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Вы веў 
з акру жэн ня 
дзве трэ ці са ста ву

28 чэр ве ня 1941 го да 24-я ды ві зія 

пад ка ман да ван нем Кузь мы Га ліц-

ка га тра пі ла ў акру жэн не. Вы хо дзі лі 

з яго з ба я мі, іш лі ля са мі, да лей ад 

да рог, па якіх час цей ру ха лі ся ня-

мец кія вой скі. 14 лі пе ня 1941 го да 

пас ля нач но га мар шу вый шлі ў ра ён 

на се ле ных пунк таў Аза ры чы, Кар пі-

лаў ка, за 80 км на паў ноч ны за хад 

ад Ма зы ра. Гэ та ўжо бы ла тэ ры то-

рыя, якая кант ра ля ва ла ся пар ты-

за на мі і вой ска мі Чыр во най Ар міі. 

Час ці ды ві зіі пе ра адо ле лі амаль 

500 кі ла мет раў па ты ле во ра га.

10 жніў ня 1941 го да ў пе ра да вым 

ар ты ку ле га зе ты «Пра вда» з'я ві лі ся 

та кія рад кі:

«Дни и ночи шли храб ре цы по 

ле сам и бо ло там Со вет ской Бело-

руссии, уничтожая немецкие обо-

зы, сея панику, на па дая с ты ла на 

вражеские части и шта бы. Ког да 

бой цы израсходовали боеприпасы, 

они «перевооружились» отбитым 

германским оружием. Две трети 

личного сос та ва свое го соедине-

ния вы вел ге не рал-май ор Галиц-

кий из окружения, на не ся вра гу 

значительно большие потери, чем 

по нёс сам».

Ужо ў лі пе ні 1941 го да Кузь-

ма Мі кі та віч стаў ка ман дзі рам 

67-га страл ко ва га кор пу са, які ў 

скла дзе 21-й ар міі Цэнт раль на га 

фрон ту ва ўпор ных аба рон чых ба ях 

ад бі ваў на ступ лен не ня мец кіх вой-

скаў пад Ра га чо вам і Жло бі нам.

«Поў ная 
лік ві да цыя вы сту пу 
фрон ту пра ціў ні ка»

Асоб на вар та рас ка заць аб удзе-

ле 11-й гвар дзей скай ар міі і яе ка-

ман ду ю ча га Кузь мы Га ліц ка га ў вы-

зва лен ні Бе ла ру сі ў снеж ні 1943 — 

лі пе ні 1944 го да. У пры ват нас ці, 

у Га ра доц кай на сту паль най апе-

ра цыі вой скаў пра ва га кры ла 1-га 

Пры бал тый ска га фрон ту ў ра ё не го-

ра да Га ра док Ві цеб скай воб лас ці з 

13 да 31 снеж ня 1943 го да.

У апе ра цыі ўдзель ні ча лі 11-я 

гвар дзей ская ар мія пад ка ман да-

ван нем ге не рал-лей тэ нан та К. М. 

Га ліц ка га, час ці 4-й удар най ар-

міі на ча ле з ге не рал-лей тэ нан там 

В. І. Швя цо вым, 43-й ар міі ге не рал-

лей тэ нан та К. Д. Го лу бе ва, 3-й па-

вет ра най ар міі ге не рал-лей тэ нан та 

М. П. Па пі ві на, 1-ы, 5-ы тан ка выя і 3-і 

гвар дзей скі ка ва ле рый скі кар пу сы. 

Га ра доц кі вы ступ аба ра ня лі ня мец кія 

вой скі 3-й тан ка вай ар міі гру пы ар мій 

«Цэнтр» і паўд нё ва г а кры ла груп пы 

ар мій «Поў нач».

13 снеж ня 1943 го да 

11-я гвар дзей ская і 4-я ўдар-

ная ар міі пры пад трым цы тан каў 

і ар ты ле рыі па ча лі штурм ня мец-

кіх па зі цый. 14 снеж ня на пра вым 

флан гу 11-й гвар дзей скай ар міі 

бы лі ўве дзе ны ў біт ву 1-ы тан ка-

вы кор пус і 83-я страл ко вая ды ві зія. 

Да 20 снеж ня 1943 го да бы ло вы зва-

ле на больш за 500 на се ле ных пунк таў. 

24 снеж ня 1943 го да час ці 11-й гвар-

дзей скай ар міі вы зва лі лі Га ра док.

