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«Мы былі простыя салдаты...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Д

ЗЯКУЮЧЫ жонцы франтавiка Уладзiмiра
Карнеенкi — Ульяне Дзмiтрыеўне — мне пашчасцiла ўбачыць i сфатаграфаваць самога поўнага
кавалера. Справа ў тым, што ў той час Уладзiмiр
Якаўлевiч быў прыкаваны да ложка — вынiк цяжкага
iнсульту. Сем гадоў Ульяна даглядала ветэрана —
кармiла, вучыла гаварыць, хадзiць, чытала яму газеты i кнiгi. Калi трапiў у iх кватэру — а жылi Карнеенкi
ў той час у Магiлёве, — гаспадыня прыгадала мне
тое-сёе з франтавой бiяграфii мужа. Сам франтавiк,
слухаючы нашу гаворку, увесь час плакаў, iмкнуўся
нешта сказаць, магчыма, дапоўнiць — ён усё ўсведамляў i разумеў.
— У Валодзi на вайне быў цяжкi кулямёт — «Максiм», пранёс яго на плячах ад Быхава да Беластока,
таму заўсёды казаў: самае цяжкае на вайне — перамяшчэнне, — пераказвала ад iмя мужа Ульяна
Дзмiтрыеўна. — У яго было чатыры раненнi, у палон
ён не трапляў. Iх вучылi: каб у палон не трапiць, дык
гранату пад жывот...
Часта ў мiрныя гады ветэрана даймалi сны пра
вайну, пра тое, як немцы iшлi ў контратаку. Карнеенка

Леў ХАДАНОВIЧ
Герой нашага аповеду
меў вельмi пакручасты ваенны шлях. Мяркуйце самi:
Льву Хадановiчу яшчэ не
было васямнаццацi гадоў,
калi немцы акупавалi яго
родную Кармяншчыну. Усё,
што было за яго плячыма, —
скончаныя 9 класаў. Зрэшты, чакаць паўналецця, якое
надышло б у канцы лiстапада, юнак не стаў. Ён дадаў
сабе крыху гадоў i так трапiў у вераснi 1941-га ў склад
45-га стралковага палка на
Бранскi фронт.
...Ар лоў ска-Бран ская
аперацыя, якая iшла ў гэты час, мела мэтай скаваць
наступ немцаў на тульскiм
напрамку, каб не даць iм
акружыць Маскву з поўдня.
Сямнаццаць дзён Чырвоная
Армiя стрымлiвала там акупантаў. За гэты час атрымалася падрыхтаваць абарону
рубяжоў каля Тулы i Масквы.
На самiм жа Бранскiм фронце абстаноўка была вельмi
напружаная. Вермахт здолеў акру жыць часцi Чырвонай Армii, але i сам нёс
цяжкiя страты.
У лiку тых, хто прарываўся з акру жэння позняй
восенню 1941-га, быў i Леў
Хадановiч. Яму пашанцава ла — за стаўся жы вы.
Але выйсцi да сваiх так i не
здолелi. Спярша ён разам
з некалькiмi баявымi таварышамi арганiзаваў невялiкi партызанскi атрад, якi ў
маi 1942-га ўлiўся ў 1-ю Гомель скую пар ты зан скую
бры га ду. Леў Ха да но вiч
быў накiраваны ў склад дыверсiйнай групы. Дзякуючы
юнаму падрыўнiку пад адхон паляцеў не адзiн нямецкi
эшалон.
У канцы 1943 года Леў
Хадановiч другi раз за жыццё быў прызваны ў Чырвоную Армiю — яго партызанская брыгада ўз'ядналася з
часцямi рэгулярнага войска.
Далей лёс юнака быў звязаны з 718-м стралковым палком, якi ўваходзiў у склад

казаў, што на фронце нiколi не было страху, хоць
даводзiлася страляць адкрыта — акоп быў толькi да
пояса. Не верыў, што заб'юць, хоць бачыў, як гiнулi
iншыя...
А яшчэ Ульяна Дзмiтрыеўна згадала, як яны да
вайны разам хадзiлi ў адну вясковую школу: яна —
у сёмы клас, ён — у дзявяты. Пажанiлiся ў 1947 годзе,
жылi дружна — пелi, танцавалi. Уладзiмiр працаваў
сакратаром сельскага Савета i старшынёй калгаса.
Для фотаздымка Ульяна пераадзела мужа, пасадзiла на канапу, але ордэны не прышпiлiла, бо iх у
ветэрана на той час ужо не было.
— Узнагароды прапалi, калi мы пераязджалi з Крычава ў Магiлёў, — расказала жанчына. — Але пра гэта
дзеду мы не кажам, каб не паранiць яго душу.

