
75 га доў 

та му — 

13—31 снеж ня 1943 го да — 

бы ла па спя хо ва пра ве дзе на 

Га ра доц кая на сту паль ная 

апе ра цыя.

Да кан ца 1943 го да са вец кія 

вой скі, па спя хо ва за вяр ша ю чы 

лет не-асен нюю кам па нію і тры-

ва ла ўтрым лі ва ю чы стра тэ гіч ную 

іні цы я ты ву, вя лі за ця тыя баі на 

бе ла рус кай зям лі. Яны вы зва лі лі 

пер шы аб лас ны цэнтр БССР Го-

мель, шэ раг ра ё наў Го мель скай, 

Па лес кай, Ма гі лёў скай і Ві цеб скай 

аб лас цей.

У ме му а рах «Так іш лі мы да пе-

ра мо гі» Мар шал Са вец ка га Са ю за 

Іван Баг ра мян згад ваў, што пры 

пры зна чэн ні яго на па са ду ка ман-

ду ю ча га 1-м Пры бал тый скім фрон-

там Вяр хоў ны га лоў на ка ман ду ю чы 

Іо сіф Ста лін ад зна чыў: «Мы вы ра-

шы лі пе ра даць адзі нац ца тую гвар-

дзей скую ар мію ў склад вой скаў 

Пер ша га Пры бал тый ска га фрон ту 

і ўсклас ці на вас за да чу раз гра міць 

га ра доц кую гру поў ку вой скаў пра-

ціў ні ка і да лей — ава ло даць Ві цеб-

скам». Па сло вах Ста лі на, тут «...

не аб ход на бы ло іза ля ваць дзве 

апе ра тыў на-стра тэ гіч ныя гру поў кі 

во ра га: паў ноч ную і цэнт раль ную, 

ад крыць са бе ва ро ты і ства рыць 

вы гад ныя ўмо вы для вы зва лен ня 

ўсёй Бе ла ру сі».

Пра ціў нік пе ра тва рыў Га ра док 
у свое асаб лі вую па ля вую крэ-
пасць, якая пры кры ва ла стра тэ-
гіч на важ ны го рад Ві цебск: ва кол 
на се ле на га пунк та быў ство ра ны 
ма гут ны, доб ра аб ста ля ва ны ў ін-

жы нер ных ад но сі нах аба рон чы ру-

беж «Пан тэ ра». Га ра доц кі вы ступ, 

за ня ты во ра гам, меў у па пя роч ні ку 

ад 35 да 60 кі ла мет раў і цяг нуў ся з 

поўд ня на поў нач да 85 кі ла мет раў. 

Яго аба ра ня ла знач ная гру поў ка 

пра ціў ні ка са скла ду 3-й тан ка вай 

ар міі гру пы «Цэнтр» і паўд нё ва г а 

кры ла 16-й ар міі гру пы «Поў нач». 

Гэ ты вы ступ ства раў вя лі кую не-

бяс пе ку для са вец кіх вой скаў, бо 

з яго во раг лёг ка мог на нес ці ўдар 

у фланг і тыл на шым злу чэн ням 

і час цям, якія імк ну лі ся вый сці 

на апе ра тыў ны пра стор з мэ тай 

вы зва лен ня Бе ла ру сі.

У склад 1-га Пры бал тый ска га 

фрон ту ўва хо дзі лі тры агуль на-

вай ско выя ар міі: 4-я Удар ная, 43-я, 

39-я, а так са ма 3-і гвар дзей скі ка-

ва ле рый скі і 5-ы тан ка вы кар пу-

сы. За кан чва ла пе рад ыс ла ка цыю 

ў фран та вую па ла су 11-я гвар дзей-

ская ар мія. Дзе ян ні на зем ных вой-

скаў пад трым лі ва лі ся авія цы яй 3-й 

па вет ра най ар міі. Пад рых тоў ка да 

на ступ лен ня па ча ла ся 19 ліс та па да 

1943 го да пры не спры яль ных умо-

вах на двор'я: да ро гі ста лі не пра ход-

ны мі для ко ла ва га аў та транс пар ту, 

а мес ца мі і для гу се ніч ных ма шын. 

