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ЛЮСТЭРКА

 Я зноў пішу

27 лістапада 2013 г.

 Афіцыйна

«МЫ ПРЫВЫКЛІ ДА ТАГО,
ШТО Ў НАС ЧЫСЦІНЯ І ПАРАДАК»

Найперш хачу выказаць сваю ўдзячнасць
газеце «Звязда», бо з вашай дапамогай
усё ж адрамантавалі абеліск, што стаіць
на рагу вуліц Маякоўскага-Аранжарэйная,
і цяпер многім неабыякавым можна будзе
спакайней сустракаць 70-годдзе вызвалення нашай краіны ад фашысцкай навалы.
Спадзяюся, што і я дажыву да гэтага часу
і салдацкімі 100 грамамі памяну ўсіх загінулых патрыётаў мінскага падполля, усіх
ахвяр мінулай вайны.
Асобны дзякуй газеце яшчэ і за тое, што
падтрымала жаданне амаль тысячы чытачоў
адстаяць бібліятэку па вул. Рыбалкі. Яе хацелі
закрыць. А куды ж тады людзям, аматарам кнігі
— асабліва сталага ўзросту?
Зразумела, што цяпер іншы час, бібліятэкам
патрэбны не толькі новыя кнігі — патрэбны сустрэчы з пісьменнікамі, жывыя зносіны... А таму,
на мой погляд, рана «хаваць» друкаванае слова
— і кніжнае, і газетнае! Яно было спачатку, яно
ёсць. І яно будзе!
Уладзімір ГОЛУБЕЎ, г. Мінск.

Пад такім загалоўкам у нумары «Звязды» за 26 кастрычніка быў надрукаваны ліст мінчанкі А. Глінскай. У ім распавядалася аб тым, як жыхары мікрараёна Серабранка чакалі будаўніцтва падземнага перахода
на скрыжаванні галоўных вуліц, як дачакаліся... І як засмуціліся праз
месяц-другі, убачыўшы, што ў новабудоўлі ніхто не прыбірае, а сцены
— спрэс у «роспісах» невядомых «мастакоў»...
Як паведаміў у адказ на публікацыю кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Мінска В.І. Кулеш, вышэйзгаданы падземны пешаходны пераход узводзіўся
ў складзе аб'екта «Будаўніцтва трамвайнай лініі ў мікрараёне Серабранка на
ўчастку ад вул. Пляханава да вул. Якубава». Заказчыкам аб'екта выступала
дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс». Пасля завяршэння будаўнічых работ
усе заўвагі эксплуатуючых арганізацый па падземным пешаходным пераходзе
былі ліквідаваны заказчыкам і генпадрадчыкам.
«Да ўводу аб'екта ў эксплуатацыю і перадачы на баланс эксплуатуючым арганізацыям падземны пешаходны пераход у сувязі з неабходнасцю забеспячэння
бяспекі людзей быў адкрыты. Яго належны санітарны і тэхнічны стан павінен
быў забяспечвацца сіламі заказчыка.
Акт прыёмкі ў эксплуатацыю аб'екта падпісаны і зацверджаны загадам
ДП «Мінсктранс» ад 31.10.2013 № 756.
Рашэннем Мінгарвыканкама ад 01.11.2013 № 2771 падземны пешаходны
пераход замацаваны за ўнітарным прадпрыемствам «Гараўтамост», якім цяпер забяспечваецца выкананне ўсяго комплексу работ, звязаных з эксплуатацыяй, абслугоўваннем, а таксама захаванасцю падземнага пешаходнага
перахода».
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ЧАС — НОВЫ.
А КАШТОЎНАСЦІ —
ВЕЧНЫЯ

