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Ула дзi мiр КАР НЕ ЕН КА
Да ва ен ны жыц цё вы шлях Ула дзi мi ра 

Кар не ен кi ма ла чым ад роз нi ваў ся

ад бiя гра фii со цень ты сяч яго ма ла дых 

су ай чын нi каў. На ра дзiў ся ў ся рэ дзi не 

лi пе ня 1924 го да ў вёс цы Гу бiн шчы-

на Кры чаў ска га ра ё на. Да вай ны па-

спеў атры маць ся рэд нюю аду ка цыю 

i пай шоў пра ца ваць у мяс цо вы кал-

гас — ся лян ская сям'я жы ла не за-

мож на. Там яго i за спе ла вай на. На 

той час уз рост Ула дзi мi ра Кар не ен кi 

быў не пры зыў ны — яму толь кi-толь кi 

споў нi ла ся сям нац цаць. Але гэ та не 

ста ла пе ра шко дай для яго, каб пай сцi 

ў пар ты зан скi атрад. Ва я ваў ён там да 

вы зва лен ня Кры чаў шчы ны ў кан цы 

1943 го да. Ад туль жа i быў пры зва ны 

ў Чыр во ную Ар мiю.

Ула дзi мiр Кар не ен ка тра пiў у ку ля-

мёт ную ро ту, якая ва я ва ла на 1-м Бе-

ла рус кiм фрон це ў скла дзе 1262-га 

страл ко ва га пал ка 380-й страл-

 ко вай ды вi зii. I ўжо праз два ме ся цы 

19-га до вы юнак зда быў ор дэн Сла вы 

III сту пе нi. 28 лю та га 1944 го да баi iш лi 

ка ля вёс кi Яна ва Бы хаў ска га ра ё на. 

Ку ля мёт чык Кар не ен ка вёў па нем-

цах пры цэль ны агонь, знi шчыў ка ля 

дзя сят ка за хоп нi каў.

Моц ныя баi на ўсхо дзе Бы хаў шчы ны 

пра цяг ва лi ся i праз ме сяц. Нем цы 

жорст ка бi лi ся за кож ны на се ле ны 

пункт, бо са вец кiя вой скi па гра жа лi 

пе ра рэ заць важ ную ар тэ рыю — чы-

гун ку Ма гi лёў—Жло бiн. Пад час вы-

зва лен ня вёс кi Крас нi ца яф рэй тар 

Кар не ен ка аса бiс та знi шчыў 25 нем-

цаў i пры му сiў на заўж ды за маў чаць 

руч ны ку ля мёт. Ва ро жая ку ля за ча-

пi ла i яго, але з по ля боя ён не сы-

шоў i пра цяг ваў стра чыць з ку ля мё та 

i да лей. Ка ман да ван не ды вi зii аца нi ла 

муж насць i ад ва гу, паў тор на ўзна га-

ро дзiў шы Ула дзi мi ра Якаў ле вi ча Ор-

дэ нам Сла вы III сту пе нi.

...5 лi пе ня 1944 го да Мiнск быў ужо 

вы зва ле ны. Але па блi зу га лоў на га бе-

ла рус ка га го ра да нем цы яшчэ за ста-

ва лi ся на сва iх па зi цы ях. У гэ ты дзень 

ра зам са сва iм ад дзя лен нем Ула дзi мiр 

Кар не ен ка ажыц ця вiў вель мi дзёрз кi 

рэйд. Ра зам са сва iм ад дзя лен нем ён

ціхенька пра нiк у раз мя шчэн не во ра га 

i, да ча каў шы ся зруч на га мо ман ту, па-

чаў трап на вес цi агонь па аку пан тах, 

знi шчыў шы iх не каль кi дзя сят каў. Дзя-

ку ю чы па нi цы, якая ўзня ла ся ся род 

нем цаў, вёс ка Бе лая Лу жа Сма ля-

вiц ка га ра ё на бы ла вы зва ле на з мi нi-

маль ны мi стра та мi. А вось ма лод ша му 

сяр жан ту Кар не ен ку, якi атры маў за

гэ тую апе ра цыю ор дэн Сла вы II сту пе нi, 

па шан ца ва ла ме ней. Ён быў цяж ка

па ра не ны i паў го да пра вёў у шпi та лi. 

Пас ля вяр тан ня ў род ны полк яго яшчэ 

ча ка лi баi ў Поль шчы i на Да лё кiм Ус-

хо дзе — су праць Япо нii.

Як жа ён стаў поў ным ка ва ле рам? 

