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Навекі слава доблесным салдатам, 
                               Што пераможна йшлі за свой народ 

                               Ад легендарных камняў Сталінграда 

                              Да Брандэнбургскіх выклятых варот! 

Бяссмертныя іх помнікі крані ты –  

І цеплыню адчуеш пад рукой: 

Іх высеклі не з камняў, не з граніту –  

                                                        З людской любві, з удзячнасці людской. 

  П.Панчанка “Навекі Слава” 

Прадмова 
 

 Інфармацыйна-краязнаўчы бюлетэнь 
“Вуліцы, авеяныя славай” змяшчае звесткі аб 
вуліцах г.п.Зэльва, названых у гонар Герояў 
Савецкага Саюза, праслаўленых камандзіраў, 
франтавікоў і партызан, непасрэдных удзельнікаў 
вызвалення Зэльвы, альбо загінуўшых пры яе 
вызваленні у час Вялікай Айчыннай вайны. 
Таксама змешчаны  назвы вуліц, звязаныя з 
падзеямі  Вялікай Айчыннай вайны. 
     Бюлетэнь утрымлівае апісанне 
месцазнаходжання кожнай з вуліц, біяграфічныя 
звесткі аб героях, у імя якіх названа вуліца 
пасёлка, а таксама ўпамінаюцца імёны 
ветэранаў, пражываючых на гэтых вуліцах.
 Бюлетэнь аздоблены фотаздымкамі, картай 
вуліц пасёлка. Таксама прадстаўляецца спіс 
выкарыстанай літаратуры.  

Выданне будзе карысным для шырокага кола 
чытачоў, для ўсіх, хто цікавіцца ваеннымі 
старонкамі нашай Зэльвеншчыны, яе гераічным 
мінулым. 
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Вуліца, нібы жывы арганізм, нараджаецца, расце і 

развіваецца. Кожная вуліца мае сваё імя, сваю біяграфію. І 

калі б яна валодала мовай, то расказала б дату нараджэння, 

хто і калі з вядомых людзей жыў тут, якія памятныя падзеі 

адбыліся.   

Пасля вайны на слыху ў людзей былі прозвішчы яе 

герояў. Вуліц, якія носяць імёны ўдзельнікаў ратных спраў, 

альбо прысвечаны ўшанаванню падзей, звязаных з ваеннымі 

дзеяннямі ў г.п. Зэльва ўсяго 14.  

Расказ аб вуліцах, авеяных подзвігам народа ў 

Вялікай Айчыннай вайне пачнём з паўночна-заходняга 

боку Зэльвы, з вуліцы  Зоі Касмадзям’янскай. 
 

 Гэта вуліца знаходзіцца ў мікрараёне “Паўночны” і 
размешчана перпендыкулярна вуліцы Гагарына. 
 Зоя Анатольеўна Касмадзем’янская нарадзілася ў 1923 
годзе ў Тамбоўскай вобл. 

  У кастрычніку 1941 года 
вучаніца 10 кл. 201-й Маскоўскай 
школы, яна добраахвотна ўступіла ў 
знішчальны партызанскі атрад. У 
лістападзе 1941 года ў час 
выканання баявога задання ў 
варожым тыле была схоплена 
гітлераўцамі ў в.Пятрышчава 
Маскоўскай вобл.  і пасля жорсткіх 
катаванняў павешана. 

 У 1942 годзе Зоі 
Касмадзем’янскай пасмяротна 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.   Памяці Зоі 
прысвечаны паэмы, вершы і песні. 
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 Вуліца А. Кашавога. 
 Гэта вуліца ў пасёлку знаходзіцца недалёка ад 
чыгуначнага вакзала, побач з камбінатам кааператыўнай 
прамысловасці. 

 Алег Васільевіч Кашавы (1926-
1943гг.) – адзін з арганізатараў, а з верасня 
1942 года – камісар і член штаба “Маладой 
гвардыі”. Пасля раскрыцця арганізацыі 
фашыстамі ў студзені 1943 года Алег 
спрабаваў перайсці лінію фронту, але быў 
схоплены на станцыі Картушына. Пасля 
катаванняў 9 лютага, непадалёку ад г. 
Ровенькі Варашылаваградскай вобл. быў расстраляны. 

