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ГЕРОІ Ў ПАМЯЦІ НАРОДНАЙ 
 
 

На сённяшні дзень у нашым раёне пражывае 49 воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія выконвалі 

свой патрыятычны абавязак у Афганістане, аказвалі дапамогу афганскаму народу ў барацьбе з 

ворагамі Красавіцкай рэвалюцыі. 

Дэмабілізаваныя  воіны-інтэрнацыяналісты  заняты  цяпер  мірнай  працай.  Але  радавыя 

Віктар Віктаравіч Русачэнка і Аляксандр Уладзіміравіч Галькевіч загінулі ў баях з душманамі, а 

Васіль  Іванавіч  Стаселька,  выконваючы  баявое  заданне,  захварэў  і  памёр.  Аб  іх  гераічных 

подзвігах расказваецца ў друкуемым матэрыяле. 
 
 

Узнагароджаны пасмяротна 
 

Віктар Русачэнка нарадзіўся 22 ліпеня 1965 года ў вёсцы Івашкава Какоўчынскага 

сельсавета. Бацька яго Віктар Іванавіч – жывёлавод калгаса «Ясная зара», маці Яўгенія Сідараўна 

працуе ў паляводстве. 

Настаўніца  Какоўчынскай  сярэдняй  школы  Людміла  Аляксееўна  Купрэвіч,  якая  вучыла 
 

Віктара, расказвае: 
 

– Скончыў ён 8 класаў нашай школы. Вельмі любіў працу, бо рос і выхоўваўся ў сялянскай 

сям’і.  У  час  летніх  канікулаў  працаваў  у  вучнёўскай брыгадзе, а  калі трэба было дапамагаць 

калгасу ва ўборцы бульбы ці падняцці трасты са сцелішчаў, прымаў самы актыўны ўдзел. Віктар 

паступіў у Аршанскае тэхнічнае вучылішча, якое паспяхова скончыў і працаваў у Наваполацку. 

Адтуль 23 красавіка 1984 года быў прызваны на службу ў Савецкую Армію ў дэсантныя войскі. 

У часці пачалася настойлівая вучоба маладых воінаў, іх баявая і палітычная падрыхтоўка. 

Часць, дзе служыў Віктар, была накіравана ў Афганістан. Там і пачаліся баявыя будні воінаў- 

дэсантнікаў, выезды на аперацыі для барацьбы з душманамі. 

…Да бацькоў прыйшла горкая вестка. Яе прыслалі камандзір часці Дыдэнка і начальнік 

палітаддзела Сакалоўскі: 

– Камандаванне, партыйная і камсамольская арганізацыі, увесь асабовы састаў часці 

глыбока смуткуюць з выпадку напаткаўшага Вас гора – гібелі нашага аднапалчаніна, гвардыі 

радавога Русачэнкі Віктара Віктаравіча. 

У перыяд выканання інтэрнацыянальнага абавязку гвардыі радавы Русачэнка Віктар 

Віктаравіч праявіў высокія маральна-палітычныя якасці, адданасць справе Камуністычнай партыі і 

сацыялістычнай Радзіме, выконваючы баявое заданне, верны воінскай прысязе, праявіў стойкасць 

і адвагу, высокую арганізаванасць і мужнасць. 

28  студзеня  1985  года  гвардыі  радавы  Русачэнка  Віктар  Віктаравіч  загінуў  у  баі, 

выконваючы свяшчэнны абавязак савецкага воіна па аказанню дапамогі народу Дэмакратычнай 

Рэспублікі Афганістан. Подзвіг Вашага сына заўсёды будзе яскравым прыкладам служэння нашай 

любімай  Радзіме,  Камуністычнай  партыі  і  савецкаму  народу.  Памяць  аб  гвардыі  радавым 

Русачэнку Віктару Віктаравічу назаўсёды захаваецца ў сэрцах яго баявых таварышаў». 



«Дзень добры, паважаныя бацькі Віктара! Пішуць Вам яго баявыя таварышы. Ваш сын быў 

добрым таварышам і выдатным спецыялістам сваёй справы, а прафесія сапёра не лёгкая, але 

ганаровая. 

28 студзеня 1985 года ў раёне населенага пункта Кіджаль наша часць выконвала баявую 

задачу па аказанню дапамогі афганскаму народу. Калона была абстраляна душманамі, а першая 

машына, на якой знаходзіўся Віктар, падарвана. Узрыўной хваляй нас адкінула ў бок ад дарогі, 

двое былі паранены, а Віктару асколак міны папаў у галаву і ён адразу загінуў. Цела яго таварышы 

вынеслі з поля бою. Ваш сын памёр як герой і памяць аб ім ніколі не згасне ў нашых сэрцах». 

Віктар Віктаравіч Русачэнка пахаваны на могілках каля вёскі Івашкава, дзе ён нарадзіўся. 

Ён пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. 
 
 

Верны воінскай прысязе 
 

Дзяцінства Аляксандра Галькевіча прайшло ў вёсцы Бяленева Какоўчынскага сельсавета. 

