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ВЕКАПОМНАЕ

18 мая 2022 г.

ПОДЗВІГ ПАД НУМАРАМ АДЗІН
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

сустракаліся кіраўнікі, члены
Кожнае слова, быццам
падпольнага камітэта, пар- куля, стра ля ла ва ўпор.
тызанскія сувязныя. Акрамя Сва ім з'яўлен нем у ты ле
Подзвіг журналістаў-падтаго, яна была прытулкам во ра га га зе та аша ла мі ла
польшчыкаў, здзейснены ў
для многіх параненых са- фа шыс таў. Мін скія падмаі — кастрычніку 1942 говецкіх вайскоўцаў.
поль шчы кі гуч на за яві лі
да ў акупаваным Мінску,
Ула дзі мір Сця па на віч аб сваім існаванні. «Тыраж
не мае аналагаў у свеце.
Амельянюк — легенда не яе быў невялікі, але абслуЧатыры нумары падпольтоль
кі нацыянальнай, але гоўвала даволі вялікае конай «Звязды», якія ўбачылі
і сусветнай журналіс тыкі. ла чы тачоў, — ус па мі наў
свет у захопленым горадзе,
Гэта адзіны рэдактар у час падполь шчык Геор гій Самацней любой зброі нанесДругой сусветнай вайны, пун. — Першы, хто дастаў
лі ўдар па ворагу, прымуяко
му было прысвоена най- яе, пасля прачытання песілі людзей паверыць, што
Першы нумар падпольнай «Звязды», які выйшаў у акупаваным
вы
шэй
шае званне — Герой радаваў суседу, знаёмаму,
Перамога будзе на нашым
Мінску 18 мая 1942 года. У памяць аб загінулым рэдактары
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выпуск быў перавыдадзены ў чэрвені 1942 года.
баку. Праўда, за гэта была
заплачана вельмі высокая цыі нелегальна знаходзілася пры кла даў на пра сто рах па ланцужку і зачытвалася пячаткі і штампы. Менавіта горад, шыбеніцы, слёзы маСССР не было). Надзвычай да дзірак. Нярэдка былі вырэдакцыя.
цана...
дзякуючы Міхаілу Ворана- цярок. Але гэта не зламала
— Ідэя стварэння пад- папулярную і ўплывовую да падкі, калі яна, так ідучы па
Многія з тых, хто быў заву мінскім падпольшчыкам маці, жанчыну, чалавека».
дзейнічаны ў выпуску пад- польнай «Звязды» пасту- вайны газету ён узначаліў у ланцужку, вярталася зноў у
Магілу сваёй бабулі, якая
удалося здабыць два экпер
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Многія матэрыялы гэтага выданнем тыраж яе рос».
прапаноўваў сваё жыл лё Вялікай зямлі, — расказдае На дзея Амель я нюк.
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пад рэдакцыйныя патрэбы, вае да следчык гіс то рыі выпуску былі напісаны аса«Дзядзька Коля» былі ад- Яна — дачка роднага брата
загінулі ад рук фашыс таў. Мінск ага пад полля кан- біс та Уладзімірам Амель- друкарні з Берліна выклікапраўлены ў Маскву. За гэта, Героя Савецкага Саюза. Яе
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Адзін з першых — рэдак- дыдат гістарычных навук янюком. Генадзь Будай, з
а таксама за ўдзел у выпуску бацька, Мікалай Сцяпанавіч
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тар падпольнага выпуску Яў ген БА РА НОЎСКІ. — якім яны сябравалі, працаАмельянюк, на пяць гадоў
«Звязды» № 1 Уладзімір З матэрыялаў справаздач валі ў дзяржынскай раённай
быў старэйшы за свайго
Амельянюк, будучы Герой Мінскага гарадскога пад- газеце, пасля вучыліся ў Казнакамітага брата-падпольСавецкага Саюза. Непада- польнага цэнтра вынікае, муністычным інстытуце журшчыка. Ён адзіны, хто вылёк ад месца яго гібелі, на што ў праграму дзейнас- налістыкі, а потым былі сярод
жыў з гэтай вялікай сям'і.