Іван Баг ра мян да ла жыў у стаў ку 

аб тым, што ў іс ну ю чых умо вах па-

спеш лі вы па ча так ба я вых дзе ян няў 

мог па гі бель на паў плы ваць на ход 

і вы нік бу ду чай на сту паль най апе-

ра цыі, і звяр нуў ся з прось бай аб 

ад тэр мі ноў цы апе ра цыі. Ста лін з 

ра зу мен нем па ста віў ся да пе ра ка-

наў чых ар гу мен таў ка ман ду ю ча-

га фрон там і да зво ліў пе ра нес ці 

на ступ лен не на больш поз ні тэр-

мін. Вы му ша ная пе рад ыш ка бы ла 

вы ка ры ста ная для больш грун тоў-

най пад рых тоў кі вой скаў фрон ту 

і пра вя дзен ня з 13 да 31 снеж ня 

Га ра доц кай на сту паль най апе ра-

цыі. За ду ма яе за клю ча ла ся ў тым, 

каб су стрэч ны мі ўда ра мі 11-й гвар-

дзей скай і 4-й удар най ар мій у на-

прам ку стан цыі Бы чы ха пра рваць 

аба ро ну пра ціў ні ка на флан гах 

Га ра доц ка га вы сту пу, акру жыць 

і зні шчыць яго гру поў ку, а за тым 

раз ві ваць удар на поў дзень, ава-

ло даць Га рад ком і на сту паць на 

Ві цебск. Га лоў ны ўдар вы ра ша на 

бы ло на нес ці сі ла мі 36-га і 16-га 

гвар дзей скіх страл ко вых кар пу-

соў у на прам ку Ме ха во га, Га рад-

ка. Пра ду гледж ва лі ся так са ма два 

да па мож ныя ўда ры.

У 9 га дзін ра ні цы 13 снеж ня 

па ча ла ся аг ня вая апра цоў ка ва-

ро жа га пя рэд ня га краю, якая доў-

жы ла ся амаль дзве га дзі ны, по тым 

агонь ар ты ле рыі быў пе ра не се ны 

ўглы бі ню. Ад на ча со ва страл ко выя 

час ці пры пад трым цы тан каў і ар-

ты ле рыі па ча лі штурм ва ро жых па-

зі цый. Ня гле дзя чы на не зда валь ня-

ю чыя ўмо вы на двор'я, 11-я гвар-

дзей ская, 4-я удар ная і 43-я ар міі 

пра рва лі ня мец кую аба ро ну на 

15-кі ла мет ро вым участ ку фрон ту 

і да 16 снеж ня пра су ну лі ся ўглыб 

аба ро ны пра ціў ні ка. У па ла се дзе-

ян няў на шых вой скаў вы зна чыў ся 

2-і гвар дзей скі кор пус, і асаб лі ва 

47-я Не вель ская ды ві зія, якая су-

мес на з тан кіс та мі 24-й тан ка вай 

бры га ды дзёрз кім уда рам не да ла 

во ра гу маг чы мас ці за ма ца вац ца 

на пра меж ка вых ру бя жах і да кан-

ца дня поў нас цю вы ка на ла сваю 

ба я вую за да чу.

Уве дзе ныя ў біт ву 1-ы і 5-ы тан-

ка выя кар пу сы акру жы лі і раз гра-

мі лі ў ра ё не стан цыі Бы чы ха час-

ці 4-й пя хот най ды ві зіі пра ціў ні ка. 

У фон дах Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны бе раж лі ва за хоў ва юц-

ца ўзна га род ныя ліс ты во і наў, якія 

вы зна чы лі ся ў хо дзе Га ра доц кай 

апе ра цыі.

Вось апі сан не ад на го з подз ві гаў 

тан кіс таў. «Пад час ба ёў на паў днё-

вы за хад ад Езя ры шча вы зна чы лі-

ся ка ман дзі ры тан ка вых рот 117-й 

тан ка вай бры га ды ка пі тан Іван Мі-

ка ла е віч Ан то наў і стар шы лей тэ-

нант Мі ка лай Мар ты на віч Ру дык. 