Праз 25 га доў пас ля за кан чэн ня Вя-

лi кай Ай чын най, у 1970-м, Прэ зi ды ум 

Вяр хоў на га Са ве та СССР пе ра ўзна га-

ро дзiў Ула дзi мi ра Кар не ен ку ор дэ нам 

Сла вы I сту пе нi — за ўзор нае вы ка-

нан не за дан няў ка ман да ван ня. Тым 

са мым быў ад ме не ны за гад аб паў-

тор ным уз на га ро джан нi ор дэ нам Сла-

вы I сту пе нi — бо фак тыч на стар шы-

на Кар не ен ка быў ад зна ча ны двой чы 

за адзiн подз вiг. Ор дэн яму аса бiс та 

ўру чыў ва ен ны ка мi сар Кры чаў ска га 

ра ё на 9 мая 1971 го да — пас ля за-

кан чэн ня ба я вых дзе ян няў Ула дзi мiр 

Якаў ле вiч вяр нуў ся да ся бе на ра дзi-

му. Потым жыў у Магілёве, дзе і памёр 

10 мая 1996 го да. 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Ана то ль КЛЯШЧУ К (фо та).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ДЗЯ КУ Ю ЧЫ жон цы фран та вi ка Ула дзi мi ра 

Кар не ен кi — Уль я не Дзмiт ры еў не — мне па-

шчас цi ла ўба чыць i сфа та гра фа ваць са мо га поў на га 

ка ва ле ра. Спра ва ў тым, што ў той час Ула дзi мiр 

Якаў ле вiч быў пры ка ва ны да лож ка — вы нiк цяж ка га 

iн суль ту. Сем га доў Уль я на да гля да ла ве тэ ра на — 

кар мi ла, ву чы ла га ва рыць, ха дзiць, чы та ла яму га зе-

ты i кнi гi. Ка лi тра пiў у iх ква тэ ру — а жы лi Кар не ен кi 

ў той час у Ма гi лё ве, — гас па ды ня пры га да ла мне 

тое-сёе з фран та вой бiя гра фii му жа. Сам фран та вiк, 

слу ха ю чы на шу га вор ку, увесь час пла каў, iмк нуў ся 

неш та ска заць, маг чы ма, да поў нiць — ён усё ўсве-

дам ляў i ра зу меў.

— У Ва ло дзi на вай не быў цяж кi ку ля мёт — «Мак-

сiм», пра нёс яго на пля чах ад Бы ха ва да Бе ла сто ка, 

та му заў сё ды ка заў: са мае цяж кае на вай не — пе-

ра мя шчэн не, — пе ра каз ва ла ад iмя му жа Уль я на 

Дзмiт ры еў на. — У яго бы ло ча ты ры ра нен нi, у па лон 

ён не трап ляў. Iх ву чы лi: каб у па лон не тра пiць, дык 

гра на ту пад жы вот...

Час та ў мiр ныя га ды ве тэ ра на дай ма лi сны пра 

вай ну, пра тое, як нем цы iш лi ў контр ата ку. Кар не ен ка 

ка заў, што на фрон це нi ко лi не бы ло стра ху, хоць

да во дзi ла ся стра ляць ад кры та — акоп быў толь кi да 

по яса. Не ве рыў, што за б'юць, хоць ба чыў, як гi ну лi 

iн шыя...

А яшчэ Уль я на Дзмiт ры еў на зга да ла, як яны да

вай ны ра зам ха дзi лi ў ад ну вяс ко вую шко лу: яна — 

у сё мы клас, ён — у дзя вя ты. Па жа нi лi ся ў 1947 го дзе,

жы лi друж на — пе лi, тан ца ва лi. Ула дзi мiр пра ца ваў 

сак ра та ром сель ска га Са ве та i стар шы нёй кал га са. 

Для фо та здым ка Уль я на пе ра адзе ла му жа, па са-

дзi ла на ка на пу, але ор дэ ны не пры шпi лi ла, бо iх у 

ве тэ ра на на той час ужо не бы ло.

— Уз на га ро ды пра па лi, ка лi мы пе ра яз джа лi з Кры-

ча ва ў Ма гi лёў, — рас ка за ла жан чы на. — Але пра гэ та 

дзе ду мы не ка жам, каб не па ра нiць яго ду шу.

Зу сiм iн шая су стрэ ча ад бы ла ся ў Пiн ску з Львом 

Ха да но вi чам. Ве тэ ра ну на той час бы ло ўжо шэсць-

дзя сят шэсць га доў, як ка жуць, час за слу жа на га 

ад па чын ку. Але ён зу сiм не збi раў ся ад па чы ваць, 

па-ра ней ша му пра ца ваў на рач ным фло це.

— Я вы рас на Со жы i з ма лен ства ма рыў быць 

ма ра ком, на сiць цяль няш ку. Толь кi пас ля вай ны, 

на рэш це, на блi зiў ся да сва ёй мэ ты — па сту пiў у Го-

мель скi рач ны тэх нi кум, — ка заў поў ны ка ва лер.

