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Уводзіны 
Далучэнне  да працы па складанню радавода сваёй сям’і прывяло мяне 

да ўласных даследванняў па гэтай тэме. Першапачатковыя ўменні і навыкі 
даследчай працы, якія я набыла на факультатыўных занятках, на занятках у 
краязнаўчым клубе “Спадчына”, дапамагло пазнаць гісторыю майго роду. Як 
вынік заняткаў, патрэбна было скласці свой радавод. Асновай для складання 
радавода з’явілася падрыхтоўка да правядзення дня памяці памерлых – 
Дзяды, дзе  трэба было расказаць пра сваіх памерлых родзічаў. 

Асноўнай мэтай дадзенай работы з’яўляецца складанне генеалагічнага 
дрэва маёй сям’і па лініі маці Садкоўскай Святланы Іосіфаўны і па лініі бацькі 
Марозава Уладзіміра Антонавіча. 

Спачатку працавала з рознымі крыніцамі гістарычнай інфармацыі па 
тэме, запісвала аповяды маці, бабулі, цётак пра нашых жывых і памерлых 
родзічаў, сачыла за іх лёсам, збірала фотаздымкі і іншыя матэрыялы. На вялікі 
жаль, архіўных матэрыялаў практычна мне не пашчасліла знайсці. Мала 
фактычнага матэрыяла, які падцвярджае асобныя моманты жыцця продкаў. 
Прычынай гэтага стаў пажар, які знішчыў дакументы. Вядома, мае родзічы 
звычайныя людзі працы. 

 Цікавілася традыцыямі, звычаямі, культурным і духоўным жыццём 
родзічаў. Вялікую спадчыну для мяне і будучага пакалення астаўляе бабуля 
Садкоўская Анастасія Архіпаўна. Яна ведае шмат абрадавых і пазаабрадавых 
песень, прыпевак, прымавак, загадак, розных гісторый., аповядаў, памятае 
калядную гульню “Жаніцьба Цярэшкі”, якую мы аднавілі і праводзім яе ў 
школе. Таму сваю бабулю Анастасію  лічу захавальніцай мясцовага народнага 
фальклору. 

У нашай сям’і захавалася некалькі пісьмаў часоў Вялікай Айчыннай 
вайны, які дасылаў сваёй маці Місурагін Ульян Сямёнавіч. Ёсць некалькі 
нумараў газеты “Большэвіцкі шлях” за 1944 год. Газету ў той час выпісвала 
сям’я Місурагіна Н. С. 

Работай па складанню радавода сваёй сям’і я ўжо займалася. 
Удзельнічала ў Рэспубліканскім конкурсе сацыяльных праектаў “Мая сям’я – 
мой гонар”, дзе была ўзнагароджана Дыпломам ІІ ступені ў намінацыі 
“Лепшы сацыяльны праект”. 

Вялікую дапамогу ў складанні радавода па лініі маці аказала мая бабуля 
Садкоўская Анастасія Архіпаўна, а па лініі бацькі – мая цётка Марозава 
Галіна Антонаўна. Куратарам майго даследвання была настаўніца беларускай 
мовы і літаратуры, кіраўнік краязнаўчага клуба “Спадчына” Палатоўскай 
ДАд/сСШ Качарагіна Людміла Аляксееўна, якая дапамагла мне 
сістэматызаваць  работу. 
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Генеалогія Марозавай Ірыны па лініі маці Марозавай Святланы Восіпаўны 
 
 

Калі не ведаеш, адкуль прыйшоў,  
то не ведаеш, куды пойдзеш. 
Народная мудрасць. 
 
Глядзі ў радаслоўны корань. 
У.С. Ліпскі. 

 
Гісторыкі – не садоўнікі і не батанікі. Расліннае царства звычайна цікавіць 

іх як фон, на якім адбываюцца гістарычныя падзеі. Але і ў іх ёсць дрэва, якому 
яны аддаюць многа ўвагі, каля якога даводзіцца шмат хадзіць і завіхацца. Гэта 
дрэва радаводнае. 

У трывалага дрэва гісторыі ёсць магутныя галіны, ёсць простае лісце. Усе 
разам яны ствараюць крону. Чым пышнейшая яна, тым багацейшы на духоўныя 
здабыткі народ. Пад гоман радаводнага дрэва думаеш пра вечнасць, пранікаешся 
гістарычным аптымізмам, верай у будучыню. 

Я, Ты, Ён, Яна – людзі на планеце Зямля. 
Што мы робім? 
Жывём! 
У прызначаны для нас гістарычны час дыхаем і думаем,  працуем і пазнаем  

сябе  і свет, весялімся і плачам, ваюем і сябруем… 
Ці правільна, што дзелім людзей  на чужых і сваіх. Адкуль бяруць свае 

вытокі людзі, войны, варожасць, прызнанне? 
Прызнаем: Адам і Ева – карані нашага чалавечага дрэва. Такая выснова 

стукаецца ў сэрца, калі пачынаеш усведамляць: хто Я? Калі пачынаеш плесці 
ланцужок свайго радаводу. Калі хочаш разгадаць тайну стагоддзяў, блізкую да 
тваёй сям’і, а значыць, і для самога сябе, да сваёй Радзімы. 

Адам і Ева – нашы карані. 
Корань сілкуе дрэва, дае яму моц. Расце дрэва, множыцца і …  гіне. Ці 

па ўзросту падае, ці ад сякеры дрывасека, ці ад хвароб, ці ад нядбайнасці  
гаспадароў. А на яго месцы вырастае новы ствол. Жыцце прадаўжаецца! 

У кожнага сямейнага радаводу - свае дрэва. У яго свае карані, ствол, 
галіны, лісце, насенне, плады. 

У прыродным лесе растуць дуб, ліпа, бяроза, сасна... 
У лесе чалавечым жывуць Дубавы, Ліпскія, Беразоўскія, Сасноўскія... 
Лес прыродны не можа расці без кустоў, парасткаў, зараснікаў. 