16 снеж ня тан ка выя ро ты Ан то на ва 

і Ру ды ка, пра рваў шы аба ро ну пра-

ціў ні ка на ру бя жы Ме ха вое і Драж-

кі, пе ра ўтво ра ныя ў ма гут ны ву-

зел су пра ціў лен ня пра ціў ні ка, якія 

ме лі ўзмоц не ны ба таль ён пя хо ты, 

15 тан каў, 10 штур ма вых гар мат 

і ды ві зі ён гар мат, на кі ра ва лі ся да 

стан цыі Бы чы ха. Пра ціў нік быў 

акру жа ны. Ан то наў і Ру дык раз мяс-

ці лі тан кі ў за са дах і ме та дыч ным 

аг нём зні шча лі фа шыс таў, якія імк-

ну лі ся вы рвац ца з акру жэн ня. Бой 

доў жыў ся больш за га дзі ну. Боль-

шасць на шых тан каў бы ла пад бі-

та. За га рэ лі ся і тан кі ка ман дзі раў 

рот. Ан то наў і Ру дык, бу ду чы па ра-

не ны мі, з тан ка вы мі ку ля мё та мі і 

бо еп ры па са мі вы ска чы лі з пад па-

ле ных ба я вых ма шын, за ня лі па зі-

цыі і сва ім аг нём стрым лі ва лі во ра-

га. Ге роі за гі ну лі ка ля ку ля мё таў, 

але вы ка на лі ба я вую за да чу і аба-

вя зак пе рад Ра дзі май, за бяс пе чыў-

шы за хоп на шы мі час ця мі важ на га 

вуз ла су пра ціў лен ня». Ад важ ным 

тан кіс там-ка ман дзі рам па смя рот на 

пры свое ны зван ні Ге роя Са вец ка га 

Са ю за. Абод ва па ха ва ныя на бе ла-

рус кай зям лі ў брац кай ма гі ле ка ля 

вёс кі Ме ха вое.

Пра пос пе хі са вец кіх вой-

скаў га ва ры ла ся ў апе ра тыў най 

звод цы Са ўін фарм бю ро: «Вой скі 

1-га Пры бал тый ска га фрон ту пра-

рва лі ўма ца ва ную аба рон чую па-

ла су пра ціў ні ка даў жы нёй па фрон-

це ка ля 80 км і ўглы бі ню да 30 км. 

За пяць дзён на пру жа ных ба ёў на-

шы мі вой ска мі вы зва ле на больш 

за 500 на се ле ных пунк таў». Ся род 

слаў ных ім ёнаў во і наў, якія вы зна-

чы лі ся ў хо дзе Га ра доц кай апе ра-

цыі, на заўж ды ў па мя ці за ста нец ца 

імя Ана то ля Яфі ма ві ча Углоў ска га. 

Яго подз віг апіс вае ўлёт ка, якая 

бы ла пад рых та ва на афі цэ ра мі 

43-й ар міі. «20 снеж ня 1943 г. на 

ша шы Су раж — Ві цебск, — га-

во рыц ца ў гэ тым да ку мен це, — 

іш лі цяж кія баі ў ра ё не дзе ян няў 

429-га зні шчаль на-су праць тан-

ка ва га ды ві зі ё на. Ва ро жыя тан кі 

ства ра лі кры тыч нае ста но ві шча 

для на шай пя хо ты і ста ві лі пад па-

гро зу зры ву вы ка нан не ба я вой за-

да чы. Стра та не каль кіх тан каў не 

спы ні ла во ра га, тан кі пра цяг ва лі 

ру хац ца. Га лаў ны танк во ра га на-

блі жаў ся да па зі цыі раз лі ку бра-

ня бой шчы ка Ана то ля Углоў ска га. 

Ка лі танк зна хо дзіў ся за 30 мет раў 

ад раз лі ку, гвар дзе ец Углоў скі сха-

піў дзве су праць тан ка выя гра на ты, 

пад няў ся на су страч фа шысц ка му 

тан ку і пер шую гра на ту кі нуў пад 

дно тан ка, а дру гую — пад гу се ні-

цу. Танк быў пад бі ты ца ной гі бе лі 

ге роя. Ва ро жыя тан кі ад мо ві лі ся 

ад да лей шай ата кі і па вяр ну лі на-

зад». Ад ной з пер шых аб подз ві гу 

20-га до ва га чыр во на ар мей ца рас-

ка за ла ар мей ская га зе та «Защит-

ник Родины». За пра яў ле ную муж-

насць і ге рой ства ў ба ях за Ра дзі му 

А. Я. Углоў скі га на ра ва ны па смя-

рот на зван нем Ге роя Са вец ка га 

Са ю за. Па ха ва ны ў вёс цы Вы мна 

Ві цеб ска га ра ё на.