Пра ся бе, свае пар ты зан скiя i фран та выя буд-

нi Леў Сяр ге е вiч не над та iмк нуў ся апа вя даць — 

маў ляў, ён ча ла век да во лi вя до мы, пра яго мно гiя 

га зе ты шмат пi са лi, i на огул не лю бiць ён вы хва-

ляц ца. Ад чу ва ла ся, што за гэ ты мi сло ва мi ста iць 

ча ла ве чая сцiп ласць. На ват для гэ та га парт рэ та 

Леў Сяр ге е вiч не ах вот на на кi нуў на ся бе свя точ-

ны пiн жак.

— Мы бы лi прос тыя сал да ты i не заў сё ды ве да лi, 

за што нас уз на га родж ва лi, — ка заў ве тэ ран. — Ра-

бi лi шмат ча го, але ка ман дзi ры ўсё ве да лi пра на шы 

по здвi гi i па да ва лi ра пар ты.

Ся род бе ла рус кiх поў ных ка ва ле раў ор дэ на 

сла вы Леў Ха да но вiч — адзiн з ты ту ла ва ных: на яго 

пiн жа ку, акра мя трох зо ра чак «сла вы», бы лi пры шпi-

ле ны яшчэ ча ты ры ор дэ ны — два ор дэ ны Чыр во най 

Зор кi, ор дэн Чыр во на га Сця га i ор дэн Ай чын най 

вай ны. Уба чыў шы маё здзiў лен не, ве тэ ран рас тлу-

ма чыў, як ад бi ра лi прэ тэн дэн таў на па рад Пе ра мо гi 

ў со рак пя тым у Маск ве: трэ ба бы ло мець ча ты ры 

ба я выя ор дэ ны, рост не ме ней за метр сем дзе сят, 

быць без фi зiч ных не да хо паў i атры маць ста ноў чую 

ха рак та рыс ты ку ад ка ман дзi ра.

Мы ру шы лi ў Пiн скi порт, дзе пра ца ваў ве тэ ран, — 

ён ха цеў па ка заць сваю наф та на лiў ную бар жу, на якой 

нёс мат рос кую вах ту. Да ро гай ста ры сал дат пры гад ваў 

роз ныя жыц цё выя гiс то рыi: «Ад ной чы, у шас цi дзя ся-

тыя, я ледзь не стра цiў свае ор дэ ны, а ўсё та му, што 

ве тэ ра ны бы лi не ў па ша не — фран та вi кам пе ра ста лi 

пла цiць гро шы за ба я выя ўзна га ро ды. У той час у ма ёй 

сям'i рас лi тры сы ны, двое з iх па сту пi лi, але не бы ло 

гро шай на iх ву чо бу. Та му i вы ра шыў аб мя няць свае 

«сла вы», па нёс у скуп ку. Скуп шчык пра ве рыў ме тал, 

але па ра iў не зда ваць ор дэ ны, збе раг чы на па мяць. 

Вель мi ўдзяч ны та му муд ра му ча ла ве ку!»

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

«Мы былі простыя сал даты...»

Леў ХА ДА НО ВIЧ
Ге рой на ша га апо ве ду 

меў вель мi па кру час ты ва-

ен ны шлях. Мяр куй це са мi: 

Льву Ха да но вi чу яшчэ не 

бы ло ва сям нац ца цi га доў, 

ка лi нем цы аку па ва лi яго 

род ную Кар мян шчы ну. Усё, 

што бы ло за яго пля чы ма, — 

скон ча ныя 9 кла саў. Зрэш-

ты, ча каць паў на лец ця, якое 

на дыш ло б у кан цы лiс та па-

да, юнак не стаў. Ён да даў 

са бе кры ху га доў i так тра-

пiў у ве рас нi 1941-га ў склад 

45-га страл ко ва га пал ка на 

Бран скi фронт.

.. .Ар лоў ска-Бран ская 

апе ра цыя, якая iш ла ў гэ-

ты час, ме ла мэ тай ска ваць 

на ступ нем цаў на туль скiм 

на прам ку, каб не даць iм 

акру жыць Маск ву з поўд ня. 

Сям нац цаць дзён Чыр во ная 

Ар мiя стрым лi ва ла там аку-

пан таў. За гэ ты час атры ма-

ла ся пад рых та ваць аба ро ну 

ру бя жоў ка ля Ту лы i Маск вы. 

На са мiм жа Бран скiм фрон-

це аб ста ноў ка бы ла вель мi 

на пру жа ная. Вер махт здо-

леў акру жыць час цi Чыр-

во най Ар мii, але i сам нёс 

цяж кiя стра ты.