                                 У 1943 годзе яму было прысвоена пасмяротна 
званне Героя Савецкага Саюза, таксама пасмяротна 
камсамолец быў узнагароджаны ордэнам Леніна.  

Вуліца Заслонава. 
 Вуліца Заслонава знаходзіцца  ў цэнтры пасёлка, каля 

будынка Зэльвенскага райвыканкама.  
Канстанцін Сяргеевіч Заслонаў 

(партызанская мянушка “дзядзька Косця”) 
нарадзіўся 07.01.1910 г. у Цвярской вобл.  Ён 
з’яўляўся адным з кіраўнікоў і арганізатараў 
партызанскага руху ў Віцебскай вобл. у гады 
ВАВ, Герой Савецкага Саюза. 

 У верасні 1941 года, у Маскве 
сфарміраваў з чыгуначнікаў партызанскі 

атрад,  у кастрычніку перайшоў з ім лінію фронту, 
уладкаваўся на працу ў Аршанскае дэпо. Стварыў і ўзначаліў 
некалькі дыверсійных груп, якія разам з партызанамі 
паралізавалі групу чыгуначнага вузла. 3 лютага 1942 года 
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камандзір партызанскага атрада, з ліпеня – брыгады. 
Арганізоўваў дыверсіі на чыгунцы, узначальваў баявыя 
дзеянні супраць ворага. Загінуў у час Купавацкага бою ў 
1942 годзе. У Оршы створаны мемарыяльны музей 
Заслонава. 

У Оршы, Сянно і на месцы гібелі героя пастаўлены 
помнікі. 

Вуліца Матросава. 
      Вуліца Матросава размешчана паралельна вуліцы 
Заслонава і выходзіць на вуліцу 17 верасня. 

      Аляксандр Мацвеевіч Матросаў (1924-
1943 гг.) нарадзіўся на Украіне ў г. 
Днепрапятроўску.  
У Чырвонай Арміі з 1943 года. Ваяваў на 
Калінінскім фронце. 23 лютага 1943 года ў 
баі за в.Чарнушкі, што ў Пскоўскай вобл., 
гвардыі радавы Матросаў  сваім целам 
закрыў амбразуру нямецкага дзота, 

забяспечыўшы поспех атакі падраздзялення. За здзейснены 
гераічны подзвіг яму было прысвоена званне Героя 
Савецкага Саюза. 

Вуліца Міхайлава. 
Вуліца Міхайлава знаходзіцца ў мікрараёне 

“Паўночны”, размешчана перпендыкулярна вуліцы 
Гагарына. Назва вуліцы звязана з імем непасрэднага 
ўдзельніка вызвалення Зэльвы ў час вайны. Зэльвенскі раён 
вызвалялі войскі двух франтоў – 2-га і 3-га Беларускіх. 556-ы 
полк быў пастаўлены ў першы эшалон наступаючых. 
Першымі пад покрывам ночы фарсіравалі Зальвянку роты 1-
га і 2-га батальёнаў 556-га палка, 1-ы батальён 434-га палка. 
Разам з пяхотай раку фарсіравалі мінамётныя роты і 
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супрацьтанкавая артылерыйская батарэя стралковага 
батальёна. Па ўмоўнаму сігналу ўсе нашы падраздзяленні 
адначасова адкрылі ружэйна-кулямётны агонь і імкліва 
атакавалі паўднёвую і паўночную часткі пасёлка, выбілі 
праціўніка з займаемага рубяжа і ўварваліся ў цэнтр Зэльвы. 
У раёне, дзе знаходзілася раней  Аграпрамтэхніка, раку 
фарсіравалі байцы 2-га батальёна 556-га палка пад 
камандаваннем В.В.Семізорава. Семізораў імкнуўся як мага 
хутчэй заняць чыгуначную станцыю і тым самым пазбавіць 
варожы гарнізон падмацавання з Ваўкавыска. Пасля заняцця  
станцыі батальён №2 пайшоў насустрач батальёну №1, якім 
камандаваў Салаўёў. Храбра змагаўся камандзір ПТО 
старэйшы сяржант М.І.Міхайлаў з семізораўскага батальёна. 