АБ ЧЫМ МАЎЧАЦЬ СОЖ I ПРОНЯ
70 гадоў таму на Магiлёўшчыне ад нямецка-фашыскiх захопнiкаў
быў вызвалены маленькi горад Прапойск, якi атрымаў назву Слаўгарад
Iх, жывых сведак гэтай Перамогi, на жаль, з кожным годам усё менш. Ветэранаў на ўвесь раён засталося ўсяго 23. А непасрэдных вызвалiцеляў
ужо нiводнага. Здавалася, яшчэ не так даўно размаўляла па тэлефоне з
адным з iх. Абяцала прыехаць, каб сустрэцца. Не атрымалася. Сёння час
ёсць, а чалавека ўжо няма. Балюча. Але ж нездарма кажуць, што памяць
даўжэй за чалавечае жыццё. Сённяшнi Слаўгарад зусiм iншы, але давайце
вернемся на 70 гадоў назад, калi тут, на высокiм беразе, дзе злiваюцца рэкi
Сож i Проня, зямля стагнала ад шматлiкiх выбухаў.

«Вада ў Сожы была чырвонай
ад крывi»
Нiне Самусевай са слаўгарадскай вёскi Урэчча больш за 80 гадоў. Калi пачалася
вайна, яна была зусiм яшчэ дзiцем. Кажуць,
час лечыць. Але ўспамiны даюцца ёй цяжка: перашкаджаюць слёзы. Памяць пажылой
жанчыны захавала кожнае iмгненне i не жадае
нiчога выкрэслiваць.

 Пасля пiсьма

З ВЯЛIКАГА ГРОМУ...

З разлiкам на аператыўны
разгляд рэдакцыя накiравала

гэты лiст (адрасаваны, дарэчы,
яшчэ i ў Палату прадстаўнiкоў)
у райвыканкам па месцы жыхарства заяўнiка. Адказу доўга чакаць не давялося. Аднак
сказаць, што ён проста збянтэжыў, вiдавочна, мала, бо ў iм,
афiцыйным, паведамлялася...
Паведамлялася найперш,
што зварот сп. С. разгледжаны, што аў тар яго 1956 года
нараджэння зарэгiстраваны i
пастаянна пражывае ў вёсцы...
Гэта сапраўды так, а вось усё
астатняе...
Падчас абследавання (адказ друкуецца ў вельмi блiзкiм
пераказе з неабходнымi, як падалося, скарачэннямi. — Рэд.)
было ўстаноўлена, што С. пражывае... адзiн, што дом у 1980
годзе быў выдзелены яго мацi,
што сама яна з 2005 года жыве
ў дачкi ў горадзе...
А далей болей, як той ка-

заў: дом, у якiм жыве заяўнiк,
знаходзiцца на балансе фiлiяла
адкрытага акцыянернага таварыства i, паводле адказу, «па
аказанне дапамогi ў рамонце
заяўнiк не звяртаўся».
Аднак i на гэтым неспадзяван кi не скон чы лi ся. Згод на
з ад ка зам з рай вы кан ка ма,
спадар С. рашэннем праўлення сельскагаспадарчага вытвор ча га ка а пе ра ты ва яшчэ
ў 2006 годзе быў звольнены
з пра цы за пра гулы i ця пер
нiдзе не працуе, злоўжывае
спiртным...
Да дат ко ва па ве дам ля лася, што 07.10.2013 года заяўнiк быў пiсьмова запрошаны
ў аддзел дзяржаўнай службы
занятасцi для аказання садзейнiчання ў працаўладкаваннi,
аднак туды так i не з'явiўся.
...Што дадаць да гэтай перапiскi, апроч кароткага «Без

каментарыяў»? Хiба яшчэ адну цытату з афiцыйнага адказу: «У адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь
тэрытарыяльнымi органамi па
працы, занятасцi i сацыяльнай абароне аказваецца садзей нi чан не гра ма дзя нам у
пошуку падыходзячай працы
i працаўладкаваннi непасрэдна пры iх асабiстым звароце. У
сувязi з гэтым для атрымання
садзейнiчання ў пошуку падыходзячай працы С. паў торна
рэкамендавана звярнуцца ў
ад дзел дзяр жаў най служ бы
занятасцi».
Значыць, шанц у чалавека
застаецца. А вось скарыстаецца ён iм цi не...
Яго выбар. Менавiта з гэтай прычыны мы не называем
прозвiшча i зваротны адрас.
Да таго ж у чалавека ёсць
мацi...