У лi ку тых, хто пра ры-

ваў ся з акру жэн ня поз няй 

во сен ню 1941-га, быў i Леў 

Ха да но вiч. Яму па шан ца-

ва ла — за стаў ся жы вы. 

Але вый сцi да сва iх так i не 

здо ле лi. Спяр ша ён ра зам 

з не каль кi мi ба я вы мi та ва-

ры ша мi ар га нi за ваў не вя лi-

кi пар ты зан скi атрад, якi ў 

маi 1942-га ўлiў ся ў 1-ю Го-

мель скую пар ты зан скую 

бры га ду. Леў Ха да но вiч 

быў на кi ра ва ны ў склад ды-

вер сiй най гру пы. Дзя ку ю чы 

юна му пад рыў нi ку пад ад-

хон па ля цеў не адзiн ня мец кi 

эша лон.

У кан цы 1943 го да Леў 

Ха да но вiч дру гi раз за жыц-

цё быў пры зва ны ў Чыр во-

ную Ар мiю — яго пар ты зан-

ская бры га да ўз'яд на ла ся з 

час ця мi рэ гу ляр на га вой ска. 

Да лей лёс юнака быў звя за-

ны з 718-м страл ко вым пал-

ком, якi ўва хо дзiў у склад 

139-й страл ко вай ды вi зii 2-га 

Бе ла рус ка га фрон ту. Вось 

толь кi да вя ло ся змя нiць ква-

лi фi ка цыю — пад рыў нiк стаў 

раз вед чы кам.

...У ноч на 23 лi пе ня 

1944 го да па моч нiк ка ман-

дзi ра ўзво да сяр жант Ха-

да но вiч вы кон ваў важ нае 

да ру чэн не ка ман да ван ня — 

знi шчыць двух ва ро жых ка-

рэк цi роў шчы каў агню, якiя 

за се лi на ад ной з вы шынь 

па блi зу вёс кi ка ля Грод на. 

Зра бiў ён гэ та па спя хо ва, 

а на зад вяр нуў ся з каш-

тоў ны мi звест ка мi пра тое, 

як раз мя шча юц ца аг ня выя 

срод кi во ра га. За га дам па 

ды вi зii ён быў уз на га ро джа-

ны за гэ та ор дэ нам Сла вы 

III сту пе нi.

У кан цы 1944 го да баi 

пе ра мяс цi лi ся ўжо на тэ ры-

то рыю Поль шчы. У ноч на 

1 снеж ня наш ге рой ра зам 

з гру пай бай цоў здзейс нiў 

дзёрз кi рэйд. Яны пе ра адо-

ле лi ра ку не па да лёк ад го-

ра да Лом жа i пра нiк лi ў раз-

мя шчэн не пра цiў нi ка. Нем цы 

не па спе лi зра зу мець, што да 

ча го, як у iх блiн даж ад на за 

дру гой па ля це лi гра на ты. На 

аса бiс тым лi ку стар ша га сяр-

жан та Ха да но вi ча — знi шча-

ны стан ка вы ку ля мёт i два 

«язы кi». А праз тры тыд нi — 

i ор дэн Сла вы II сту пе нi.

А не ўза ба ве Леў Ха да-

но вiч стаў i поў ным ка ва ле-

рам ор дэ на. У ад ным з ба ёў 

у лю тым 1945-га, якiя iш лi на 

под сту пах да Гды нi, ён па-

блi зу вёс кi Слаў на здо леў 

за ха пiць ня мец ка га афi цэ ра 

ў па лон. Пры iм бы лi вель мi 

каш тоў ныя да ку мен ты, дзе 

змя шча лi ся ўсе звест кi пра 

пя рэд нi край аба ро ны пра-

цiў нi ка. Да ку мен ты ўжо рых-

та ва лi ся на под пiс ка ман-

ду ю ча му 2-га Бе ла рус ка га 

фрон та Мар ша лу Са вец ка га 

Са ю за Кан стан цi ну Ра ка соў-

ска му, як у скар бон ку за слуг 

Леў Сяр ге е вiч па клаў яшчэ 

адзiн учы нак, якi нель га бы-

ло аб мi нуць, — у кан цы са-

ка вi ка 1945 го да ён да ста-

вiў у са вец кае раз мя шчэн не 

35 па лон ных нем цаў.