  У баі за Зэльву быў паранены, аднак поле бою не 
пакінуў. Быў паранены паўторна,  на гэты раз смяротна. 
Пахаваны ў брацкай магіле гарадскога пасёлка. 
 На гэтай вуліцы пражываў удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны Раманюк Марк Іванавіч. Ён быў байцом 1-
га Украінскага фронту,  ўзнагароджаны медалём “За адвагу”. 

Вуліца Барышава. 
 Вуліца знаходзіцца на паўднёвым баку Зэльвы. Гэты 
раён у 1944 годзе вызваляў батальён Семізорава.  

Байцы стралковага аддзялення сяржанта 
Барышава Аркадзія Фёдаравіча першымі 
ўварваліся  ў пасёлак. Фашысты сустрэлі 
яго шквальным агнём. Барышаў загадаў 
адкрыць агонь па варожай бронемашыне, а 
сам з некалькімі салдатамі абышоў ворагаў 
з флангаў. Размясціўшы салдат за дамамі, 
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аб прыкрыць ад куль, адкрыў трапны залпавы агонь па 
ворагу. Усе 19 гітлераўцаў былі знішчаны. Барышаў асабіста 
забіў 7 ворагаў. 

Вуліца Булака. 

Гэта вуліца ў пасёлку асаблівая. З ёю звязана многа 
падзей ў жыцці зэльвенцаў. Раней  вуліца называлася 
“Фабрычнай”. На ёй, недалёка ад чыгуначнай лініі, 
размяшчаўся тартак – лесапільны завод, а крыху далей – бліз 
будынка міліцыі – піўзавод.  

Імя праслаўленага партызанскага 
камандзіра П.І.Булака вуліца стала насіць з 
70-х гадоў. Камандзір партызанскай брыгады 
“Перамога” Павел Іванавіч Булак нарадзіўся ў 
в. Вострава. Вырас у беднай сялянскай сям’і. 
Рана пайшоў зарабляць на хлеб, уключыўся ў 
рэвалюцыйную барацьбу, пазнаў турэмнае 
зняволенне. Пасля суда над С.В.Прытыцкім 
Булак вёў вялікую прапагандыстскую работу 
ў абарону Сяргея Восіпавіча. Зноў турмы і казематы. 
Вызваленне прыйшло з прыходам Чырвонай Арміі ў 1939 
годзе. 
 Як сакратар Галынкаўскага сельскага Савета 
вымушаны быў зноў ісці ў падполле. З актывістамі стаў 
збіраць зброю, якой многа было тады ў лясах, на палях і 
дарогах. Пра тое, як арганізаваў П.І.Булак партызанскі атрад, 
як атрад перарос у брыгаду “Перамога”, як змагаліся нашы 
землякі з ворагам, расказваюць кнігі: Падваркаў І.І “З верай ў 
Перамогу”, Шупеня С.П.”Гневная Щара”. Радзіма высока 
ацаніла мужнасць і гераізм камандзіра, узнагародзіўшы 
ордэнамі: “Леніна”, “Вялікай Айчыннай вайны”, многімі 
медалямі. 
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З вуліцай Булака звязаны лёс многіх ветэранаў вайны – 
Канановіча Мікалая Пятровіча, Скібы Пятра Сцяпанавіча, 
Галавача Дзмітрыя Мікалаевіча, Генюша Валянціна 
Міхайлавіча. 

 Шмат цікавага аб вайне мог расказаць ветэран Пётр 
Пятровіч Мацкевіч – кавалер ордэна Славы ІІ ступені, 
уладальнік больш 10-ці медалёў.  

На вуліцы Булака жыве ветэран вайны Міхаіл 
Мікалаевіч Кузняцоў, які ўдзельнічаў у баявой аперацыі 
“Баграціён”, вызваляў Зэльвеншчыну. Больш за 25 год 
працаваў галоўным рэдактарам газеты “Праца”.  

Побач з М.М.Кузняцовым жылі ветэраны вайны Сомаў 
Уладзімір Рыгоравіч і Карпееў Уладзімір Аляксеевіч.  