цяперашняй плошчы Неза- ці падпольшчыкаў ужо на арганізатараў патрыятычнаХоць сам неаднойчы вісеў
лежнасці каля Чырвонага першым этапе іх існавання га падполля, расказваў, што
на валаску ад смерці. Для
касцёла ў Мінску, 24 верас- ўваходзіла ў якасці адной з Уладзімір Сцяпанавіч спяшаўМікалая Амельянюка вайна
ня 1980 года быў адкрыты цэнтральных задач аргані- ся, рыхтуючы матэрыялы для
пачалася ў 1941 годзе. Капомнік. Сціплы надпіс на ім зацыя падпольнай друкарні першага нумара падпольнай
ля Оршы яго часць трапіла
сведчыць, што тут увекаве- на базе матэрыялаў былых «Звязды». «Яго блакнот паў акружэнне. Доўгія тры гапаўняўся фактамі аб
чана памяць перды ён знаходзіўся ў палоне,
баявых дзеяннях наша га рэ дак та ра
за гэты час змяніў не адзін
родных мсціўцаў, аб
падпольнай «Звязканцлагер, але выжыў. Пасзверствах фашысды», а таксама інля вызвалення саюзнікамі
таў, — успамінаў
шых журналістаўтрапіў у амерыканскую дыпад поль шчык. —
пад поль шчы каў,
візію, у складзе якой і заканСкрупулёзна адбіякія стваралі газеУладзімір Амельянюк — піянерважаты ў Дзяржынскай сярэдняй
чваў вайну. Дамоў вярнуўся
раў ён найбольш
школе (другі ў верхнім радзе).
ту ў захопленым
ў 1946-м: на радзіме яго чаваж
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Удзельнікам Вялікай Айрадыё. Шмат якую і аўтарытэтнай беларускай вельмі высокая цана: ад рук
чын
най Мікалая Амельянюфа
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інфармацыю хаце- газеты нанясе непапраўны
лася змясціць у ма- ўрон падпольнаму руху. Тым, трох чалавек — бацька, сын ка прызналі толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля
ленькім газетным хто ўкажа на нелегальную і яго жонка.
Сёння складана
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лістку. Але трэба
ўявіць, што матэказаць пра лёс знакамітага
было «сціскаць», і заплаціць 75 тысяч нямецкіх
рыялы гэтага нубрата: выступаў у дружынах
Амельянюк па не- марак — па тым часе велімара набіраліся ў
імя Уладзіміра Амельянюка,
калькі разоў пера- зарныя грошы. У грамадскіх
логаве ворага — у
быў
частым госцем у Дзярпісваў матэрыялы, месцах і на заводах пачаліся
Праз некалькі дзён пасня мец кай ты пастараўся ўдыхнуць у павальныя вобыскі і арыш- ля выхаду першага нумара жынскай школе № 2, дзе
графіі, якая ў гады
іх жар свайго сэрца, ты: тых, у каго знаходзілі падпольнай газеты, 26 мая будучы герой працаваў піяВялікай Айчыннай
усю нянавісць да
1942 года, у ходзе пера- нерважатым, запрашалі яго
вай ны зна хо дзіворага».
стрэлкі з агентам СД Ула- і ў Беларускі дзяржаўны мулася ў сучасным
І гэ та ад чудзімір Амельянюк быў зей гісторыі Вялікай АйчынДоме друку. Гэта
ваецца амаль у
забіты. Адбылося гэта ў най вайны — менавіта брат
ста ла маг чы мым
кож ным рад ку
раёне месца, дзе цяпер ге- журналіс та-падпольшчыка
дзякуючы рабочым
легендарнага
рою, а таксама іншым жур- пе ра даў у му зей ме даль
друкарні: бацьку і
выпуску. «Бязліналістам-падпольшчыкам «Залатая Зорка», прысвоесыну Воранавым,
тасна знішчайце
ны Уладзіміру Амельянюку
пастаўлены помнік.
Барысу Пупко, Міфа шысц кіх гаДоўгі час у біяграфіі пасмярот на да 20-годдзя
хаілу Свірыдаву і
даў, пашырайце
Помнік Уладзіміру Амельянюку каля
Уладзіміра Амельянюка Перамогі.
Броні Гофман, якія
Самахвалавіцкай сярэдняй школы, дзе вучыўся
пар ты зан скую
Доўгі час быў невядомы
бы
ло шмат белых плям.
будучы Герой Савецкага Саюза.
з'яўляліся членамі
барацьбу. ЗрабіНекалькі гадоў таму нека- лёс жонкі журналіс та-пададной з першых падполь- ра ён ных дру ка рань. Але це ўсё, каб наблізіць час
торыя з іх удалося ліквіда- польшчыка Лідзіі і іх сына
ных груп Мінска. Пасля таго нельга лічыць выхад «Звяз- разгрому і гібелі крываваць. У першую чаргу дзя- Генадзя. «Яны разам з маёй
як падпольшчык Уладзімір ды» толькі выкананнем спу- вага фашызму!» — заклікуючы пляменніцы журна- мамай і братам эвакуіраваАмельянюк устанавіў з імі шчанага «зверху» плана. кала «Звязда».