139-й стралковай дывiзii 2-га
Беларускага фронту. Вось
толькi давялося змянiць квалiфiкацыю — падрыўнiк стаў
разведчыкам.
...У ноч на 23 лi пе ня
1944 года памочнiк камандзiра ўзвода сяржант Хадановiч выконваў важнае
даручэнне камандавання —
знiшчыць двух варожых карэкцiроўшчыкаў агню, якiя
заселi на адной з вышынь
паблiзу вёскi каля Гродна.
Зрабiў ён гэта паспяхова,
а назад вярнуўся з каштоўнымi звесткамi пра тое,
як размяшчаюцца агнявыя
сродкi ворага. Загадам па
дывiзii ён быў узнагароджаны за гэта ордэнам Славы
III ступенi.
У канцы 1944 года баi
перамясцiлiся ўжо на тэрыторыю Польшчы. У ноч на
1 снежня наш герой разам
з групай байцоў здзейснiў
дзёрзкi рэйд. Яны пераадолелi раку непадалёк ад горада Ломжа i пранiклi ў размяшчэнне працiўнiка. Немцы
не паспелi зразумець, што да
чаго, як у iх блiндаж адна за
другой паляцелi гранаты. На
асабiстым лiку старшага сяржанта Хадановiча — знiшчаны станкавы кулямёт i два
«языкi». А праз тры тыднi —
i ордэн Славы II ступенi.
А неўзабаве Леў Хадановiч стаў i поўным кавалерам ордэна. У адным з баёў
у лютым 1945-га, якiя iшлi на
подступах да Гдынi, ён паблiзу вёскi Слаўна здолеў
захапiць нямецкага афiцэра
ў палон. Пры iм былi вельмi
каштоўныя дакументы, дзе
змяшчалiся ўсе звесткi пра
пярэднi край абароны працiўнiка. Дакументы ўжо рыхтавалiся на подпiс камандуючаму 2-га Беларускага
фронта Маршалу Савецкага
Саюза Канстанцiну Ракасоўскаму, як у скарбонку заслуг
Леў Сяргеевiч паклаў яшчэ
адзiн учынак, якi нельга было абмiнуць, — у канцы сакавiка 1945 года ён даставiў у савецкае размяшчэнне
35 палонных немцаў.

Зусiм iншая сустрэча адбылася ў Пiнску з Львом
Хадановiчам. Ветэрану на той час было ўжо шэсцьдзясят шэсць гадоў, як кажуць, час заслужанага
адпачынку. Але ён зусiм не збiраўся адпачываць,
па-ранейшаму працаваў на рачным флоце.
— Я вырас на Сожы i з маленства марыў быць
мараком, насiць цяльняшку. Толькi пасля вайны,
нарэшце, наблiзiўся да сваёй мэты — паступiў у Гомельскi рачны тэхнiкум, — казаў поўны кавалер.
Пра сябе, свае партызанскiя i франтавыя буднi Леў Сяргеевiч не надта iмкнуўся апавядаць —
маўляў, ён чалавек даволi вядомы, пра яго многiя
газеты шмат пiсалi, i наогул не любiць ён выхваляцца. Адчувалася, што за гэтымi словамi стаiць
чалавечая сцiпласць. Нават для гэтага партрэта

