
 
 

 

 

Святлана КОШУР  

         Усѐ менш побач з намі людзей, якія былі сведкамі і ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны. 
За час працы ў музеі мне давялося сустракацца з многімі былымі франтавікамі, а яшчэ раней, у 
1970-я гады, калі я вучылася ў школе, гэтыя людзі былі нашымі школьнымі настаўнікамі. Адзін з 
іх, Міхаіл Паўлавіч Бельскі, чвэрць стагоддзя прысвяціў настаўніцкай працы і працяглы час 
узначальваў Карэліцкую сярэднюю школу. 

          Лѐс яго склаўся даволі драматычна. Як сведчаць 
дакументы, нарадзіўся Міхаіл Паўлавіч у 1920 годзе ў вѐсцы 
Шмялі Барысаўскага раѐна ў сялянскай сям’і. У 1938 годзе 
скончыў Зэмбінскую СШ і паступіў на гістарычны факультэт 
Белдзяржуніверсітэта. У 1941 годзе юнак паспеў закончыць 
тры курсы. Вораг імкліва набліжаўся да сталіцы, і многія людзі 
пакідалі Мінск. Рушыў на ўсход і Міхаіл. 13 ліпеня ѐн апынуўся 
ў Смаленскай вобласці і ў Сухініцкім РВК добраахвотна 
ўступіў у рады Чырвонай Арміі. Спачатку яго накіравалі на 
вучобу, і ѐн стаў  курсантам вучэбнай каманды ў горадзе 
Яфрэмаве Тульскай вобласці. У маі 1942 года Міхаіл Паўлавіч 
скончыў  пяхотнае вучылішча і, атрымаўшы званне 
лейтэнанта, знаходзіўся ў дзеючай арміі ў складзе 192 
стралковай дывізіі  676 стралковага палка ў якасці камандзіра 
ўзвода. У пачатку ліпеня полк, у якім служыў лейтэнант 
Бельскі, быў накіраваны ў Сталінградскую вобласць на 
Паўднѐва-Заходні фронт. Тут маладога лейтэнанта 

прызначылі памочнікам камандзіра мінамѐтнай роты. Неўзабаве полк, у якім знаходзіўся Міхаіл 
Паўлавіч, трапіў у варожае акружэнне, прарвацца з якога байцы не здолелі. Так летам 1942 года 
М.Бельскі апынуўся ў палоне. Спачатку ѐн знаходзіўся ў лагеры для ваеннапалонных у 
Нюрнбергу, а потым быў вывезены ў Нарвегію на востраў Шторфозэн. Толькі ў маі 1945 года 
прыйшло вызваленне, і ѐн пасля праверак змог вярнуцца на радзіму. Восенню 1945 года 
працаваў старшым інспектарам па кадрах у будраѐне горада Дрыса (цяпер Верхнядзвінск). У 
канцы лістапада быў адкамандзіраваны ў 362 стралковы полк, адкуль неўзабаве 
дэмабілізаваўся ў званні лейтэнанта. Міхаіл Паўлавіч доўгі час марыў вярнуцца да вучобы, але 
спачатку лѐс прывѐў яго ў школу, дзе пасля вайны не хапала настаўнікаў. 
         Са студзеня 1946 года Міхаіл Паўлавіч пачаў працаваць настаўнікам ў Смольчыцкай НСШ 
Карэліцкага раѐна, але ўжо ў жніўні яго перавялі выкладчыкам гісторыі ў Карэліцкую СШ, а 15 
кастрычніка прызначылі дырэктарам Карэліцкай школы рабочай моладзі. Адначасова ѐн 
завочна заканчваў вучобу на гістарычным факультэце БДУ. У 1949 годзе пасля некалькіх гадоў 



вымушанага перапынку атрымаў, нарэшце, вышэйшую адукацыю. Пазней Міхаіл Паўлавіч быў 
прызначаны завучам Карэліцкай СШ, а ў 1957 годзе –  дырэктарам. Ён узначальваў школу 15 
гадоў, і за гэты час паспеў здзейсніць шмат добрых спраў. За час працы Міхаіл Бельскі праявіў 
сябе як высокакваліфікаваны педагог і здольны кіраўнік, які ўмела накіроўваў вучэбна-
выхаваўчы працэс. Ён шчодра дзяліўся сваімі ведамі з іншымі настаўнікамі, а маладым 
педагогам мог умела і тактоўна даць добрую параду. 
         Адной з важнейшых спраў, якой давялося займацца дырэктару ў той час, стала 
будаўніцтва новай школы ў Карэлічах. У 1958 годзе быў выдзелены зямельны ўчастак пад 
будоўлю, і справа распачалася. Колькі бяссонных начэй правѐў кіраўнік школы, колькі 
намаганняў прыклаў, каб школа была пабудавана ў прызначаны тэрмін! Загадзя было 
падрыхтавана новае абсталяванне для слясарнай і сталярнай майстэрняў, кабінетаў фізікі, хіміі, 
набыты новы спартыўны інвентар, лабараторныя сталы, класныя дошкі,  партрэты, карціны, 
заказаны парты і іншая мэбля. У 1961 годзе будаўніцтва было завершана, і новая 
трохпавярховая школа хутка запоўнілася дзіцячымі галасамі. У 1961/ 62 навучальным годзе ў 
школе налічвалася 605 вучняў. 
           Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР 18 снежня 1968 г. Міхаілу Паўлавічу 
Бельскаму было прысвоена ганаровае званне заслужанага настаўніка БССР. На пасадзе 
кіраўніка ѐн знаходзіўся да 1972 года, а потым працягваў працаваць настаўнікам гісторыі.                                   
Мне давялося быць вучаніцай Міхаіла Паўлавіча, і я памятаю, што многія вучні былі зацікаўлены 
прадметам, інфармацыю пра гістарычныя падзеі настаўнік імкнуўся ўвязваць з гісторыяй свайго 
краю. У старэйшых класах я наведвала гурток па гісторыі, які вѐў наш настаўнік, і памятаю, як ѐн 
заахвочваў нас займацца зборам экспанатаў для будучага школьнага музея.  
       Міхаіла Паўлавіча ўжо няма з намі, але памяць аб ім жыве ў сэрцах вучняў, а лепшым 
помнікам педагогу застаецца школа, якую ѐн некалі пабудаваў. Сѐння тут па-ранейшаму гучаць 
дзіцячыя галасы.  
      У кнізе “Край запаветных мрояў”, якая выйшла ў мінулым годзе, я расказала пра лѐс многіх 
настаўнікаў, сярод якіх былі ўдзельнікі вайны. 
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