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Учо ра Ма гі лёў ад зна чыў Дзень го-

ра да і 75-год дзе свай го вы зва лен ня ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Ура-

чыс тас ці па ча лі ся з ус кла дан ня кве-

так і вян коў да мес цаў во ін скіх па ха-

ван няў, пом ні каў і абел іс каў. У гэ ты ж 

дзень прай шлі шмат лі кія кан цэрт на-

гуль ня выя пра гра мы ў роз ных кут ках 

аб лас но га цэнт ра. А ве ча рам, ка лі 

сцям не ла, на вя лі кай ад кры тай пля-

цоў цы ка ля ганд лё ва га цэнт ра «Е-сі-

ці» на скры жа ван ні пра спек та Шмі та 

і ву лі цы Га га ры на раз гар ну ла ся не-

бы ва лае па па ме рах тэ ат ра лі за ва нае 

прад стаў лен не з эле мен та мі па ка зу 

гіс та рыч ных па дзей «Сал да та мі бы лі 

ўсе...». Та ко га маш таб на га ві до ві шча 

Ма гі лёў яшчэ не ба чыў. Тан кі, са ма лё-

ты, ако пы — усё гэ та бы ло са праўд нае 

і на ту раль нае. У якас ці кан суль тан таў 

вы сту па лі ад ра зу не каль кі мі ніс тэр-

стваў — аба ро ны, унут ра ных спраў і 

куль ту ры. Якас ную пе ра да чу та го, што 

ад бы ва ла ся на по лі біт вы, за бяс печ-

ва ла кі на сту дыя «Бе ла русь фільм». 

Транс ля цыя па дзей вя ла ся ад на ча со-

ва на шасці эк ра нах.

У рэ кан струк цыі бы лі за дзей ні ча ны 

ва ен на-гіс та рыч ныя клу бы, у тым лі ку 

гіс то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка ва-

га аб' яд нан ня «Вік кру», пі ра тэх ніч ныя 

служ бы, авія цый ны клуб, твор чыя ка-

лек ты вы Ма гі лё ва. Гле да чам дэ ман-

стра ва лі эле мен ты па вет ра на га бою, 

тан ка вай біт вы і ба я вых дзе ян няў з вы-

ка ры стан нем пі ра тэх ніч ных срод каў. 

З гэ тай мэ тай бы ло за дзей ні ча на ка ля 

30 адзі нак авія цый най і пя хот най ба я вой 

тэх ні кі. У тэ ат ра лі за ва ным шоу пры ня ло 

ўдзел больш за чатыры ты ся чы ча ла век.

Трэ ба ска заць, што пад рых тоў ка да 

прэм' е ры бы ла вель мі сур' ёз ная і доў-

гая. Ка лі на по лі за ганд лё вым цэнт рам 

з'я ві ла ся да рож ная тэх ні ка і ста лі неш та 

рыць, жы ха ры блі жэй шых да моў спа чат-

ку вы ра шы лі, што рас па чы на ец ца бу-

доў ля. Але хут ка ўба чы лі, што ўсё аб ме-

жа ва ла ся ства рэн нем ако паў і тран шэй. 

Так, но выя да мы з'я ві лі ся, але вы ключ-

на бу та фор скія. По тым пры вез лі тан кі і 

гар ма ты. Пас ля та го як пля цоў ка бы ла 

га то вая, па ча лі ся рэ пе ты цыі. Яны пра-

цяг ва лі ся не каль кі ме ся цаў, і ўдзель ні кі 

лі та раль на жы лі на ба я вых па зі цы ях.

Як па ве да мі ла на чаль нік упраў-

лен ня куль ту ры Ма гі лёў ска га гар-
вы кан ка ма Іры на ЖА БА РА ВА, пры 

пра вя дзен ні куль тур на-гіс та рыч на га 

ме ра пры ем ства бы лі вы ка ры ста ны 

не стан дарт ныя твор чыя па ды хо ды і 

фор мы.

Гля дзель ная за ла ўяў ля ла са бой 

пар тэр пад ад кры тым не бам і пра цяг-

лую па ла су за ганд лё вым цэнт рам. 

Асноў ная част ка ма біль на га пар тэ-

ра бы ла вы дзе ле на для ўдзель ні каў 

адзі нац ца та га між на род на га ін вес ты-

цый на га фо ру му «Млын пос пе ху», які 

як раз у гэ ты дзень па чаў сваю ра бо ту 

ў Ма гі лё ве. Мож на ска заць, што яшчэ 

ка ля 600 прад стаў ні коў дзе ла вых ко-

лаў з 20 кра ін све ту да лу чы лі ся да 

свят ка ван ня Дня го ра да ў Ма гі лё ве.

Прад стаў лен не скон чы ла ся свя точ-

ным фе ер вер кам «Квіт ней, Ма гі лёў!» 

