
«Stop and think»), характеристика человека («Forever Young», «Legendary», «People like peo
ple but I am the Queen»), любимые герои («Mickey Mouse», «The Simpsons», «Spiderman»), 
названия городов, стран («Sochi», «Belarus»).

Заключение. В ходе работы над темой нашей работы мы успешно решили поставлен
ные задачи исследования: изучили научную литературу по вопросу, провели социальный 
опрос среди учащихся Аграрного колледжа, чтобы выявить наиболее популярные надписи на 
одежде, осуществили перевод этих надписей на русский язык, проанализировали собран
ный материал. Анализ собранного материала показал, что уровень владения английским 
языком, который определялся возрастом опрашиваемых учащихся, позволяет ориентиро
ваться в надписях и правильно использовать написанную информацию. Таким образом, оста
ется выразить надежду, что после исследования английских надписей на одежде учащиеся 
будут серьезнее подходить к выбору одежды с текстом.

Литература. 1. Аракин, В.Д. История английского языка: учебник для вузов /  В.Д. 
Аракин. -  М.: Высшая школа, 1999. -  420 с. 2. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в 
лингвистике: учебное пособие / И.В. Арнольд. -  М.: Высшая школа, 2002. -  140 с. 3. Борисо
ва, Л.М. Из истории английских слов: книга для учащихся старших классов /  Л.М. Борисова. 
-  М.: Просвещение, 1998. -  95 с. 4. Блохина, В.А. Всемирная история костюма, моды и стиля 
/ В.А. Блохина. -  Минск: Харвест, 2009. -  400 с.

УДК 94(476.4) «1941-1945»
КРЫЖЫК Я.Р., студэнт
Навуковы юраушк - ЮРГЕВ1Ч Н.К., канд. гют. навук, дацэнт
УА «Вщебская ордэна «Знак Пашаны» дзяржауная акадэмiя ветерынарнай медыцыны», 
г. Вщебск, Рэспублша Беларусь
КРУГ ЛЯНСК1 РАЁН У ГАДЫ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАЙ АКУПАЦЫ1

Уводзшы. 22 чэрвеня 1941 года мiрнае жыццё беларускага насельнщтва было 
перапынена вераломным нападзеннем фашысцкай Германп. Нягледзячы на стойкасць i 
упартасць вошау Чырвонай Армп, птлерауцы актыуна прасоУвалiся наперад. Баявыя дзеяннi 
на тэрыторыi Круглянскага раёна Магшёускай вобласцi разгарнулiся 6-8 лшеня 1941 года. 
Аборончыя баi на тэрыторьп раёна вялi 161-я i 100-я стралковыя дывiзii. У лшеш 1941 г. 
Круглянскi раён быу акупаваны нямецкiмi захопнiкамi, г.п. Круглае -  8 лшеня 1941 г. [1, с. 
458].

Матэрыялы i метады даследаванняу. У даследаваннi выкарыстоувалюя навейшыя 
публiкацыi i yспамiны партызан i падпольшчыкау Круглянскага раёна. Бы1 Ш выкарыстаны 
гiсторыка-генетычны, гiсторыка-параУнальны, гiсторыка-сiстэмны метады.

Вышш даследаванняу. З восенi 1941 г. на усёй тэрыторыi Беларус быу устаноулены 
жорсткi акупацыйны рэжым. Кругляншчына адмiнiстрацыйна Уваходзiла у зону армейскага 
тылу. Улада у зоне належала камандаванню армейсюх часцей, ваенна-палявым i мясцовым 
камендатурам. Камендатура у Круглым знаходзiлася у будынку старой аптэю, камендант меу 
неабмежаваную уладу у адносiнах да грамадзянскага насельнщтва. Для узмацнення сваёй 
улады птлерауцы сфармiравалi управу, на чале якой стаяу бургамiстр, у вёсках былi 
назначаны старасты i войты. Акупацыйны рэжым у раёне атрауся на рэпрэауны апарат. У 
Круглым юнавала гестапа, быу аддзел абвера. Значныя нямецка-палiцэйскiя або палiцэйскiя 
фармiраваннi размяшчалюя у вв. Шапялевiчы, Цяцерына, Марцянавiчы, Елькаушчына, 
Прыганi, Альшанiкi i шш. З сярэдзiны 1943 г. ахоуныя функцыi у раёне ажыццяyлялi 
падраздзяленш французскага легiёна, якiя знаходзiлiся у вв. Паyлавiчы i Новае Палессе.