Мар шал Баг ра мян ус па мі наў, 

што «вы ра шаль ны бой за Га ра док 

па чаў ся 23 снеж ня 1943 года. Пас ля 

га дзін най арт пад рых тоў кі пе рай шлі 

ў на ступ лен не злу чэн ні 11-й гвар-

дзей скай і 43-й ар мій. Раз га рэ лі-

ся жорст кія ру ка паш ныя су тыч кі ў 

тран шэ ях і ха дах злу чэн няў. Пры 

гэ тым яр ка вы явіў ся на сту паль ны 

па рыў на шых сал дат і афі цэ раў, іх 

ма раль ная пе ра ва га над во ра гам». 

Ата ка не бы ла лёг кай, фа шыс ты 

чап ля лі ся за го рад, які быў важ ным 

стра тэ гіч ным чы гу нач ным вуз лом. 

У ноч на 24 снеж ня 1943 го да быў 

да дзе ны за гад на ата ку во і нам 

83-й, 26-й і 11-й гвар дзей скіх ды-

ві зій. У мо мант пі ка боя на штурм 

Га рад ка бы ла кі ну та 5-я гвар дзей-

ская ды ві зія. Удар гвар дзей цаў быў 

лю ты і ня стрым ны. Пе ра адо леў шы 

рэ чы шча ра кі па лё дзе, яны ўвар-

ва лі ся на паў ноч ную ўскра і ну го ра-

да. У цес ным уза е ма дзе ян ні во і ны 

10-й тан ка вай бры га ды і 83-й гвар-

дзей скай ды ві зіі зні шчы лі важ ны 

ву зел су пра ціў лен ня ў ра ё не вак-

за ла. З да па мо гай ар ты ле рый ска-

га і мі на мёт на га агню, а так са ма 

тан ка ва га дэ сан ту пра ціў нік быў 

зні шча ны і ў цэнт ры го ра да. Да 

поўд ня рэшт кі ва ро жа га гар ні зо на 

ад сту пі лі ў паў днё вым на прам ку ў 

бок Ві цеб ска. Га ра док быў вы зва-

ле ны. У гэ тым баі ўдзель ні ча лі так-

са ма бай цы пар ты зан скай бры га ды 

імя Ку ту за ва. У за га дзе Вяр хоў на га 

га лоў на ка ман ду ю ча га ад 24 снеж ня 

1943 го да ад зна ча ла ся: «У ба ях за 

ава ло дан не Га рад ком вы зна чы лі ся 

вой скі ге не рал-лей тэ нан та Га ліц ка-

га, ге не рал-лей тэ нан та Ма лы ша ва, 

ар ты ле рыс ты ге не рал-лей тэ нан та 

ар ты ле рыі Хлеб ні ка ва і ге не рал-

лей тэ нан та ар ты ле рыі Ся мё на-

ва». За вы дат ныя ба я выя дзе ян-

ні аса бо ва му скла ду вой скаў, які 

ўдзель ні чаў у ба ях за вы зва лен не 

Га рад ка, аб' яў ле на па дзя ка Іо сі фа 

Ста лі на. У ад зна чэн не атры ма най 

пе ра мо гі 12 злу чэн ням і час цям, якія 

вы зна чы лі ся ў ба ях за вы зва лен-

не Га рад ка, пры свое на най мен не 

«Га ра доц кіх». У гэ ты ж дзень Маск-

ва са лю та ва ла на шым доб лес ным 

вой скам 12 ар ты ле рый скі мі зал па мі 

са 124 гар мат. У вы зва ле ным го-

ра дзе ад быў ся ўра чыс ты мі тынг, у 

якім удзель ні ча лі жы ха ры на ва коль-

ных вё сак, во і ны.

Зрэ заў шы Га ра доц кі вы ступ, са-

вец кія вой скі «на віс лі» над паў ноч-

ным флан гам ня мец кай гру пы ар-

мій «Цэнтр», па ру шы лі яе флан га-

вую су вязь з су сед няй гру пай ар мій 

«Поў нач», якая вы му ша ная бы ла 

па чаць ады ход на за хад. Ад кры лі-

ся так са ма маг чы мас ці да лей шых 

дзе ян няў злу чэн няў і час цей Чыр-

во най Ар міі ў ра ё не Ві цеб ска, уда ру 

па По лац ку і на тэ ры то рыі Пры бал-

ты кі. На пе ра дзе быў 1944-ы — год 

поў на га вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

аку пан таў, вы ра шаль ных пе ра мог 

са вец кіх вой скаў.