пад кры кі «Урррра!!!».

Сён ня, 29 чэр ве ня, гу лян ні пра цяг-

ва юц ца. Са мая ста ра даў няя ву лі ца 

Ле нін ская — або, як яе на зы ва лі ў 

роз ныя ча сы, Вет ра ная, Вя лі кая Са-

до вая, Ін жы нер ная — ста ла ін тэр на-

цы я наль най. 

Фес ты ва лімФес ты ва лім

БЕЛАРУСЬ ПАМЯТАЕ

НЯ ЎЛОЎ НЫ 
ПРА ЦІЎ НІК

Пар ты зан скі рух стаў са-

праўд най праб ле май для 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-

ні каў. За га ды вай ны пар-

ты за ны і пад поль шчы кі на 

бе ла рус кай зям лі зні шчы лі 

ка ля паў міль ё на аку пан таў, 

пус ці лі пад ад хон больш за 

11 ты сяч эша ло наў, раз гра-

мі лі 948 ва ро жых шта боў і 

гар ні зо наў, зні шчы лі 1355 

тан каў і бро не ма шын. Ка лі 

гля дзець на да ку мен ты са-

вец ка га ўра ду, на за га ды і 

зва ро ты Ста лі на, якія дру-

ка ва лі ся ў га зе тах ва ен ных 

ча соў, пар ты зан ска му ру ху 

ад да ва ла ся асаб лі вая ро ля, 

на род ныя мсці ўцы згад ва лі-

ся по бач з во і на мі Чыр во най 

Ар міі.

Нем цы бы лі не га то выя 

да та ко га маш таб на га на-

род на га су пра ціў лен ня і не 

ве да лі, як су праць ста яць 

хіт ра му, тры ва ла му, спрыт-

на му, ня ўлоў на му пра ціў ні-

ку, які з'яў ля ец ца зня нац ку, 

дзей ні чае з за сад і ўмеш ва-

ец ца ў ра ней спла на ва ныя 

апе ра цыі, у ты ле зда бы вае 

ін фар ма цыю пра іх ва ен ныя 

сі лы і пла ны. У сак рэт най 

бра шу ры «Аб во пы це да-

дзе най вай ны» га ва ры ла ся: 

«Гэ ты рух быў для нас на ві-

ной; фа на тызм, па гар да да 

смер ці і ўпар тасць, якую мы 

спат ка лі ў на ро да ў рам ках 

гэ та га спо са бу вя дзен ня 

вай ны, здзі віў нас, а ве лі-

зар ны раз мах пры мя нен ня 

гэ та га ме та ду пры вёў нас у 

жах». «Нель га ад маў ляць, 

што гэ тая ба раць ба каш туе 

нам вя лі кіх ах вяр, скоў вае 

част ку на шых сіл і на но-

сіць нам сур' ёз ныя стра ты. 

Баль ша віц кія пар ты зан скія 

атра ды ма юць доб ра ар га-

ні за ва ную і дас ка на ла за-

кан спі ра ва ную раз вед валь-

ную сет ку... Пад по кры вам 

цём най но чы пар ты за ны 

пад паў за юць да чы гу нач-

на га па лат на, ад вінч ва юць 

рэй кі і за клад ва юць мі-

ны за па во ле на га дзе ян ня, 

а, ка лі чы гу нач ны са стаў, 

на гру жа ны ва ен ны мі ма тэ-

ры я ла мі або поў ны ня мец кіх 

сал дат-ад пуск ні коў, ля ціць 

пад ад хон, яны кі да юць у 

ва го ны руч ныя гра на ты, 

аб стрэль ва юць іх з аў та-

ма таў, а по тым бяс след на 

зні ка юць, ні бы ўта нуў шы ў 

ляс ным гу шча ры.

Уз доўж пра сё лач ных да-

рог пар ты за ны, сха ваў шы ся 

ў ліс ці дрэў, пад піль ноў ва-

юць пра ез джыя аў та ма шы-

ны. Уна чы яны зні шча юць 

вар та выя па сты, на па да юць 

на чы гу нач ныя буд кі і ра ней, 

чым на мес ца зда рэн ня пры-

яз джае атрад, па спя ва юць 

бяс след на знік нуць.

У гэ тых мес цах заў сё-

ды трэ ба быць на па га то ве. 

З абод вух ба коў да ро гі і 

чы гу нач на га па лат на вы-

ся ка ец ца лес на ад лег лас-

ці 50—100 мет раў для та-

го, каб ляг чэй мож на бы ло 

агле дзець мяс цо васць», — 

пі са ла ў маі 1943 го да фа-

шысц кая га зе та «Дой чэ аль-

ге май нэ цай тунг».