ліста-падпольшчыка На- ліся з акупаванага Мінска ў
сувязь, рабочыя ажыццяві- Яе з'яўленне — вынік
дзеі Амельянюк, з якой пачатку вайны», — раскаМемарыяльная шыльда
лі набор матэрыялаў пер- канцэнтрацыі ў адным
мне пашчасціла пазна- зала Надзея Амельянюк. —
на адной з мінскіх вуліц,
шага выпуску непасрэдна месцы мужных і талеякая носіць імя
ё міц ца. Яна рас ка за- Дзеці, мой родны брат СяроУладзіміра Амельянюка.
ў самой тыпаграфіі. Усё ас- навітых людзей.
ла, што лёс яе бабулі і жа і Гена Амельянюк, памертатняе, што патрэбна было
хоць бы адзін экзэмпляр дзядулі, якія таксама су- лі па дарозе. Пасля вайны
для выпуску газеты: наборгазеты, расстрэльвалі.
працоўнічалі з Мінскім пад- Ліда выйшла замуж, жыла
ныя касы, паперу, фарбы,
Вы пад ко ва пад- польным гаркамам КП(б)Б, ў Маскве, ад другога шлюбу
гранкі, вярстаткі, ім удалося
поль шчы каў вы да ла склаўся трагічна. Бацьку, нарадзіла сына. Памятаю,
незаўважна вынесці. Дзеля
родная цётка: «Яе за- Сцяпана Кандратавіча, 9 мая як аднойчы яна прыязджаўвекавечвання подзвігу патрымалі ў краме, у яе 1942 года забілі акупанты. ла да нас у вёску. Пакуль
Адказнасць за падтрыётаў на будынку Дома рыхтоўку і выпуск пербыло дзесяць картак Маці, Паўліну Сцяпанаўну, была жывая, падтрымлівала
друку на мінскім праспекце ша га ну ма ра падхлебных, — расказваў 24 мая 1945 года без пры- стасункі з маёй мамай».
Незалежнасці ўсталявана польнай газеты была
Васіль Сайчык, які так- кмет жыцця знайшлі на вулі***
мемарыяльная дошка.
сама быў удзельнікам цы — сэрца. Сястра Зінаіда
ўскладзена на аднаго
Нягледзячы на забойства
Дэбютны падпольны ну- з ак тывіс таў Мінскага
Мінскага падполля. — трапіла пад бамбёжку яшчэ Ула дзі мі ра Амель я ню ка і
мар «Звязды» быў надру- пар тый на га пад полСпыталі, дзе яна іх бя- ў самым пачатку вайны.
падпольшчыкаў Воранавых,
каваны 18 мая 1942 года ля, нядаўняга студэнта
рэ, тая і сказала, што
«Вайна нанесла шмат го- выданне «Звязды» ў акупаВоранаў даў». Аказа- ра: разбіла вялікую дружную ваным Мінску працягвалася.
ў хаце Міхаіла Воранава і Уладзіміра Амельянюлася, што на кватэры сям'ю (загінулі муж, сын, Пра абставіны далейшага
яго сына Міхаіла па адрасе: ка, які да вайны сконРымарская, 13 (на сучаснай чыў тры курсы Камуў падпольшчыкаў яшчэ дачка, унукі), — сведчыла выхаду газеты, а таксама
вуліцы Караля). Аб найваж- ніс тыч на га ін сты ту та
друкаваліся хлебныя падпольшчыца Марыя Рын- лёс іншых журналістаў-паднейшай падзеі ў гіс торыі журналістыкі. Кватэра
карткі, карткі для да- кевіч, якая таксама мела да- польшчыкаў мы раскажам
Мінск ага пад пол ля свед- па вуліцы Чарнышэў- Мемарыяльная дошка на будынку Дома друку датковага пайка, паш- чыненне да выпуску неле- у наступных выпусках рубчыць мемарыяльная шыль- скага ў Мінску, дзе жы- на праспекце Незалежнасці, дзе ў гады Вялікай парты, біржавыя карт- гальнай «Звязды». — Аку- рыкі.
Айчыннай вайны размяшчалася нямецкая
да, усталяваная на доме, на лі яго бацькі, з'яўляла- друкарня, у якой былі набраны матэрыялы кі, да вед кі з мес ца панты з кулямёта абстралялі
Вераніка КАНЮТА.
месцы якога ў гады акупа- ся канспіратыўнай: тут
працы, падробліваліся іх хату. Яна бачыла спалены
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
першага нумара падпольнай «Звязды».
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Трагедыя сям'і
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