У ме му а рах ге не ра ла ар міі Кузь-

мы Га ліц ка га «Га ды су ро вых вы пра-

ба ван няў. 1941—1944» ёсць та кія 

рад кі:

«У ба ях за Га ра док гіт ле раў цы 

стра ці лі толь кі за бі ты мі да 2500 сал-

дат і афі цэ раў. Акра мя та го, на мі 

бы ло за хоп ле на 29 гар мат, 2 тан-

кі, 48 мі на мё таў, 41 аў та ма шы на, 

шмат страл ко вай зброі і не ка то рая 

коль касць бо еп ры па саў...

Ва ен ны са вет ар міі з пер ша га ж 

дня вы зва лен ня Га рад ка да па мог 

мяс цо вым пар тый ным і са вец кім 

ар га ні за цы ям у на ладж ван ні нар-

маль на га жыц ця...

Узяц цем Га рад ка 11-я гвар дзей-

ская ар мія за вяр шы ла вы ка нан не 

за да чы поў най лік ві да цыі га ра доц-

ка га вы сту пу фрон ту пра ціў ні ка...

Уве ча ры 24 снеж ня Маск ва са-

лю та ва ла вой скам, якія вы зва лі лі 

Га ра док».

«Тры ва ла 
за ма ца ваў за са бой 
Ма ла дзеч на, 
на па ды хо дзе 
да Ва ло жы на»

Най больш поў на ва ен ны та лент 

Кузь мы Га ліц ка га рас крыў ся ў ч ас 

апе ра цыі «Баг ра ці ён».

На пя рэ дад ні гэ тай апе ра цыі ў 

склад 11-й гвар дзей скай ар міі ўва-

хо дзі лі дзевяць страл ко вых ды ві зій, 

ад на тан ка вая бры га да, чатыры тан-

ка выя пал кі, адзін тан ка вы кор пус. 

Пра ціў нік — 256-я і 78-я ня мец кія 

пя хот ныя ды ві зіі. Пя рэд ні край — 

на се ле ныя пунк ты Кас це е ва, Ві на-

кор на-1-е і да лей, па за ход нім бе-

ра зе ра кі Чар ні цы, Ба бі на ві чы, ра ка 

Вер хі та, Пра та са ва. Вост раў-Юр' еў, 

За гвоз дзі на. 11-я ар мія бы ла па він-

на на нес ці ўдар у па ла се аў та ма гіст-

ра лі на ўчаст ку Та ла чын — Ба ры саў, 

раз гра міць ар шан ска-ба гу шэў скую 

ня мец кую гру поў ку і пас ля дзя ся-

та га дня апе ра цыі вый сці на ра ку 

Бя рэ зі ну ў ра ё не Ба ры са ва і на поў-

нач ад го ра да. Мер ка ва ла ся ўвес ці 

ў пра рыў 2-і тан ка вы кор пус, яко му 

пас ля вы ха ду ў ра ён на за хад ад Ор-

шы на нес ці ўдар на поў дзень і пас ля 

чац вёр та га дня апе ра цыі ава ло даць 

Ста ра сел лем. Ад на ча со ва 11-й ар міі 

на ле жа ла быць у га тоў нас ці, з ра ні-

цы трэ ця га дня за бяс пе чыць увод і 

пра рыў 5-й гвар дзей скай тан ка вай 

ар міі ў на прам ку Ба ры са ва. Ар мію 

па ві і ны бы лі пад трым лі ваць га лоў-

ныя сі лы 1-й па вет ра най ар міі.

Да во лі яск ра вае ўяў лен не аб 

ва ен ным та лен це К. М. Га ліц ка га 

і аб дзе ян нях 11-й гвар дзей скай 

ар міі ў час Бе ла рус кай на сту-

паль най апе ра цыі да юць ус па мі-

ны прад стаў ні ка Стаў кі Вяр хоў-

на га Га лоў на ка ман ду ю ча га на 

1-м Пры бал тый скім і 3-м Бе ла рус-

кім фран тах, Мар ша ла Са вец ка га 

Са ю за Аляк санд ра Ва сі леў ска-

га, які меў сак рэт ны псеў да нім 

«Ула дзі мі раў». Ён пры во дзіць 

цы та ты са сва іх да ня сен няў Вяр-

хоў на му Га лоў на ка ман ду ю ча му: 

«4 лі пе ня я пі саў: «Пя хо та Га ліц ка-

га да та го ж ча су бы ла на фрон це 

Вя зы, Ра даш ко ві чы, ма ю чы ў ра ё-

не Ма ла дзеч на 3-і кав. кор пус...»