Ёсць дрэвы-волаты і карлікі, засохлыя і крывыя, кучаравыя і абкарнаныя. 
Кожны чалавек – Асоба. 
Кожнае чалавечае жыццё – Кніга! Чалавек – гэта цэлая планета. Ці зрабілі 

мы крок да таго, каб нешта даведацца пра колішняе жыццё нашых продкаў? 
Давайце ўявім, што ў кожнага з іх былі браты і сёстры, а нашы – прапрадзядзькі, 
прапрацёткі. А ў тых – свае дзеці. Дык вунь які пласт радні меў кожны з нас 
трыста гадоў назад! Уявіце, што сядзіце за вялізным і доўгім сталом. Справа ад 
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вас сядзяць бацька і маці. За імі – дзяды, прадзеды. Ці ведаеце іх імёны? А далей 
за сталом, як вокам кінуць, сядзяць пра-пра-пра... Хто яны? 

Злева сядзяць – жонка, сын, дачка, унук... Далей, як вокам кінуць, пустыя 
месцы. Хто зойме іх? Як уславіць дрэва сямейнае? На занятках па фальклорным 
тэатры (школа працавала па сацыяльна-педагагічным праекце “Этнашкола” ) 
рыхтавалі адукацыйна-выхаваўчы модуль ”Дзяды”. Да яго патрэбна было 
скласці радаводнае дрэва сям’і. Настаўніца правяла з намі заняткі па гэтай тэме, 
дапамагла кожнаму, як правільна трэба складаць радаводнае дрэва. “Чым 
цягнецца вышэй у неба дрэва – глыбей ідуць карэнні ў зямлю”,- гэта радкі з 
верша Рыгора Барадуліна, якія напамінаюць яшчэ аб адной традыцыі – 
традыцыі ўшанавання нашых продкаў. 
 

Гартаю наш альбом сямейны 
Дзяды, бацькі і сваякі. 
Глыбокі смутак мне навеяў 
Той час, які прайшоў вякі. 
Нямыя помнікі маўчаць. 
Замшэлі ўжо яны ад часу.  
А могуць шмат яны сказаць 
Ім трэба гэта для адказу. 

 
Вось і я дастала наш альбом сямейны. Пагартала, пагартала і бачу: адных я 

добра ведаю, другіх – зусім не знаю...   
Пачалася пошукавая работа. Збірала фотаздымкі, расказы пра сваіх родзічаў. 

Першая спроба скласці генеалагічнае дрэва і расказаць пра сваіх родзічаў 
атрымалася нядрэннай.  
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Пошуковую работу працягваю, у гэтым мне дапамагае мая маці Святлана 
Восіпаўна. 

 Бацька мой, Марозаў Уладзімір Антонавіч, 1960 года нараджэння, працаваў 
электрыкам. Пасля цяжкай хваробы бацька памёр. Радзічаў па лініі бацькі 
таксама не вельмі многа.  

Пачну апавядаць пра сваю радаслоўную па лініі маці. 
 
Самай старэйшай з’яўляецца Шнітко Таццяна Сідараўна, якая нарадзілася 
прыкладна ў 1875 годзе ў вёсцы Пліна Ушацкага раёна. Займалася па хатняй 
гаспадарцы. Пакуль іншых звестак пра яе лёс няма. У яе былі дзве дачкі. 
 
     Першая – Шнітко Анастасія Мікалаеўна, 1901 года нараджэння, вёска 
Пліна Ушацкага раёна. У пятнаццацігадовым узросце памерла ад тыфу. 
 

Другая – Куцэнка (дзявочае прозвішча Шнітко) Ганна 
Мікалаеўна, 1903 года нараджэння, вёска Пліна Ушацкага 
раёна. Спачатку займалася хатняй гаспадаркай. Калі 
арганізаваўся калгас “Рассвет” у вёсцы , працавала на 
паляводстве. У час Айчыннай вайны была ў партызанскім 
атрадзе. У 1943 годзе, калі была аблава на партызан, загінула. 
Першы муж загінуў у час першай сусветнай вайны. У Ганны 
Мікалаеўны было трое дзяцей ад другога шлюбу.  

 
    Дачка Любчык Пелагея Архіпаўна, 1919 года нараджэння, 
хутар Вішанкі Ушацкага раёна. Закончыла 4 класы Плінскай 
пачатковай школы. Усё жыццё працавала даяркай у калгасе 
“Рассвет” у в. Сушына Полацкага раёна. За добрасумленную 
працу ўзнагароджвалася граматамі і каштоўнымі падарункамі. 
Партрэт перадавой даяркі часта красаваўся на калгаснай Дошцы 
гонару. Замуж не выходзіла. Дзяцей не было. Памерла ў 2006 г. 

 
   Сын Любчык Іван Архіпавіч, 1921 года нараджэння, хутар 
Вішанкі Ушацкага раёна. Закончыў 4 класы Плінскай пачатковай 
школы. Закончыў курсы механі-затараў і працаваў трактарыстам у 
МТС. Працаваў добрасумленна, за што неаднаразова 
ўзнагароджваўся граматамі і каштоўнымі падарункамі. Па стану 
здароўя прыйшлося пакінуць гэтую работу і астатні час працаваў 
пастухом у калгасе. Жанаты не быў. Дзяцей не было. 
 
    Дачка Садкоўская (у дзявоцтве Любчык) Настасся 
Архіпаўна, 1923 года нараджэння, хутар Вішанкі Ушацкага раёна. 
Закончыла 4 класы Плінскай пачатковай школы. Усё жыццё 
працавала на паляводстве ў калгасе “Новы шлях” Полацкага раёна. 
За добрасумленную працу ўзнагароджвалася граматамі, 
каштоўнымі падарункамі. У час Вялікай Айчыннай вайны была ў 
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партызанскім атрадзе. Была сувязной, разведчыцай. Мае ўзнагароды. Была 
дэпутатам Бабыніцкага сельскага савета. Замуж выйшла 2 сакавіка 1945 года. У 
Настассі Архіпаўны сямёра дзяцей. Мае ўзнагароды “Маці-гераіня” ІІ і ІІІ 
ступеней. 
  

 
Сын Садкоўскі Уладзімір Восіпавіч, 1946 года нараджэння, вёска 
Сушына Бабыніцкага сельсавета Полацкага раёна. Памёр у 
дзяцінстве, у 1947 годзе. 
 
