
Канцэпт варкшопа 

Тэма: “Транснацыянальная памяць пра прымусовую працу і міграцыю: перамешчаныя асобы з 

Усходняй Еўропы”. 

Мэтавая група: школьнікі старэйшых класаў, студэнты ВНУ Беларусі, Расіі і Украіны.  

Працягласць: Каля 4,5 - 5 гадзін без уліку пауз. 

Мэта: Спрыянне авалоданню моладдзю ведамі па гісторыі прымусовай працы пры нацысцкім 

рэжыме, пасляваеннай міграцыі перамешчаных асоб з Усходняй Еўропы з дапамогай сучасных 

інтэрактыўных падыходаў на партале праекта МСР Арользен “Транснацыянальная памяць пра 

прымусовую працу і міграцыю: жыццёвыя шляхі, месцы і вопыты” (https://transrem.arolsen-

archives.org/en/home/).  

Задачы 

 Сістэматызаваць паняційны апарат тэмы, суаднесці з ранейшымі ведамі пра падзеі 

ваеннага і пасляваеннага часу; 

 Паказаць мультыперспектыўнасць гістарычных падзей з пераходам  з глабальнага на 

лакальны ўзровень; 

 Сфармаваць уяўленне пра асноўныя шляхі міграцыі былых прымусовых рабочых пасля 

вайны; 

 Паглядзець на наступствы Другой сусветнай вайны праз прызму лёсаў людзей, якія 

перажылі гвалт і не вярнуліся ў сваю мясцовасць; 

 Рэканструяваць жыццёвыя гісторыі былых прымусовых рабочых з Усходняй Еўропы, якія не 

прыехалі пасля вайны ў краіну паходжання.  

Формы працы: індывідуальная і групавая праца, гульня, дыскусія.  

Прыёмы працы: Mind Map,  лінія часу, рэканструкцыя, прэзентацыя. 

Абсталяванне: праектар, фліпчарт з паперай, гаджэты з выхадам у інтэрнэт (пры неабходнасці 

прыносяць самі ўдзельнікі), шырокая стужка 2 м, картачкі з датамі, падзеямі, цытатамі, 

ілюстрацыямі (гл. Дадатак 1), маркеры, раздатачны матэрыял (біяграфіі астарбайтэраў, якія 

вярнуліся, гл. Дадатак 2). 

Папярэдняя падрыхтоўка: Паўтарэнне тэматыкі Другой сусветнай вайны ў падручніку па гісторыі, 

у тым ліку пра выкарыстанне нацыстамі прымусовай працы, функцыянаванне гета і канцлагероў.  

Для пагружэння ў тэму паглядзець фільм “ОСТ» (Белрадыёкампанія, 2019). 

Змест мерапрыемства:  

Воркшоп для моладзі на падставе вынікаў праекта МСР Арользен “Транснацыянальная памяць пра 
прымусовую працу і міграцыю” будзе прысвечаны адпаведнай тэматычнай працы з біяграфічным 
ухілам. Інтэрактыўная карта праекта, падрыхтаваная на аснове адабраных дакументаў пра лёсы 
перамешчаных асоб, дазваляе візуалізаваць старонкі гісторыі пасляваеннага жыцця грамадства, 
звязаныя з мабільнасцю насельніцтва, падчас вайны прымусова вывезенага са сваёй краіны. Для 
жыхароў постсавецкай прасторы асаблівую цікавасць можа выклікаць выбарка дадзеных па асобах, 
якія нарадзіліся ў Мінску, уладальніках нансенаўскага пашпарту, яўрэях, якія выжылі ў Халакост у 
канцлагерах. Магчымасць прывязкі да гісторыі мясцовасці, адкуль паходзяць удзельнікі воркшопу, 
палегчыць успрыняцце тэмы, дапаможа ўключэнню дадзенага лакальнага кантэксту ў 
агульнасусветны, крытычнай інтэрпрэтацыі гістарычных працэсаў.  