«З НАШАЙ ВЯЛІКАЙ СЯМ'І ЗАСТАЛІСЯ ТОЛЬКІ МАМА І Я»
У газеце «Звязда» ад 22 кастрычніка надрукаваны артыкул Аляксандра
Пукшанскага «За што Жукава паважалі партызаны?». У ім узгадваецца,
як узялі ў палон нямецкага обер-лейтэнанта.
Гэты эпізод мне добра вядомы, бо
здзейснілі гэта дзве маладзенькія дзяўчыны — мая старэйшая сястра Вольга
Шматкова і масквічка Дора. Яны сябравалі
з маёй сястрой, разам хадзілі на заданні...
За гэты сапраўды гераічны ўчынак абедзве былі прадстаўлены да ўзнагароджання
ордэнам Леніна. Але атрымаць яго не паспелі: 19 мая 1943 года супраць партызан
была праведзена карная аперацыя і атрада не стала.
У гібелі яго ёсць шмат незразумелага. Прыкладна за месяц да гэтай сумнай
даты ў атрад па чыімсьці загадзе прынялі
групу былых уласаўцаў. Я іх сама бачыла:
добра апранутыя, адкормленыя, узброеныя. Магчыма, гэта яны дапамаглі немцам знішчыць атрад, бо не было іх сярод
загінулых. І магчыма, з гэтай прычыны ў
Беларускай Савецкай Энцыклапедыі ў
раздзеле «Партызанскі рух на Беларусі»
наш атрад, якім камандаваў масквіч Васіль Сраднякоў з брыгады Біруліна, нават
не ўпамінаецца?

 Віншавальная
паштоўка

нас адправілі ў барак, таксама халодны, абнесены калючым дротам. На вышках дзяжурылі назіральнікі з аўтаматамі і сабакамі.
Трымалі нас, аж пакуль не памерлі ўсе,
хто захварэў. Жывых падзялілі на дзве
групы: больш моцных адправілі ў Германію, слабейшых, такіх як мы, прадалі на
зіму літоўцам, а вясной зноў вярнулі назад.
Мама і сястра Надзея працавалі ў полі, вырошчвалі кок-сагыз, брат даглядаў коней,
я заставалася ў бараку.
Вызвалілі нас недзе на пачатку жніўня.
Мы вярнуліся ў сваё спаленае Талынава —
у зямлянку, у голад. Брат і сястра пайшлі
ў ягады, не ведаючы таго, што лес замініраваны, і назад не вярнуліся...
Вось так з нашай вялікай сям'і ў 6 чалавек, засталіся толькі мама і я.
Таму яшчэ адно пытанне, якое хацелася
б закрануць у гэтым лісце, — гэта няроўнае рознае жыццё дзяцей. Тых, чые таты
(а то і абое бацькоў) загінулі, і тых, чые
таты вярнуліся. (Гонар і хвала ім!) Яны,
гэтыя дзеці, жылі куды лягчэй, карысталіся льготамі: яны атрымлівалі кватэры і
пуцёўкі, машыны і іншае.
Дык ці не час ужо звярнуць увагу і на
сапраўдных дзяцей вайны, дзяцей з «вогненных вёсак»?
Валянціна Фёдараўна АЛЯКСЕЙЧЫК
(ШМАТКОВА).

 Рэзананс

ХОЦЬ У СУБОТУ ДАЙЦЕ ВЫСПАЦЦА!..
Не ведаю, як iншым, а вось мне захацелася адгукнуцца на допiс спадара Генадзя
Аўласенкi «Субота без заняткаў — палёгка
цi дадатковыя клопаты» («Звязда», 9 лiстапада). Магчыма, таму, што гэтая праблема
мне вельмi блiзкая: як-нiяк дачка — настаўнiца, а ўнукi — вучнi.
На мой погляд, у школе патрэбны два выхадныя на тыдзень. Чаму? Па-першае (i як правiла),
яны ёсць у бацькоў, i калi дзецi ў суботу занятыя,
то гэтым ствараюцца пэўныя нязручнасцi. Яшчэ
большая праблема, калi i жонка настаўнiца. Што
тады рабiць мужу? Па-другое, калi нехта з дзяцей нечым захапляецца, то ён сам прыбяжыць
у суботу на секцыю цi ў гурток мастацкай самадзейнасцi. Заняткi па прымусе дабра не прыносяць. Па-трэцяе, дзецi, якiя хочуць паступiць
«на бюджэт», вельмi перагружаны. Гэта тым, хто
можа дазволiць сабе вучыцца за грошы, можна,