Стар шы ну Ха да но вi ча 

прад стаў ля лi i да зван ня Ге-

роя Са вец ка га Са ю за. Але 

так скла ла ся, што за га дам 

па 49-й ар мii ён быў уз на га-

ро джа ны ор дэ нам Чыр во на га 

Сця га. У кра са вi ку 1945-га

ўзмоц не ны ўзвод раз -

вед кi фар сi ра ваў ра ку Одэр 

i ўтрым лi ваў не вя лi кi плац-

дарм, па куль не па да спе лi 

са вец кiя асноў ныя сi лы. Тых, 

хто здо леў вы жыць у той мя-

са руб цы, бы ло ня шмат. Ся-

род iх — i Леў Ха да но вiч.

...Яшчэ ў шко ле ў юна ка 

бы ла ад на ма ра — пра ца-

ваць на фло це. На жаль, 

праз ва ен ную вi ху ру ён здо-

леў ажыц ця вiць яе толь кi ў 

1947 го дзе, ка лi дэ ма бi лi за-

ваў ся з вой ска. Ён па сту пiў 

у Го мель скi рач ны тэх нi кум. 

Пас ля та го як яго скон чыў, 

быў на кi ра ва ны ў Пiнск, дзе 

i пра ца ваў стар шым дыс-

пет ча рам Днеп ра-Буг ска га 

тэх нiч на га ўчаст ка. Там жа 

i вый шаў на пен сiю.

Удзель нiк трох Па ра даў 

Пе ра мо гi — 1945, 1985 i 

1990 га доў. Па мёр у лi пе нi 

2007-га.

Му зей ная спра ваМу зей ная спра ва

Да кра нём ся 
да гiс то рыi?

3 лi пе ня 1945 го да ўба чыў свет ка ля ро вы свя точ-

ны ну мар «Звяз ды», пры све ча ны пер шай га да вi-

не вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх 

за хоп нi каў. А сён ня яго мож на бу дзе па ба чыць 

на экс прэс-вы стаў цы, якая пра хо дзiць ў Бе ла рус-

кiм дзяр жаў ным му зеi гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най 

вай ны.

«Звяз да» — адзi ная рэс пуб лi кан ская га зе та, якая 

вы хо дзi ла ў га ды вай ны на за ня тай во ра гам тэ ры то-

рыi — спа чат ку ў аку па ва ным Мiн ску (май—ве ра сень 

1942 го да), а пас ля ў пар ты зан скай зо не (з 27 сту дзе ня 

1943 го да да лi пе ня 1944). 10 лi пе ня 1944 го да «Звяз да» 

зноў па ча ла дру ка вац ца ў ста лi цы Бе ла ру сi.

Свя точ ны ну мар за 3 лi пе ня 1945 го да змя шчае вiн-

ша ван нi Мар ша лаў Са вец ка га Са ю за Г. К. Жу ка ва i 

А. М. Ва сi леў ска га, ге не ра ла ар мii I. Х. Баг ра мя на, вер шы бе-

ла рус кiх паэ таў i ўспа мi ны пра бiт ву за вы зва лен не кра i ны.

Так са ма на Дзень Не за леж нас цi ў фае за лы Пе ра мо-

гi му зея бу дзе пра ца ваць ча со вая экс па зi цыя «З трэ цiм 

лi пе ня».

Ад бу дзец ца прэ зен та цыя пра гра мы «Юны эк скур са-

вод». Сем'i з ма лы мi на вед валь нi ка мi мо гуць за вi таць 

у iн тэр ак тыў ную зо ну «Ляс ная шко ла», дзе цi паў дзель-

нi ча юць у май стар-кла сах «Плас ты лi на вы жы ва пiс» i 

«Сiм ва лы Бе ла ру сi».

У фае му зея су мес на з РУП «Бел пош та» 3 лi пе ня 

бу дзе ла дзiц ца ак цыя «Ад пра вiм вест ку ве тэ ра ну», а на 

пля цоў цы по бач з му зе ем, дзе зна хо дзiц ца ле ген дар ны 

са ма лёт Iл-2, прой дзе iн тэр ак тыў ная пра гра ма «Сцяг 

Пе ра мо гi».

Ма бiль ны му зей бу дзе пра ца ваць у Цэнт раль ным дзi-

ця чым пар ку iмя М. Гор ка га, дзе 3 лi пе ня пра хо дзiць 

ма ра фон «Пе ра мо га-75: да ро га мi муж нас цi i сла вы». 

Пе ра соў ная экс па зi цыя Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 

гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны рас ка жа пра подз вi гi, 

якiя здзяйс ня лi ся ў бе ла рус кiх га ра дах, i па зна ё мiць з 

ге ро я мi тых па дзей.

