


     Нарадзіўся ў 1902 годзе ў 

вёсцы Вялікае Сяло. Працаваў 

паляводам у калгасе імя 70-

годдзя І.В.Сталіна, пасля ў 

саўгасе “Велікасельскі”. 

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II 

ступені, медалямі  “За 

Перамогу над Германіяй”, “За 

ўзяцце Берліна”, юбілейнымі 

медалямі. 

      Памёр у 1997 годзе. 
        
 



     Нарадзіўся ў 1904 

годзе ў вёсцы 

Навасёлкі. Быў 

прызваны ў 1944 годзе. 

     Узнагароджаны 

ордэнам Вялікай 

Айчыннай вайны II 

ступені. 
        
 



     Нарадзіўся ў 1925 годзе ў 

вёсцы Хілімонаўцы. На фронт 

прызвалі ў 1944 годзе. Служыў 

у 407-м гвардзейскім 

артылерыйскім палку. Прымаў 

удзел у вызваленні Венгрыі, 

Румыніі, Чэхаславакіі, дайшоў 

да Берліна. У канцы 1949 года 

мабілізаваўся. У пасляваенны 

час працаваў у саўгасе 

“Велікасельскі”.  

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II 

ступені, медалямі “За адвагу”, 

“За вызваленне Прагі”, “За 

ўзяцце Берліна”, юбілейнымі 

медалямі. 

      Памёр у 2006 годзе.  
 



     Нарадзіўся ў 1925 годзе ў вёсцы 

Хілімонаўцы. Прызвалі ў армію ў 1944 

годзе. Пасля трох месяцаў «вучэбкі» 

трапіў на фронт. Ваяваў на першым 

Беларускім, быў вадзіцелем легендарнай 

“Кацюшы”. Перамогу сустрэў на 

гераманскай тэрыторыі. Часць, дзе 

служыў Сцяпан Макаравіч, была 

адпраўлена ў Брэст. Тут яму даверылі 

вазіць генерала – камандуючага Брэсцкім 

гарнізонам. Пасля дэмабілізацыі ў 1947 

годзе працаваў вадзіцелем у калгасе, на 

спіртзаводзе ў Вердамічах, праз 10 гадоў 

– у саўгасе “Велікасельскі”. 

     Узнагароджаны ордэнам Вялікай 

Айчыннай вайны, медалём “За перамогу 

над Германіяй”, юбілейнымі медалямі.    

     Памёр у 2022 годзе.  

 



     Нарадзіўся ў 1921 годзе ў 

вёсцы Задворанцы.   

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II 

ступені. 

        
 



       
 

     Нарадзіўся ў 1926 годзе ў 

вёсцы Задворанцы. Працаваў 

столярам у калгасе імя 70-

годдзя І.В.Сталіна. 

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II 

ступені, медалямі “За баявыя 

заслугі”, “За Перамогу над 

Германіяй”, “За ўзяцце 

Вены”, юбілейным медалямі. 

      Памёр у 2010 годзе.  

 



     Нарадзіўся ў 1903 

годзе ў вёсцы Навасёлкі.   

     Узнагароджаны 

ордэнам Вялікай 

Айчыннай вайны II 

ступені. 
        
 



     Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы 

Задворанцы. З’яўляўся членам КСМЗБ. За 

ўдзел у падпольнай барацьбе ў 1938 годзе быў 

арыштаваны польскімі ўладамі. Зняволенне 

адбываў у Ваўкавыскай турме. У 1940 годзе 

прызваны ў Чырвоную армію. Вайна застала 

яго ў горадзе Ціраспаль. Пасля цяжкіх баёў з 

гітлераўцамі трапіў у акружэнне. Ваяваў каля 

Запарожжа, Растова, Данбаса. Удзельнічаў у 

Сталінградскай бітве, вызваляў Украіну. Тут 

быў цяжка кантужаны. Пасля лячэння 

знаходзіўся ў танкавым запасным палку. З 9 

жніўня 1945 года ўдзельнічаў у баях з 

японцамі. 

     Узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, 

медалямі “За перамогу над Германіяй у 

Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.”, “За 

перамогу над Японіяй”. У пасляваенны час 

працаваў у саўгасе “Велікасельскі”.  

     Памёр у 1989 годзе. 



     Нарадзіўся ў 1908 годзе 

ў вёсцы Шамятаўка. 

Працаваў паляводам у 

калгасе  імя 70-годдзя 

І.В.Сталіна, пасля ў саўгасе 

«Велікасельскі». 

     Узнагароджаны 

ордэнам Вялікай Айчыннай 

вайны II ступені, 

юбілейнымі медалямі. 

     Памёр у 1987 годзе. 

        
 



       
 
     Нарадзіўся ў 1925 годзе ў 

вёсцы Навасёлкі. Пайшоў на 

фронт у 1944 годзе. Служыў у 

410 гвардэйскай ГАП трэцяга 

Украінскага фронту. 

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II 

ступені, медалямі «За адвагу», 

«За перамогу над Германіяй у 

Вялікай Айчыннай вайне 1941-

1945гг.». 
       
 



       
 
     Нарадзіўся ў 1925 годзе ў 

вёсцы Вялікае Сяло. 

Працаваў паляводам у 

калгасе імя 70-годдзя 

І.В.Сталіна, пасля ў саўгасе 

«Велікасельскі». 

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны I 

ступені, юбілейным медалём 

«40 гадоў Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне 

1941-1945». 

      Памёр у 1985 годзе.  
 



       
 

     Нарадзіўся ў 1906 годзе ў 

вёсцы Навасёлкі. Быў 

прызваны ў 1944 годзе. 

Служыў у 239 стралковым 

палку 27 стралковай дывізіі 

II Беларускага фронту.  

     Узнагароджаны ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны I 

ступені, медалём «За 

адвагу». 

        
 