як кажа мая ўнучка-гiмназiстка, не «парыцца». А
ёй жа яшчэ i да рэпетытараў хадзiць... Дык дайце
магчымасць хоць у суботу выспацца...
Колькi слоў хацелася б сказаць пра гiмназii. Па
маiм разуменнi, яны — вышэйшая ступень агульнаадукацыйнай школы, мэта якой — падрыхтоўка
будучых студэнтаў. Раней гiмназiстаў-медалiстаў
прымалi ва ўнiверсiтэты без уступных экзаменаў.
Быў давер да ўзроўню падрыхтоўкi, да справядлiвасцi ацэнкi ведаў. I гэта правiльна. Мае сын i
дачка, медалiсты сярэдняй школы (не гiмназii),
здавалi, напрыклад, толькi па адным экзамене i
ВНУ закончылi з «чырвонымi» дыпломамi. Мы з
мужам уступныя экзамены не здавалi зусiм: нас
прынялi па вынiках гутаркi. А цяпер...
Мне вельмi шкада дзяцей: яны стараюцца
вучыцца, атрымлiваюць медалi, аднак на iх далейшы лёс гэта нiяк не ўплывае.
Валянцiна ПАБЯГАЙЛА, г. Ляхавiчы.

Мне столькі вёсен падарыў мой век,
Але ў снах ўсё-ткі наплывае:
Ляціць апошні ліст і першы снег
Услед за ім над сцежкаю кружляе.
Быць першым снегам — гэта як прысуд.
Бязлітасны прысуд і... зразумелы.
Павінен хтосьці першым легчы ў бруд,
Каб чорны дол зрабіць анёльска-белым.
Усцешыць першы снег, як белы бінт,
Гарачыя далоні арабіны —
І гэта восень адплыве ў нябыт,
Каб зарунелі новыя часіны.

ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

Крычалі госці тост:
— Табе, Ашот,
Жадаем жыць
Не меней, чым сто год!
Ды юбіляра гэта... засмуціла:
Яму за сто даўно пераваліла!
...Мы вып'ем,
Каб праз многа год
Перажылі вы тое ж, што й
Ашот!
Цудоў ную май стры ху па
дрэве, вядомую агародніцу і
гумарыстку Соф'ю Парфір'еўну КУСЯНКОВУ з в. Лучын
Рагачоўскага раёна шчыра віншуем з прыгожай датай! Здароўя і дабрабыту вам, поспехаў
і натхнення!
Сябры з Мінска.

У мяне просьба да журналіста Пукшанскага — прадоўжыць пачатую справу. Недзе
ж павінны быць архіўныя дакументы, якія
змаглі б праліць святло, устанавіць ісціну...
А зараз крыху пра сябе.
Нашу вёску Талынава, што ў Віцебскім раёне, немцы і паліцаі спалілі летам
1942 г., людзей не знішчылі — іх выратавалі партызаны. А далей — лес, зямлянка... Падчас карнай аперацыі 19 мая ўсіх
мірных жыхароў, каго змаглі вылавіць у
лесе, сагналі ў млын і падпалілі. Мы выратаваліся, некаторы час жылі ў лесе. Аднак
хутка мая другая сястра Надзея захварэла
на брушны тыф.
Нас прытуліла ў сябе старэнькая фінка.
Фіны жылі ў нашай мясцовасці, немцы іх
не чапалі. І сястру фінка вылечыла.
У канцы лістапада зноў прыйшлі немцы, нас забралі, завезлі ў Віцебск, пагрузілі ў таварныя вагоны і павезлі на захад.
Вазілі туды і назад некалькі дзён. Мы былі
прыкрыццем: на захад вывозілі нарабаванае, на ўсход — сваіх салдат. Калі наляталі
савецкія самалёты, цягнік спынялі, нас выганялі з вагонаў, каб самалёты не бамбілі:
эшалон, маўляў, з мірнымі жыхарамі...
Выгрузілі нас у г. Алітусе, дзе быў лагер
часовага ўтрымання, і найперш загналі ў халодную лазню, усіх прымусілі распрануцца і
выліць на сябе вядро ледзяной вады. Затым
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 Зачапіла

ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

Жыц цё ёсць жыц цё, i
прось бы аб да па мо зе ў
рэдак цыйнай пошце, вядома ж, не рэдкасць. Гэты, чарговы, лiст быў досыць ка рот кi па змесце.
I та кi ж трывожны. «Мне
57 га доў, i ўжо сем з iх
я нiдзе не працую, — пiсаў спадар С. — Жыву ў
вёс цы, да гля даю са старэ лую ма цi. Ёй 92 га ды
i яна мя не «кор мiць»,
бо мне анi я кай пен сii
не плацяць... Кватэра, у
якой пражы ваем, патрабуе ра мон ту. Ве да юць
пра гэ та i па жар нi кi, i
стар шы ня па сял ко ва га
Са ве та, i работ нiкi сацыяльнай службы, але нiхто
нi чо га не робiць»...

Нiна Вiктараўна САМУСЕВА ўпэўнена,
што яе ад смерцi выратаваў толькi цуд.

— Наша хатка стаяла там, дзе зараз разросся бэз, — паказвае яна рукой кудысьцi
ўбок. — Калi прыйшлi немцы, яны выгналi
нас з мацi i сястрычкамi на вулiцу, у зямлянку.
Тых параненых, якiя засталiся ў вёсцы пасля
адступлення, сцягнулi на гару каля лесу i пакiнулi памiраць. На гэтых знявечанных людзей з
адарванымi рукамi i нагамi было страшна глядзець. Я i зараз здаецца чую, як яны стогнуць
i просяць пiць. Але немцы нiкому не дазвалялi
да iх наблiжацца, акрамя нас, дзяцей. I мы,
малыя, цягнулi iм ваду ў маленькiх вядзерцах.
А немцы рагаталi...
Калi пачалося вызваленне, разам з мацi i маленькiмi сястрычкамi Нiна начавала ў
стагах, ела бульбяное лупiнне i мякiну. А калi
вярнулiся назад, дом было не пазнаць: выбiтыя вокны, разварочаныя столь i падлога. Але
ў iншых i гэтага не засталося.
— А ў Прапойску амаль усё згарэла, засталiся царква i некалькi мураваных будынкаў,
—- кажа Нiна Вiктараўна. — Людзей загiнула
столькi, што страшна ўспомнiць. Немцы акапалiся на гары, а чырвонаармейцы наступалi
па лузе, дзе iх было вiдаць як на далонi. Нават
калi хтосьцi i дабягаў да Сожа, ужо не меў
магчымасцi яго пераплысцi. Ад такой колькасцi забiтых вада ў рацэ была чырвонай ад
крывi.

Шашу прымушалi... баранаваць
— Тыя, хто знаходзiўся падчас вызвалення ў Прапойску, успамiналi: немцы баялiся
мiн i прымушалi жыхароў баранаваць дарогу Масква—Варшава, — кажа намеснiк камандзiра пошукавага
атра да «Спад чы на»
Аляксандр Халееў.—
Аднойчы яны сабралi
падлеткаў i загадалi iм
па начах кантраляваць
кожны кiламетр трасы.
Хлопцы павiнны былi
паведамляць аб усялякiх дыверсiях. Тым,
хто не выканае заданне, пагражалi расстрэлам. Але партызаны
па спя ва лi пад кi нуць
«падарунак» якраз у
той момант, калi сыходзiў конь з бараной i
пачынала рухацца нямецкая калона.
— Ка лi пача лася вай на, мне бы ло Пётр СТАРАВОЙТАЎ
16 гадоў, — дзелiцца у гады вайны быў
ўспамiнамi слаўгарад- сувязным у партызанаў.
скi ветэран Пётр Старавойтаў. — Майго старэйшага брата забралi
на фронт, а мне сказалi, што яшчэ малы. 1
лiпеня, калi пачалася эвакуацыя, мы падалiся
ў бежанцы ў вёску Кашалёў. Бацька застаўся ў горадзе, i я насiў яму прадукты. Першых

