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РЭС ПУБ ЛІ КА-
ПАР ТЫ ЗАН КА

Пар ты зан скія атра ды па-

ча лі ства рац ца з пер шых 

дзён вай ны. Асаб лі ва пры-

рас таць шэ ра гі мсці ўцаў 

ста лі пас ля пер шых пе ра мог 

Чыр во най ар міі. У ля сы ва я-

ваць сы хо дзі лі цэ лы мі сем' я мі 

і вёс ка мі. Да кан ца 1943 го да 

пад пар ты зан скім кант ро лем 

зна хо дзі ла ся ўжо 60 пра цэн-

таў тэ ры то рыі рэс пуб лі кі.

«Зі ма 1941—1942 гадоў 

вы да ла ся снеж ная і ма роз-

ная. Вес ці па зі цый ную вай ну 

ў та кіх умо вах бы ло для нас 

ры зы коў най спра вай. Аб-

кам пар тыі пры мае ра шэн-

не: здзейс ніць рэйд пар ты-

зан скіх атра даў па ра ё нах 

Мін скай, Па лес кай і Пін скай 

аб лас цей, — згад ваў Аляк-

сандр Са ке віч — рэ дак тар 

га зе ты «Кліч Ра дзі мы». — 

У на шым рас па ра джэн ні бы-

ло ка ля 200 пад вод. Ка ло на 

маг ла рас цяг нуц ца больш 

чым на два кі ла мет ры. Та-

ды вы ра шы лі ехаць дзвю-

ма па ра лель ны мі ка ло на мі. 

Пе ра соў ва лі ся толь кі ноч-

чу. Здзейс ніў шы кі док кі ла-

мет раў у трыц цаць-со рак, 

зай ма лі на ме ча ны пункт і, 

рас ста віў шы па сты, кла лі ся 

ад па чы ваць. Удзень пра во-

дзі лі раз вед ку і на мя ча лі да-

лей шы марш рут.

Чут кі пра наш марш з хут-

ка сцю ма лан кі раз но сі лі ся па 

вёс ках. Хут ка на род за га ва-

рыў, што буй ное злу чэн не 

Са вец кай Ар міі пе ра шло 

лі нію фрон ту і па спя хо ва вя-

дзе баі з гіт ле раў ца мі.

Чут кі дзей ні ча лі: мно-

гія не вя лі кія гар ні зо ны раз-

бя га лі ся яшчэ да на ша га 

пры хо ду. Тых жа, хто яшчэ 

тры маў ся, мы зні шча лі. Так 

бы лі раз гром ле ны ня мец ка-

фа шысц кія гар ні зо ны ў Доў-

гім, Скоў шы не, Вя ліч ка ві чах, 

Па ста лах і ін шых». Гэ ты рэйд 

пра цяг ваў ся ка ля трох тыд-

няў. У яго бы ла ўзя та і пар ты-

зан ская ты паг ра фія. Ся лян кі 

сшы лі не вя ліч кія мя шэч кі з 

па лат на, на кшталт кі се таў 

для ты ту ню, у якія ляс ныя 

жур на ліс ты рас кла лі шрыфт. 

Пад час пры ва лаў, ка лі да зва-

ля ла аб ста ноў ка, вы пус ка лі-

ся не вя лі кія ўлёт кі...

Дзя ку ю чы пра па ган дысц-

кай ра бо це, якой пар ты за ны 

ад да ва лі вя лі кую ўва гу, зры-

ва лі ся мно гія па чы нан ні аку-

па цый ных ула д. Мяс цо вае 

на сель ніц тва ад маў ля ла ся 

пла ціць па да ткі, ха ва ла пра-

дук ты, ухі ля ла ся ад пры му-

со вай ма бі лі за цыі, мо ладзь, 

каб не тра піць на ка тар гу ў 

Гер ма нію, сы хо дзі ла ў ля сы. 

Так, у пер шыя дні аку па цыі 

гіт ле раў скія ўла ды аб вяс ці лі, 

што кал га сы пе ра тва ра юц ца 

ў «аб шчын ныя гас па дар кі», 

якія бу дуць улас нас цю за ва-

ёў ні каў. Пар ты за ны ад ра зу ж 

вы пус ці лі ўлёт кі, у якіх за клі-

ка лі не пад па рад коў вац ца 

рас па ра джэн ням аку пан таў. 