Потым маці Валянціна Іванаўна пераехала ў пасёлак Цыпкі і стала працаваць у Багушэўскай 

МПМК-43.   Аляксандр   скончыў   8   класаў   Багушэўскай  сярэдняй   школы   №   1,  вучыўся   на 

трактарыста, а потым працаваў у райсельгасхіміі. 29 верасня 1983 года прызваны ў Савецкую 

Армію, прайшоў падрыхтоўку ў дэсантных вайсках і з часцю прыбыў у Афганістан. Аб яго службе і 

гераічных буднях даведаемся з пісем. Вось некаторыя радкі з іх: 

«Служба ідзе нармальна, ваюем з душманамі. У лютым вярнуліся з гор, дзе знаходзіліся 20 

дзён. Захапілі склад са зброяй: кулямёты, аўтамашыны, вінтоўкі, склад з прадуктамі, узялі ў палон 

40 душманаў, 25 – забілі. З нашай роты загінуў сяржант, паранены 3 байцы. На аперацыі рота 

выязджае часта. “Зялёнкай” завём даліну. Там шмат кішлакоў, у іх – душманы. Кішлакі добра 

прачэсваем. Надвор’е цёплае». 

«6 кравіка на бронетранспанцёрах накіраваліся ў кішлак за 40 км ад часці, па даных 

разведкі,  там  знаходзіліся  душманы.  Пры  выездзе  па  нас  адкрылі  агонь  з  гранатамётаў  і 

кулямётаў. У адказ мы адкрылі такі агонь, што з месца, адкуль па нас стралялі, узняліся вялізныя 

клубы дыму і пылу. Заўтра, 14 сакавіка 1984 года, выязджаем на аперацыю ў раён Файзабад на 

цэлы месяц». 

Гэта было апошняе пісьмо дэсантніка Аляксандра Галькевіча. Наступнае прыйшло ад 

камандзіра часці Федчуна і намесніка па палітчасці Пугача. Вось яго тэкст: 

«Паважаныя Уладзімір Васільевіч і Валянціна Іванаўна! З глыбокім смуткам паведамляем, 

што Ваш сын Галькевіч Аляксандр Уладзіміравіч, выконваючы баявое заданне, верны воінскай 

прысязе, праявіў стойкасць і мужнасць, выконваючы свой інтэрнацыянальны абавязак, у баі загінуў 

2 красавіка 1984 года. 
 

За час службы ў воінскай часці зарэкамендаваў сябе смелым, рашучым воінам, здольным 

хутка рашаць баявыя задачы. Да выканання сваіх службовых абавязкаў адносіўся добрасумленна, 

быў дысцыплінаваны, гатовы ў цяжкую хвіліну прыйсці на дапамогу таварышам. 

Жыццё Аляксандра было не доўгім, але яркім. Будзем старымі мы, будуць дарослымі 

афганскія дзеці, тыя, за каго са зброяй у руках змагаўся з ворагамі Красавіцкай рэвалюцыі 

Аляксандр і ніхто не забудзе салдата, які прыйшоў сюды з далёкай беларускай зямлі, каб са 

зброяй  у  руках  адстаяць  светлае  будучае  афганскага  народа,  надзейна  абараніць паўднёвыя 



рубяжы нашай Радзімы. Памяць аб Вашым сыне будзе вечна жыць у сэрцах усяго асабовага 

саставу часці». 

Воін-інтэрнацыяналіст   А.   У.   Галькевіч   пахаваны   на   могілках   каля   вёскі   Магілёўка 
 

Багушэўскага сельсавета. 
 
 

Адважны воін 
 

Адзін з піянерскіх атрадаў Машканскай сярэдняй школы носіць імя Васі Стаселькі. Піянеры 

сабралі матэрыял аб адважным воіне-інтэрнацыяналісту, бываюць у бацькоў Васі – Івана 

Селівестравіча і Лідзіі Макараўны, якія жывуць у вёсцы Замошша Обальскага сельсавета. 

Вася Стаселька вучыўся ў Машканскай сярэдняй школе, закончыў Гродненскі тэхнікум 

фізкультуры ў 1981 годзе, працаваў выкладчыкам фізкультуры ў школе. Аб яго поспехах у вучобе 

сведчаць шматлікія граматы і дыпломы, якія беражліва захоўваюць бацькі. Іх паказала Лідзія 

Макараўна. 

– А вось і пісьмы, – гаворыць яна з горыччу, паказваючы іх. 

Прывяду вытрымкі з аднаго, якое датавана 27.06.83 года: 

«Ужо  роўна  год,  як  служу  ў  Афганістане.  Адзначыў  дзень  нараджэння.  Тэмпература 

паветра надта высокая, але нам, салдатам у блакітных берэтах, да ўсіх цяжкасцей не прывыкаць. 

Жывём добра і дружна, выконваем выдатна баявыя задачы». 

Кароткае і гераічнае жыццё адважнага воіна раптоўна абарвалося. Ад камандавання часці 

прыйшло пісьмо на адрас бацькоў: 

«Паважаны Іван Селівестравіч і Лідзія Макараўна! Камандаванне, палітаддзел выказваюць 

Вам глыбокае спачуванне з выпадку смерці сына. Васіль быў добрым салдатам, сапраўдным 

патрыётам.  За  мужнасць  і  адвагу,  арганізаванасць  і  дысцыпліну,  праяўленыя  пры  выкананні 

баявых задач, неаднаразова заахвочваўся. Але цяжкая хвароба вырвала яго з нашых радоў. 19 

ліпеня 1983 года, выконваючы баявое заданне, Васіль захварэў на брушны тыф, і як ні змагаліся за 

яго жыццё ўрачы, зрабіць нічога не змаглі». 

Радавы Васіль Стаселька пахаваны на могілках у Стрыгах. 

Спяць спакойным сном воіны-інтэрнацыяналісты. На помніках высечаны імёны. Але памяць 

аб іх гераічных подзвігах назаўсёды ў памяці народнай. 
 

П. Бельскі 