немцаў пабачыў прыкладна 10 лiпеня
1941 года. Мы з пляменнiкам шлi з
Кабiнай Гары, а насустрач — 3 нямецкiя танкеткi. Яны спынiлiся. Адзiн
немец падышоў да мяне i запытаўся:
«Салдат?» Я адказаў: «Не». Ён убачыў, што мы нясём з сабой яблыкi i
сала. Паспрабаваў яблык i скрывiўся:
кiслы. А сала забраў. Немцы паехалi
далей, а мы пабеглi ў Кашалёў.
Каб ад мяне была нейкая карысць, збiраў зброю i хаваў у лесе.
У 1942 годзе пазнаёмiўся з партызанамi, якiя знаходзiлiся ў Старынках i Целяшах, i перадаў iм свае
знаходкi. Так я стаў сувязным, перадаваў iм звесткi, зброю. Аднойчы, калi размаўляў з прыяцелем
пра зброю, гэта падслухала суседка i данесла. Немцы забралi нас 15
жнiўня 1943 года. Трымалi спачатку
ў мясцовай турме, а потым завез- Гiсторыя вызвалення Слаўгарада ў гранiце.
лi ў Чэрыкаў. Там з нас здзекаванемцаў, але Гайшын, Рудня, Рабавiчы, Улукi,
лiся, павыбiвалi зубы. Некалькi разоў, калi я
Чырвоная Слабада i сам Прапойск усё яшчэ
страчваў прытомнасць, мяне адлiвалi вадой.
заставалiся ў руках ворага. Па iм праходзiла
Патрабавалi зброю, паказвалi данос на мяне,
нямецкая лiнiя абароны. На 60 кiламетраў цягале я ўсё адмаўляў. Скончылася тым, што
нулiся акопы, агароджы з калючага дроту, на
мяне адправiлi ў Германiю, у канцлагер, дзе
кожным кроку былi мiнамёты, мiнныя палi, куна 2 гады я страцiў сваё iмя i стаў звацца
лямётныя кропкi i дзоты. Камандуючы нямец№ 7520. Калi нас вызвалiлi з палону, я важыў
кiмi часцямi паабяцаў Гiтлеру, што зiмаваць
усяго 20 кiлаграмаў.
будзе ў Прапойску. Усходнi вал, здавалася,
быў непрыступны.
Каб прарваць нямецкiя ўмацаваннi, генерал
Ураджэнец Прапойска Уладзiмiр Лiсоўскi, Гарбатаў перакiнуў дывiзiю ў раён вёскi Чырякому ў 1943-м iшоў адзiнаццаты год, вярнуўся воная Слабада, дзе быў брод. Пачаўся бой. У
з мацi з эвакуацыi адразу пасля вызвалення першых шарэнгах iшло мясцовае насельнiцгорада. Успамiнае, што разам з хлопцамi, сва- тва — партызаны i так званыя штрафнiкi, якiх
iмi равеснiкамi, бегаў па палявых шпiталях, у 1941-м не забралi на фронт. Больш за 900 з
якiх было вельмi шмат, дапамагаў раненым iх загiнулi. Гэта была цана за ўзяты плацдарм.
пiсаць лiсты дахаты. Хлопчык прыйшоўся да- Але рушыць далей армiя так i не змагла.
I тады Гарбатаў прымае рашэнне вярнуцспадобы аднаму афiцэру — гвардыi палкоўнiку Пятру Арэф'евiчу Юзiфовiчу, камандзiру ца назад, у Кармянскi раён, узяць маленькi
1210-га стралковага палка 362-й чырвана- плацдарм каля вёскi Касцюкоўка i адтуль пасцяжнай стралковай дывiзii. Ён пачаў прасiць чаць наступленне на Прапойск. У гiсторыi гэтая
мацi, каб адпусцiла сына з iм — абяцаў, што аперацыя атрымала назву «Вушка iголкi». На
зробiць з яго афiцэра. Але мацi адмовiла. Та- ўчастку 600 на 1300 метраў — чым не вушка
ды малы ўпотай залез у «палутарку» i сха- iголкi? — наступалi 4(!) дывiзii. Для немцаў гэваўся пад брызентам. Машыну па дарозе на та было поўнай нечаканасцю. Нiхто не думаў,
Быхаў абстраляла нямецкая авiяцыя. Хлопцу што па такiм маленькiм кавалачку зямлi пачне
пашанцавала застацца ў жывых. Камандзiр наступаць — без падтрымкi танкаў i авiяцыi!