У 11 га дзін 45 хві лін 5 лі пе ня 

1944 г. я на кі ра ваў І. В. Ста лі ну на-

ступ нае да ня сен не пра па дзеі за 

4 лі пе ня: «Для ава ло дан ня Ма ла-

дзеч нам Га ліц кі па вяр нуў адзін 

страл ко вы кор пус, які да ра ні цы 5.7. 

су мес на з Аслі коў скім (ка ман ду ю-

чым кон на-ме ха ні за ва най гру пай 

3-га Бе ла рус ка га фрон ту. — Э. І.) 

вёў бой на паў днё вы ўсход і на за-

хад ад Ма ла дзеч на...»

У 12.35 6 лі пе ня бы ло на кі ра ва на 

на ступ нае да ня сен не І. В. Ста лі ну 

аб ста но ві шчы на фрон це: «...ар мія 

Га ліц ка га, вы су нуў шы ся сва ім пра-

вым флан гам на 18 км на за хад ад 

Ма ла дзеч на, тры ва ла за ма ца ва ла 

за са бой го рад, сва ім ле вым флан-

гам на па ды хо дзе да м. Ва ло жын».

Та кім чы нам, з імем ка ман дар ма-

11 Кузь мы Мі кі та ві ча Га ліц ка га звя-

за на вы зва лен не ў 1943—1944 га-

дах шэ ра гу га ра доў і мност ва на-

се ле ных пунк таў Бе ла ру сі. Ся род іх 

бы лі Га ра док, Ор ша, Ба ры саў, Мінск 

(2-і гвар дзей скі Та цын скі кор пус 

пад ка ман да ван нем ге не ра ла А. С. 

Бур дзей на га, які пер шы на сві тан-

ні 3 лі пе ня 1944 го да ўвар ваў ся ў 

Мінск, у той час пад па рад коў ваў ся 

К. М. Га ліц ка му. У той жа час да 

го ра да па ды шлі пе ра да выя атра ды 

11-й гвар дзей скай ар міі. — Э. І.), 

Ла гойск, Ма ла дзеч на, Ва ло жын, Лі-

да, мяс тэч кі Ра даш ко ві чы, Крас нае, 

Ашмя ны, Галь ша ны, Крэ ва, Ле бе-

дзе ва, Тра бы, Ба ру ны.

Ме на ві та ў апе ра цыі «Баг ра ці ён» 

11-я гвар дзей ская ар мія пра рва ла 

аба ро ну пра ціў ні ка і ва ўза е ма дзе-

ян ні з 5-й ар мі яй раз гра мі ла Ба гу-

шэў ска-ар шан скую гру поў ку пра-

ціў ні ка, з ба я мі прай шла 600 км, 

фар сі ра ва ла рэ кі Бобр, Бя рэ зі ну, 

Нё ман і ўнес ла знач ны ўклад у раз-

гром гру пы ар мій «Цэнтр».

Ка ман да ван не 3-га Бе ла рус-

ка га фрон ту і аса біс та адзін з 

са мых та ле на ві тых са вец кіх пал-

ка вод цаў, ка ман ду ю чы вой ска мі 

гэ та га фрон ту Іван Да ні ла віч Чар-

ня хоў скі вы со ка ацэнь ва лі дзе-

ян ні вой скаў 11-й гвар дзей скай 

ар міі ў час апе ра цыі «Баг ра ці ён». 

У ад ным са спра ва здач ных да ку-

мен таў шта ба фрон ту яны бы лі 

аха рак та ры за ва ны на ступ ным чы-

нам:

«11-гвар дзей ская ар мія, якая 

нес ла асноў ны ця жар пра ры ву най-

больш тры ва лай і шчыль на за ня тай 

пра ціў ні кам аба ро ны на Ар шан скім 

на прам ку, свое ча со ва вы ка рыс та ла 

аба зна ча ны на яе пра вым флан гу 

пос пех. Бес пе ра пын на на ві са ю чы з 

поў на чы над Ар шан скай гру поў кай 

нем цаў, яна ад кі ну ла рэшт кі яе ў ля-

сы на поў дзень ад Ор шы і ад кры ла 

для на шых вой скаў асноў ны апе ра-

цый ны на пра мак у па ла се фрон ту 

на Ба ры саў, Мінск».