Многа ветэранаў вайны працавала ў 
Райаграпрамтэхніцы, што размешчана на вуліцы Булака. З 
1958 па 1962 гады дырэктарам ОАО РАПТ працаваў Герой 
Савецкага Саюза А.Б.Ляшчынскі. Цесна звязана з РАПТам 
жыццё ўдзельніка вайны Каралёва А.М. які 
ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 
ІІ ступені, медалямі “За адвагу”, “За 
вызваленне Прагі”, “За ўзяцце Вены”.                                                  
      Насупраць памяшкання былой 
Райсельгастэхнікі знаходзіцца брацкая 
магіла савецкіх воінаў і ахвяр фашызму. 
Усяго пахаваны 8 чалавек, з іх 4 
ваеннаслужачыя - якія загінулі ў 1941 
годзе, сярод якіх капітан Ціханаў,  4 
мірныя жыхары, расстраляныя ў ліпені 1941 года. 

Сярод пахаваных – старшыня Тулаўскага сельсавета 
Іван Кляменцьевіч Дробчык, яго брат Сяргей, аднавясковец 
Кедала Аляксандр Васільевіч і старшыня Крамяніцкага 
сельсавета - Бранеўскі.  На магіле пастаўлены абеліск. 
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Вуліца Шапавалава. 
                 Размешчана перпендыкулярна вуліцы Булака.  

Лёс маёра Васіля Ўласавіча 
Шапавалава цесна звязаны з 
Зэльвеншчынай. У час летніх баёў 1944 
года за вызваленне Беларусі маёр 
Шапавалаў камандаваў 3-м артдывізіёнам 
17 артпалка 137-й стралковай дывізіі. 
Вызваляў значную частку тэрыторыі 
Зэльвеншчыны ў складзе Рагачоўскай 
Чырвонасцяжнай ордэнаў Суворава і 

Кутузава стралковай дывізіі пад камандаваннем палкоўніка 
Ф.А.Вяроўкіна. 

 На досвітку 11 ліпеня воіны стралковага дывізіёна 
падышлі да р.Зальвянка ў раёне вёсак Росцевічы, Навасёлкі, 
Лаўрыновічы. 12 ліпеня 1944 года, у час прарыву ўмацаванай 
нямецкай абароны ў в. Каралін, камандзір артдывізіёна 
Шапавалаў смела ішоў на ворага, на штурм нямецкіх 
умацаванняў. Варожая куля імгненна абарвала жыццё 
выдатнага камандзіра. Пахаваны ў брацкай магіле гарадскога 
пасёлка. 

 За праяўлены гераізм маёр Шапавалаў пасмяротна  
ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. 
 На вуліцы Шапавалава пражывала шмат ветэранаў 
вайны. Гэта: Бялішка Мікалай Іванавіч, Варанчыхін Іван 
Міхайлавіч, Гарбаценка Мікалай Іванавіч, Фалейчык Васіль 
Кірылавіч, Крыўцоў Сяргей Аляксандравіч. 

Вуліца Салаўёва. 
Невялікая вуліца Салаўёва 

размешчана перпендыкулярна вуліцы 
Булака, упіраецца ў раку Зальвянку. 
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 В.Ф.Салаўёў камандаваў 1-м батальёнам 556-га 
стралковага палка, які вызваляў Зэльву. Пры штурме Зэльвы 
ён ішоў правей шашы Слонім-Зэльва-Ваўкавыск. Яму трэба 
было пераадолець забалочаную пойму ракі Зальвянкі, 
фарсіраваць яе і ўварвацца ў пасёлак з усходу. Перад 
пачаткам бою за Зэльву камбат Салаўёў сабраў камандзіраў 
рот батальёна і паказаў ім поле будучага бою, вызначыў 
парадак наступлення, указаў мінныя праходы, месца 
фарсіравання ракі, назначыў галоўны атрад атакуючых. 
Камандзіру мінамётнай роты Г.У.Сусліну прыказаў 
пераправіцца на левы бераг р. Зальвянка разам з пяхотай і 
падтрымаць агнём штурмуючых, устанавіць месца агнявых 
кропак праціўніка ў пасёлку і ліквідаваць іх, адкрыўшы 
дарогу ў пасёлак. 

Вельмі сімвалічна, што імем Салаўёва названа вуліца 
каля самай рэчкі, там, дзе ён ваяваў са сваім батальёнам. 
Пасля вызвалення Зэльвы Салаўёў пайшоў далей з баявымі 
сябрамі. Загінуў у баях пад Беластокам. 