Свя точ ную пра гра му пад рых та ва лi i ў фi лi яле му зея 

«Ста рая гра нi ца», якi зна хо дзiц ца ў па сёл ку Стань ка ва 

Дзяр жын ска га ра ё на. Для гас цей пра вя дуць бяс плат ную 

эк скур сiю па комп лек се, па ка жуць iм ар хiў ную кi на хро нi ку 

аб вы зва лен нi Бе ла ру сi. Бу дзе пра ца ваць iн тэр ак тыў ная 

пля цоў ка (з тэ ма тыч ны мi гуль нёй i май стар-кла са мi).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кур ган Сла вы быў ура чыс та ад кры ты ў лi пе нi 

1969 го да, на 25-ю га да вi ну вы зва лен ня Бе ла ру сi. 

Да яго ства рэн ня ме ла да чы нен не ка ля мiль ё на ча-

ла век — жы ха ры Мiн ска i Мiн скай воб лас цi, ве тэ ра-

ны вай ны, вай скоў цы, ра бо чыя, сту дэн ты, школь нi кi 

пры но сi лi сю ды жме нi зям лi. На вяр шы ню кур га на 

бы ла да стаў ле на зям ля з га ра доў-ге ро яў Маск вы, 

Ле нiн гра да, Кi е ва, Вал га гра да, Се ва сто па ля, Адэ-

сы, Брэсц кай крэ пас цi-ге роя i на се ле ных пунк таў, 

вя до мых дзя ку ю чы ба я вым i пра цоў ным подз вi гам. 

У пад нож жы кур га на за му ра ва на кап су ла з на ка-

зам на шчад кам.

Све жыя фар бы
Ме на вi та Кур ган Сла вы — адзiн з тых ме ма-

ры я лаў, якi ак тыў на «пра цуе» на па тры я тыч нае 

вы ха ван не. Сён ня тут пры ма юць пры ся гу сал да ты, 

ус кла да юць квет кi вя сель ныя па ры, ка ля пад нож-

жа Кур га на Сла вы пра хо дзяць вы пуск ныя Ака дэ мii 

Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў, сю ды пры яз джа юць 

за меж ныя дэ ле га цыi. Нi ад но буй ное маш таб нае 

ме ра пры ем ства, якое пра во дзiц ца Фе дэ ра цы яй 

праф са юзаў Бе ла ру сi, не абы хо дзiц ца без на вед-

ван ня ме ма ры я ла. Гэ тая ар га нi за цыя ўжо доў гiя 

га ды зай ма ец ца рэ стаў ра цы яй Кур га на Сла вы i 

на паў нен нем яго но вы мi сiм ва ла мi i дэ та ля мi, якiя 

да зво ляць на вед валь нi кам больш да ве дац ца пра 

гiс то рыю Вя лi кай Ай чын най вай ны.

Пер шыя ра бо ты па на вя дзен нi па рад ку на ме-

ма ры я ле ад бы лi ся яшчэ ў 2004 го дзе. Фе дэ ра-

цыя праф са юзаў вы сту пi ла за тое, што не аб ход-

на раз вi ваць му зей ба я вой тэх нi кi пад ад кры тым 

не бам.

«Фе дэ ра цыя праф са юзаў з'яў ля ец ца са май ма-

са вай гра мад скай ар га нi за цы яй, якая аб' яд ноў вае 

чатыры мiль ё ны чле наў праф са юзаў па ўсёй кра i не. 

У нас ва ўсiх струк ту рах ёсць ма ла дзёж ныя са ве ты. 

Ся род на шых чле наў не толь кi пра цоў ная мо ладзь, 

але i на ву чэн цы ся рэд нiх i вы шэй шых на ву чаль-

ных уста ноў. Та му ар га нi за цыя ўдзя ляе вя лi кую 

ўва гу ра бо це з гэ тай ка тэ го ры яй у аду ка цый най, 

куль тур най, спар тыў най га лi не i, ка неш не, кла по-

цiц ца пра па тры я тыч нае вы ха ван не, — за ўва жае 

на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня па куль ту ры i 

гра мад скай ра бо це апа ра та Са ве та ФПБ Ар цём 

IГ НА ЦЕН КА. — Вя лi кая коль касць хлоп цаў i дзяў-

чат вы хо дзiць на су бот нi кi, бя рэ ўдзел у ра бо це па 

доб ра ўпа рад ка ван нi. Акра мя Кур га на Сла вы, ёсць 

вя лi кая коль касць пом нi каў, ме ма ры я лаў, абел iс-

каў, мес цаў во iн скiх па ха ван няў, брац кiх ма гiл, якi мi 

апя ку юц ца праф са ю зы. На ця пе раш нi мо мант у нас

больш за чатыры ты ся чы аб' ек таў, за якi мi за ма ца ва ны 

праф са юз ныя ар га нi за цыi. На па ста ян най асно ве 

яны пра вод зяць ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi: 

не дзе кла дуць плiт ку, дзесь цi ста вяць ага ро джу, 

пры бi ра юць. Ся род най буй ней шых аб' ек таў, якiя 

ку ры ру юць праф са ю зы аб лас но га i ра ён на га ўзроў-

няў, — тэ ры то рыя брац кай ма гi лы ла ге ра-шпi та ля 

«Рэ вiр» (Брэсц кая воб ласць), комп лекс «Пра рыў» 

(Вi цеб ская воб ласць). На Гро дзен шчы не шэф ства 

ўзя та над комп лек сам «Ша ву лi чы» — вёс кай, якая 

паў та ры ла лёс Ха ты нi».