«Дзейс насць за клі каў пе ра-

ўзы шла ўсе на шы ча кан ні: 

ма лень кія ліст кі ака за лі ся 

мац ней за га даў за хоп ні каў. 

Хлеб быў са бра ны, аб ма ло ча-

ны, а ам ба ры ака за лі ся пус-

ты мі. Па на шай жа па ра дзе 

кал гас ні кі ра за бра лі з фер маў 

гра мад скую жы вё лу», — згад-

ваў пас ля вай ны Іван Крыс-

ка вец, рэ дак тар пад поль най 

ма гі лёў скай аб лас ной га зе ты 

«За Ра дзі му».

У са міх атра дах пра во-

дзі ла ся агі та цый ная ра бо-

та, пад час якой пар ты за-

ны зна ё мі лі ся са звод ка мі 

саў ін фарм бю ро, пос пе ха мі 

ка лег, ка лек тыў на чы та лі 

пар ты зан скія га зе ты і прэ-

су, бра шу ры і кні гі, да стаў-

ле ныя з Вя лі кай зям лі. Пар-

ты за ны пра во дзі лі схо ды і гу-

тар кі ў вёс ках. 25 кра са ві ка 

1943 го да «Боль шэ вік Па лес-

ся» дак ла дае: «Раз гор ну тую 

па літ ма са вую ра бо ту пра во-

дзіць ся род мір на га на сель-

ніц тва пар ты зан скі атрад 

імя Ва ра шы ла ва. Атрад 

за ва я ваў сла ву сва і мі ба я-

вы мі пос пе ха мі і пра віль на 

па стаў ле най ра бо тай ся род 

на сель ніц тва. Пар ты за ны 

не толь кі чы та юць ся ля нам 

па ве дам лен ні са ўін фарм бю-

ро, са вец кія га зе ты і ліс тоў кі. 

Яны з мо лад дзю вы ву ча юць 

фран та выя пес ні, ар га ні зоў-

ва юць мас тац кую са ма дзей-

насць, да па ма га юць ся ля нам 

у па ля вых ра бо тах. Ад сюль і 

бес пе ра пын ны рост атра да. 

За апош ні ме сяц ён вы рас у 

два ра зы».

Каб па вы сіць бая здоль-

насць пар ты зан скіх атра даў, 

асаб лі вая ўва га ад да ец ца 

ра бо це з кад ра мі. «Ра ней 

мы бі лі во ра га га лоў ным чы-

нам з за сад. У апош ні час 

нам прый шло ся су ты кац ца з 

пра ціў ні кам не па срэд на, лоб 

у лоб. Гэ та нас пры му сі ла па-

но ва му па ста віць ба я вую ву-

чо бу ў атра дзе, ар га ні за ваць 

яе ў ад па вед нас ці з на бы тым 

во пы там пар ты зан скай ба-

раць бы, — пі саў «Боль шэ вік 

Па лес ся» 10 чэр ве ня 1943 

го да. — У атра дзе ўве дзе на 

су ро вая рэг ла мен та цыя дня... 

Усе бай цы, воль ныя ад ба я-

вых апе ра цый, што дзён на на-

ву ча юц ца не менш 7 га дзін... 

Ву чо бу пра во дзіць ка манд ны 

са стаў, які ў сва ёй боль шас-

ці скла да ец ца з фран та ві коў 

і ста рых пар ты за наў...

Вя лі кую ўва гу мы ад да-

ём та му, каб ба ец умеў вы-

бі раць мес ца на по лі боя, каб 

ён мог пры мя ніц ца да лю бой 

аб ста ноў кі. Да бі ва ем ся та-

го, каб кож ны пар ты зан ва-

ло даў раз на стай ны мі ві да мі 

ай чын най і тра фей най зброі, 

каб ён мет ка стра ляў і змог у 

лю бы час лік ві да ваць маг чы-

мыя за трым кі ў страль бе».

Пра вод зяц ца ў пар ты зан-

скіх бры га дах і кур сы мед-

сяс цёр, на якіх кур сан ты 

слу ха юць лек цыі па спе цы-

яль ных прад ме тах, пра хо-

дзяць ад па вед ную прак ты-

ку і пад ра бяз на вы ву ча юць, 

як абы хо дзіц ца з він тоў кай, 

аў та ма там, гра на тай.