Леў Сяргеевiч неахвотна накiнуў на сябе святочны пiнжак.
— Мы былi простыя салдаты i не заўсёды ведалi,
за што нас узнагароджвалi, — казаў ветэран. — Рабiлi шмат чаго, але камандзiры ўсё ведалi пра нашы
поздвiгi i падавалi рапарты.
Сярод беларускiх поўных кавалераў ордэна
славы Леў Хадановiч — адзiн з тытулаваных: на яго
пiнжаку, акрамя трох зорачак «славы», былi прышпiлены яшчэ чатыры ордэны — два ордэны Чырвонай
Зоркi, ордэн Чырвонага Сцяга i ордэн Айчыннай
вайны. Убачыўшы маё здзiўленне, ветэран растлумачыў, як адбiралi прэтэндэнтаў на парад Перамогi
ў сорак пятым у Маскве: трэба было мець чатыры
баявыя ордэны, рост не меней за метр семдзесят,

Уладзiмiр КАРНЕЕНКА

Стар шы ну Ха да но вi ча
прадстаўлялi i да звання Героя Савецкага Саюза. Але
так склалася, што загадам
па 49-й армii ён быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага
Сцяга. У красавiку 1945-га
ўзмоц не ны ўзвод раз ведкi фарсiраваў раку Одэр
i ўтрымлiваў невялiкi плацдарм, пакуль не падаспелi

савецкiя асноўныя сiлы. Тых,
хто здолеў выжыць у той мясарубцы, было няшмат. Сярод iх — i Леў Хадановiч.
...Яшчэ ў школе ў юнака
была адна мара — працаваць на флоце. На жаль,
праз ваенную вiхуру ён здолеў ажыццявiць яе толькi ў
1947 годзе, калi дэмабiлiзаваўся з войска. Ён паступiў

у Гомельскi рачны тэхнiкум.
Пасля таго як яго скончыў,
быў накiраваны ў Пiнск, дзе
i працаваў старшым дыспетчарам Днепра-Бугскага
тэхнiчнага ўчастка. Там жа
i выйшаў на пенсiю.
Удзельнiк трох Парадаў
Перамогi — 1945, 1985 i
1990 гадоў. Памёр у лiпенi
2007-га.

Даваенны жыццёвы шлях Уладзiмiра
Карнеенкi мала чым адрознiваўся
ад бiяграфii соцень тысяч яго маладых
суайчыннiкаў. Нарадзiўся ў сярэдзiне
лiпеня 1924 года ў вёсцы Губiншчына Крычаўскага раёна. Да вайны паспеў атрымаць сярэднюю адукацыю
i пайшоў працаваць у мясцовы калгас — сялянская сям'я жыла незаможна. Там яго i заспела вайна. На
той час узрост Уладзiмiра Карнеенкi
быў непрызыўны — яму толькi-толькi
споўнiлася сямнаццаць. Але гэта не
стала перашкодай для яго, каб пайсцi
ў партызанскi атрад. Ваяваў ён там да
вызвалення Крычаўшчыны ў канцы
1943 года. Адтуль жа i быў прызваны
ў Чырвоную Армiю.
Уладзiмiр Карнеенка трапiў у кулямётную роту, якая ваявала на 1-м Беларускiм фронце ў складзе 1262-га
страл ко ва га пал ка 380-й стралковай дывiзii. I ўжо праз два месяцы
19-гадовы юнак здабыў ордэн Славы
III ступенi. 28 лютага 1944 года баi iшлi
каля вёскi Янава Быхаўскага раёна.
Кулямётчык Карнеенка вёў па нем-

цах прыцэльны агонь, знiшчыў каля
дзясятка захопнiкаў.
Моцныя баi на ўсходзе Быхаўшчыны
працягвалiся i праз месяц. Немцы
жорстка бiлiся за кожны населены
пункт, бо савецкiя войскi пагражалi
перарэзаць важную артэрыю — чыгунку Магiлёў—Жлобiн. Падчас вызвалення вёскi Краснiца яфрэйтар
Карнеенка асабiста знiшчыў 25 немцаў i прымусiў назаўжды замаўчаць
ручны кулямёт. Варожая куля зачапiла i яго, але з поля боя ён не сышоў i працягваў страчыць з кулямёта
i далей. Камандаванне дывiзii ацанiла
мужнасць i адвагу, паўторна ўзнагародзiўшы Уладзiмiра Якаўлевiча Ордэнам Славы III ступенi.
...5 лiпеня 1944 года Мiнск быў ужо
вызвалены. Але паблiзу галоўнага беларускага горада немцы яшчэ заставалiся на сваiх пазiцыях. У гэты дзень
разам са сваiм аддзяленнем Уладзiмiр
Карнеенка ажыццявiў вельмi дзёрзкi
рэйд. Разам са сваiм аддзяленнем ён
ціхенька пранiк у размяшчэнне ворага
i, дачакаўшыся зручнага моманту, пачаў трапна весцi агонь па акупантах,
знiшчыўшы iх некалькi дзясяткаў. Дзякуючы панiцы, якая ўзнялася сярод