Аднадзённае мерапрыемства будзе складацца з трох тэматычных частак: 
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1. Гісторыя прымусовай міграцыі: перамешчаныя асобы з Усходняй Еўропы 

2. Знаёмства з парталам МРС Арользен па гісторыі пасляваеннай міграцыі 

3. Адысці ад “ананімнасці”: жыццёвыя гісторыі перамешчаных асоб  

Блок І. Гісторыя прымусовай міграцыі: перамешчаныя асобы з Усходняй Еўропы 

Тэматычна сфакусаваны на мультыперспектыўнасць блок пачынаецца са збора ад удзельнікаў 

меркаванняў пра тое, што такое міграцыя, мабільнасць насельніцтва і як яна выяўляе сябе ў 

сучасным свеце. Гэтая праца дапаможа выявіць узровень ведаў, чаканні і магчымыя стэрыатыпы ў 

адносінах да тэмы. Вынікі фіксуюцца ў форме Mind Map. 

Затым вядоўца дае вызначэнне ключавым паняццям воркшопа “міграцыя”, “прымусовая праца”, 

“перамешчаныя асобы”, “грамадзянства”. 

Пасля гэтага ён робіць невялікі сістэматызуючы даклад на тэму “Наступствы Другой сусветнай вайны 

і мабільнасць насельніцтва”, дзе робіць акцэнты на прадстаўленні гісторыі прымусовай міграцыі, 

прымусовай працы пры нацыянал-сацыялістах, сістэме гета і концлагероў, паказвае пасляваенную 

карту свету і знаходжанне на ёй лагероў для перамешчаных асоб (Германія, Аўстрыя і Італія). Асобна 

выступоўца спыніцца на пераліку і апісанні асноўных катэгорыяй насельніцтва, якія маглі 

патрапляць у склад групы т.зв. “перамешчаных асоб” – былых прымусовых рабочых, вязняў, 

уцекачоў, выжылых у Халакост, уладальнікаў нансенаўскага пашпарту з Усходняй Еўропы. Прагучаць 

некаторыя дэталі пра штодзённасць лагероў для перамешчаных асоб, цяжкасці рэпатрыяцыі, ролю 

Арганізацыі дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый (UNRRA) і інш. Будуць дадзены адказы на 

пытанні: Якія шляхі магчымай міграцыі маглі быць у людзей у статусе “перамешчаных асоб”? Хто 

прымаў людзей, якія не мелі грамадзянства і не маглі быць адасланыя ў краіну паходжання? Як 

шукалі нацысцкіх злачынцаў і іх памагатых сярод іх? Як паўплывалі на рашэнне пра невяртанне ў 

краіну паходжання перамешчаных асоб пасляваенны падзел Германіі, стварэнне дзяржавы Ізраіль? 

Якімі былі лёсы тых, хто вярнуўся на радзіму? Якая культура памяці зараз захоўваецца пра тых, хто 

вярнуўся, і тых, хто прыняў адваротнае рашэнне? 

Пасля навучэнцы папрацуюць з лініяй часу, каб лепш структураваць для сябе ход падзей. Ім даюцца 

картачкі з датамі, назвамі падзей, таксама цытаты, ілюстрацыі, сімвалы. Усё гэта трэба раскласці ў 

храналагічным парадку на падлозе ўздоўж стужкі, якая будзе сімвалізаваць ход гісторыі. 

Блок ІІ. Знаёмства з парталам праекта МРС Арользен па гісторыі пасляваеннай міграцыі  

Вядоўца прэзентуе адпаведную старонку ў інтэрнэце, папярэдне распавёўшы пра саму арганізацыю 

МРС Арользен і яе значэнне для гісторыі. Прадстаўляецца структура маемых у іх матэрыялаў і 

даступных анлайн – агульная карта, якая паказвае шляхі міграцыі, прыклад жыццёвага шляху 

Абдулы Абасоглу, іншыя прыклады з калекцый у МСР Арользене па Германіі. Коратка пазначаюцца 

асноўныя выбаркі: тыя, хто эміграваў у Вялікабрытанію, Аўстралію і Аргентыну, па паходжанні з 

Мінску (пазней на варкшопе пра гэта больш) і Варшавы, прыхільнікі ісламу, лагеры для 

перамешчаных асоб у Арользене і Аснабруку. 