 

 
  

Сын Садкоўскі Восіп Восіпавіч, 1947 года нараджэння, вёска 
Сушына Бабыніцкага сельсавета Полацкага раёна. Скончыў 
Бабыніцкую сярэднюю школу, ПТВ-66. Працаваў механізатарам у 
калгасе “Новы шлях”. Працаваў нядоўга, захварэў і ў 1973 годзе 
памёр. Быў жанаты. Ёсць сын . 

 
 
Сын Садкоўскі Валерый Восіпавіч, 1972 года нараджэння, 
вёска Сушына Бабыніцкага сельсавета. Закончыў мясцовую 
сярэднюю школу, курсы шафёра пры ДАСААФ. Жыве і працуе  
шафёрам  у  г. Северадзвінску  (Расія). Жанаты. Мае сына. 
 

 
     

 
Сын Садкоўскі Аляксей Валер’евіч, 1983 года нараджэння,  
г. Северадзвінск. 
Закончыў сярэднюю школу, тэхнікум лёгкай прамысловасці па 
спецыяльнасці  тэхнолаг па абсталяванню. Нежанаты. 
 
     
Садкоўская Алена Валер’еўна, 2002 года нараджэння, 
г. Северадзвінск. Наведвае дзіцячы сад. 
 
 
 

 
 Сын Садкоўскі Віктар Восіпавіч, 1950 года нараджэння, в. 
Сушына Бабыніцкага сельсавета Полацкага раёна. Закончыў 8 
класаў мясцовай  школы,  ПТВ-66 па спецыяльнасці кінамеханік. 
Затым закончыў курсы механізатараў пры ПТВ-66. Пераехаў у г. 
Віцебск, дзе працуе трактарыстам на заводзе “Кераміка”. Жанаты. 
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Мае дзве дачкі.  
 

 Дачка Шнітко (у дзявоцтве Садкоўская) Анастасія 
Віктараўна, 1983 года нараджэння, г. Віцебск. Закончыла 
сярэднюю школу № 16 г.Віцебска, тэхналагічны тэхнікум па 
спецыяльнасці тэхнік-тэхнолаг керамічных вырабаў. Працуе 
тэхнолагам у фірме “Базавы прадукт”. Мае дачку. 
 

 
   
Дачка Шнітко Кацярына Пятроўна, 2004 года нараджэння,  
г. Віцебск. Наведвае дзіцячы сад. 
 
 
 
 

  
 
Дачка Васільева (у дзявоцтве Садкоўская) Наталля 
Віктараўна, 1974 года нараджэння, г. Віцебск. Закончыла 
сярэднюю школу  № 16 г.Віцебска, вучылішча № 29 па 
спецыяльнасці швея. Жыве і працуе ў фірме “Нерухомасць” у г. 
Санкт-Пецярбургу. Замужам. Мае дачку. 
 

 
 
 Дачка Васільева Яна Сяргееўна, 1995 года нараджэння. 
Вучаніца 9 класа. 
 
 
 
 

 
Сын Садкоўскі Анатоль Восіпавіч, 1956 года нараджэння, в. 
Сушына Бабыніцкага сельсавета Полацкага раёна. Закончыў 8 
класаў мясцовай  школы,  ПТВ-66 па спецыяльнасці трактарыст-
машыніст. Працуе трактарыстам ДЭУ-182 у г. Полацку. 
Жанаты. Мае двух дзяцей. 
 

   
Сын Садкоўскі Дзмітрый Анатольевіч, 1978 года нараджэння, г. 
Полацк. Закончыў 9 класаў школы № 15 у г. Полацку, вучылішча 
№ 66 г.Полацка па спецыяльнасці плотнік. Працуе ў фірме 
“Сакавіт”. Жанаты. Мае дачку. 
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Дачка Садкоўская Аляксандра Дзмітрыеўна, 2000 года 
нараджэння, г. Полацк. Вучаніца 3 класа школы № 15 г. Полацка. 
 
 
 
 
 
 Дачка  Голубева (у дзявоцтве Садкоўская) Таццяна 
Анатольеўна, 1980 года нараджэння, г. Полацк.  Закончыла 9 
класаў школы № 15 г. Полацка, політэхнікум па спецыяльнасці 
прадавец. Працуе прадаўцом у магазіне. Замужняя. 
 
 

 
Сын Садкоўскі Пётр Восіпавіч, 1953 года нараджэння, вёска 
Сушына Бабыніцкага сельсавета Полацкага раёна. У 
дзесяцігадовым узросце трагічна загінуў.                                                
 
 

 
 
Дачка Марозава (у дзявоцтве Садкоўская) Святлана 
Восіпаўна, 1961 года нараджэння,  вёска Сушына Бабыніцкага 
сельсавета Полацкага раёна. Закончыла 8 класаў мясцовай  
школы,  Полацкі сельскагаспадарчы тэхнікум па 
спецыяльнасці бухгалтарыя. 20 гадоў працавала бухгалтарам у  
саўгасе “Палата” Полацкага раёна. Дзесяць  гадоў працуе 
памочнікам выхавацеля ў дзіцячым садзе.  Была замужам. 

Муж памёр. Мае двое дзяцей. 
 

 Сын Марозаў Ігар Уладзіміравіч, 1980 года 
нараджэння, вёска Палата Палатоўскага сельсавета 
Полацкага раёна. Закончыў мясцовую сярэднюю 
школу, гандлёвае вучылішча. Закончыў курсы 
электрыкаў. Працуе электрыкам.  Жанаты. Мае 
дачку.  Дачка Маразова Ксенія Ігараўна, 2001 
года нараджэння. Вучаніца 3 класа сярэдняй 
школы № 4 г. Наваполацка.    

 
                               
Дачка Марозава Ірына Уладзіміраўна, 1995 года 
нараджэння. Вёска Палата Палатоўскага сельсавета. Вучаніца 
9 класа мясцовай школы. 
 