«Уця ка ю чы ад жан дарм-

скіх і па лі цэй скіх па гро маў, у 

ле се апы ну ла ся ма ла дое па-

ка лен не — дзе ці. Каб даць 

ім на леж нае вы ха ван не і на-

ву ку, ка ман да ван не бры га-

ды пар ты зан скіх атра даў 1-га 

чэр ве ня ад чы ні ла шко лу і вы-

дзе лі ла на стаў ні каў», — па-

ве дам ля ла га зе та «Ба раць-

ба» 19 чэр ве ня 1944 го да.

НА СЕЛЬ НІЦ ТВА 
ПАД АХО ВАЙ

Пе рад пар ты за на мі ста я-

ла за да ча ра та ваць на сель-

ніц тва ад зні шчэн ня і ўго ну ў 

Гер ма нію. «Аб кам рас пра ца-

ваў спе цы яль нае ме ра пры-

ем ства. Усе на се ле ныя пунк-

ты воб лас ці бы лі раз мер ка-

ва ны па між пар ты зан скі мі 

атра да мі і бры га да мі. Кож-

ны атрад ве даў, якое ся ло 

ён аба ра няе, ку ды вы во зіц-

ца на сель ніц тва ў вы пад ку 

не бяс пе кі, кла па ціў ся пра 

ства рэн не ляс ных ла ге раў. 

У ля сах бы лі ство ра ны за па-

сы хар ча ван ня, — рас каз ваў 

сак ра тар Мінск ага пад поль-

на га аб ка ма КП(б) Б Ва сіль 

Каз лоў. — Пар ты за ны пра-

вя лі мно га ба ёў, аба ра ня ю-

чы на сель ніц тва. Не за доў га 

да на ступ лен ня Чыр во най 

Ар міі фа шыс ты рас па ча лі 

най буй ней шыя за час вай-

ны кар ныя апе ра цыі су праць 

ра ё наў, дзе скан цэнт ра ва ны 

пар ты зан скія атра ды. На-

сель ніц тва, вы ра тоў ва ю чы-

ся ад звер стваў, ад уго ну ў 

раб ства, ма са мі іш ло ў ля-

сы, ус ту па ла ў пар ты зан скія 

атра ды, уклю ча ла ся ў ак тыў-

ную ба раць бу су праць гіт ле-

раў цаў.

Сва і мі ба я вы мі дзе ян ня мі 

пар ты за ны воб лас ці вы ве лі з 

га ра доў і вё сак і вы ра та ва лі 

ка ля 567 ты сяч ча ла век мір-

на га на сель ніц тва». Та кія ж 

ме ры пры ма лі ся і ў ін шых 

аб лас цях Бе ла ру сі.

Га зе ты рас каз ва юць, 

як пар ты за ны вы зва ля юць 

«на вер ба ва ную мо ладзь» і 

за меж ных ня воль ні каў, пры-

ве зе ных сю ды на пры му со-

вую пра цу. Мсці ўцы ахоў-

ва юць па лі пад час сяў бы і 

збо ру ўра джаю, час та са мі 

да па ма га юць на па ля вых 

ра бо тах, вы дзя ля юць ко ней. 

«Боль шэ вік Па лес ся» 2 ве-

рас ня 1943 го да рас каз вае 

пра са праўд ны бой на по лі: 

нем цы, якія спра ба ва лі за-

браць збож жа на по лі Глус-

ка га ра ё на, атры ма лі сур' ёз-

ны ад пор з бо ку на род ных 

мсці ўцаў. Двое су так вя ла-

ся пе ра стрэл ка з во ра гам, 

пар ты за нам на ват да вя ло ся 

пры гнаць сю ды свой танк.

Пры ад ступ лен ні аку пан-

ты ра бу юць і па ляць вёс кі 

(для гэ тай мэ ты нем ца мі 

на ват бы лі ство ра ны спе цы-

яль ныя бры га ды), і ў га зе тах 

мож на знай сці ба га та на та-

так пра тое, як пар ты за нам 

уда ло ся спы ніць во ра га і 

па ту шыць па жа ры, вяр нуць 

на ра ба ва нае ся ля нам.