ПРЫСТУПКI ПОДЗВІГУ
Курган Славы быў урачыста адкрыты ў лiпенi
1969 года, на 25-ю гадавiну вызвалення Беларусi.
Да яго стварэння мела дачыненне каля мiльёна чалавек — жыхары Мiнска i Мiнскай вобласцi, ветэраны вайны, вайскоўцы, рабочыя, студэнты, школьнiкi
прыносiлi сюды жменi зямлi. На вяршыню кургана
была дастаўлена зямля з гарадоў-герояў Масквы,
Ленiнграда, Кiева, Валгаграда, Севастопаля, Адэсы, Брэсцкай крэпасцi-героя i населеных пунктаў,
вядомых дзякуючы баявым i працоўным подзвiгам.
У падножжы кургана замуравана капсула з наказам нашчадкам.

Свежыя фарбы
Менавiта Курган Славы — адзiн з тых мемарыялаў, якi актыўна «працуе» на патрыятычнае
выхаванне. Сёння тут прымаюць прысягу салдаты,
ускладаюць кветкi вясельныя пары, каля падножжа Кургана Славы праходзяць выпускныя Акадэмii
Мiнiстэрства ўнутраных спраў, сюды прыязджаюць
замежныя дэлегацыi. Нi адно буйное маштабнае
мерапрыемства, якое праводзiцца Федэрацыяй
прафсаюзаў Беларусi, не абыходзiцца без наведвання мемарыяла. Гэтая арганiзацыя ўжо доўгiя
гады займаецца рэстаўрацыяй Кургана Славы i
напаўненнем яго новымi сiмваламi i дэталямi, якiя
дазволяць наведвальнiкам больш даведацца пра
гiсторыю Вялiкай Айчыннай вайны.
Першыя работы па навядзеннi парадку на мемарыяле адбылiся яшчэ ў 2004 годзе. Федэрацыя прафсаюзаў выступiла за тое, што неабходна развiваць музей баявой тэхнiкi пад адкрытым
небам.
«Федэрацыя прафсаюзаў з'яўляецца самай масавай грамадскай арганiзацыяй, якая аб'ядноўвае
чатыры мiльёны членаў прафсаюзаў па ўсёй краiне.
У нас ва ўсiх структурах ёсць маладзёжныя саветы.
Сярод нашых членаў не толькi працоўная моладзь,
але i навучэнцы сярэднiх i вышэйшых навучальных устаноў. Таму арганiзацыя ўдзяляе вялiкую
ўвагу рабоце з гэтай катэгорыяй у адукацыйнай,
культурнай, спартыўнай галiне i, канешне, клапоцiцца пра патрыятычнае выхаванне, — заўважае
начальнiк галоўнага ўпраўлення па культуры i
грамадскай рабоце апарата Савета ФПБ Арцём