 10

 
Вось такі аповяд атрымаўся пра маіх родзічаў. Вядома, з часам радавод 

папоўніцца новымі імёнамі, бо род працягваецца. 
Пра маіх родзічаў можна расказваць многа. Усе яны паміж сабой вельмі 

дружныя. У  цяжкую хвіліну заўсёды падтрымаюць, дапамогуць словам і 
справамі. Любяць на святы ўсе, па магчымасці, прыязджаць да маці і бабулі 
маёй – Садкоўскай Анастасіі Архіпаўны, - якая жыве разам з намі. Усё добра, 
але мая бабуля 35 гадоў таму назад аслепла. Яна ніколі не бачыла нас, унукаў і 
праўнукаў, не бачыць і сваіх дзяцей, якія засталіся ў жывых. Але бабуля не 
скарылася са сваёй слепатой. Яна нават можа нешта зрабіць у хаце па 
гаспадарцы. А якая яна была ў маладосці пявуння, колькі яна ведае прыпевак, 
навучыла мяне каляднай гульні “Жаніцьба Цярэшкі”, якая распаўсюджана на 
Полаччыне. Мая бабуля вельмі добра ведае абрад вяселля. Па яе складзенаму 
сцэнарыю праводзяцца вяселлі нашых родзічаў, і гэты сцэнарый перадаецца ад 
адной сям’і да другой. 

Любімым заняткам нашай сям’і ў апошні час з’яўляецца складанне розных 
паданняў пра нашу мясцовасць. У нас іх дзесьці каля дваццаці.  

Складаннем радаводу нашай невялікай сям’і зацікавіліся ўсе родныя. У 
некаторай ступені яны мне дапамаглі, за што я хачу сказаць ім “Вялікі дзякуй!”. 
Хачу таксама выказаць падзяку сваёй настаўніцы Качарагінай Людміле 
Аляксееўне, якая дапамагла мне ў складанні ўсёй гэтай работы, майму брату 
Ігару за камп’ютарнае афармленне.                  
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Марозаў Афанасій Фаміч – ( ? – 1904 г.) 
Нарадзіўся ў вёсцы Шмары Шумілінскага раёна Віцебскай 

вобласці. 
Звестак пра яго жыццё не захавалася . Вядома толькі, што ў яго 

быў сын Андрэй. 
 
 
 

Марозаў Андрэй Афанасьевіч – (1861-1925 гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Шмары Шумілінскага раёна 
Віцебскай вобласці. Быў заможным селянінам. Надзел 
складаўся з пахатнай зямлі і няўдобіцы. Зямлю 
дапамагалі апрацоўваць родныя талакой. Так было 
заведзена ў іхнім родзе. Жанаты быў на дзяўчыне 
таксама з заможнай сям’і. 
Было двое дзяцей – Іван і Ганна. 

  
 
 

Місурагіна (Марозава) Ганна Андрэеўна –(1892-1988 
гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Шмары Шумілінскага раёна 
Віцебскай вобласці. 
Да Кастрычніцкай рэвалюцыі і пасля працавала на сваім 
надзеле. Дапамагала бацькам весці гаспадарку. У 1920 
годзе выйшла замуж і пераехала ў сям’ю мужа 
Місурагіна Сямёна ў вёску Ноўка Полацкага раёна. Калі 
быў створаны калгас, то пайшла працаваць на 

паляводства. 
У час Вялікай Айчыннай вайны дапамагала партызанам. Практычна 
была сувязной. Пякла хлеб, даставала медыкаменты.  

Пасля вайны зноў пайшла працаваць у калгас. Працавала спачатку 
цялятніцай, а потым даяркай. За шматгадовую працу ўзнагароджвалася 
граматамі і каштоўнымі падарункамі.  

У яе было трое дзяцей – Ульян, Назар, Сцепаніда. 
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Місурагін Ульян Сямёнавіч – (1922-1979 гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Ноўка Полацкага раёна Віцебскай 
вобласці. Закончыў сем класаў мясцовай школы і 
паступіў у мастацкае вучылішча г. Віцебска.  
У гады Айчыннай вайны ваяваў на розных франтах. 
Быў паранены. вайну закончыў на Одэры, не 
дайшоўшы да Берліна ўсяго некалькі дзесяткаў 
кіламетраў. 
Пасля заканчэння вайны ўсё сваё жыццё працаваў у 

г. Дзісна настаўнікам малявання. Сам любіў маляваць прыроду. Ёсць 
карціны, якія захоўваюць члены яго сям’і. 

 У яго трое дзяцей – Наталля, Сяргей, Уладзімір. 
 

Місурагіна Наталля Ульянаўна – 1948 г. 
Нарадзілася ў г. Дзісна. Закончыла мясцовую 
сярэднюю школу. Закончыла швейнае вучылішча № 2 
г.Полацка. Працавала швачкай у атэлье г.Дзісна. 
У яе ёсць дачка Марыя. 

 
 
 
 

 
Місурагіна Марыя Пятроўна – 1975 г. 
Нарадзілася ў г. Дзісна. Закончыла мясцовую сярэднюю 
школу, прафтэхвучылішча ў г.Лепель. Працуе ў г. 
Лепеле бухгалтарам у прыватнай фірме. 

 
 
 
 
 

 
Місурагін Сяргей Ульянавіч – 1950 г. 
Нарадзіўся ў г. Дзісна. Закончыў мясцовую сярэднюю 
школу, затым медінстытут у г. Віцебску. Пражывае і 
працуе медыкам у Дзісне. 
У яго сын Сяргей і Мікалай. 
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Місурагін Сяргей Сяргеевіч – 1980 г. 
 Нарадзіўся ў г. Дзісна. Закончыў мясцовую сярэднюю школу, 

палітэхнічны тэхнікум у г. Полацку. Працуе механікам на 
аўтарэмонтныі заводзе г. Полацка.  

 
Місурагін Уладзімір Ульянавіч – 1953 г. 
Нарадзіўся ў г. Дзісна. Закончыў мясцовую 
сярэднюю школу, затым Наваполацкі палітэхнічны 
інстытут. Працуе ў г. Лідзе на хлебазаводзе. 

 
 
 
 
 

Юпатава (Місурагіна) Сцепаніда Сямёнаўна – 1931 
г. 
Нарадзіўся ў вёсцы Ноўка Полацкага раёна 
Віцебскай вобласці.. 
Закончыла сямігодку, Полацкі кааператыўны 
тэхнікум. Працавала старшым планавіком ОРСа 
Полацкага леспрамгаса. цяпер на заслужаным 
адпачынку. 
Мае сына Аляксандра. 