Пасля ў трох групах удзельнікі працуюць са Storymaps з падрыхтоўкай фліпчартаў для прэзентацыі 

тэмы ў групе: 

1) Траўма і перамешчаныя асобы (прыклад Станіслава Братуса https://arcg.is/8O5rn) 

2) Імкненне ў Брытанію (прыклад Сафіі Собалы -- https://arcg.is/1TnPDv0) 

3) Нансенскія пашпарты (прыклад Міхаіла Губерта https://igf-uni-

os.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=86f06bbc340c4a39aa60b7a6305fc34b

). 
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Пры падрыхтоўцы могуць быць праведзены дадатковыя росшукі па тэме інфармацыі, даступнай 

анлайн. Падчас  прэзентацыі звяртаецца ўвага на канкрэтныя біяграфіі, якія змешчаны ў Storymaps. 

Удзельнікам прапануецца прадставіць тэму вачыма відавочцы. 

Блок ІІІ. Адысці ад “ананімнасці”: жыццёвыя гісторыі перамешчаных асоб 

Вядоўца раздае картачкі з жыццёвымі гісторыямі прымусовых рабочых з Савецкага саюзу, якія 
вярнуліся пасля вайны назад. У дадатку 2 прадстаўлены тры біяграфіі, якія могуць быць 
выкарыстаны варыятыўна і дапоўнены лёсамі прымусовых рабочых з вашай мясцовасці. Пасля 
вывучэння ўдзельнікам прапануецца адказаць на пытанні ў групе:  дзе і як патрапіла на прымусовыя 
працы дадзеная асоба, якой была яго гісторыя падчас вайны, чаму пасля ён вярнуўся назад, ці былі 
наступствы знаходжання на прымусовых працах. Вядоўца фіксуе ключавыя пункты на фліпчарце. 

Затым удзельнікі ў складзе малых груп (у сярэднім па 2-4 чалавекі) працуюць са старонкай праекта 
па выбарцы “перамешчаных асоб”, якія паходзілі з Мінску. Спрабуюць пабачыць тыповыя і 
нетыповыя гісторыі, праводзяць магчымыя паралелі. Шукаюць адказ на пытанні: Чаму не хацелі 
вяртацца гэтыя людзі? Як было магчыма пазбегнуць дэпартацыі назад?  

Пасля вывучэння выбрака група спыняецца на адной з гісторый, каб з дапамогай матэрыялаў 
даступных праз платформу Арользэна, а таксама дапаможных у розных выданнях і інтэрнэце 
рэканструяваць/дапоўніць біяграфію перамешчанай асобы на Вікіпедыі, доступ да якой 
прадастаўляецца праз інтэрактыўную карту праекта. Для гэтага навучэнцы прарэфлексуюць 
атрыманую інфармацыю, крытычна папрацуюць з крыніцамі. У сацыяльны профіль асобы мусіць 
быць між іншым запісана: год нараджэння, якім было жыццё да вайны, адкуль забралі на 
прымусовыя працы, дзе зарэгістравалі, як перамешчаную асобу, куды чалавек хацеў выехаць і дзе 
застаўся, які быў далейшы лёс. Па магчымасці якая была яго ідэнтычнасць, веравызнанне, 
самасвядомасць.  

Вынікі дадзенай працы - біяграфіі прадстаўляюцца астатнім удзельнікам. 

У канцы воркшопа праводзіцца завяршаючая рэфлексія пра сучасную сітуацыю з уцекачамі ў свеце. 
Пасля эвалюацыя мерапрыемства ў форме гульні “Рукзак”, калі ўдзельнікі воркшопа вызначаюцца, 
што яны бяруць з сабой, што “выкідаюць” – не падтрымліваюць як ідэю па выніках працы, а што 
пакідаюць на воркшопе.  

Прыклад праграмы аднадзённага воркшопа 

Што? Метады Працягласць 

Уводная частка   

Прадстаўленне праграмы і знаёмства Кола ўдзельнікаў 25 хв. 

Блок I:  Гісторыя прымусовай міграцыі: перамешчаныя 

асобы з Усходняй Еўропы 

  

Міграцыя ў сённяшнім глабальным свеце Mind Map на 

фліпчарце 

15 хв. 

Вызначэнне тэрмінаў “міграцыя”, “прымусовая праца”, 

“перамешчаная асоба”, “грамадзянства” 

Фіксацыя на 

фліпчарце 

5 хв. 

