селюкоў, які па тым часе працаваў у Домжарыцкай сярэдняй школе настаўні-кам 

фізкультуры, успамінае: 

— Галя была з нядужых дзяўчынак. Але ўпартая, у дружбе прынцыповая. Не даваўся ёй 

канат. Дык што рабіць? Застанецца ў зале адна пасля ўрокаў і трэніруецца. Неяк прашу паказаць 

далоні: яны сцёртыя да мазоляў. Пахваліў за гэта Галю. I хутка яна, акрыленая, спрытна лазіла па 

канату. Усё гаварыла, што пойдзе вучыцца ў медыцынскае вучылішча. Чаму менавіта сюды? Не 

ведаю. Не паспеў пацікавіцца. 

Гэтае Галіна рашэнне засталося загадкай і для іншых настаўнікаў. Бо вучылася яна добра 

па ўсіх предметах. Пісала цікавыя сачыненні, асабліва на тэмы прыроды роднага краю. Намеснік 

дырэктара  школы  па  навучальнай  частцы  Іна  Яўгенаўна  Філіпава  кладзе  на  стол  некалькі 

вучнёўскіх сшыткаў Г. Стральчонак. Праглядаем Галіны сачыненні. Думкі свае яна выказвае 

канкрэтна, дакладна, цікава. Піша без памылак. У яе развітая назіральнасць. Вось некаторыя 

вытрымкі з сачыненняў. «Ён, глушэц, спяваў сваю песню, распусціўшы свой чорны хвост у белыя 

гарошынкі. Мне вельмі падабаюцца глушцы, падабаюцца за сваю прыгожую афарбоўку, за свой 

гонар». 
 

Была  ў  Галі  змястоўная,  цікавая  замалёўка  пра  вядомага  мядзведзя  Пушчыка.  У 

замалёўцы пра зімуючых птушак яна піша: «Пакармі птушак зімой — яны аддзячаць табе вясной. Я 

таксама хачу дапамагчы птушкам. Я яшчэ не зрабіла кармушку, але пастараюся яе зрабіць». 

А вось як піша Галя пра будзённую справу — дапамогу дарослым на ўборцы бульбы. «Мы 

вельмі змарыліся, аднак былі рады, што дапамаглі запаведніку». 

Адна з яе лепшых замалёвак занесена ў альбом: «Дзеці пішуць пра запаведнік». У ёй Галя 

расказвае  пра  земляка,  вядомага  майстра  таксадэрміста  А.  Ц.  Хацкевіча.  «Гэта  чалавек 

невысокага  росту,  мажны,  на  шчацэ  яшчэ  бачны  шрам  —  пакінула  след  вайна...  Антон 

Цярэнцьевіч – вельмі добры чалавек, у яго залатыя рукі». 

Бачна, Галя часта была ў Хацкевічаў. Слухала расказы ветэрана пра вайну. Як вядома, 

тэрыторыя  запаведніка  была  партызанскай  зонай.  Тут  здзейснена  многа  подзвігаў.  Фашысты 

спалілі вёску Кветча разам з яе жыхарамі. Пры фарсіраванні Бярэзіны праявіў храбрасць Герой 

Савецкага Саюза В. С. Кладзіеў, магіла якога знаходзіцца ля вёскі Крайцы. Вучні даглядаюць яе. 

Вось на такіх традыцыях выхоўвалася Галя, выхоўвалася ў любві да Радзімы, на гераічных 

подзвігах. Была смелая, упартая, дружалюбная... 

Што там ідзе вайна, што там вельмі патрэбны медыкі, Галі расказалі ў ваенкамаце. Ды і з 

расказаў вярнуўшыхся «афганцаў» яна ведала, што там адбываецца. Між тым згадзілася паехаць. 

Як служыла, звестак у мяне няма. Бачна, было нялёгка. Трэба было па трывозе 

высаджвацца на «кропкі», аказваць дапамогу параненым, вывозіць іх з поля бою. Так было і ў 

апошні раз. Па рацыі паведамілі, што на адной «кропцы» раніла байца. Трэба туды ісці ўрачу, але 



ён сам цяжка захварэў. I Галя замяніла яго. I на дарозе прагрымеў выстрал снайпера. Упала неба, 

пахіснуліся горы, шэрыя, чужыя... 

У школьным музеі знаходзіцца Галіна фатаграфія. Ей было тады 14 гадоў... 
 

А. ВАШКЕВІЧ 