IГНАЦЕНКА. — Вялiкая колькасць хлопцаў i дзяўчат выходзiць на суботнiкi, бярэ ўдзел у рабоце па
добраўпарадкаваннi. Акрамя Кургана Славы, ёсць
вялiкая колькасць помнiкаў, мемарыялаў, абелiскаў, месцаў воiнскiх пахаванняў, брацкiх магiл, якiмi
апякуюцца прафсаюзы. На цяперашнi момант у нас
больш за чатыры тысячы аб'ектаў, за якiмi замацаваны
прафсаюзныя арганiзацыi. На пастаяннай аснове
яны праводзяць работы па добраўпарадкаваннi:
недзе кладуць плiтку, дзесьцi ставяць агароджу,
прыбiраюць. Сярод найбуйнейшых аб'ектаў, якiя
курыруюць прафсаюзы абласнога i раённага ўзроўняў, — тэрыторыя брацкай магiлы лагера-шпiталя
«Рэвiр» (Брэсцкая вобласць), комплекс «Прарыў»
(Вiцебская вобласць). На Гродзеншчыне шэфства
ўзята над комплексам «Шавулiчы» — вёскай, якая
паўтарыла лёс Хатынi».
Федэрацыя прафсаюзаў актыўна ўзаемадзейнiчае з Беларускiм рэспублiканскiм саюзам моладзi,
ветэранскай i пiянерскай арганiзацыямi, Мiнiстэрствам адукацыi.
Маштабныя мерапрыемствы па аднаўленнi Кургана Славы пачалiся ў 2015 годзе i былi прымеркаваны да 70-годдзя Вялiкай Перамогi. Дзякуючы
намаганням прафсаюза мемарыял значна абнавiў
аблiчча. Былi адноўлены ўсе прыступкi (да агляднай пляцоўкi вядуць дзве лесвiцы — у кожнай па
241 прыступцы). Упершыню ў гiсторыi мемарыяла
на iм было заменена травяное покрыва. Курган —
тое месца, дзе пастаянна свецiць сонца, таму ў
спякотнае лета трава выгарала i помнiк выглядаў
рудым. Было прынята рашэнне падняць стары дзёран, устанавiць антыкратовую сетку, правесцi сiстэму палiву i пакласцi новую рулонную траву. Як
вынiк — сёння дагледжаны курган улетку зелянее,
незалежна ад надвор'я.
Таксама ў 2015 годзе была зроблена ўнiкальная
падсветка, — мемарыял не прападае ўначы i прыцягвае ўвагу падарожнiкаў. Нават у познi час на
прыступках, што вядуць да вяршынi, сёння можна
бачыць наведвальнiкаў.
У 2016 годзе з iнiцыятывы Федэрацыi прафсаюзаў быў устаноўлены каскад сонечных батарэй.
Энергiя выкарыстоўваецца для начной падсветкi
мемарыяла. Дарэчы, такая навiнка — адзiн з пасылаў для сучаснiкаў: дзякуючы подзвiгу нашых
прадзедаў мы жывём пад чыстым небам, без дыму

i грукату ад снарадаў, i нам можа служыць мiрнае
сонца.
Таксама адрэстаўраваны мазаiка, барэльефы.
Колькасць наведванняў Кургана Славы пастаянна расце, таму прафсаюзныя работнiкi ў 2018 годзе
прынялi рашэнне аб устаноўцы iнфармацыйных
планшэтаў, якiя будуць знаёмiць гасцей з падзеямi,
што адбывалiся ў гады Вялiкай Айчыннай вайны.
Адзiн са стэндаў паказвае сучасную незалежную
Беларусь, яе прыгожыя мясцiны, знакавыя прадпрыемствы, адноўленыя i мадэрнiзаваныя за апошнiя 25 гадоў. Iнфармацыя на планшэтах пададзена
на беларускай, рускай i англiйскай мовах.
На 75-годдзе вызвалення Беларусi музей пад
адкрытым небам папоўнiўся штурмавiком Iл-2, сабраным з арыгiнальных дэталяў, прычым часткi для
яго рэканструкцыi паступалi з розных куткоў былога Саюза. Такiя самалёты адыгралi важную ролю
ў вызваленнi Беларусi i наогул у гiсторыi Другой
сусветнай вайны — невыпадкова iх празвалi «лятучымi танкамi» i «чорнай смерцю». Гэтая машына
па аб'ёме выпуску адна з самых масавых у гiсторыi
авiяцыi — за гады вайны было выраблена больш
за 36 тысяч. Дарэчы, на ўрачыстым адкрыццi штурмавiка ў экспазiцыi мемарыяла «Курган Славы»
прысутнiчаў сын легендарнага лётчыка, двойчы
Героя Савецкага Саюза Леанiда Бяды.
Сёлета побач з легендарнымi танкам Т-34 i самалётам Iл-2 будзе ўсталявана яшчэ адна славутая
баявая машына — «Кацюша». Упершыню яна была
апрабавана ў баях за Оршу ў лiпенi 1941 года. Плануецца зладзiць святло-шума-дымавое шоу, пiратэхнiка будзе iмiтаваць залп легендарнай машыны.
Таксама будзе закладзена памятная зорка i з'явiцца
новы стэнд, прысвечаны «Кацюшы».