Наступствы Другой сусветнай вайны і мабільнасць 

насельніцтва 

Power Point 

даклад з 

дакументамі, 

картамі 

30 хв. 



Лінія часу Гульня  15 хв. 

Блок II: Знаёмства з парталам МРС Арользен па гісторыі 

пасляваеннай міграцыі 

  

Партал “Транснацыянальная памяць пра прымусовую працу і 

міграцыю: жыццёвыя шляхі, месцы і вопыты” 

(https://transrem.arolsen-archives.org/en/home/): 

прадстаўленне інтэрактыўнай карты біяграфічных маршрутаў 

Інтэрактыўная 

прэзентацыя 

анлайн рэсурса 

 

20 хв. 

Праца са Storymaps: 

 Траўма і перамешчаныя асобы 

 Імкненне ў Брытанію 

 Нансенскія пашпарты 

Праца на 

гаджэтах у трох 

групах з 

падтрыхтоўкай 

прэзентацыі на 

фліпчарце 

30 хв.  

Прадстаўленне Storymaps групе Прэзентацыя з 

дыскусіяй  

15 хв. 

Блок III: Адысці ад “ананімнасці”: жыццёвыя гісторыі 

перамешчаных асоб 

  

Прымусовыя рабочыя, якія вярнуліся ў Савецкі саюз Індывідуальная 

праца з карткамі 

з фармуліроўкай 

адказаў на 

пытанні 

10 хв. 

Прадстаўленне вынікаў Дыскусія з 

сумесным 

фармуляваннем 

кантрольнага 

спісу на 

фліпчарце 

20 хв. 

Праца з выбаркай выхадцаў з Мінску Праца ў малых 

групах з 

выкарыстаннем 

ноўтбукаў з 

выхадам у 

інтэрнэт 

15 хв. 

Падрыхтоўка біяграфіі для Вікіпедыі Праца ў малых 

групах 

30 хв. 

Прадстаўленне вынікаў працы Прэзентацыя 

анлайн з 

адказамі на 

пытанні  

25 хв. 

Эвалюацыя вынікаў воркшопа Рэфлексіі 

Гульня “Рукзак” 

20 хв. 

https://transrem.arolsen-archives.org/en/home/


 

Чакаемы вынік: Павышэнне ўзроўню ведаў навучэнцаў па тэме пасляваеннай міграцыі 

насельніцтва, паглыбленае знаёмства з прадуктам праекта МСР Арользэна па тэматыцы воркшопа, 

стварэнне ў Вікіпедыі новай біяграфіі былой перамешчанай асобы. 

 

Приложение 1 Линия времени (карточки для распечатки, события с 1922 па 

1948 гг.) 

Карточки для распечатки: комплект 1 с датами 

 

Карточки для распечатки: комплект 2 с названиями исторических событий 

 

 

Введение нансеновского паспорта 

Приход национал-социалистов к власти в 

Германии 

Создание первого концентрационного лагеря 

в Германии 

Ноябрьские погромы 

Начало Второй мировой войны 

Нападение на Советский Союз 

Создание лагерей уничтожения, например, 

Собибор, Майданек, Треблинка, Освенцим 

Решение о насильственном рекрутировании и 

депортации принудительных рабочих с 

Востока 



Акт о безоговорочной капитуляции 

Германских вооружённых сил 

День Победы 

Потсдамское соглашение 

Конец Второй мировой войны 

Начало Нюрнбергского процесса 

Закон о перемещенных лицах (DP) 

 

 

Карточки для распечатки: комплект 3 с описанием исторических событий с 1922 по 

 1948 гг. 

Этот документ был разработан норвежцем Фритьофом Нансеном, 
комиссаром Лиги Наций по делам беженцев. Вначале выдавался 

россиянам, а впоследствии и другим беженцам, которые не могли получить 
обычный паспорт. Был введён по решению созванной в Женеве 

конференции. Лица, имевшие нансеновский паспорт, пользовались правом 
перемещаться в странах-участницах конференции, и в их отношении не 

действовали ограничения, предусмотренные для лишённых гражданства 
лиц. Решением Лиги Наций (12 июля 1924) нансеновские паспорта 

получили около 320 000 армян, спасшихся от геноцида 1915 года и 
рассеявшихся по многим странам. 