«Ахо ва ка му ні ка цый па-

тра буе ад нем цаў вя лі кай 

сі лы... Аку пан ты вы му ша ны 

тры маць усю ды гар ні зо ны і 

ня спын на ахоў ваць усе ва-

ен ныя аб' ек ты, ба зы, скла-

ды, мас ты, чы гу нач ныя лі ніі, 

аэ ра дро мы. Ні дзе, апра ча як 

у рас па ла жэн ні вя лі кіх гар-

ні зо наў, нем цы не мо гуць 

з'яў ляц ца па ад на му або не-

вя лі кі мі гру па мі. Для кож най 

спра вы па трэб на ўзбро е ная 

ахо ва. Апра ча та го, трэ ба 

вы лу чаць сур' ёз ныя сі лы 

для ба раць бы з пар ты зан скі-

мі атра да мі... Зра зу меў шы, 

якой ве лі зар най стра тэ гіч-

най сі лай у ру ках са вец ка-

га ва ен на га ка ман да ван ня 

з'яў ля юц ца пар ты зан скія 

атра ды, ня мец кія аку пан ты 

з вяс ны 1943 го да пра вя лі 

шы ро кія ва ен ныя дзе ян ні 

су праць пар ты зан. У мно гіх 

мес цах су праць пар ты зан 

на кі ра ва ны не толь кі шмат-

лі кія спе цы яль ныя час ці, але 

і кад ра выя пя хот ныя ды ві зіі 

з пры мя нен нем тан каў, авія-

цыі і ар ты ле рыі», — пі саў 

П. К. Па на ма рэн ка ў бра шу-

ры «Пар ты зан скі рух у Вя лі-

кай Ай чын най вай не».

Нем цы на ват спра ба ва лі 

скам пра ме та ваць на род ных 

мсці ўцаў, за сы ла лі ў атра ды 

сва іх аген таў, ства ра лі іл жэ-

атра ды, якія дзей ні ча лі пад 

вы гля дам пар ты зан. Пар ты-

зан ская га зе та «Боль шэ віц-

кі сцяг» за клі ка ла «ра шу ча 

вы кры ваць фа шысц кіх пра-

ва ка та раў»: «Гіт ле раў скія 

май стры фаль шы вак пус-

ка юць у ход уся ля кія пра ва-

ка цыі, каб толь кі ачар ніць 

пар ты зан, аб ліць іх бру дам, 

скам пра ме та ваць іх ся род 

на сель ніц тва. З гэ тай мэ тай 

ня мец кія аку пан ты дрэ сі ру-

юць, а по тым імк нуц ца за-

слаць у пар ты зан скія атра ды 

сва іх аген таў-пра ва ка та раў. 

У атра дах яны пры кід ва юц-

ца чэс ны мі пар ты за на мі і ў 

той жа час зай ма юц ца ма-

ра дзёр ствам, ра бу юць і тэ-

ра ры зу юць на сель ніц тва. 

Вы кры ваць гэ тых ня год ні-

каў і рас праў ляц ца з імі, як 

з пра ва ка та ра мі, — не па-

хіс ны за кон пар ты зан ска га 

жыц ця».

«Нем цы і іх пры спеш ні кі 

на ўсіх пе ра кры жа ван нях 

кры чаць: «Ста лін скія бан-

ды ты — здрад ні кі ра дзі мы, 

як ваў кі ха ва юц ца па ля сах 

і толь кі ў цём ныя но чы з-за 

вуг ла гра мяць мір ных жы ха-

роў, бо больш яны ні на што 

не здоль ныя. Бан ды ты тыя, 

хто, як дзі кія звя ры, на ля та е 

на вёс кі Па га рэ лае, Амі но-

ві чы, Убор кі, Зборск і па-

чы на е агу лам ла віць гу сей, 

кур, вы тра саць з ква тэр на 

ма шы ны апош нюю воп рат-

ку мір ных жы ха роў; тыя, хто 

спа ліў вёс кі Су ша і Уса кі на, 

Чыр во нае і Гум ны; тыя, хто 

расс тра ляў дзя сят кі со цень 

ня він ных жы ха роў. Гэ та зра-

бі лі і ро бяць фа шыс ты і па-

лі цэй скія», — 7 ліс та па да 

1942 го да дае аб вяр жэн не 

га зе та «Бобруйский пар-

тизан». — Тыя ж, якія што-

дзень пус ка юць пад ад хон 

эша ло ны, раз бу ра юць мас-

ты, ва да кач кі і гар ні зо ны, 

куль тур на і вет лі ва гу та раць 

з на сель ніц твам, — не бан-

ды ты, а па тры ё ты, аба рон цы 

сва ёй Ра дзі мы ад на шэс ця 

гіт ле раў скіх бан даў». Га зе та 

па ве дам ляе, што «дзе сят кі 

ты сяч ня мец кіх сал дат і афі-

цэ раў, сот ні ты сяч ма шын, 

тан каў, са ма лё таў зні шчы лі 

пар ты за ны-ды вер сан ты за 

час Ай чын най вай ны... Аб-

лом кі ва ро жых эша ло наў, 

пу шча ных імі пад ад хон, ва-

ля юц ца на чы гун ках Мінск — 

Баб руйск, Ба ры саў — Ор ша, 

Ма гі лёў — Ра га чоў».