ВЫ ЗВА ЛЕН НЕ
Кі раў ніц тва ба я вы мі дзе-

ян ня мі пар ты зан скіх бры гад 

і атра даў, ар га ні за цыю іх 

не па срэд на га ўза е ма дзе ян-

ня з вой ска мі Чыр во най Ар-

міі здзяйс ня лі апе ра тыў ныя 

гру пы Бе ла рус ка га шта ба 

пар ты зан ска га ру ху, пры ка-

ман дзі ра ва ныя да ва ен ных 

са ве таў фран тоў. Яны зай-

ма лі ся за бес пя чэн нем пар ты-

зан збро яй і бо еп ры па са мі, 

ад пра цоў ва лі і пе ра да ва лі 

раз вед да ныя ка ман да ван ню 

фран тоў, рас пра цоў ва лі і ста-

ві лі кож на му пар ты зан ска му 

злу чэн ню ба я выя за да чы.

Асо бая ро ля ад да ва ла ся 

пар ты за нам у апе ра цыі «Баг-

ра ці ён». Бе ла рус кія пар ты за-

ны пе рад па чат кам апе ра цыі 

з 20 па 23 чэр ве ня пра вя лі 

ма са вае раз бу рэн не чы гу-

нач ных да рог і па ра лі за ва лі 

рух на чы гун ках у ты лу во-

ра га. Кант ра ля ва лі пар ты за-

ны і грун то выя, і ша сэй ныя 

да ро гі, зні шча лі тэ ле фон на-

тэ ле граф ную су вязь. Ра зам 

з во і на мі Чыр во най ар міі вы-

зва ля лі на се ле ныя пунк ты, а 

так са ма да па маг лі тан ка ва му 

кор пу су здзейс ніць імк лі вае 

пра соў ван не па ля сіс та-ба ло-

ціс тай мяс цо вас ці і не ча ка на 

на па сці на во ра га. «Усе да ро-

гі і пра се кі... бы лі раз мі ні ра-

ва ны, за ва лы рас чы шча ны. 

Пар ты за ны і мяс цо выя жы ха-

ры ўме ла ару да ва лі рыд лёў-

ка мі, ся ке ра мі, ума цоў ва лі 

ба ло ціс тыя мес цы. І гэ та на 

ўсёй пра цяг лас ці ад Бя рэ зі-

ны да Сма ля віч!» — згад ваў 

ге не рал-лей тэ нант тан ка вых 

вой скаў А. Бур дзей ны.

Пас ля вы зва лен ня Бе-

ла ру сі 180 ты сяч на род ных 

мсці ўцаў ус ту пі лі ў Чыр во-

ную ар мію, мно гія пар ты за-

ны за ня лі кі ру ю чыя па са ды і 

ад наў ля лі раз бу ра ныя га ра-

ды і вёс кі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Юбі лей ны ме даль 

«75 га доў вы зва лен ня 

Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў» уру чыў 

у Ва ло жы не ве тэ ра ну 

Вя лі кай Ай чын най 

вай ны Ула дзі мі ру 

Шаб лы ку стар шы ня 

Мі набл вы кан ка ма 

Ана толь Іса чан ка.

Ула дзі мір Ан то на віч на ра-

дзіў ся 14 лю та га 1925 го да на 

Мя дзель шчы не ў шмат дзет най 

сям'і. «Ка лі па ча ла ся вай на, 

да па ма гаў баць ку, які быў су-

вяз ным у пар ты зан скім атра-

дзе. У 1944-м мя не пры зва лі ў 

ар мію. Служ бу па чы наў у Во-

лаг дзе. Пла на ва ла ся ад праў-

ка ў Вар ша ву, але на ва бран цы 

апы ну лі ся ў Мур ман ску. Пад 

са мым го ра дам эша лон раз-

бам бі лі ня мец кія са ма лё ты. Ні 

да гэ та га, ні пас ля мне не бы-

ло так страш на», — пры знаў ся 

ве тэ ран. За тым бы ла служ ба ў 

Фін лян дыі, дзе сал дат су стрэў 

Пе ра мо гу.

Пас ля вай ны Ула дзі мір Ан то-

на віч за кон чыў тэх ні кум, ажа-

ніў ся. Пас ля атры ман ня дып ло-

ма быў на кі ра ва ны на ра бо ту на 

Ва ло жын скі мас ла за вод.