В 1942 году этот паспорт признали правительства 52 государств, и он стал 
первым переездным документом для беженцев. 

... национал-социалисты стали самой большой фракцией в парламенте. 

Президент Гинденбург поручил Гитлеру сформировать правительство. 
Гитлер стал канцлером Германии. За считанные месяцы демократия была 

ликвидирована, и Германия превратилась в централизованное 
однопартийное полицейское государство. 

... 22 марта в городе Дахау, неподалеку от Мюнхена был основан первый 
концентрационный лагерь. Туда свозили коммунистов, социалистов, 

либералов и всех, кого считали врагами режима. Здесь была разработана 

и отрабатывалась система наказаний и других форм физических и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


психологических воздействий на заключённых. Позднее по образу Дахау 
была создана целая сеть нацистских концлагерей. 

... первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к 

евреям на территории Третьего рейха. При поддержке нацистских властей 
в десятках городов Германии и Австрии за одну ночь в основном 

гитлеровской молодежью (Гитлерюгенд) был убит 91 еврей, сотни ранены 
и покалечены, тысячи подверглись унижениям и оскорблениям, около 3,5 

тыс. арестованы и отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен, 
Бухенвальд и Дахау. В эту же ночь были сожжены или разгромлены 267 

синагог, 7,5 тыс. торговых и коммерческих предприятий, сотни жилых 
домов евреев. 

 

1 сентября войска Германии вторгаются в Польшу. 3 сентября 
Великобритания и Франция объявили войну Германии. Это была началом 

крупнейшей в истории человечества войны, развязанной национал-
социалистической Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну 

было втянуто 62 государства с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые 
действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх 

океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное 
оружие. 

Ранним воскресным утром, 22 июня, Германия при поддержке своих 

союзников — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Словакии внезапно 
и без предупреждения напала на СССР. Вторжение началось под кодовым 

названием «Операция Барбаросса». Началась Великая Отечественная 
война. 

... создание учреждений для массового уничтожения различных групп 
населения. Первые концентрационные лагеря в нацистской Германии 

были созданы с целью изоляции лиц, подозреваемых в оппозиции 

нацистскому режиму, однако вскоре они развились в гигантскую машину 
подавления и уничтожения людей разных национальностей, врагов или 

представителей «низших» групп населения — в странах, попавших под 
власть нацистов, и сыграли решающую роль в проведении нацистской 

политики уничтожения евреев. 

На совещании, которое проходило 7 ноября в Берлине, рейхсмаршал 

Герман Геринг, касаясь вопроса использования рабочей силы с Востока, 
отметил: «Наряду с русскими военнопленными надо использовать также и 

свободную рабочую силу… Русские рабочие доказали свою 
работоспособность при построении мощной индустрии, теперь их следует 

использовать в Германии». Директивы Германа Геринга явились 

стартовым сигналом для начала крупномасштабной мобилизации 
советских людей в Германию. 



... юридический документ, установивший перемирие на направленных 
против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германских 

военнослужащих к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в 
плен и передаче материальной части вооружённых сил противнику, 

фактически означавший выход Германии из войны. Документ ознаменовал 
победу советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов 

и завершение Второй мировой войны в Европе. Был подписан 7 мая. 
Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 (по 

среднеевропейскому времени). 

… праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне. Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая и отмечается 9 мая каждый 
год. 

... документы, принятые на Потсдамской конференции, содержащие 
решения о новом политическом и территориальном устройстве Германии, 

её демилитаризации, выплачиваемых Германией репарациях и судьбе 

немецких военных преступников. На конференции державы-
победительницы СССР, США и Великобритания были представлены 

руководителями правительств и министрами иностранных дел. 
Первоначально в конференции участвовали Сталин, Трумэн и Черчилль. 

2 сентября в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора 
«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 

Крупнейшая война в истории человечества завершилась. 

... международный судебный процесс над группой главных нацистских 
военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил 

в г. Нюрнберг (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в 
Международном военном трибунале. 

25 июня Конгресс США принимает документ, в соответствии с которым 
примерно 400 000 перемещенных лиц могут иммигрировать в Соединенные 

Штаты сверх установленных квот. Американские чиновники выдадут около 

80 000 виз DP для перемещенных евреев. 
 