Ве ча рам 28 чэр ве ня 1944 го да 

К. М. Га ліц ка му па тэ ле фа на ваў І. Д. 

Чар ня хоў скі і па він ша ваў яго з пры-

сва ен нем зван ня ге не рал-пал коў ні-

ка. Сім ва ліч на, што гэ та ад бы ло ся 

на бе ла рус кай зям лі ў час пра вя-

дзен ня апе ра цыі «Баг ра ці ён».

Га на ро вы 
гра ма дзя нін Лі ды

За ўме лае ка ман да ван не 3-й 

удар най і 11-й гвар дзей скай ар мі-

я мі, аса біс тую муж насць і ге ра ізм 

19 кра са ві ка 1945 го да Кузь му Мі-

кі та ві чу Га ліц ка му бы ло пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Пас ля вай ны ён ка ман да ваў вой-

ска мі Пры кар пац кай, Адэ скай ва-

ен ных акруг, вой ска мі Мас коў ска га 

ра ё на су праць па вет ра най аба ро ны, 

Паў ноч най гру пы войск, За каў каз-

скай ва ен най акру гі.

З 1964 го да Кузь ма Мі кі та віч быў 

стар шы нёй Ва ен на-на ву ко ва га та-

ва рыст ва пры Цэнт раль ным До ме 

Са вец кай Ар міі.

У 1955 го дзе К. М. Га ліц ка му 

бы ло пры свое на зван не ге не ра ла 

ар міі.

Ся род яго ба я вых уз на га род бы лі 

тры пал ка вод чыя ор дэ ны (Су во ра ва 

1-й сту пе ні, Ку ту за ва 1-й сту пе ні, 

Баг да на Хмяль ніц ка га 1-й сту пе ні), 

4 ор дэ ны Ле ні на, 4 ор дэ ны Чыр во-

на га Сця га, ор дэн Чыр во най Зор кі, 

шмат ме да лёў, а так са ма за меж ныя 

ор дэ ны.

К. М. Га ліц кі быў га на ро вым гра-

ма дзя ні нам го ра да Лі ды.

Кузь мы Мі кі та ві ча не ста ла 

14 са ка ві ка 1973 го да — на 76-м 

го дзе жыц ця.

Бе ла рус кі на род за хоў вае ўдзяч-

ную па мяць аб ад ным са сва іх вы-

зва лі це ляў — та ле на ві тым пал-

ка вод цу, Ге роі Са вец ка га Са ю за, 

ге не ра ле ар міі К. М. Га ліц кім. Яго 

імем на зва ны ву лі цы бе ла рус кіх 

га ра доў — Га рад ка, Лі ды і Ма ла-

дзеч на.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 

за ле «Па ча так Вя лі кай Ай чын най 

вай ны» прад стаў ле ны комп лекс ма-

тэ ры я лаў ге не ра ла ар міі К. М. Га ліц-

ка га: гім нас цёр ка, ка бу ра, рэ мень, 

ком пас (які вы ка рыс тоў ваў ся ў час 

вы ха ду з акру жэн ня ў 1941 го дзе. — 

Э. І.), якія Кузь ма Мі кі та віч пе ра даў 

гэ та му му зею ў 1969 го дзе.

Ма тэ ры я лы аб яго дзей нас ці 

за хоў ва юц ца ў Мін скім аб лас ным 

края знаў чым му зеі.

Эма ну іл ІО ФЕ, 

ва ен ны гіс то рык, 

док тар гіс та рыч ных навук.

