
Вызваленне  Бялыніцкага  раёна 

 

 У  Цэнтральным архіве Міністэрства абароны Расійскай 

Федэрацыі  захоўваецца цікавы архіўны дакумент “Дырэктыва Стаўкі 

камандуючаму 2-га Беларускага фронту генерал-палкоўніку Г.Ф. 

Захараву” ад 31 мая 1944 года аб правядзенні магілёўскай 

наступальнай аперацыі за подпісамі Георгія Жукава і Іосіфа Сталіна. 

У гэтым дакуменце ўпамінаюцца і Бялынічы. 

 Вось тэкст гэтай дырэктывы. “Падрыхтаваць і правесці 

аперацыю з мэтай разграміць ва ўзаемадзеянні з левым крылом 3-га 

Беларускага фронту і правым крылом 1-га Беларускага фронту 

магілёўскую групоўку праціўніка і выйсці на р.Бярэзіну, для чаго 

сіламі не меней 11 – 12 стралковых дывізій са сродкамі ўзмацнення 

прарваць абарону праціўніка, наносячы адзін агульны ўдар з раёна 

Дрыбін, Дзедня, Рясна ў агульным накірунку Магілёў, Бялынічы.” 

(ЦАМА РФ, фонд 3, вопіс 11556, спр.15).

23 чэрвeня моцны шквал артылeрыйскай i авiацыйнай 

падрыхтоўкi абрушыўся на абарону працiўнiка ў Беларусi. У 

наступленне перайшлi адразу тры савецкiя франты: 1-ы 

Прыбалтыйскi, 2  i 3 Беларускiя, а на наступны дзень  - 1-ы Беларускi. 

Наступленне савецкiх войскаў было нечаканасцю для ворага, так што 

моцную абарону гiтлераўцаў удалося прарваць адносна хутка. 

 На Магiлёўскiм напрамку наступалi войскi 2-га Беларускага 

фронту пад камандаваннем генерал-палкоўніка Г.Ф.Захарава. 

Галоўны ўдар наносiла 49 армiя   I.Т.Грышына. Яна прарвала абарону 

працiўнiка, з ходу фарсiравала раку Днепр i пачала праследаваць 

ворага.  

 З ранiцы 27 чэрвеня часцi 42 Смаленскай Чырвонасцяжнай 

стралковай дывiзii, пад камандаванем палкоўніка А.М.Сліца, збiлi  

абарону працiўнiка  i  перайшлi  ў наступленне.  Да 17 гадзiн часцi 

дывiзii  выйшлi на рубеж Бялынiцкага раёна, 44 стралковы полк пад 

камандаваннем маёра Андрушчанка В.К. авалодаў вёскай Высокае, 

455 стралковы полк пад камандаваннем падпалкоўніка Кольчанка 

А.Ф. з бою авалодаў вёскай Галоўчын. 

 У баях за Галоўчын 27 чэрвеня 1944 года, адбiваючы контратаку 

працiўнiка з танкамi, здзейснiў гераiчны подзвiг камандзiр стралковай 

роты 459 стралковага палка 42 Смаленскай стралковай дывiзii старшы 

лейтэнант Сяргей Рыгоравiч Церашкевiч, якi кiнуўся са звязкай гранат 



пад нямецкі  танк i  падбiў яго. За гэты подзвiг яму пасмяротна было 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

 28 чэрвеня 1944 года войскi 49 армii авалодалi  горадам 

Магiлёвам, злучэннi армii  выйшлi ў мiжрэчча Дняпра і  Друцi.  

 28 чэрвеня  42 Смаленская стралковая дывiзiя сiлай 455 

стралковага палка  адбiвала атакi  працiўнiка каля Галоўчына, 44 

стралковы полк утрымлiваў Васiлькi , 459 стралковы полк адкiнуў 

працiўнiка ў накiрунку Бракава. 

 Камандзiр 459 стралковага палка маёр Казлоў са стралковым 

батальёнам,  дзвюма самаходнымi гарматамi, выйшлi на шашу 

Магiлёў - Мiнск i зрабiлi засаду. У гэты час па шашы праходзiла 

калона да 2000 аўтамашын, тaнкаў, цегачоў, павoзак з рознай ваеннай 

маёмасцю. 

 Батальён падбiў 2 галаўных танка працiўнiка i адкрыў агонь з 

мiнамётаў. У калонне працiўнiка адбылася вялiкая панiка, яны 

пакiдалi  машыны i кiнулiся ў лес. 

 Разгром працiўнiка завяршыла бамбардзiровачная авiяцыя , на 

шашы засталася груда абломкаў. 459 стралковы полк атрымаў загад 

рухацца на Галоўчын. 

 У 17 гадзiн часцi 42 Смаленскай стралковай дывiзii,  адбiўшы 

ўсе контратакi гiтлераўцаў, перайшлi ў наступленне  ў заходнiм i 

паўночна-заходнiм напрамку. 