Фе дэ ра цыя праф са юзаў ак тыў на ўза е ма дзей нi-

чае з Бе ла рус кiм рэс пуб лi кан скiм са юзам мо ла дзi, 

ве тэ ран скай i пi я нер скай ар га нi за цы я мi, Мi нiс тэр-

ствам аду ка цыi.

Маш таб ныя ме ра пры ем ствы па ад наў лен нi Кур-

га на Сла вы па ча лi ся ў 2015 го дзе i бы лi пры мер-

ка ва ны да 70-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi. Дзя ку ю чы 

на ма ган ням праф са ю за ме ма ры ял знач на аб на вiў 

аб лiч ча. Бы лi ад ноў ле ны ўсе пры ступ кi (да агляд-

най пля цоў кi вя дуць дзве лес вi цы — у кож най па 

241 пры ступ цы). Упер шы ню ў гiс то рыi ме ма ры я ла 

на iм бы ло за ме не на тра вя ное по кры ва. Кур ган — 

тое мес ца, дзе па ста ян на све цiць сон ца, та му ў 

спя кот нае ле та тра ва вы га ра ла i пом нiк вы гля даў 

ру дым. Бы ло пры ня та ра шэн не пад няць ста ры дзё-

ран, уста на вiць ан ты кра то вую сет ку, пра вес цi сiс-

тэ му па лi ву i па клас цi но вую ру лон ную тра ву. Як 

вы нiк — сён ня да гле джа ны кур ган улет ку зе ля нее, 

не за леж на ад на двор'я.

Так са ма ў 2015 го дзе бы ла зроб ле на ўнi каль ная 

пад свет ка, — ме ма ры ял не пра па дае ўна чы i пры-

цяг вае ўва гу па да рож нi каў. На ват у поз нi час на 

пры ступ ках, што вя дуць да вяр шы нi, сён ня мож на 

ба чыць на вед валь нi каў.

У 2016 го дзе з iнi цы я ты вы Фе дэ ра цыi праф са ю-

заў быў уста ноў ле ны кас кад со неч ных ба та рэй. 

Энер гiя вы ка рыс тоў ва ец ца для нач ной пад свет кi 

ме ма ры я ла. Да рэ чы, та кая на вiн ка — адзiн з па-

сы лаў для су час нi каў: дзя ку ю чы подз вi гу на шых 

пра дзе даў мы жы вём пад чыс тым не бам, без ды му 

i гру ка ту ад сна ра даў, i нам мо жа слу жыць мiр нае 

сон ца.

Так са ма ад рэ стаў ра ва ны ма за i ка, ба рэль е фы.

Коль касць на вед ван няў Кур га на Сла вы па ста ян-

на рас це, та му праф са юз ныя ра бот нi кi ў 2018 го дзе 

пры ня лi ра шэн не аб уста ноў цы iн фар ма цый ных 

план шэ таў, якiя бу дуць зна ё мiць гас цей з па дзея мi, 

што ад бы ва лi ся ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. 

Адзiн са стэн даў па каз вае су час ную не за леж ную 

Бе ла русь, яе пры го жыя мяс цi ны, зна ка выя прад-

пры ем ствы, ад ноў ле ныя i ма дэр нi за ва ныя за апош-

нiя 25 га доў. Iн фар ма цыя на план шэ тах па да дзе на 

на бе ла рус кай, рус кай i анг лiй скай мо вах.

На 75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сi му зей пад 

ад кры тым не бам па поў нiў ся штур ма вi ком Iл-2, са-

бра ным з ары гi наль ных дэ та ляў, пры чым част кi для 

яго рэ кан струк цыi па сту па лi з роз ных кут коў бы ло-

га Са ю за. Та кiя са ма лё ты ады гра лi важ ную ро лю 

ў вы зва лен нi Бе ла ру сi i на огул у гiс то рыi Дру гой 

су свет най вай ны — не вы пад ко ва iх пра зва лi «ля-

ту чы мi тан ка мi» i «чор най смер цю». Гэ тая ма шы на 

па аб' ёме вы пус ку ад на з са мых ма са вых у гiс то рыi 

авiя цыi — за га ды вай ны бы ло вы раб ле на больш 

за 36 ты сяч. Да рэ чы, на ўра чыс тым ад крыц цi штур-

ма вi ка ў экс па зi цыi ме ма ры я ла «Кур ган Сла вы» 

пры сут нi чаў сын ле ген дар на га лёт чы ка, двой чы 

Ге роя Са вец ка га Са ю за Ле а нi да Бя ды.