Планы на будучыню
Паступова Курган Славы ператвараецца ў шыкоўны адукацыйны праект, прычым кожны новы
аб'ект — гэта магчымасць расказаць пра розныя
старонкi гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны.
На жаль, праз пандэмiю сёлета Федэрацыi прафсаюзаў не ўдалося здзейснiць яшчэ адну цiкавую
задумку — вясной планавалася высадка алеi з саджанцаў, прывезеных з гарадоў-герояў. У планах
таксама стварэнне iнфармацыйнай вiртуальнай
пляцоўкi i сiстэмы QR-кадзiравання, каб наведваль-

немцаў, вёска Белая Лу жа Смалявiцкага раёна была вызвалена з мiнiмальнымi стратамi. А вось малодшаму
сяржанту Карнеенку, якi атрымаў за
гэтую аперацыю ордэн Славы II ступенi,
пашанцавала меней. Ён быў цяжка
паранены i паўгода правёў у шпiталi.
Пасля вяртання ў родны полк яго яшчэ
чакалi баi ў Польшчы i на Далёкiм Усходзе — супраць Японii.
Як жа ён стаў поўным кавалерам?
Праз 25 гадоў пасля заканчэння Вялiкай Айчыннай, у 1970-м, Прэзiдыум
Вярхоўнага Савета СССР пераўзнагародзiў Уладзiмiра Карнеенку ордэнам
Славы I ступенi — за ўзорнае выкананне заданняў камандавання. Тым
самым быў адменены загад аб паўторным узнагароджаннi ордэнам Славы I ступенi — бо фактычна старшына Карнеенка быў адзначаны двойчы
за адзiн подзвiг. Ордэн яму асабiста
ўручыў ваенны камiсар Крычаўскага
раёна 9 мая 1971 года — пасля заканчэння баявых дзеянняў Уладзiмiр
Якаўлевiч вярнуўся да сябе на радзiму. Потым жыў у Магілёве, дзе і памёр
10 мая 1996 года.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.
Анатоль КЛЯШЧУК (фота).

Музейная справа

Дакранёмся
да гiсторыi?
3 лiпеня 1945 года ўбачыў свет каляровы святочны нумар «Звязды», прысвечаны першай гадавiне вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў. А сёння яго можна будзе пабачыць
на экспрэс-выстаўцы, якая праходзiць ў Беларускiм дзяржаўным музеi гiсторыi Вялiкай Айчыннай
вайны.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

быць без фiзiчных недахопаў i атрымаць станоўчую
характарыстыку ад камандзiра.
Мы рушылi ў Пiнскi порт, дзе працаваў ветэран, —
ён хацеў паказаць сваю нафтаналiўную баржу, на якой
нёс матроскую вахту. Дарогай стары салдат прыгадваў
розныя жыццёвыя гiсторыi: «Аднойчы, у шасцiдзясятыя, я ледзь не страцiў свае ордэны, а ўсё таму, што
ветэраны былi не ў пашане — франтавiкам перасталi
плацiць грошы за баявыя ўзнагароды. У той час у маёй
сям'i раслi тры сыны, двое з iх паступiлi, але не было
грошай на iх вучобу. Таму i вырашыў абмяняць свае
«славы», панёс у скупку. Скупшчык праверыў метал,
але параiў не здаваць ордэны, зберагчы на памяць.
Вельмi ўдзячны таму мудраму чалавеку!»
Анатоль КЛЯШЧУК.