Вуліца 40 год Перамогі. 

Назва гэтай вуліцы была прымеркавана да 
знамянальнай падзеі. У 1985 годзе на беразе вадасховішча 
быў закладзены парк і адначасова пачалася забудова новай 
вуліцы па ініцыятыве галоўнага архітэктара раёна Віктара 
Міхайлавіча Юркевіча. 

 Гэта вуліца знаходзіцца на поўдні Зэльвы, пачынаецца 
з вуліцы Пясочнай і ўпіраецца ў могілкі. 

           Вуліца Карбышава. 
Жыццё і лёс Героя Савецкага Саюза 

генерал-лейтэнанта інжынерных войск Д.М. 
Карбышава (1880-1945гг.) працягвае 
трывожыць сэрцы людзей. Подзвіг 
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легендарнага генерала – аднаго з арганізатараў і актыўнага 
ўдзельніка супраціўлення ў гітлераўскіх лагерах смерці 
з’яўляецца сапраўдным прыкладам для выхавання моладзі ў 
адданасці Радзіме. 

Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны  Карбышаў 
выехаў на заходнюю мяжу СССР з мэтай вывучэння яе 
ўмацаванняў. Першы дзень вайны застаў яго ў г. Гродна. У 
жніўні 1941 г. ў раёне Магілёва быў цяжка паранены і трапіў 
у палон. Тры з паловай гады фашысты хацелі зламаць яго 
волю. Ворагі спрабавалі прымусіць яго служыць сабе, 
абяцаючы ўсякія даброты. Але ні абяцанні, ні пагрозы, ні 
вытанчаныя правакацыі не прымусілі генерала здрадзіць 
Радзіме. Карбышаў прайшоў праз лагеры смерці: Остраў-
Мазавецкі, Замосце, Гамельбург, Брэслаў, Флосенбюрг, 
Майданак, Асвенцім, турмы Берліна і Нюрнберга. З 
неверагоднай мужнасцю і незвычайнай стойкасцю пераносіў 
ён жахі гітлераўскіх засценкаў. Генерал вёў сярод палонных 
агітацыйную работу. 

У ноч з 17 на 18 лютага 1945 года ў лагеры Маўтгаўзен 
Карбышаў быў па-зверску замучаны фашыстамі: пасля 
жорсткіх катаванняў генерала выгналі на мароз і 
распранутага да гала аблівалі з брандспойтаў вадой, пакуль 
ён не ператварыўся ў ледзяны слуп. 

16 жніўня 1946 года Д.М.Карбышаву было пасмяротна 
прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Яму прысвоена 
званне ганаровага грамадзяніна г. Гродна. Помнікі 
Карбышаву ўстаноўлены ў розных гарадах былога СССР, у 
тым ліку ў Брэсце і Гродна. Яго імем названы школы і 
вуліцы. Адкрытая ў 1972 годзе планета №1959 названа ў яго 
гонар. 

Біяграфія Карбышава сведчыць пра тое, што ён мае 
самае непасрэднае дачыненне да Зэльвеншчыны. У грозныя 
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чэрвеньскія дні 1941 года ён кіраваў абаронай г. Ваўкавыска, 
а затым, пасля адступлення разам з палкоўнікам 
Смаляковым, абараняў пераправу на рацэ Зальвянка. У ліпені 
1990 года на месцы гэтага бою быў устаноўлены знак-
помнік.  

Вуліца Чарняхоўскага. 
Іменем генерала Чарняхоўскага, двойчы Героя 

Савецкага Саюза, генерала арміі, камандуючага войскамі 3-
га Беларускага фронту ў Вялікую Айчынную вайну названа 
адна з вуліц Зэльвы.  

Ваенны талент Чарняхоўскага 
раскрыўся ў час вайны. За тры гады ён ад 
камандуючага танкавай дывізіі вырас да 
камандуючага фронту. Гэта адбылося ў 
1944 годзе. Вельмі хутка, летам, яго фронт 
разам з І і ІІ Беларускімі і Прыбалтыйскім 
распачаў Беларускую наступальную 
аперацыю. Сумесна яны вызвалілі Мінск, 
Віцебск, Оршу, Барысаў, Ліду, Вільнюс. 