У ка гор це та ле на ві тых са вец кіх во е на чаль ні каў пе ры я ду 
Вя лі кай Ай чын най вай ны па чэс нае мес ца на ле жыць Ге рою 
Са вец ка га Са ю за, ге не ра лу ар міі Кузь му Мі кі та ві чу Га ліц ка му, 
яко га мно гія сал да ты і афі цэ ры 11-й гвар дзей скай ар міі 
на зы ва лі «ле ген дар ным ка ман дар мам». 
Так зда ры ла ся, што гэ ты во е на чаль нік у якас ці ка ман дзі ра 
24-й Са ма ра-Уль я наў скай Жа лез най страл ко вай ды ві зіі 
і ка ман дзі ра 67-га страл ко ва га кор пу са пры няў ак тыў ны ўдзел 
у аба рон чых ба ях на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў чэр ве ні — жніў ні 
1941 го да, а ў якас ці ка ман ду ю ча га 11-й гвар дзей скай ар мі яй 
3-га Бе ла рус ка га фрон ту стаў ад ным з вы зва лі це ляў на шай 
рэс пуб лі кі ад ня мец кіх аку пан таў у снеж ні 
1943 — ле там 1944 го да. Уз на чаль ва е мыя ім вой скі 
ўдзель ні ча лі ў цяж кіх аба рон чых і на сту паль ных ба ях пад 
Грод нам і Мінск ам, у ра ё не Го ме ля, у вы зва лен ні Га рад ка, 
Ор шы, Ба ры са ва, Мін ска, Ма ла дзеч на, Лі ды і ін шых га ра доў 
і на се ле ных пунк таў. З ліс та па да 1943 го да і да кан ца вай ны 
Кузь ма Мі кі та віч быў ка ман ду ю чым 11-й гвар дзей скай ар мі яй 
2-га і 1-га Пры бал тый скіх фран тоў (з мая 1944 го да — 
3-га Бе ла рус ка га фрон ту), якая пры ня ла ак тыў ны ўдзел 
у Га ра доц кай, Бе ла рус кай, Гум бі нен скай і Ус ход не-Прус кай 
на сту паль ных апе ра цы ях.

ЛЕ ГЕН ДАР НЫ 
КА МАН ДАРМ

У 41-м ён, 
ад сту па ю чы з ба я мі, 
аба ра няў Бе ла русь, 
у 44-м — вы зва ляў

Пра гра ма бу дзе па ве дам ляць до на рам аб эк стран най 

па трэ бе ў кры ві. За пус цяць яе ў тэс та вым рэ жы ме на 

ба зе Га рад ско га цэнт ра транс фу зі я ло гіі Мін ска.

— На сён ня до на ры зда юць кроў і яе кам па не нты ў пла на-

вым рэ жы ме па па пя рэд нім за пі се. Гэ та да зва ляе пад трым-

лі ваць за па сы на ўзроў ні, да стат ко вым для нар маль на га 

функ цы я на ван ня го ра да. Ад нак пе ры я дыч на ўзні ка юць эк-

стран ныя вы пад кі, ка лі ўзрас тае па трэ ба ў кры ві: на прык лад, 

ус клад нен ні пры ро дах з вя лі кім кры ва цё кам, па за пла на вая 

апе ра цыя ў па цы ен та з ге ма та ла гіч ным за хвор ван нем, — 

тлу ма чыць урач-транс фу зі ё лаг га рад ско га цэнт ра Ган на 

БЫН ДА.

У та кіх сі ту а цы ях су пра цоў ні кі пад бі ра юць не аб ход ных 

до на раў уруч ную: шу ка юць у кар та тэ цы тых, хто ад па вя дае 

па трэб ным па ра мет рам, аб звонь ва юць, да маў ля юц ца на 

час, ка лі тыя змо гуць пад' ехаць. Гэ та знач на за па воль вае 

пра цэс і ў пэў ных аб ста ві нах мо жа пры вес ці да не па праў ных 

на ступ стваў.

Пра гра ма DonorBY да зво ліць аў та ма ты за ваць пра цэ ду ру. 

Су пра цоў ні ку цэнт ра да стат ко ва бу дзе ўвес ці па ра мет ры, 

якім па ві нен ад па вя даць до нар, і тыя, хто па ды хо дзіць (з лі ку 

за не се ных у кар та тэ ку), ад ра зу атры ма юць па ве дам лен ні з 

за пра шэн нем здаць кроў ці яе кам па не нты.

Як толь кі пра гра ма прой дзе тэс ці ра ван не, рас пра цоў шчы-

кі пла ну юць па шы рыць яе функ цы я нал. На прык лад, да да дуць 

аса біс ты ка бі нет до на ра, дзе мож на бу дзе за піс вац ца ан лайн 

на зда чу кры ві, па чы таць ка рыс ную ін фар ма цыю па тэ ме.

Са цы яль ны пра ект стаў фі на ліс там кон кур су Socіal 

Weekend. За пус ціць ма біль ную пра гра му пла ну юць у на-

ступ ным ме ся цы. Яе мож на бу дзе бяс плат на спам па ваць у 

ін тэр нэт-кра мах App Store і Google Play.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ДЛЯ ЭК СТРАН НЫХ ВЫ ПАД КАЎ
Бе ла ру сы ство раць ма біль ную пра гра му для апа вя шчэн ня до на раў

Мед да па мо гаМед да па мо га