 У баях 28 чэрвеня 1944 года,  дывiзiя знiшчыла 250 нямецкiх 

салдат i афiцэраў, разбiла 150 аўтамашын, падбiла 4 танкi.  Страты 

дывiзii: 12 забiтых i 61 паранены. 

 У  вызваленні Бялыніцкага раёна прымалі ўдзел часці 32-й 

Верхнедняпроўскай Чырвонасцяжнай стралковай дывізіі пад 

камандаваннем палкоўніка П.К. Штэйгера, 64-й Магілёўскай 

стралковай дывізіі пад камандаваннем генерал-маёра Т.К. Шкрылёва, 

95-й Верхнедняпроўскай Чырвонасцяжнай стралковай дывізіі пад 

камандаваннем палкоўніка С.А. Арцемьева, 153-й Смаленскай 

Чырвонасцяжнай стралковай дывізіі пад камандаваннем палкоўніка 

А.А. Шчэннікава, 199-й Смаленскай стралковай дывізіі пад 

камандаваннем палкоўніка В.Я. Паярава, 369-й Карачаўскай 

стралковай дывізіі пад камандаваннем палкоўніка П.С. Галайка.  

Гэтыя  стралковыя дывізіі ўваходзілі ў склад 49 арміі 2-га Беларускага 

фронту.  Акрамя іх раён вызвалялі часці 139-й Раслаўльскай 

Чырвонасцяжнай дывізіі пад камандаваннем генерал-маёра І.І. 

Кірылава і 238-й Карачаўскай Чырвонасцяжнай стралковай дывізіі 

пад камандаваннем генерал-маёра І.Д. Краснаштанава  з 50-й арміі 2-



га Беларускага фронту, а таксама 157-я Нёманская стралковая дывізія 

33-й арміі 2-га Беларускага фронту пад камандаваннем палкоўніка 

В.А. Кацюшына. 

 29 чэрвеня 1944 года часці 42-й Смаленскай стралковай дывізіі 

пры падтрымцы 322 стралковага палка 32-й стралковай дывізіі і 557 

стралковага палка 153-й стралковай дывізіі, да  10 гадзiн ранiцы 

авалодалі раённым цэнтрaм Бялынiчы, i пасля боя выбiлі гiтлераўцаў 

з усходняга берага Друцi. Фарсiраваўшы раку Друць, часці Чырвонай 

Арміі  завязалі баi  ў лясах на заходнiм берагу Друцi .  

 Працiўнiк з ранiцы 29 чэрвеня пачаў адход на заходнi бераг ракi 

Аслiк з мэтай стрымаць там наступаючыя часцi  Чырвонай Армii. 

          42 Смаленская  стралковая  дывiзiя,  знiшчаючы i  бяручы ў 

палон разгромленыя групы - астаткi разбiтых 37  i 110 дывiзiй 

працiўнiка, да 7 гадзін 30 чэрвеня 1944 года выйшла i завязала бой на 

рубяжы: Вушлаў - Малая Машчанiца.  

 Да 17 гадзiн 30 чэрвеня 1944 года часцi дывiзii,  пераадолеўшы 

супрацiўленне, адбiўшы шэраг контратак з напрамку вёскi Вольнiцы, 

фарсiравалi раку Аслiк, выйшлi на рубеж: Кулакоўка, Сякерка i 

асядлалi шашу Магiлёў - Мiнск. 

 Працiўнiк агнём артылерыi, кулямётаў, неаднаразовымi  

контраатакамi  пры падтрымцы 6-8 танкаў  i самаходных гармат 

спрабаваў затрымаць часцi дывiзii  на ўсходнiм беразе ракi Аслiк, але, 

несучы вялiкiя страты ў жывой сiле i    тэхнiцы, пад ударамi часцей 

дывiзii,  адступiлi  ў заходнiм напрамку, прыкрываючы адыход 

малымi групамi  аўтаматчыкаў i самаходнай артылерыяй. 

 У напрамку вёсак Калiноўка, Ключыкi вяла наступленне 32 

Верхнедняпроўская стралковая дывiзія, у напрамку вёсак Сямiкаўка, 

Ляхаўка, Папоўка, Мяжонка  вялi наступленне 199 i  64 стралковыя 

дывізii, у напрамку вёскi Пiльшычы вяла наступленне 139 стралковая 

дывiзiя, у напрамку вёсак Белы Лог, Хатульшчына -  238 Карачаўская 

стралковая дывiзiя. 

  У раёне  Заазер’е – Эсьмоны вяла  баі  157-я Нёманская 

стралковая дывізія. 

Вызваленне Бялыніцкага раёна завяршылася 30 чэрвеня 1944 

года, але ў раёне Шапялевічы – Заазер’е, як і ў памежжы з Бярэзінскім 

раёнам, яшчэ 1 ліпеня 1944 года  ў лясах дабіваліся акружаныя 

асобныя часці гітлераўцаў. 

 

Анатоль Марозаў,  кіраўнік пошукавай групы “Следапыт” 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