 Загінуў ва Ўсходняй Прусіі 18 лютага 1945 года. 
Генерал быў пахаваны ў Вільнюсе. У 1997 годзе яго астанкі, 
па патрабаванню літоўскіх улад, былі вывезены з Вільнюса і 
перапахаваны ў Маскве, а помнік яму пастаўлены ў 
Варонежы. У Беларусі пра генерала памятаюць. Яго імя 
носяць вуліцы ў Мінску, Брэсце, Лідзе і іншых гарадах. 

Прачытаць пра генерала можна ў дылогіі беларускага 
пісьменніка І.Мележа ў рамане “Мінскі напрамак”. 

Вуліца Смірнова. 
Імя Смірнова і яго дачкі Зэльвы Андрэеўны добра 

вядома зэльвенцам. Такое незвычайнае імя Андрэй 



 - 15 -

Кірылавіч даў дачцы ў гонар  нашай  Зэльвы,  з якой  ён,  
ленінградзец,  сустрэўся  ў   далёкім  
20-м. Смірноў – кадравы ваенны. Пачаў служыць у арміі з 
1917 года. Закончыў курсы пры Акадэміі, затым Акадэмію 
імя Фрунзе. Яго добра ведалі і цанілі Тухачэўскі, Блюхер, 
Жукаў. Дачка Зэльва разам з маці спазнала ўсе цяжкасці 
гарнізоннага жыцця. Перад вайной А.К.Смірноў працаваў у 
генеральным штабе, быў камандуючым вайскамі Харкаўскай 
ваеннай акругі. Ваяваў у Паўночнай Таўрыі, дзе яго імя 
таксама ўвекавечана. Камандаваў 18-й арміяй.  
          Аб мужнасці і высакароднасці Смірнова гаворыць такі 
факт. У час баёў за Таўрыю быў вельмі крытычны момант. За 
Смірновым прыслалі самалёт, але генерал ляцець адмовіўся: 
“Я пайду адсюль разам са сваім апошнім салдатам. Арміі не 
кіну.” Так і загінуў разам з салдатамі.  

Вось такі быў чалавек генерал Смірноў, які ў 1920-м 
годзе за бітву пад Зэльвай быў узнагароджаны ордэнам 
Чырвонага Сцяга, чыё імя носіць вуліца ў гарадскім пасёлку 
Зэльва. 

Вуліца Перамогі. 
Вуліца Перамогі ў Зэльве 

ўзнікла на месцы былога балота, а 
зараз з’яўляецца адной з 
цудоўнейшых вуліц 
нашага пасёлка. 
Пачынаецца яна з 
боку шашы Слонім-

Ваўкавыск і ідзе да плошчы. Насупраць 
будынка СШ №2 – алея да мемарыяла памяці 
воінаў і партызан, загінуўшых пры 
вызваленні раёна ў ліпені 1944 года. 
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Летапіс вуліцы Перамогі пачаўся з 1972 года. За гэты 
час на ёй выраслі 6 шматпавярховых дамоў, 152 сям’і 
атрымалі прасторныя кватэры з усімі выгодамі. Ганаровую 
назву вуліца атрымала невыпадкова. У ёй ўвасобілася слава 
ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і падпольшчыкаў.  

На вуліцы Перамогі жылі, а 
некаторыя і сёння жывуць, удзельнікі 
Вялікай Айчыннай вайны. Вось іх імёны: 
Жданаў Павел Ільіч – за гераізм і 
мужнасць, праяўленыя пры фарсіраванні 
Дняпра атрымаў  званне Героя Савецкага 
Саюза (2 ліпеня 2004 года на доме №10, 
дзе ён жыў, устаноўлена мемарыяльная 
дошка); Урбан Алена Паўлаўна – першая 
піянерка; Пачабыт Мікалай Іванавіч – 
падпольшчык; Камісарава Н.М. – медсястра, дайшла да 
Берліна; Карпіцкі І.К. – воін-франтавік; Федасевіч Я.І. – 
партызанка; Лойка А.П., які прайшоў баявымі дарогамі 
Вялікай Айчыннай; Сяляўка М.І. – воін-інтэрнацыяналіст і 
многія іншыя. 

І самай запаветнай марай кожнага ўдзельніка вайны 
заўсёды была мара аб нашым годным мірным жыцці. 
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