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…ТОЛЬКІ ЁН НЕ ВЯРНУЎСЯ З БОЮ 

 

Ему бы бегать на поле футбольном,  

И подругу встречать по весне,  

Только он не вернулся из боя,  

Он погиб на афганской войне... 

Гэтыя вершаваныя радкі прысвечаны Аляксею Савіцкаму, выпускніку СШ № 2 

г. Верхнядзвінска, загінуўшаму ў Афганістане ў 1982 годзе. Шмат часу мінула з той пары, але і 

сѐння нават малодшыя вучні ведаюць, што займаюцца ў класах, дзе калісьці гучаў звонкі голас 

хлопца, які будзе ўзнагароджаны баявым ордэнам. На вялікі жаль, пасмяротна.... 

У школьным музеі на відным месцы змешчаны альбом «Памяці Аляксея Савіцкага 

прысвячаецца». Копіі пісьмаў, дакументы, фотаздымкі. Вось чацверакласнік Алѐша з сябрамі-

равеснікамі, вось з татам у яблыневым садзе, а вось і на развітальным школьным званку... 

– Гэты альбом, – гаворыць настаўніца, захавальніца музея Ларыса Іванаўна Дзевяковіч, – 

гартаў амаль кожны вучань. Трэба бачыць, з якой увагай і нават стоеным хваляваннем углядаюцца 

дзеці ў старонкі-люстэркі не такой ужо і далѐкай гісторыі. 

– Усе, хто ведаў Алѐшу, – дадае педагог-арганізатар Мая Пятроўна Пятрова, – адзначаюць 

яго дабрыню, сціпласць, іншы раз нават сарамлівасць. Ён быў вельмі прывязаны да сям'і, бацькоў і 

сястры Надзеі. У кожным лісце на радзіму пытанні: «Сколько пятѐрок получила Надюха? Как дела 

у тебя, отец? Что нового в колхозе? Какой сняли урожай яблок? Убрали картошку? Есть ли орехи, 

грибы?». 

Чыѐ сэрца не здрыганецца, калі чытаеш: «Эти строки я посвящаю тебе, мама: 

Добро и ласку всю жизнь 

                               ты мне дарила, 

И я старался тем же отвечать,  

Ты мне глаза на мир большой 

                                         открыла, 

Я самым дорогим тебе обязан, 

                                             Мать». 

– I тым не менш, – зазначае завуч Алена Мікалаеўна Слямнѐва, – у крытычны момант гэты 

чуллівы юнак прадэманстраваў вытрымку, мужнасць і рашучасць. 11 сакавіка 1982 года камандзір 

аддзялення малодшы сяржант Савіцкі суправаджаў аўтакалону з ваеннымі грузамі. Калона трапіла 

ў засаду. Пачаўся жорсткі бой. Аляксей вѐў агонь, пакуль душманская куля не абарвала яго жыццѐ. 

А да «дэмбеля», як гавораць салдаты, заставалася зусім нямнога. Вось радкі з апошняга 

пісьма Алѐшы бацькам: «На днях полетим в Союз, погоним новые машнны. Если долго не будет 

писем, знайте, что я в командировке. Не волнуйтесь, всѐ будет в порядке». 

Не склалася... 

У школе свята шануюць памяць Аляксея. Вучні пад кіраўніцтвам настаўнікаў даглядаюць 

яго магілу, а цяпер і магілы бацьюў. Яшчэ вясной 1996 года адбыўся піянерскі збор, на якім 



прынята рашэнне: «На падставе праведзенай работы па ўвекавечанню памяці былога вучня і ў 

адпаведнасці з пісьмовым дазволам яго сваякоў прысвоіць піянерскай дружыне сярэдняй школы 

№ 2 г. Верхнядзвінска імя воіна-інтэрнацыяналіста Савіцкага». 

Заўтра, у Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, да магілы Аляксея на Гейжанаўскіх 

могілках зноў будуць ускладзены кветкі ад настаўнікаў і вучняў школы. Мінута маўчання. Вечная 

памяць. 

Эпілог. Малодшы сяржант Савіцкі Аляксей Мікалаевіч за праяўленыя мужнасць і адвагу 

пры выкананні баявога задання камандавання Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 19 

ліпеня 1982 года ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (пасмяротна). 
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