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Адзін з актыўных удзельнікаў Аршанскага падполля. Перад Вялікай Айчыннай вайной 

працаваў электратэхнікам на Аршанскім ільнокамбінаце. У пачатку вайны быў пакінуты для 

арганізацыі падпольнай барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў. Член падполля з ліпеня 

1941 года, кіраўнік разведвальна-дыверсійнай групы, якая дзейнічала ў Оршы. Загінуў у баі ў 

кастрычніку 1943 года пры выкананні баявога задання. Пахаваны ў в. Якаўлевічы Аршанскага 

раёна. У 1970 годзе на магіле пастаўлены абеліск. 
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ЗАСАДА 

 

Стаіць пад вёскай Якаўлевічы помнік. Помнік падпольшчыку і партызану Івану Карнеевічу 

Петрачэнку. Скупы надпіс на помніку. Вельмі скупы. А жыццё чалавека было такое невычэрпна 

багатае, такое палымянае... 

Свой лёс ён, рабочы-электрык, звязаў з партыяй бальшавікоў. На будаўніцтве першынца 

першай пяцігодкі — Аршанскага льнокамбіната мала было роўных яму ў працоўным спрыце, у 

рабочым гарце. Вы- бралі старшынёй прафсаюзнага камітэта камбіната — ён і на гэтым пасту 

праявіў свой характар, але цяпер з іншага боку: стараўся стварыць найлепшыя ўмовы для працы 

іншых. 

...Пры фарміраванні партыйнага падполля камуніст Іван Петрачэнка быў уключаны ў групу, 

якой \ даручылі надзвычай адказны ўчастак работы: стварэнне сакрэтных баз для развіцця 

падпольнага і партызанскага руху. Іван Карнеевіч неадкладна ўзяўся за справу і за самы кароткі 

час такія базы стварылі ў раёне прафілакторыя льнокамбіната, вёскі Руміна, на ўскраіне горада за 

ракой Днепр і ў іншых мясцінах. Туды былі завезены кансервы, цукар, мука, бутэлькі з гаручай 

сумессю, узрыўчатка, боепрыпасы і г. д. 

Горад занялі акупанты. Партыйны падпольны цэнтр вызначаў канкрэтныя зоны дзеяння сваіх 

адказных работнікаў. Для Івана Петрачэнкі такой зонай стаў пасёлак ільнокамбіната і 

задняпроўская частка Аршанскага раёна з цэнтрам у вёсцы Чырвоная Харкаўка. Энергічны, 

кемлівы, удумлівы, Іван Карнеевіч у хуткім часе стварыў некалькі падпольных груп, у якія ўвайшлі 

дзесяткі савецкіх людзей. Актыўна ўключыліся ў барацьбу групы Я. Кульбенкі з вёскі Бабінічы, Н. 

Свінцова і Б. Маісеева, што дзейнічалі ў раёне Чырвонай Харкаўкі і горада. Былі вызначаны 

сувязныя, гаспадары явачных кватэр. 

Удала падабраны састаў падпольшчыкаў даў магчымасць шырока разгарнуць прапаганду 

сярод насельніцтва і ваеннапалонных, арганізаваць вывад ваеннапалонных з лагераў. 

Выдатна была распрацавана і здзейснена аперацыя па знішчэнню моста цераз Днепр, які 

фашысты навялі для перакідкі войск і тэхнікі да лініі фронту. Аперацыя была праведзена ў жніўні 

1941 года непасрэдна пад кіраўніцтвам I. К. Петрачэнкі. 

А затым усё часцей і часцей сталі ўзлятаць у паветра аўтамашыны з жывой сілай і тэхнікай на 

шашэйных і грунтавых дарогах, управы і паліцэйскія ўчасткі.  

I яшчэ адно адказнае заданне было даручана I. К. Петрачэнку: збор разведвальнай інфармацыі 

для дзвюх, а затым і для трох груп нашых разведчыкаў з радыёперадатачнымі станцыямі, 

закінутых у варожы тыл з-за лініі фронту. 

Адначасова Іван Карнеевіч атрымаў указанне партыйнага цэнтра аб накапленні сіл для 

партызанскай барацьбы. Так, у лесе пад Чырвонай Харкаўкай у тайком пабудаваных зямлянках 

збіраліся акружэнцы і выведзеныя з лагераў ваеннапалонныя, якіх да вясны 1942 года набралася 

больш паўсотні чалавек. Усю зіму яны рабілі дыверсійныя вылазкі на дарогі і лініі сувязі, а вясной 

выйшлі на адкрытую партызанскую барацьбу. ІІасылаў Іван Карнеевіч баявое папаўненне ў 

партызанскі атрад В. В. Быкава, дапамог укамплектаваць атрад Макса Хадорыка... 

1942–1943 гады былі напоўнены гарачай работай па збору боепрыпасаў для партызан, 

разведвальнай інфармацыі для армейскай разведкі, вываду з лагераў ваеннапалонных, па 



прапагандзе сярод мірнага насельніцтва. Іван Карнеевіч не ведаў стомы, дзейнічаў смела, рашуча 

і ў той жа час асцярожна. Але… 

У верасні сорак трэцяга ён сам вывеў з горада закінутую з Масквы разведчыцу з клічкай «Валя». 

Вяртаючыся ў горад, непадалёку ад Якаўлевіч трапіў на засаду ворага… 

Так цяпер і стаіць сціплы абеліск, маўкліва ахоўваючы вечны пакой мужнага народнага мсціўца. 
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