нiкi маглi пры дапамозе сучасных тэхналогiй больш
даведацца пра гiсторыю Вялiкай Айчыннай вайны.
Вялiся перамовы з мабiльнымi аператарамi, каб на
тэрыторыi комплексу быў Wi-Fi — усё ж у замежных гасцей, якiя прыязджаюць на Курган Славы,
не заўсёды ёсць мабiльны iнтэрнэт, а ў роўмiнгу ён
вельмi дарагi.
Сярод iдэй, якiя разглядаюцца Федэрацыяй
прафсаюзаў, — стварэнне 3D-экскурсii, каб карыстальнiкi, што заходзяць на сайт, маглi больш
даведацца пра мемарыял.
Магчыма, у будучым тут з'явяцца i аўдыёгiды —
ва ўсякiм разе, такое пытанне прапрацоўваецца, бо
часта на Курган Славы прыязджае адразу некалькi
экскурсiйных груп, таму патокi турыстаў неабходна
размяжоўваць i забяспечваць iнфармацыяй.

У добры шлях
У Федэрацыю прафсаюзаў Беларусi паступала
шмат зваротаў як ад асобных грамадзян, так i ад
цэлых груп (напрыклад, пад адным са зваротаў
падпiсалася каля 500 чалавек) з просьбай пусцiць
аўтобус, каб людзi, у якiх няма ўласнага аўтамабiля,
маглi наведваць Курган Славы. «З гэтай прапановай мы выходзiлi на розныя структуры: Мiнаблвыканкам, Адмiнiстрацыю Прэзiдэнта, Мiнаблтранс i
iншыя, — расказвае Арцём Iгнаценка. — Сумеснымi
намаганнямi мы паставiлi там прыпыначны пункт.
I ўжо атрымалi паведамленне ад Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта, што туды ў парадку эксперымента з лютага 2020 года арганiзавана выкананне
рэйсаў па маршруце № 395В «Мiнск—Смалявiчы»
з праходжаннем прыпыначнага пунк та «Курган
Славы», якi здзяйсняе два абаротныя рэйсы па
выхадных днях».
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

«Звязда» — адзiная рэспублiканская газета, якая
выходзiла ў гады вайны на занятай ворагам тэрыторыi — спачатку ў акупаваным Мiнску (май—верасень
1942 года), а пасля ў партызанскай зоне (з 27 студзеня
1943 года да лiпеня 1944). 10 лiпеня 1944 года «Звязда»
зноў пачала друкавацца ў сталiцы Беларусi.
Святочны нумар за 3 лiпеня 1945 года змяшчае вiншаваннi Маршалаў Савецкага Саюза Г. К. Жукава i
А. М. Васiлеўскага, генерала армii I. Х. Баграмяна, вершы беларускiх паэтаў i ўспамiны пра бiтву за вызваленне краiны.
Таксама на Дзень Незалежнасцi ў фае залы Перамогi музея будзе працаваць часовая экспазiцыя «З трэцiм
лiпеня».
Адбудзецца прэзентацыя праграмы «Юны экскурсавод». Сем'i з малымi наведвальнiкамi могуць завiтаць
у iнтэрактыўную зону «Лясная школа», дзецi паўдзельнiчаюць у майстар-класах «Пластылiнавы жывапiс» i
«Сiмвалы Беларусi».
У фае музея сумесна з РУП «Белпошта» 3 лiпеня
будзе ладзiцца акцыя «Адправiм вестку ветэрану», а на
пляцоўцы побач з музеем, дзе знаходзiцца легендарны
самалёт Iл-2, пройдзе iнтэрактыўная праграма «Сцяг
Перамогi».
Мабiльны музей будзе працаваць у Цэнтральным дзiцячым парку iмя М. Горкага, дзе 3 лiпеня праходзiць
марафон «Перамога-75: дарогамi мужнасцi i славы».
Перасоўная экспазiцыя Беларускага дзяржаўнага музея
гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны раскажа пра подзвiгi,
якiя здзяйснялiся ў беларускiх гарадах, i пазнаёмiць з
героямi тых падзей.
Святочную праграму падрыхтавалi i ў фiлiяле музея
«Старая гранiца», якi знаходзiцца ў пасёлку Станькава
Дзяржынскага раёна. Для гасцей правядуць бясплатную
экскурсiю па комплексе, пакажуць iм архiўную кiнахронiку
аб вызваленнi Беларусi. Будзе працаваць iнтэрактыўная
пляцоўка (з тэматычнымi гульнёй i майстар-класамi).
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