той вельмi здзiвiўся, калi ўбачыў Валодзю. Як — цэлая армiя. Наступленне прайшло паспясапраўднаму салдату, яму выдалi абмундзiра- хова, i 25 лiстапада 1943 года дывiзiя Васiля
Далмажава з паўднёвага боку ўвайшла ў Праванне, пiсталет i нават каня.
Але 27 лiпеня 1944 года камандзiр загiнуў. пойск. З поўначы ёй насустрач ужо рухалася
Асiрацелага «сына палка» перавялi памочнi- 110-я дывiзiя палкоўнiка Сяргея Арцем'ева.
кам наводчыка баявога мiнамётнага разлiку.
А калi дывiзiя перадыслацыравалася ў Бабруйск, новы камандзiр Пётр Клiмачоў адправiў
— За час вайны на тэрыторыi раёна была знiпадлетка дадому. Мацi, калi ўбачыла сына, не
шчана 51 вёска са 160, колькасць насельнiцтва
ведала, плакаць цi радавацца: яна ўжо i не
зменшылася з 39 тысячы да 25 тысяч чалавек,
спадзявалася ўбачыць яго жывым. Хлопец
пайшоў у школу, потым скончыў вышэйшае — распавядае намеснiк старшынi Слаўгарадваенна-марское вучылiшча ў Ленiнградзе, скага райвыканкама Святлана Язерская. — З
18 тысяч мужчын у жывых засталося толькi 8
стаў кадравым афiцэрам.
тысяч, з вайны не вярнулiся каля 4 тысяч салдат
i партызан. Зараз на Слаўгарадчыне знаходзiцца 120 воiнскiх пахаванняў, дзе апошнi свой
— Узялi Прапойск хутка, але вельмi доўгiм прытулак знайшлi амаль 10 000 воiнаў. Больш
быў перыяд падрыхтоўкi, амаль 2 месяца,— за ўсё iх загiнула менавiта ў 1943 годзе.
Падчас святочных мерапрыемстваў, прыраспавядае пошукавiк
Аляксандр Халееў. Ён свечаных вызваленню раёна, у скверы Вайжа заснавальнiк вiрту- сковай славы адкрыўся памятны знак — дыальнага музея, прысве- вiзiённая пушка Д-44. Менавiта майстэрства
чанага гiсторыi Слаўга- артылерыстаў дазволiла як мага хутчэй разрада. — Немцы давалi бiць у 1943-м варожыя пазiцыi. Яшчэ адзiн
чырвонаармейцам маг- памятны знак — гранiтная плiта з пералiкам
чымасць пераправiцца, усiх дывiзiй, што прымалi ўдзел у вызваленнi
акапацца, а потым знi- раёна, — усталяваны насупраць цэнтральнай
шчалi. Але савецкiя лю- плошчы горада, у гарадскiм скверы.
дзi здзяйснялi сапраўдныя цуды гераiзму. Змагалiся ў прамым сэнсе
Лiчыцца, што сваю назву Слаўгарад атрымаў
слова за кожную пядзю
зямлi. За вызваленне за масавы гераiзм, якi быў праяўлены пры выПрапойска артылерыст зваленнi горада. Але афiцыйных звестак наконт
Пётр Па на ма роў, якi гэтага няма. Ва ўспамiнах генерала Аляксандзагiнуў на месцы бою, i ра Гарбатава ёсць фраза, што, калi яго часцi
камандзiр кулямётнага наблiзiлiся да Прапойску, камандзiр адной з
разлiку Вячаслаў Чама- iх — Васiль Далматаў — звярнуўся з прапанодураў атрымалi званнi вай, каб iм не прысвойвалi званне «прапойскай
Героя Савецкага Саю- дывiзii». Магчыма, думалi многiя, гэта дайшло
за. Але прыкладаў, ка- да Сталiна, i ён загадаў пераназваць Прапойск.
лi байцы трымалiся да Але мясцовыя краязнаўцы больш прытрымлiваапошняга, было нашмат больш.
юцца версii, што горад атрымаў такую назву «па
Вызвалялi тэрыторыю 3-я армiя пад каман- просьбе працаўнiкоў». Маўляў, жыхары звярдаваннем генерала Аляксандра Гарбатава i нулiся да кiраўнiцтва рэспублiкi i папрасiлi аб
50-я, якой камандаваў генерал Iван Болдзiн. гэтым. Iх прапанова была задаволена.
Частка населеных пунктаў ужо была адбiта ў
Нэлi ЗIГУЛЯ. Фота аўтара.