Палпыка тэрору у адносiнах да мясцовага насельнщтва новымi yладамi стала 
праводзщца з перш^1х дзён акупацый У насельнiцтва сiлай забiралi жывёлу, фураж, 
прадукты харчавання. За гады вайны на прымусов^1я работы у Германiю было вывезена 1527 
жыхароу Круглянскага раёна. У г.п. Круглае у гады акупацыi фашысты зшшчы1 ш 515 чалавек
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яурэйскай нацыянальнасщ. Нямецкiя захопнiкi расстрэльвалi савецих i партыйных 
актывiстау, ваеннапалонных, а таксама тых, хто быу затрыманы без дакументау. У 1942
1943 гг. акупанты правялi на Кругляншчыне i суседнiх раёнах 4 буйныя карныя аперацыi: 
“Карлсбад” (кастрычнiк 1942 г.), “Паляванне на зайцоу” i “Паляванне на качак” (кастрычнiк 
1943 г.), “Хубертус” (лiстапад 1943 г.). У вышку гэтых акцый быт спалены вв. Паляжаеука i 
Гоенка (67 яе жыхароу былi расстраляны). Яшчэ у чэрвенi 1943 г. фашысты знiшчылi в. 
Бярозка разам з жыхарамй Баравуха i Зялёная Рошча Круглянскага раёна, спаленыя 
гiтлерауцамi у 1943 г., не аднавшся пасля вайны [2, с. 283].

Эканамiчная палiтыка мела на мэце абрабаванне насельнщтва для забеспячэння 
вермахта уам  неабходным для жыццядзейнасцi. Насельнщтва павшна было здаваць 
прадукты сельскагаспадарчай вытворчасщ i выконваць розныя работы. Эканамiчная 
палiтыка, палiтыка тэрору i генацыду выклiкала нянавiсць да фашыстау, садзейнiчала 
пашырэнню партызанскай i падпольнай барацьбы насельнiцтва Круглянскага i шшых раёнау 
Беларусi у гады вайны.

Першая партызанская група на тэрыторьп Круглянскага раёна была створана у лiпенi 
1941 года у наватлш вв. Аладзiнка i Баравуха у складзе воiнаУ Чырвонай Армii, яия 
выходзш з акружэння: Сяргея Жунша, Цiмафея Кавецкага, Аляксандра Цярноускага, 
Аляксандра Калшша, Аляксея Дасевiча, Аркадзя Яшчына, Сямёна Селязнёва. Хутка група
С.Г. Жунша стала атрадам “Сяргея”, яи да мая 1942 г. налiчвау каля 45 чалавек. Вясной 1942 
года у Круглянсих i шшых лясах з ’явшся партызанскiя атрады Д.А. Кулшава, А.С. 
Нiкiтчанкi i шш. На тэрыторыi раёна дзейнiчалi партызансия брыгады 8-я Круглянская 
(камандавау С.Г. Жунш), “Чэкiст” (узначалiу Г.А. Юртч), партызанскiя фармiраваннi 
Круглянскай i Шклоускай ваенна-аператыуных груп. У Круглым дзейшчала партыйна- 
камсамольскае падполле “Арганiзацыя барацьбы за вызваленне Радзiмы” (ОБЗОР). Праз 
круглянскую зямлю праходзiу баявы шлях партызанскага злучэння “Дванаццаць” пад 
ираунщтвам С.У. Грышына -  Героя Савецкага Саюза. Выдавалася падпольная газета 
“Партизанский путь” [2, с. 284-286].

Нягледзячы на няудачы i значныя людсия страты у пачатку вайны, ужо з восеш 1942 
года партызаны кантралявалi значную частку тэрыторыi Круглянскага раёна. Дапамагалi 
партызанам i падпольшчыкам мясцовыя жыхары, якiя складалi большую частку атрадау i 
груп. Вялшае значэнне надавалася укараненнi сваiх людзей у акупацыйныя установы, што 
давала магчымасць дабываць звесткi аб варожых гарнiзонах, запланаваных аперацыях, 
дапамозе партызанам медыкаментамi i дакументамi. Толькi брыгадай “Чэкiст” было 
знiшчана 10993 фашыста, 265 эшалонау ворага, 94 маста, 11 танкау, 6 самалётау, 372 аута- i 
бронемашыны, у вышку чаго планы i мерапрыемствы нямецих улад былi парушаны [3, с. 
136]. Наносячы удары па варожых камушкацыях, знiшчаючы яго жывую сшу i тэхнiку, 
партызаны Круглянскага раёна аказалi дапамогу Чырвонай Армii у час вызвалення роднай 
зямлi.

Заключэнне. Таим чынам, жорсткi акупацыйны рэжым выклiкау масавае 
супрацiуленне насельнiцтва Беларуси Пачуццё патрыятызму, неабходнасць абаранiць сваю 
зямлю ад ворага паднялi на барацьбу шыроия колы людзей. Акупанты сутыкнулюя з 
актыуным партызанскiм рухам i падпольнай барацьбой i на тэрыторып Круглянскага раёна. 
Больш 3000 жыхароу раёна загшула у барацьбе з фашыстам^ 1144 чалавека было 
расстраляна з лшу мясцовага насельнщтва. 1х iмёны на абелiсках i у памяцi людзей.

ЛШаратура. 1. Памяць Беларус1 : Рэспублжанская ктга /  Рэдкалег1я : Г. П. Пашкоу i 
1нш.; У. П. Свентахоусш. -  Мiнск, 2005. -  592 с. 2. Памяць : Псторыка-дакументальная 
хротка Круглянскага раёна /  Г. П. Пашкоу i тш.; Э. Э. Жакевiч. -  Мiнск, 1996. -  589 с. 3. 
Прусский, И. М. Партизанская бригада «Чекист». -  Толочин, 1993. -  138 с.
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