Карточки для распечатки: комплект 4 – сводная таблица даты, названия событий, их 

описание 

Карточки для распечатки: комплект 5 Иллюстрации  

1. Копия нансеновского паспорта на имя Михаэля Губерта 

2. Фото принудительных рабочих во время работ 

3. Фото во время нахождения в лагере для перемещенных лиц 

 

Карточки для распечатки: комплект 6 Цитаты 

»[…] однажды утрочком дома мы были, ещё не завтракали ничего. 

Бежит мужик и кричит, что немцы уже окружили деревню. Окружили 

немцы деревню, так что уже некуда убегать. Ну и глядим с таго конца, 

что уже гонят народ сюда к нам уже, а возле нас школа была. И возле 



школы большой пляц пустой. […] потом уже увидели, что и к нам идут 

полицаи и немцы. Идут к нам. 'Выходите, выходите с дому.' Мы взяли 

малую и две сестры нас, отец с матерью. Ну, когда мы подходим туда, где 

народ уже много, мужики уже поняли, что молодёжь отставляют в одну 

сторону, во двор сгоняют уже, а мужиков – в другую сторону в школе 

там. Мужики кричат: 'Иван, ходи к нам, бо заберут и тебя этыя немцы. 

Ходи сюды.' Его взяли спрятали за стариков. Ну, а мать с малой тут 

остались, а меня с сестрой во двор загнали. […] Это уже к вечеру дело 

было. А это было дело 10 января 1943 года.« (Из воспоминаний Полещук 

Анны, 1929 г.р., http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/) 

О пайке, который получали заключённые лагеря:» […] хлеба было 200 

грамм […] бывает, там опилки, как с какого лиственного дерева, бывает, 

что целый, вот, не размешанный он, ну, а так хлеб, вот, 200 грамм 

вечером, и там уже чаю, бывает когда-нибудь ливерной кусочек колбасы, 

такой вот кусочек колбасы и этот вот хлеб, и чай, он чай этот не 

сладкий, из травы, там росла, травы заварят. […] А уже в обед, тут уже 

или капуста, как эта вот кислая, как в осень, капуста, так они еще, 

наверное, эссенцию уксусную, бо нейкая кислота, аж челюсти сжимает 

от этой кислоты – кислая такая.« (Из воспоминаний Чуевского Адама, 

1925 г.р., http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/) 

»В июне 1944 года начались налёты американских летающих крепостей, 

которые бомбили город. В это время немецкая охрана пряталась в 

бомбоубежище, а мы доставали в вагонах продукты. В августе 1944 г. все 

ожидали прихода американцев. Нас два дня не выпускали из лагеря немцы с 

собаками. Во всех зданиях снаружи и внутри мы вкладывали записки 

между кирпичами с информацией о себе, т.к. ходили слухи, что нас 

взорвут. Примерно 15 августа 1944 года мы вышли за ограждение и 

увидели, что охраны нет.« (Из воспоминаний Адамца Константина, 1925 

г.р., http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/) 

 

On April 24, 1947, the British Ministry of Labour and National Service wrote: 

'The recruitment of displaced persons (who will be described in future as 

“European Volunteer Workers”) for employment in Great Britain is now 

proceeding and the first batch has arrived in this country'. 

http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/
http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/
http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.com/


«У Аўстраліі я, как і іншыя беларусы, быў накіраваны па кантракце на 

'фарму' ў лес. Рабілі за пяць фунтаў у тыдзень, жылі ў палатках сярод 

камароў, мух і зьмеяў. Варылі сабе ежу […] Потым прыйшлося 

папрацаваць на фабрыках у Сыднэі […]»  

(Из воспоминаний Міколы Антух. По: Аляксандр Адзінец, Паваенная 

эміграцыя: скрыжаванні лёсаў, Мінск 2007, с. 17-25. 

 

Дадатак 2. Біяграфіі прымусовых рабочых, якія вярнуліся 

Горячко Зинаида 

Зинаида родилась 11 июня 1931 года в небольшом селе 
Высочаны, Лиозненского района Витебской области. Там 
она успешно окончила три класса и мечтала в будущем 
стать учительницей. 