 
Юпатаў Аляксандр Міхайлавіч – 1966 г. 
Нарадзіўся ў вёсцы Ноўка Полацкага раёна 
Віцебскай вобласці. Закончыў сярэднюю школу г. 
Полацка, Наваполацкі палітэхнічны інстытут – 
факультэт “Прамысловае і грамадзянскае 
будаўніцтва”. Працуе прарабам на будоўлі г. 
Полацка. 
Мае сына Паўла. 

 
 

 
Юпатаў Павел Аляксандравіч – 1987 г. 
Нарадзіўся ў г. Полацку Віцебскай вобласці. 
Закончыў сярэднюю школу ў г. Полацку, 
Наваполацкі ўніверсітэт. Жыве ў Наваполацку і 
працуе на “Нафтане”. 
Мае сына Антона. 
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Юпатаў Антон Паўлавіч – 2006 г. 
Нарадзіўся ў г. Наваполацку. Наведвае дзіцячы сад. 
 

Місурагін Назар Сямёнавіч – (1925-2008 гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Ноўка Полацкага раёна 
Віцебскай вобласці. 
Закончыў сярэднюю школу. Вучыўся ў г. Кіеве 
(Украіна) ў педінстытуце. Працаваў настаўнікам 
гісторыі ў розных школах г. Кіева. 
У сям’і трое дзяцей – Вячаслаў, Марыя, Сяргей. 

 
 

 
Пятрова (Місурагіна) Марыя Назараўна – 1947 г. 
Нарадзілася ў г. Кіеве (Украіна). З 
акончыла педінстытут. Працуе дырэктарам школы  
ў г. Кіеве. 
Мае дачку Анастасію. 
 
 
 
 

 
Пятрова Анастасія Сяргееўна – 1960 г. 
Нарадзілася ў г. Кіеве (Украіна).  
Закончыла педінстытут.  
Працуе настаўніцай геаграфіі ў Кіеве. 
 
 
 
 
 

 
 

Місурагін Сяргей Назаравіч -1950 г. 
Нарадзіўся ў г. Кіеве. Закончыў сярэднюю школу, 
юрыдычны факультэт універсітэта. Працуе 

юрыстам  
у Харкаве. 
Мае сына Юрыя. 
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Місурагін Юрый Сяргеевіч – 1974 г. 
Нарадзіўся ў г. Кіеве. Закончыў тэхналагічны інстытут 
у Днепрапятроўску. Працуе інжынерам на заводзе. 

 
 
 
 
 

 
Місурагін Вячаслаў Назаравіч -1952 г. 
Нарадзіўся ў г. Кіеве. Закончыў сярэднюю 

школу,  
Кіеўскі медыцынскі інстытут. Працуе хірургам  
у Кіеве. 

 
 
 
 

Марозаў Іван Андрэевіч – (1883-1913 ?гг.).  
 Нарадзіўся ў вёсцы Шмары Шумілінскага раёна Віцебскай 

вобласці. 
Служыў ў пагранічным атрадзе. Прапаў без вестак у 1913 г. 
 У яго было трое дзяцей – Фёдар, Антон, Кацярына. 
 
Марозаў Фёдар Іванавіч – (1910-1978 гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Баброўка Полацкага раёна Віцебскай вобласці. 
Закончыў 4 класы мясцовай школы. У час вайны быў начальнікам 

асобага атрада імя Кароткіна 3-й Беларускай партызанскай брыгады пад 
камандваннем А.Я.Марчанкі. пасля вайны быў старшыі інструктарам па 
размінірванню, потым шафёрам у ПМК. 

У яго двое дзяцей –Ганна, Аляксандр. 
 

Арэйма (Марозава) Ганна Фёдараўна – 1947 г. 
Нарадзілася ў г. Полацку Віцебскай вобласці. 
Закончыла сярэднюю школу № 6 г. Полацка. Працавала 
ў сферы паслуг. Цяпер на заслужаным адпачынку, 
інвалід па здароўю.  
Мае двух сыноў – Раман і Віктар. 
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Арэйма Раман Браніслававіч – 1976 г. 
Нарадзіўся ў г. Паневежас, Літва. Закончыў 8 класаў СШ 
№ 15 г. Паневежаса. Затым пераехалі ў Полацк, дзе і 
працуе на пілараме ДЭК-181 г. Полацка. 
Мае дачку Вікторыю. 

 
 
 
 

Арэйма Вікторыя Раманаўна – 2007 г. 
Нарадзілася ў г. Полацку. Наведвае дзіцячы сад. 

 
 

Арэйма Віктар Браніслававіч – 1981 г. 
Нарадзіўся ў г. Паневежас, Літва. Закончыў 8 
класаў СШ № 15  
г. Паневежаса. Затым пераехалі ў Полацк, дзе і 
працуе шаферам у аўтапарку № 2 г.Палацка. 
 

 
 
 

 
Марозаў Аляксандр Фёдаравіч – (1955- 2000 гг.). 
Нарадзіўся ў г. Полацку Віцебскай вобласці. 
Закончыў сярэднюю школу № 6 г. Полацка.  
Працаваў на аўтарэмонтным заводзе г. Полацка. 
 
  
 
 
 

 
 

Смыкава (Марозава) Кацярына Іванаўна – (1912–1999 
гг.).  
Нарадзілася ў вёсцы Баброўка Полацкага раёна 
Віцебскай вобласці. Закончыла 4 класы мясцовай школы.  
У 17-гадовым узросце пачала сваю працоўную 
дзейнасць. Да вайны працавала даяркай у луггасе ў в. 
Палата Полацкага раёна. Пасля вайны працягвала работу 
даяркі ў саўгасе “Палата” Полацкага раёна. Была 



 18

перадавой даяркай не толькі ў саўгасе, але і ў раёне. Была ўдарніцай 
працы. Узнагароджвалася “Пачотнай граматай Вярхоўнага Савета 
БССР”, медалём, граматамі, каштоўнымі падарункамі. Фотаздымак 
Кацярыны Іванаўны заўсёды быў на Дошцы гонару. 

Сваіх дзяцей не было. З маленства выхоўвала пляменіцу мужа. 
 

