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ДЗЕЙНАСЦЬ ПАРТЫЗАНСКIХ ФАРМIРАВАННЯЎ НА
ТЭРЫТОРЫI НЯСВIЖСКАГА РАЁНА Ў ГАДЫ ВЯЛIКАЙ

АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
Разглядаюцца асаблiвасцi разгортвання партызанскага руху на тэ-
рыторыi Нясвiжскага раёна ў гады Вялiкай Айчыннай вайны.

22 чэрвеня 1941 г. пачалася Вялiкая Айчын-
ная вайна. Нясвiж быў акупаваны праз пяць
дзён. Амаль адразу захопнiкi пачалi ажыццяў-
ляць палiтыку генацыду, якая прадугледжва-
ла масавыя расстрэлы ваеннапалонных, мiрна-
га насельнiцтва, яўрэяў. За гады акупацыi ў
Нясвiжы i Нясвiжскiм раёне гiтлераўцамi бы-
ло знiшчана больш за 10 тысяч чалавек. На-
туральнай праявай духу патрыятызму i водгу-
кам на злачынствы акупантаў стала разгорт-
ванне партызанскага руху на тэрыторыi раёна.
Першы партызанскi атрад у Нясвiжскiм раёне
быў створаны ў канцы 1941 – пачатку 1942 гг.
недалёка ад вёсак Астраўкi i Макашы. Яго бай-
цамi сталi былыя чырвонаармейцы, якiя апы-
нулiся на захопленай ворагам тэрыторыi. Каман-
даваў iм Жорж Шэйнрак. Пасля гiбелi апош-
няга камандзiрам атрада быў прызначаны М.М.
Громаў. Ён таксама загiнуў, а атрад назвалi яго
iмем. У раёне таксама дзейнiчала група М.I.
Каклюгiна, на базе якой у кастрычнiку 1943 г.
быў створаны атрад iмя Кутузава (ён знаход-
зiўся ў складзе 300-й брыгады iмя Варашыла-
ва). На чыгуначным адрэзку Стоўбцы – Гарад-
зея – Баранавiчы праводзiў дыверсii партызан-
скi атрад iмя Воранава брыгады iмя Жукава.
Асаблiва актыўна дзейнiчалi ўзрыўнiкi атра-
да iмя Шчорса 27-й брыгады iмя Чапаева
на чыгуначных участках Стоўбцы – Гарад-
зея, Баранавiчы – Клецк i на станцыi Гарад-
зея. Аднак у 1942 г. i ў пачатку 1943 г. за-
хапiць ваенную iнцыятыву ў Нясвiжскiм ра-
ёне партызанам i падпольшчыкам не ўдалося.
Актыўныя дзеяннi супраць нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў на тэрыторыi Нясвiжскага раёна
пачалiся ў канцы лета 1943 г. Тады ўдары
па камунiкацыях былi нанесены сiламi пар-
тызанскiх брыгад – 27-й iмя Чапаева, Пер-
шамайскай i 200-й iмя К.К. Ракасоўскага.
Найбольш значнай аперацыяй гэтага перыяду
стаў разгром гарнiзона ў Сейлавiчах. Каман-
даванне 27-й партызанскай брыгады даручы-
ла правесцi яго партызанскаму атраду iмя
Шчорса. Камандзiрам атрада быў А.I. Кол-
чанка. У вераснi 1943 г. гарнiзон спынiў сваё
iснаванне i больш акупантамi не аднаўляўся.

У лiпенi 1942 г. у быгадзе iмя К.Я. Варашыла-
ва партызанскага злучэння Слуцкай зоны Мiнс-
кай вобласцi быў створаны атрад iмя Г.К. Жу-
кава, аснову якога склалi былыя вязнi Нясвiж-
скага i шэрагу суседнiх гета. Першапачаткова
яго так i называлi – «яўрэйскiм». Пазней ён
быў перададзены 27-й брыгадзе iмя Чапаева,
а ў вераснi 1943 г. – Баранавiцкаму падполь-
наму абкаму партыi. Да 20 студзеня 1944 г.
атрад дзейнiчаў самастойна. На момант злуч-
эння з часткамi Чырвонай Армii ў атрадзе iмя
Жукава налiчвалася 172 партызаны. Яго ка-
мандзiрам у жнiўнi 1942 – маi 1943 гг. быў
ураджэнец Капыльскага раёна Лейба Гiльчык,
а першым начальнiкам штаба – Iсак Беркавiч.
Ранняй вясной 1944 г. ва ўсходняй частцы Ня-
свiжскага раёна пачаў дзейнiчаць партызанскi
атрад iмя А.А. Жданава, якiм камандаваў А.С.
Самойленка. Атрад выбраў для дыслакацыi мес-
ца на мяжы ўсходняй часткi Нясвiжскага i
паўднёва-ўсходняй часткi Стаўбцоўскага раёнаў.
Да сярэдзiны красавiка 1944 г. атрад уступаў у
сутыкненнi з разведвальнымi i засаднымi група-
мi гiтлераўцаў, якiя дзейнiчалi на ўсходнiм кiрун-
ку (вёскi Перакопчыцы, Жыгалкi) i ў раёне на-
селеных пунктаў Бабоўня, Лотвiны, Рымашы
(паўночна-заходняя частка Капыльскага раёна).
У Налiбоцкай пушчы дыслакавалася Бара-
навiцкае партызанскае злучэнне, якое дзей-
нiчала ў асноўным на поўнач ад чыгункi
Мiнск – Брэст. У брыгадзе iмя В.П. Чка-
лава базаваўся Баранавiцкi падпольны аб-
кам КП(б)Б на чале з В.Я. Чарнышовым.
Такiм чынам, змаганне беларускiх патры-
ётаў у складзе партызанскiх атрадаў i
брыгад, што дзейнiчалi на тэрыторыi Ня-
свiжскага раёна ў гады Вялiкай Айчын-
най вайны, з’яўляецца прыкладам сама-
адданасцi i гераiзму нашых суайчыннiкаў
у гады цяжкiх ваенных выпрабаванняў.
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