ЛЯС НАЯ ПРО ЗА
Што пі са лі га зе ты пра буд ні пар ты зан

Пра чы таў — пе ра дай дру го му Пра чы таў — пе ра дай дру го му Су мес ны пра ект На цы я наль най біб лі я тэ кі і га зе ты «Звяз да»

АЛЕЯ ВО ІН СКАЙ СЛА ВЫ 
Ў ГО НАР ДЭ САНТ НІ КАЎ

У Мар' і най Гор цы Пу ха віц ка га ра ё на на скры жа ван ні 

ву ліц Но вая За ра і Ір куц ка-Пін скай ды ві зіі ўра чыс та 

ад кры лі гіс то ры ка-куль тур ны комп лекс «Алея во ін-

скай сла вы».

Комп лекс ство ра ны, як да ні на па мя ці мі ну лым і ця пе-

раш нім аба рон цам Ай чы ны. Цэнт раль ным эле мен там з'яў-

ля ец ца пом нік во і нам 214-й па вет ра на-дэ сант най бры га ды 

4-га па вет ра на-дэ сант на га кор пу са, аса бо вы склад яко га 

ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны па ка заў пры кла ды муж-

нас ці і са ма ад да на га слу жэн ня Ра дзі ме. Во і ны-дэ сант ні кі ў 

пер шыя дні вай ны ўсту пі лі ў схват ку з во ра гам, на но ся чы 

вя лі кі ўрон жы вой сі ле і тэх ні цы, зры ва ю чы пла ны пра ціў-

ні ка па ма лан ка вым пра соў ван ні ўглыб са вец кай кра і ны. 

Акра мя та го, на тэ ры то рыі комп лек су ўста ноў ле ны ўзо ры 

ва ен най тэх ні кі, якая зна хо дзі ла ся на ўзбра ен ні во ін скіх 

час цей і злу чэн няў, што дыс ла цы ра ва лі ся ў Пу ха віц кім 

гар ні зо не. А на па мят ных дош ках раз ме шча на ін фар ма цыя 

аб во ін скіх фар мі ра ван нях, якія ў роз ныя ча сы зна хо дзі лі ся 

на Пу ха віц кай зям лі.

Пад час пра ек та ван ня і бу даў ніц тва комп лек су мно гія 

ар га ні за цыі і прад пры ем ствы ака за лі фі нан са вую і тэх-

ніч ную да па мо гу. У пры ват нас ці, Пу ха віц кі рай вы кан кам, 

ААТ «Газп рам транс газ Бе ла русь», Бе ла рус кі аў та ма біль-

ны за вод і ін шыя. Ак тыў ны ўдзел і да па мо гу ў бу даў ніц тве 

пры ня лі стар шы ня Пу ха віц ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Аляк сандр Пра но віч, шэ раг мяс цо вых прад пры ем стваў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У Ма гі лё ве па ка за лі

«Не трэ ба ча каць, па куль на сту піць вы па дак для та го, 

каб су тык нуц ца з нем ца мі. Нем цаў трэ ба шу каць і зна хо-

дзіць, зна хо дзіць і біць, біць усю ды і ўсі мі срод ка мі, тры-

маць іх у ста не паў ся дзён на га на пру жан ня, бес пе ра пын ку 

вы мат ваць іх сі лы...

Ад сіж ван не і ча кан не роў на здра дзе. Нель га ад сіж вац-

ца і ча каць, ка лі во раг топ ча сва і мі бруд ны мі на га мі на шу 

свя шчэн ную зям лю, руй нуе і па ліць на шы га ра ды і сё лы, 

ты ся ча мі зні шчае на ша мір нае на сель ніц тва... Больш іні-

цы я ты вы і са ма стой нас ці! Вы шук ваць но выя фор мы і 

ме та ды ба раць бы з во ра гам, не ад клад на іх пры мя няць і 

ажыц цяў ляць, біць нем цаў там, дзе яны гэ та га не ча ка юць, 

на но сіць ім уда ры ў са мыя ад чу валь ныя мес цы — вось 

ба я выя за да чы кож на га атра да» — за клі ка ла пар ты зан-

ская га зе та «Боль шэ вік Па лес ся» ў чэр ве ні 1943 го да.

Пад рыў ні кі.

Пар ты за ны пус ці лі пад ад хон ва ро жы эша лон.

Як пус ціць эша лон пад ад хон?