Марозаў Антон Іванавіч – (1914- 1995 гг.). 
Нарадзіўся ў вёсцы Баброўка Полацкага раёна 
Віцебскай вобласці. 
Закончыў 4 класы мясцовай школы.У час вайны быў 
мабілізаваны і працаваў на чыгунцы. Пасля вайны ўсё 
працоўнае жыццё было звязана з чыгункай. Працаваў 
начальнікам станцыі Пазнякова Полацкага раёна, 
дзяжурным па станцыі Палата. 
У сям’і было пяцера дзяцей – Галіна, Зінаіда, Леанід, 
Уладзімір, Алег. 

 
Марозаў Алег Антонавіч – (1942-1950 гг.). 
Нарадзіўся ў г. Полацку. Падарваўся на міне. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Марозава Галіна Антонаўна – 1944г. 
Нарадзілася ў г. Полацку. Закончыла Казіміроўскую 
СШ, потым сельскагаспадарчы тэхнікум у г. Полацку. 
Працавала ў в. Добрына Шумілінскага раёна намеснікам 
галоўнага бухгалтара, затым бухгалтарам у саўгасе 
“Палата” Полацкага раёна. 
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Гардзеева (Марозава) Зінаіда Антонаўна – (1945-
2006 гг.). 
Нарадзілася ў г. Полацку. Закончыла Казіміроўскую 
СШ, потым сельскагаспадарчы тэхнікум у г. 
Полацку па спецыяльнасці эканаміст. Працавала ў 
вайсковай часці №5530 у штабе сакратаром. У 
апошнія гады працавала вахцёрам у тарговым 
вучылішчы. 

  
  

 
Марозаў Леанід Антонавіч – (1949-2008 гг.). 
Нарадзіўся ў в. Пазнякова. Закончыў Казіміроўскую 
СШ. Працаваў электрыкам у Полацкім РЭС. За 
добрасумленную працу ўзнагароджваўся Ганаровай 
граматай, каштоўнымі падарункамі 
У сям’і двое дзяцей – Віталій і Святлана. 

 
 
 

 
 

Марозаў Віталій Леанідавіч – 1979 г. 
Нарадзіўся ў в. Палата Полацкага раёна. Закончыў 
Палатоўскую СШ, Полацкае прафтэхнічнае 
вучылішча № 167, Полацкі сельскагаспадарчы 
тэхнікум, Наваполацкі універсітэт. Працуе вядучым 
эканамістам у галоўным упраўленні Міністэрства 
фінансаў РБ па Віцебскай вобласці ў аддзяленне па г. 
Полацку і Полацкаму раёну. 

 
 
 

Садкоўская (Марозава) Святлана Леанідаўна – 1975 
г. 
Нарадзілася ў в. Палата Полацкага раёна. 
Закончыла Палатоўскую СШ, прафтэхвучылішча № 
2 г. Полацка. Працуе буфетчыцай у СШ №15 
г.Полацка. 
Мае дачку Аляксандру. 
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Садкоўская Аляксандра Дзмітрыеўна – 2000 г. 
Нарадзілася ў г. Полацку. Вучаніца 3 класа СШ № 
15 г. Полацка. 

 
 
 
 
 
 

 
Марозаў Уладзімір Антонавіч – (1958-2001 гг.). 
Нарадзіўся ў в. Новая Палата Полацкага раёна. 
Закончыў Казіміроўскую СШ. Любімымі заняткамі 
былі рыбалка, чытанне кніг пра вайну.  
Працаваў электрыкам Полацкага РЭС. За 
добрасумленную працу ўзнагароджваўся Ганаровай 
граматай, каштоўнымі падарункамі. 

 
 

 
Марозаў Ігар Уладзіміравіч – 1980 г. 
Нарадзіўся ў в. Новая Палата Полацкага раёна. 
Закончыў Палатоўскую СШ, курсы электрыкаў. 
Працуе ў Полацкім РЭС. 
Мае дачку Ксенію. 

 
 
 
 

 
Марозава Ксенія Ігараўна – 2001 г.  
Нарадзілася ў г. Наваполацку. Вучаніца 3 класа СШ 
№ 14 г. Наваполацка. 
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Марозава Ірына Уладзіміраўна – 1995 г. 
Нарадзілася ў в. Палата Полацкага раёна.  
Вучаніца 9 класа Палатоўскай ДАд/с СШ. 
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Родавы герб сям’і Марозавых 
 
 Родавы герб не толькі спадчынны знак. У ім як бы закадзіравана 

біяграфія сямейнага дрэва. Ён – своеасаблівая мемуарная энцыклапедыя. 
Першыя гербы займелі рыцары. Шлем, забрала закрывалі твар ваяра. А 

герб на шчыце вызначаў: хто ён? 
 Гербы выбіралі для сябе ўплывовыя людзі: князі, магнаты, графы, 

дваране. Так дайшла чарга і да дробных уладароў зямлі, да панства, якое 
здабывала хлеб потам і расою. Вакол вядомага роду групаваліся меншыя. 
Геральдычны знак можна было набыць, атрымаць у спадчыну, як падарунак, 
узнагароду. Так і здарылася, што адным і тым жа гербам карысталіся розныя 
сямейныя роды. 

Вывучаючы дадатковую літаратуру, знайшла гербы, якімі карысталіся 
Садкоўскія, магчыма, можа нехто і з майго роду быў са шляхты ці з 
дваранства. 

Гэта герб “Лебедзь” і герб “Даліва”. Мне, здаецца, што майму роду 
больш падыходзіць герб “Лебедзь”, бо ў большасці ён быў распаўсюджаны 
на тэрыторыі Літвы і Беларусі. Герб “Даліва” больш распаўсюджаны быў у 
Польшчы і на захадзе Беларусі. 

  

 
 
 
 
 

Па ўспамінах маёй бабулі Любчык Анастасіі Архіпаўны яе родзічы па 
лініі  бацькі былі багатымі людзьмі і жылі непадалёку беларуска-літоўскай 
граніцы. Таму, магчыма, і мелі свой герб. 



 23

Для мяне гэта пакуль вялікая таямніца. А ці змагу яе раскрыць? Пакажа 
час. 

Маё прозвішча Марозава. Я па-свойму хачу прадставіць свой фамільны 
герб.  Назва  яго – “Зюзя”. 