Ця пер у па мяць пра во і наў, якія 

ад да лі жыц цё ў ба ях за вы зва лен-

не Га рад ка, на цэнт раль най пло-

шчы го ра да ўзве дзе ны ме ма ры-

яль ны комп лекс «Не ўмі ру часць». 

На ву лі цы Баг ра мя на ўста ноў ле-

ны пом нік у го нар во і наў 2-й гвар-

дзей скай Чыр ва на сцяж най ор дэ на 

Аляк санд ра Не ўска га Га ра доц ка-

Бер лін скай мі на мёт най ды ві зіі. Уз-

ве дзе ны так са ма пом нік во і нам-

тан кіс там, якія ад ны мі з пер шых 

ува рва лі ся ў го рад у дзень вы зва-

лен ня. У ра ён ным края знаў чым 

му зеі прад стаў ле ны да ку мен ты 

ва ен ных га доў, фа та гра фіі і му зей-

ныя прад ме ты, пры све ча ныя Га ра-

доц кай на сту паль най апе ра цыі і яе 

ге ро ям. Сё ле та 19 мая ў Га рад ку 

быў ад кры ты пом нік-бюст двой чы 

Ге рою Са вец ка га Са ю за мар ша лу 

Іва ну Баг ра мя ну.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА.

 У ТЭ МУ СВЯ ТАЯ ДА ТА

ГА РА ДОЦ КІ РУ БЕЖ

У Га ра доц кім ра ё не маш таб на свят ку юць 

75-га до вы юбі лей вы зва лен ня ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў.

15 снеж ня ў Езя ры шчы — у дзень вы зва лен ня 

гэ та га га рад ско га па сёл ка — прой дуць ура чыс тас-

ці, пры све ча ныя 75-й га да ві не па чат ку Га ра доц кай 

на сту паль най апе ра цыі, у вы ні ку якой бы ло вы-

зва ле на 1220 на се ле ных пунк таў, зні шча на больш 

чым 65 000 фа шыс таў, узя та ў па лон больш за 

3000 ты ся чы.

У пра гра ме ме ра пры ем стваў у га рад скім па сёл-

ку — ура чыс ты мі тынг «Мы гэ тай па мя ці вер ныя», 

фо та вы стаў ка «Ву лі цы на шай пе ра мо гі», вы стаў ка 

з фон даў ра ён на га края знаў ча га му зея «Сла ве — 

не гас нуць! Па мя ці — жыць!», свя точ ная пра гра ма 

«Ме ло дыі і пес ні ва ен ных га доў».

А ў рай цэнт ры га да ві ну вы зва лен ня ад свят ку юць 

22 снеж ня. Там так са ма на ме ці лі пра вес ці шмат 

ме ра пры ем стваў. У пры ват нас ці, мож на бу дзе па-

слу хаць ра дыё га зе ту «Мы гэ тай па мя ці вер ныя», 

на ве даць тэ ма тыч ныя ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі: 

«Ім гнен ні мі ну лай вай ны», «Пар ты зан ская за ста ва», 

«Фран та вы мед сан бат», «На пры ва ле». Ах вот ныя 

возь муць удзел ва ўра чыс тым шэс ці ак цыі «Мы 

пе ра маг лі». Пла ну юць ар га ні за ваць па ка заль ныя 

вы ступ лен ні во і наў 103-й гвар дзей скай асоб най 

ма біль най бры га ды Уз бро е ных Сіл. Вуч ні СШ № 1 

рых ту юц ца да су стрэ чы з на шчад ка мі Баг ра мя на. 

Ве ча рам за пла на ва лі свя точ ны са лют.

У па мяць аб тра гіч ных ста рон ках гіс то рыі і ге ра іч-

ным подз ві гу са вец кіх сал дат, зем ля коў, якія вы зва-

ля лі Га ра доч чы ну, у ра ё не ўста ноў ле на 129 пом ні каў 

і ме ма ры яль ных зна каў. 89 з іх — гэ та во ін скія ма-

гі лы, у якіх па ха ва на больш за 31,3 ты ся чы чыр во-

на ар мей цаў. У хо дзе по шу ка ва-да след чай ра бо ты 

толь кі сё ле та ўста ноў ле на больш за 1100 проз ві-

шчаў тых, хто ра ней лі чыў ся не вя до мым. А ўся го 

па чы на ю чы з 2011 го да по шу ка ві ка мі ра ё на ўста-

ноў ле на 5800 ім ён вы зва лі це ляў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Іван БАГ РА МЯН.