Летом 1941 года в Высочанах появились немцы, а в 1943 
году местечко было сожжено, а его жителей пригнали в 
лагерь для военнопленных в Масюковщине, а оттуда в 
товарных вагонах увезли в город Зиген в Германии. Все 
принудительно депортированные были помещены в 
бараки. Семьи жили вместе, их не разделяли. На одежде 
нужно было носить нашивку в виде голубого квадрата из 
ткани с надписью »OST«, что означало- из Восточной 
Европы. Работали на фабрике по 12 часов. Зинаида 

сваривала с помощью автогена металлические трубы, отец Зинаиды - разрубал 
металлические плиты на штаме, а мать - мыла посуду. Питание обычно включало 
в себя черпак баланды, в которой кубиками плавали кусочки кольраби. Утром и 
вечером принудительные рабочие получали напиток похожий на кофе. Перед 
освобождением рабочих загнали в бункер и закрыли. Люди стали задыхаться. 
Вскоре один из находившихся в бункере нашёл выход и вернулся за остальными. 
Когда вышли из бункера, вокруг уже были американские солдаты. 

Вернувшись на родину, семья обнаружила родное село спаленным. Разместились 
в землянке в соседней деревне Бураки. Зинаида окончила пятый класс. В 1946 году 
умер её отец и она приняла решение переехать в Минск, где в 1948 году с отличием 
закончила училище. Получив высокий разряд по специальности: швея-
заготовщица, она была направлена на фабрику им. Качановича по пошиву обуви. 
После прохождения курсов по повышению квалификации стала там работать 
мастером. Во время работы на фабрике она познакомилась c электриком Евгением 
Горячко, за которого она вскоре и вышла замуж. За хорошую работу 9 июня 1966 
года Зинаида Дмитриевна получила звание Героя Социалистического Труда. С 
1971 она являлась заместителем председателя профсоюзного комитета 
предприятия минского обувного производственного объединения »Луч«. 

Составлено сотрудниками Исторической мастерской им. Л.Левина 



Вацлаў Кавалеўскі 

Нарадзіўся 7 чэрвеня 1928 г. у вёсцы Рудня Налібокская, якая ў 
той час уваходзіла ў склад Польшчы. У інтэрв’ю яскрава 
адлюстроўваецца яго “польская” ідэнтычнасць. Вацлаў кажа пра 
“польскую” і “савецкую” вайну, памятае песні на польскай мове, 
ходзіць у касцёл. У пасляваенны час яго сястра Адальфіна 
скарысталася магчымасцю пераехаць ў Польшчу. Вацлаў 
узгадвае, як не атрымаў дазвол ад савецкіх улад наведаць 
сястру, бо быў ваеннабязаным і мясцовае кіраўніцтва 
турбавалася, што ён можа застацца ў Польшчы і не вярнуцца ў 
Савецкі Саюз. Паездку дазволілі толькі яго матуле. 

Адметна, што на прымусовыя работы ў Нямеччыну ў 1943 г. была 
выгнана не толькі ўсё сям’я Кавалеўскіх з 10 дзецьмі, але і ўся вёска Рудня 
Налібокская. Вацлаў распавядае, што падчас аблавы на партызан, усіх жыхароў 
вёскі немцы сагналі разам і на іх вачах падпалілі хаты. Усіх сялян, а гэта было каля 
150 двароў, вывезлі на прымусовыя работы ў Нямеччыну. Так, сям’я Кавалеўскіх і 
іншыя жыхары іх роднай вёскі патрапілі ў маёнтак ля нямецкага горада Пархім 
(сёння гэта фэдэральная зямля Мекленбург - Пярэдняя Памеранія), дзе яны 
выконвалі сельскагаспадарчыя работы. Асаблівае месца ў біяграфічнай гісторыі 
займае цяжкае пасляваеннае жыццё. Пасля вайны сям’я вярнулася на месца 
спаленай вёскі, некалькі тыдняў жыла пад дрэвам. Каб дапамагчы пракарміць 
сям’ю, з маленства хадзіў на розныя сельскагаспадарчыя падпрацоўкі. Вацлаў 
здолеў атрымаць толькі пачатковую адукацыю, усё жыццё адпрацаваў у сваім 
рэгіёне на лясной і калгаснай гаспадарках. 