Сё ле та по бач з ле ген дар ны мi тан кам Т-34 i са-

ма лё там Iл-2 бу дзе ўста ля ва на яшчэ ад на сла ву тая 

ба я вая ма шы на — «Ка цю ша». Упер шы ню яна бы ла 

апра ба ва на ў ба ях за Ор шу ў лi пе нi 1941 го да. Пла-

ну ец ца зла дзiць свят ло-шу ма-ды ма вое шоу, пi ра-

тэх нi ка бу дзе iмi та ваць залп ле ген дар най ма шы ны. 

Так са ма бу дзе за кла дзе на па мят ная зор ка i з'я вiц ца 

но вы стэнд, пры све ча ны «Ка цю шы».

Пла ны на бу ду чы ню
Па сту по ва Кур ган Сла вы пе ра тва ра ец ца ў шы-

коў ны аду ка цый ны пра ект, пры чым кож ны но вы 

аб' ект — гэ та маг чы масць рас ка заць пра роз ныя 

ста рон кi гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны.

На жаль, праз пан дэ мiю сё ле та Фе дэ ра цыi праф-

са юзаў не ўда ло ся здзейс нiць яшчэ ад ну цi ка вую 

за дум ку — вяс ной пла на ва ла ся вы сад ка алеi з са-

джан цаў, пры ве зе ных з га ра доў-ге ро яў. У пла нах 

так са ма ства рэн не iн фар ма цый най вiр ту аль най 

пля цоў кi i сiс тэ мы QR-ка дзi ра ван ня, каб на вед валь-

нi кi маг лi пры да па мо зе су час ных тэх на ло гiй больш 

да ве дац ца пра гiс то рыю Вя лi кай Ай чын най вай ны. 

Вя лi ся пе ра мо вы з ма бiль ны мi апе ра та ра мi, каб на 

тэ ры то рыi комп лек су быў Wi-Fi — усё ж у за меж-

ных гас цей, якiя пры яз джа юць на Кур ган Сла вы, 

не заў сё ды ёсць ма бiль ны iн тэр нэт, а ў роў мiн гу ён 

вель мi да ра гi.

Ся род iдэй, якiя раз гля да юц ца Фе дэ ра цы яй 

праф са юзаў, — ства рэн не 3D-эк скур сii, каб ка-

рыс таль нi кi, што за хо дзяць на сайт, маг лi больш 

да ве дац ца пра ме ма ры ял.

Маг чы ма, у бу ду чым тут з'я вяц ца i аў ды ё гi ды — 

ва ўся кiм ра зе, та кое пы тан не пра пра цоў ва ец ца, бо 

час та на Кур ган Сла вы пры яз джае ад ра зу не каль кi 

эк скур сiй ных груп, та му па то кi ту рыс таў не аб ход на 

раз мя жоў ваць i за бяс печ ваць iн фар ма цы яй.

У доб ры шлях
У Фе дэ ра цыю праф са юзаў Бе ла ру сi па сту па ла 

шмат зва ро таў як ад асоб ных гра ма дзян, так i ад 

цэ лых груп (на прык лад, пад ад ным са зва ро таў 

пад пi са ла ся ка ля 500 ча ла век) з прось бай пус цiць 

аў то бус, каб лю дзi, у якiх ня ма ўлас на га аў та ма бi ля, 

маг лi на вед ваць Кур ган Сла вы. «З гэ тай пра па но-

вай мы вы хо дзi лi на роз ныя струк ту ры: Мi набл вы-

кан кам, Ад мi нiст ра цыю Прэ зi дэн та, Мi набл транс i 

iн шыя, — рас каз вае Ар цём Iг на цен ка. — Су мес ны мi 

на ма ган ня мi мы па ста вi лi там пры пы нач ны пункт. 

I ўжо атры ма лi па ве дам лен не ад Мiнск ага аб лас но га

вы ка наў ча га ка мi тэ та, што ту ды ў па рад ку экс пе ры-

мен та з лю та га 2020 го да ар га нi за ва на вы ка нан не 

рэй саў па марш ру це № 395В «Мiнск—Сма ля вi чы» 

з пра хо джан нем пры пы нач на га пунк та «Кур ган 

Сла вы», якi здзяйс няе два аба рот ныя рэй сы па 

вы хад ных днях».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПРЫ СТУП КI ПОДЗВІГУ
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