Ула дзі мір Шаб лы ка вя до мы 

яшчэ і тым, што да ня даў ня га 

ча су, ня гле дзя чы на ўзрост, 

пры маў ак тыў ны ўдзел у лыж-

ных спа бор ніц твах, аба ра ня-

ю чы спар тыў ны го нар свай го 

род на га прад пры ем ства. Ве тэ-

ран вай ны і пра цы га на рыц ца 

тым, што кі раў ніц тва і ка лек-

тыў ма лоч на га кам бі на та не 

за бы ва юць пра яго. Ня стом ны 

пра цаў нік, ён і сён ня па спя вае 

ўсю ды — пад трым лі ваць утуль-

насць і чыс ці ню ў до ме, да гле-

дзець ага род.

Ана ла гіч ны ме даль атры-

маў з рук па моч ні ка Прэ зі-

дэн та — ін спек та ра па Мін-

скай воб лас ці Іга ра Яў се е ва 

і жы хар Ма ла дзеч на Ві таль 

За каб лук.

Ві таль Кан стан ці на віч на-

ра дзіў ся 15 снеж ня 1925 го да. 

У га ды вай ны слу жыў у дзе ю чай 

ар міі, ва я ваў на І Бе ла рус кім 

фрон це. Пе ха ці нец, вы зва ляў 

Вар ша ву, штур ма ваў Бер лін. 

Уз на га ро джа ны ор дэ нам Ай-

чын най вай ны ІІ сту пе ні, ме да-

ля мі «За ад ва гу», «За вы зва-

лен не Вар ша вы», «За ўзяц це 

Бер лі на», удзель нік па ра да ў 

Маск ве 1945 го да.

Уся го ў Мін скай воб лас ці 

юбі лей ны ме даль атры мае ка-

ля 2,5 ты ся чы ве тэ ра наў Вя лі-

кай Ай чын най вай ны і вяз няў 

фа шысц кіх канц ла ге раў. Ма тэ-

ры яль ная да па мо га вы пла ча на 

амаль 2500 ве тэ ра нам Вя лі кай 

Ай чын най і пры раў на ва ным да 

іх асо бам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗМАГАЎСЯ ЗА ВАР ША ВУ, 
ШТУР МА ВАЎ БЕР ЛІН

Свае пад вор кі вы ста ві лі ўкра ін ская, 

азер бай джан ская, рус кая, яў рэй ская, 

поль ская, гру зін ская, ар мян ская ды яс-

па ры. Яны за пра ша лі да ся бе вы стаў-

ка мі кар цін, кніг, прад ме таў дэ ка ра тыў-

на-пры клад но га мас тац тва. А яшчэ дэ-

ман стра ва лі свае тан цы і спе вы, звыч кі 

і тра ды цыі. Бе ла рус кі пад во рак прад-

ста ві лі на род ная сту дыя дэ ка ра тыў на-

пры клад но га мас тац тва «Ча раў ні цы», 

гра мад скае аб' яд нан не ма гі лёў скіх ра-

мес ні каў «Шчы рая май стэр ня», Ма гі-

лёў скія фаб ры ка мас тац кіх вы ра баў і 

дзі ця чая шко ла мас тац тваў.

На строй на Ле нін скай ства ра юць 

мас та кі-шар жыс ты, клоў ны і «жы выя 

скульп ту ры» — іх удзел за бяс печ вае 

ін тэр ак тыў ная пля цоў ка «Ма ла дзёж ны 

рэт ра-бум». Сён ня ў пра гра ме так са ма 

ўра чыс тая цы ры мо нія ўру чэн ня што-

га до вай спе цы яль най прэ міі Ма гі лёў-

ска га гар вы кан ка ма «Да сяг нен не», 

ве ла кар на вал «Та бе, лю бі мы го рад 

на Дняп ры», лёг ка ат ле тыч ны пра бег 

«Да ро га да шчас ця», тэ ат ра лі за ва нае 

шэс це «Усім сэр цам з та бой, мой го-

рад род ны!», свя та «Ма гі лёў гас цін на 

за пра шае!» з пра гра май «Мой род ны 

кут» і вы ста вач на-кір ма шо вай экс па-

зі цы яй «Ма гі лёў шчы на май стра вая» і 

шмат ча го ін ша га не менш ці ка ва га. 

Удзел у свя точ ных ме ра пры ем ствах у 

Ма гі лё ве пры мае гу бер на тар скі ду ха-

вы ар кестр Туль скай аб лас ной фі лар-

мо ніі імя І. Мі хай лоў ска га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

чэр вень 44-га
Так вы гля да ла по ле біт вы за дзень да «бою».

Зва рот Яку ба Ко ла са.

Пар ты зан ская ста тыс ты ка.