Паводле праекта “Беларускі архіў вуснай гісторыі” http://nashapamiac.org/, аўтар 
Алеся Белановіч-Петц 

Семакова Эльвіна 

Нарадзілася 7 жніўня 1926 г. у сям’і настаўнікаў у вёсцы 
Карма Гомельскай вобласці. У 1931 г. сям’я пераехала ў 
горад Быхаў, дзе матуля Эльвіны працавала настаўніцай ў 
школе, а бацька бухгалтарам. У 1938 г. бацька Эльвіны 
патрапіў пад хвалю сталінскіх рэпрэсій і быў адпраўлены ў 
ГУЛаг. Незадоўга да пачатку нямецка-савецкай вайны ён быў 
“рэабілітаваны” і змог вярнуцца да сям’і. Тым не менш, сям’я 
пазнала лёс “ворагаў народа. 

З пачаткам нямецка-савецкай вайны бацьку Эльвіны 
прызвалі ў армію, а Эльвіна разам з матуляй і малодшым 
братам, пасля няўдалай спробы эвакуацыі, апынуліся пад 
нямецкай акупацыяй. У сакавіку 1944 г. яны патрапілі пад 

аблаву і былі выгнаны на прымусовыя работы ў Нямеччыну. Да вызвалення 
амерыканцамі ў красавіку 1945 г. яны працавалі на ліцейным заводзе канцэрна 
Крупа ў нямецкім горадзе Вітэн. Пасля вяртання ў Беларусь матуле Эльвіны было 

http://nashapamiac.org/


забаронена працаваць у горадзе, таму сям’я пераехала ў вёску. Спроба Эльвіны 
атрымаць адукацыю ў педагагічным інстытуце сарвалася праз яе аўтабіяграфію, у 
якой яна шчыра адзначыла, што была выгнана падчас вайны ў Нямеччыну. Яе 
адлічылі, але праз некалькі месяцаў кіраўніцтва інстытута зноў выклікала Эльвіну 
да сябе і, зрабіўшы фота для мясцовай газеты пра “выпраўленае жыццё маладой 
дзяўчыны”, залічыла Эльвіну ізноў на першы курс. 

Пасля атрымання педагагічнай адукацыі Эльвіна пачала працу ў сельскай школе. 
Там яна і пазнаёмілася са сваім будучым мужам, салдатам Чырвонай арміі, які 
пасля вайны вырашыў быць вайскоўцам. Маладая сям’я пераехала ў Мінск у 
ваенны гарадок ва Ўруччы, дзе Эльвіна жыве да гэтага часу. 

Паводле праекта “Беларускі архіў вуснай гісторыі” http://nashapamiac.org/, аўтар 
Алеся Белановіч-Петц 

Чуевский Адам 

Родился в 1925 году в деревне Каменка недалеко от города 
Дзержинска (Беларусь). До войны окончил 7 классов. Адам 
планировал переехать в город и работать на авиационном заводе. 
Во время войны был принудительно вывезен. 21 июля 1942 года 
молодёжь в возрасте от 16 до 18 лет собрали в одной из школ 
Дзержинска. Адам хотел уйти в партизаны, но боялся за своих 
родных, поэтому, как и все вынужден был прийти в школу. На 
следующий день его вместе с другими депортировали с 

железнодорожной станции Койданово в Мюнхен, где они были распределены на 
военный завод. Однако, уже после трех дней работы на заводе Адам вместе с 
другими принудительными рабочими сбежал в лес, где он вскоре был пойман. В 
наказание за бегство 8 августа 1942 года он был отправлен в концентрационный 
лагерь Дахау. Освобождён американскими солдатами 29 апреля 1945 года, а через 
несколько месяцев отправлен в Австрию, где его передали частям советской 
армии. Лишь в конце 1946 года, после работы в трофейном лагере недалеко от 
Вены он смог вернулся домой. В послевоенное время Адам работал сначала 
штукатуром, затем на торфяном предприятии, а после строителем. В 1957 году 
женился на Ольге Александровне. У них появилось двое сыновей. В 1985 году Адам 
ушёл на пенсию. 

Составлено сотрудниками Исторической мастерской им. Л.Левина 
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