Выява герба простая, на мой погляд, прывабная і крыху загадкавая. 
На блакітным шчыце сняжынка – гэта гаворыць, што зімой ідзе снег, які складаецца з 
сняжынак. Сняжынка – сімвал марозу, холаду. Гэты герб спадабаўся ўсім нашым 

родзічам. Мы нават вырашылі, што такі герб будзе зроблены і будзе захоўвацца ў кожнай 
сям’і і перадавацца, як сямейная рэліквія.
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Антрапанімічнае паходжанне прозвішчаў 
 
Марозава – прозвішча тыпу Марозава паходзіць ад нецаркоўнага 
імя Мароз, што давалася дзецям, народжаным ў моцны мароз. 
 
Пятрова – паходзіць ад імені Пятро. 
 
Гардзеева – паходзіць ад імені Гардзей. 
 
Голубева – паходзіць ад назвы птушкі голуб. 
 
Васільева – паходзіць ад імені Васіль. 
 
Куцэнка – паходзіць ад слова куцы, значыць, кароткі. 
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Тапанімія назваў населеных пунктаў, якія сустракаюцца ў                       
                          радаводзе Марозавай Ірыны                 
  
Баброўка – у аснову назвы ўзяты бабёр – жывёла , якая жыве ў рацэ, 
балоце. Вёска знаходзіцца  
 
Дзісна – назва горада, вытворнае ад назвы ракі. Назва ракі Дзісна 
паходзіць ад славянскага  д е с н а я – правая. У помніках мінулага слова 
сустракаецца часта: “Да не чуеть шуйца твоя, что творить десница твоя»  
(Ср., т. 1, стр. 670), что значит: «Левая рука твоя не знает, что делает 
правая». Але рака Дзісна размяшчаеццаў арэале балтцкай тапаніміі, 
пагэтаму магчымы і іншыя сувязі гэтай назвы.  
 
Наваполацк – назва, вытворная ад назвы горада Полацк. Малады горад 
нафтавикоў. 
 
Ноўка – новае пасяленне пасля Айчыннай вайны. 
 
Палата – вёска ў Полацкім раёне. Палата - слова балцкага паходжання, 
утварылася ад асноў – pal- балота, лужа, з наступнай славянскай 
асіміляцыяй. Назва ракі і назва вёскі. 
 
Пазнякова – назва паходзіць ад прозвішча Пазнякоў. 
 
Полацк – горад атрымаў назву ад назвы рака Палата. Горад Полацк 
упамінаецца пад 862 г. П о л о т ь с к и (ПСРЛ, т.1. М.,1962, стр.20), 
таксама Полотескъ, Полтеск на Двине (Спис.). 
 
Сушына – вёска ў Полацкім раёне, размешчаная на беразе возера 
Сушына,  берагі якога высокія і заўсёды сухія. 
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Мянушкі 
 

Буцян  - Місурагін Ульян Сямёнавіч – мянушка за доўгія ногі. 
 
Вожык – Юпатаў Аляксандр Міхайлавіч -  мянушку атрымаў за вельмі 

кароткія падстрыжаныя валасы, якія нагадвалі калючкі вожыка. 
 
Дабрыня – Любчык Настасся Архіпаўна – за добрыя і шчырыя адносіны 

да людзей.  
   
Ёмаё -  Садкоўскі Анатоль Восіпавіч – пастаяннае ужыванне слова пры 

размове. 
 
Жмура – Садкоўская Аляксандра Дзмітрыеўна - мянушка затое, што 

прыжмурвае вочы. 
 
Карандаш – Місурагін Сяргей Ульянавіч-  мянушка за маленькі рост. 
 
Квакін – Марозаў Ігар – мянушку такую атрымаў ад говару, які 

напамінаў кваканне лягушкі. 
 
Курачка -  Місурагіна (Марозава) Ганна Андрэеўна) – празвалі яе   

“Курачкай” за тое, што па сваіх прыметах нагадвала дзеянні курыцы. 
 
Кучка  - Куцэнка ( Шнітко) Ганна Мікалаеўна – мянушка  ад прозвішча 

Куцэнка. 
  
Манашка – Шнітко (Садкоўская) Наталля Віктараўна – дзяўчына 

заўсёды носіць доўгае адзенне. 
 
Марозка – Марозава Ірына Уладзіміраўна – за прозвішча Марозава. 
 
Саракавы – Арэйма Віктар Браніслававіч – хацеў у маленстве, каб у яго 

быў саракавы размер абутку. 
 
Сарока – Гардзеева (Марозава) Зінаіда Антонаўна – вельмі хутка 

гаварыла. 
 
Прафесар – Садкоўскі Восіп Восіпавіч – вельмі добра ведаў у школе 

матэматыку і насіў акуляры.    
 
Хамяк – Садкоўскі Дзмітрый Анатольевіч – любіць увесь час нешта 

жаваць. 
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Арыгінальная сямейная традыцыя 
 

Традыцыя – звычай, парадак, нормы паводзін, якія перадаюцца ад папярэдняга да 
наступнага пакалення.  

Традыцый існуе шмат. Ёсць яны і нашым сямействе. А ўсё пайшло ад 
маёй бабулі Любчык Анастасіі Архіпаўны. У маладосці вельмі любіла 
спаваць. Яна заўсёды была завадатарам у кампаніі. Яна добра ведае народныя 
абрады і традыцыі, абрадавыя песні, прыказкі, прымаўкі, прыметы. Яна і 
сёння добра памятае калядную гульню “Жаніцьба Цярэшкі”, бо ў асноўным 
гульню праводзяць на Віцебшчыне. Я запісала гэтую гульню і адпаведныя 
песні, якія пры гэтым выконваюцца. Але бабуля добра ведае вясельныя 
традыцыі і звычаі. Без яе дапамогі, яе спеваў не абыходзілася ні адно вяселле 
ў акрузе. Пачынаючы з тых далёкіх часін у нашым агульным сямействе ўсе 
вяселлі прводзіліся і праводзяцца па бабулінаму сцэнарыю.  

Лічу, што гэтая сямейная традыцыя нашага роду будзе працягвацца 
заўсёды. Прадстаўляю сцэнарый вяселля і вясельныя песні. Часткова песні 
пакладзены на ноты, так што песенны архіў захаваецца. Апрацоўку песень 
дапамагла зрабіць Вішнякова С.Ю.  