Сын палка

Цана вызвалення

Праз вушка iголкi

Ад Прапойска да Слаўгарада

838 вогненных дзён і начэй
26 лістапада для гамяльчан заўсёды дзень асаблівы.
Восенню 1943 года горад быў адваяваны і, нарэшце, скінуў аковы акупацыі
За гады вайны на тэрыторыі
горада загінула звыш 28 тысяч
мірных жыхароў. У памяць пра
воінаў Чырвонай Арміі, партызан і ўсіх загінулых за перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне ў
1967 годзе быў адкрыты мемарыял «Курган Славы». Сёлета
за кошт фінансавай падтрымкі
арганізацый і прадпрыемстваў
Гомеля, а таксама грошай, заробленых на суботніках, памятнаму месцу нададзена новае
аблічча. Пасля рэканструкцыі
мемарыяла на кургане ўсталяваны жалезабетонны падмурак, зманціраваны гранітныя
пліты, зорка і Вечны агонь.
Ва ўрачыстым мітынгу прынялі ўдзел ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, прадстаўнікі
органаў улады, студэнцкая моладзь і школьнікі, якія ўсклалі да мемарыяла вянкі і кветкі.
— Сюды, на курган, людзі прыходзяць з
усяго горада — каб ушанаваць памяць пра
вызваліцеляў горада і загінулых. Мы крыху
аднавілі курган, але засталося самае галоўнае — яго сутнасць, — сказаў кіраўнік адміністрацыі Савецкага раёна Гомеля Алег
Вялічка.

Зараз каля падножжа кургана замуравана
зямля з 200 месцаў баявой славы Беларусі,
Расіі і Украіны. Дарэчы, увесь Гомель, нягледзячы на непагадзь, удзельнічае ў разнастайных святочных мерапрыемствах, прысвечаных 70-годдзю вызвалення. Святочнае шэсце сёлета ўпершыню праведзена ў фармаце
«Парад пакаленняў»: у адной калоне прайшлі
ветэраны і прадстаўнікі моладзі, якія звязалі
сваё жыццё з ваеннай справай. Каля брацкай
магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў адбы-

ліся ўрачысты мітынг і ўскладанне кветак, а
падчас акцыі «Мы памятаем» маладыя людзі
прадставілі партрэты герояў-вызваліцеляў:
і тых, хто яшчэ побач з намі, і тых, хто ўжо
пайшоў з жыцця. На плошчы Перамогі адбылася моладзевая акцыя «838 вогненных
дзён і начэй» — 838 свечак былі запалены ў
памяць пра час акупацыі, на працягу якога ў
неймаверна цяжкіх умовах змагаліся і працавалі людзі на гэтай зямлі...
Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.

