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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

ЁН з'я віў ся на краі вёс кі 
Ра ба ві чы, дзе бо лей 

чым за два га ды ня мец кай 
аку па цыі ад бы ло ся шмат 
тра гіч ных па дзей. Тут шчыль на 
пе ра пля лі ся 1941-ы, ка лі ра ён 
быў аку па ва ны, і 1943-і, ка лі 
ад бы ло ся яго доў га ча ка нае 
вы зва лен не. Па не ка то рых 
звест ках, на гэ тым мес цы толь кі 
ў лі пе ні 41-га нем цы рас стра ля лі 
ка ля 200 мір ных жы ха роў 
і чыр во на ар мей цаў. 

У са вец кі час тут на сы па лі кур-
ган і ўста ля ва лі па мят ную плі ту. Але 
з ча сам яна прый шла ў не пры дат-
насць і трэ ба бы ло неш та мя няць. 
Іні цы я та рам вы сту піў Ла па ціц кі 
сель са вет. Пра ца ва лі над пра ек там
усім ра ё нам: дэ пу та ты, су пра цоў -
ні кі вы кан ка ма, му зей шчы кі, ар-
хі тэк та ры і на ват Ляс нян скае ляс-
ніц тва. Іні цы я ты ву прад ста ві лі на 
са іс кан не між на род най тэх ніч най 
да па мо гі і атры ма лі яе. Але аб' ект 
ства ра лі грун тоў ны, та му прый-
шло ся ўклас ці і шмат сва іх срод каў. 
Іс тот на пад тры ма ла доб рую спра ву 
праў лен не Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ад дзя лен ня гра мад скай ар га ні за-
цыі «Бе ла рус кі фонд мі ру».

На не вя лі кай па па ме ры пля-
цоў цы ўмяс ці лі ся драў ля ная выш-
ка, ка лю чы дрот, блін даж, акоп, 
алея з па мят ны мі фо та здым ка мі 
і хро ні кай па дзей. Тут жа пом нік 
ах вя рам, якія за гі ну лі ад ня мец кіх 
аку пан таў.

— Гэ та мес ца зна ка вае, — ка жа 
стар шы ня Ла па ціц ка га сель са-
ве та Сця пан БАЙ ЦОЎ. — Ёсць 
звест кі, што ў Ра ба ві чах зна хо-
дзіў ся ча со вы пе ра сыль ны ла-
гер, це раз які лю дзей ад праў ля лі 
ў ла ге ры смер ці. Пры вы зва лен ні 
ра ё на Ра ба ві чы не каль кі ра зоў 
пе ра хо дзі лі з рук у ру кі. Не па-
да лё ку ця чэ ра ка Про ня, дзе ад 
кры ва вых ба ёў у 1943-м за кі па ла 
ва да. Вай на — на ша агуль ная бя-
да. Мой дзед так са ма ва я ваў, да-
до му вяр нуў ся без на гі. Але шмат 
хто не да ча каў ся сва іх род ных.

— Я доў гі час жыў у Ра ба ві чах 
і доб ра па мя таю тое, што рас-
каз ва лі ста ра жы лы, — ус па мі нае 
на мес нік кі раў ні ка по шу ка ва га 
атра да «Спад чы на» Аляк сандр 
ХА ЛЕ ЯЎ. — Пры вы зва лен ні Пра-
пой ска (ця пе раш ня га Слаў га ра-
да. — Аўт.) най больш моц ныя 
баі пра хо дзі лі ў ра ё не вё сак Улу-
кі, Ра ба ві чы, Чыр во ная Сла ба да, 
За вадзь Ві ра вая, ка ля вёс кі Руд ня.
Во раг упар та су пра ціў ляў ся, 
26 каст рыч ні ка 1943 го да ў ра ё не Ра-
ба віч ён пра вёў не каль кі жорст кіх 
контр атак су праць 120-й ды ві зіі. 
Пры ад біц ці ад ной з іх на вод чык 
45-мі лі мет ро вай гар ма ты гвар-
дыі ра да вы Пётр Па на ма роў, які 
адзі ны за ста ваў ся яшчэ ў жы вых, 
пад біў не каль кі ва ро жых тан-
каў і зні шчыў ка ля 40 нем цаў. За 
свой подз віг ён быў па смя рот на 
ўга на ра ва ны зван нем Ге роя Са-
вец ка га Са ю за. І та кіх пры кла даў 
бы ло шмат. Та му ха це ла ся б, каб 
на ство ра ны ме ма ры яль ны комп-
лекс іш лі лю дзі.

Ця пер у Слаў га рад скім рай вы-
кан ка ме ства ра юць ва ен на-гіс та-
рыч ны марш рут «Мі ну лых га доў 
жы вая па мяць», які аб' яд нае ўсе 
зна ка выя мяс ці ны, звя за ныя 

з га да мі лі ха лец ця. На мес нік 
стар шы ні Слаў га рад ска га рай-
вы кан ка ма Але на ШАЎ ЦО ВА 
лі чыць, што ме ма ры яль ны комп-
лекс у Ра ба ві чах бу дзе ці ка вы для 
ту рыс таў. Да рэ чы, на тэ ры то рыі 
Ла па ціц ка га сель са ве та зна хо-
дзіц ца яшчэ адзін аб' ект, звя за ны 
з вай ной, — ліс тоў ні ца, на якой 
быў ня мец кі пункт на зі ран ня. На-
гля даль ні кі ўзбі ра лі ся на яго па 
ме та ліч ных пад ко вах, што бы лі 
пры бі тыя да дрэ ва. Ця пер у гэ-
тым мес цы глу хой сця ной ста іць 
лес, але пад час вай ны з яго доб ра 
пра гля да ла ся Про ня.

— Коль кі б ча су ні прай шло з 
той вай ны, нель га за быць подз віг 
са вец ка га на ро да, — ка жа стар-
шы ня Слаў га рад ска га рай-
са ве та Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ. — 

Ад га лос кі тых жах лі вых ча соў мы 
чу ем да гэ туль. Пад час ня даў ня га 
свят ка ван ня з на го ды вы зва лен-
ня Слаў га ра да ад бы ло ся пе ра-
па ха ван не астан каў трох сал дат, 
зной дзе ных на тэ ры то рыі ра ё на. 
А коль кі іх бе зы мен ных яшчэ ля-
жыць у на шай зям лі? Сім ва ліч на, 
што гэ ты ме ма ры ял з'я віў ся ў Год 
ма лой ра дзі мы, ён як да ні на па-
мя ці тым, хто не ска рыў ся во ра гу, 
за стаў ся вер ны сва ёй зям лі. Ця-
пер амаль не за ста ло ся ве тэ ра-
наў Вя лі кай Ай чын най вай ны і з 
да па мо гай вось та кіх комп лек саў 
мы бу дзем рас каз ваць мо ла дзі 
гіс то рыю кра і ны. Вай на па кі ну ла 
жах лі выя ра ны на на шай зям лі і 
ха це ла ся б, каб на шчад кі пра гэ та 
не за бы ва лі ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПОМ НІК ПОМ НІК 
КА ЛЯ ДА РО ГІКА ЛЯ ДА РО ГІ
У Слаў га рад скім ра ё не дэ пу та ты ра зам з ра ён ны мі ўла да мі 

ства ры лі ме ма ры яль ны комп лекс у па мяць аб ах вя рах Вя лі кай Ай чын най вай ны

Сця пан БАЙ ЦОЎ 
стаў ад ным з іні цы я та раў 
ства рэн ня ме ма ры я ла.