Сцэнарый перадаецца ад адной сям’і да другой. Вядома, бабуля сёння не 
можа весці гэты абрад, але знаходзяцца выдучыя і сцэнарый ажывае. 

Вясельны абрад і песні запісаны і перададзены ў дар клубу “Спадчына” 
Палатоўскай ДАДССШ Полацкага раёна, які займаецца адраджэннем 
народных традыцый. 
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Рэха  вайны 
 
(Расказ пра  баявую дзейнасць Марозава Фёдара  ў ІІІ Беларускай 

партызанскай брыгадзе) 
Подзвіг... Што такое подзвіг? Хто можа загадзя сказаць: якім будуць 

паводзіны воіна ў баі? Як праявіць сябе баец або камандзір у цяжкую і 
адказную хвіліну жыцця? Вядома, што кожны чалавек будзе паводзіць сябе 
па-рознаму. Перамагае той, хто зможа перамагчы пачуццё страху, 
падпарадкаваць яго сваёй воле, хто заставіць інстынкт самазахаванню 
падпарадкавацца розуму. І тады чалавек, які пападае ў складаныя абставіны, 
у становішчы, якое спалучаецца з рызыкай для жыцця, атрымлівае перамогу. 
Пра такога чалавека гавораць: ён здзейсніў подзвіг. 

Месца для подзвігаў ёсць у жыцці грамадства заўсёды. Але асабліва ён 
праяўляецца ў гады ваеннага ліхалецця, калі на карту ставіцца лёс Радзімы, 
народа, іх незалежнасць. У гады Вялікай Айчыннай вайны савецкія людзі 
змагаліся з карычневай чумой фашызму. І кожны дзень здзяйсняліся подзвігі. 

Як ваяваў салдат? Што ён адчуваў у баі? Якія думкі і пачуцці былі ў яго 
перад гарачай схваткай з ворагам? Хто можа расказаць аб гэтым, паведаць 
цяперашняму пакаленню? Вядома, сам воін. 

Памяць... Як асколкі мін і снарадаў выцягвае з яе Віктар Аляксандравіч 
Зюзелеў падзеі тых далёкіх дзён. Віктар Зюзелеў – ураджэнец Палатоўскай 
зямлі Полацкага раёна – радавы араты на вогненным полі мінулай вайны, 
адзін з тых, хто па загаду сэрца, не дасягнуўшы яшчэ нават 17 гадоў, узяў у 
рукі зброю і пайшоў у партызаны.  

Вось што расказаў ветэран. пра сваіх старэйшых таварышаў, якія 
змагаліся ў час вайны на Полаччыне... 

- У чэрвені 1942 года Полацкі падпольны райком КП(б)Б прыняў 
рашэнне: на базе атрада А.Я. Марчанкі, які аб’яднаў падпольныя групы А. 
Казлова, Н. Фалеева і іншых, што дзейнічалі з восені 1941 года ў Полацку і 
вёсках Дрэтунь, Труды, Малае і Вялікае Сітна, Нядружна і іншых, стварылі 
3-ю Беларускую партызанскую брыгаду. У канцы месяца да яго далучыўся і 
атрад Я.Х. Сташкевіча. Было створана магутнае партызанскае злучэнне пад 
камандаваннем А.Я. Марчанкі. 

Пачаўся новы этап у партызанскай вайне з акупантамі на Полаччыне.  
Да гэтага часу партызанскія дзённікі захоўваюць найбольш важныя 

баявыя аперацыі: сакавік-красавік 1942 года – бой ля вёскі Чарбамысла, 
красавік 1942 года – бой пад вёскай Дрэтунь, жнівень 1942 года – разгром 
Трудаўскога гарнізона немцаў і паліцаяў. Гэта толькі асобныя баі 1942 года. 
А колькі іх было за ўвесь перыяд партызанскай барацьбы!  

У тыя суровыя ваенныя гады самымі адважнымі былі  падрыўнікі-
дыверсанты. У склад групы ўваходзілі С. Зайцаў, К. Шабалаў, В. Літвіненка, 
В. Чувахоў, Марозаў Фёдар і іншыя. Потым да гэтаў групы далучыўся В. 
Зюзелеў, П. Ігнатоўскі і яшчэ некалькі юнакоў. Найбольш значныя былі 
дыверсіі на ўчастку чыгункі Полацк-Віцебск, Полацк-Невель. Вельмі 
вызначыліся падрыўнікі на ўчастку чыгункі Полацк-Віцебск непадалёку ад 
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станцыі Гараны. В. Чувахоў і Марозаў Ф. Пераапрануліся ў адзенне 
паліцэйскіх, якія былі захоплены партызанамі. Адзін нёс  кошык з толам, 
другі – чужую вінтоўку, падняліся на насып. Прайшлі зоны аховы, 
паведамляючы, што ўсё спакойна і  партызанаў няма. Праз некаторы час з 
боку Полацка паказаўся поезд, нагружаны цюкамі сена, аўтамашынамі. 
Вырашылі чакаць поезд з жывой сілай. Другі таварны цягнік ішоў з 
палоннымі людзьмі. Зноў сталі чакаць. Удалечыні пачуўся свісток паравоза. 
Ён цяжка і надрыўна цягнуў у бок фронту доўгі састаў. Можна было добра 
бачыць, што на платформах стаяла тэхніка, былі і пасажырскія вагоны. 
Хлопцы хутка чоткімі і завучанымі рухамі рук пачалі мініравалі пуць. 
Раздаўся аглушальны выбух, рэха яго пакрыла дзікія крыкі гінуўшых пад 
абломкамі жалеза фашыстаў. Праз дзень агентурная разведка паведаміла, што 
на месцы дыверсіі засталося каля двух дзесяткаў вагонаў, што фашысты 
страцілі некалькі соцень салдат і афіцэраў. 

Гэта была буйная дыверсія Чувахова В., Марозава Ф. і іх таварышаў,. 
Гэта быў толькі пачатак расплаты з ворагамі за кроў і слёзы, за пажарышчы і 
руіны, за акупіраваныя гарады і сёлы Беларусі.  
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