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На тэрыторыі Талачынскага раѐна 
дзейнічалі Талачынскія падпольныя 
райкамы КП(б)Б і ЛКСМБ, 
партызанскія брыгады 1-я 
Смаленская, 2-я Беларуская імя 
Панамарэнкі (2-га складу), 2-я імя 
Заслонава, 8-я Круглянская, «Граза», 
М.П. Гудкова, дыверсійная Беларуская 
імя Леніна, «Чэкіст», Круглянская 
ваенна-аператыўная група, 
партызанскія палкі «Трынаццаць» і 
Смаленскі, партызанскія атрады 1-ы, 
5-ы, 8-ы, 10-ы, 24-ы, 30-ы і «Трэці». 

Вясной і летам 1942 г. на 
тэрыторыі раѐна ўзнікла 12 
партызанскіх груп. Для правядзення 
больш значных аперацый неабходна 
было аб'яднаць групы ў атрады. Так 
былі створаны атрады «Чэкіст», 
«Гая», «Перамога», М.П. Гудкова. На 
працягу лета 1942 г. дзякуючы 
паспяховым дзеянням партызан 
тэрыторыя Талачынскага раѐна была 
амаль поўнасцю ачышчана ад 
варожых фарміраванняў, узмоцненыя 
гарнізоны засталіся толькі ў некалькіх 
буйных населеных пунктах. У маі—
жніўні 1942 г. атрады былі разгорнуты 
ў партызанскія брыгады «Граза», 
М.П. Гудкова, «Чэкіст». За лета 1942 г. 
партызанамі гэтых брыгад разам з 
асобнымі дыверсійнымі групамі на 
ўчастках Слаўнае—Коханава і Лотва—
Шклоў былі падарваны каля 60 
эшалонаў. Буйную і добра 
арганізаваную аперацыю на 
чыгуначнай станцыі Слаўнае правялі 

партызаны некалькіх атрадаў 8-й 
Круглянскай брыгады пад агульным 
кіраўніцтвам камандзіра брыгады С.Г. 
Жуніна. 28.08.1942 г. у ходзе 3-
гадзіннага бою гарнізон праціўніка 
быў разгромлены. Партызаны 
знішчылі будынак станцыі, 6 складоў 
з ваеннай маѐмасцю, харчаваннем і 
фуражом, казармы гітлераўцаў, 
будынак валасной управы, 2 
вайсковыя эшалоны з тэхнікай, вывелі 
са строю 2 вадакачкі, воданапорную 
вежу. Сумесна з групамі рэзерву 
падарвалі і знялі рэйкі на працягу 3 
км, знішчылі каля 5 км тэлефонна-
тэлеграфнай лініі сувязі. Праціўнік 
страціў забітымі каля 120 чалавек. У 
выніку бою рух па чыгунцы быў 
затрыманы на некалькі сутак. 
Фашысцкае камандаванне за гэту 
ваенную акцыю партызан сагнала 
сваю злосць на мірных жыхарах. 
Гітлераўцы вывезлі ў Крупкі і 
расстралялі 100 мірных жыхароў 
Талачыншчыны, сярод якіх былі 
старыя, жанчыны, дзеці. 

У ліпені 1943 года распачаў работу 
Талачынскі падпольны райкам 
партыі, які ажыццяўляў 
арганізацыйнае і палітычнае 
кіраўніцтва дзейнасцю партызанскіх 
брыгад. У жніўні 1942 года на 
тэрыторыю раѐна прыбыла 
ўпаўнаважаная ЦК ЛКСМБ па 
Талачынскім раѐне Л.М. Міхайлава. 

У час правядзення аперацыі 
«рэйкавая вайна» партызаны 2-й 

брыгады імя Заслонава падарвалі 
больш за 300 рэек, 8-й Круглянскай 
брыгады — больш за 1 тыс. рэек, 
брыгады «Граза» — больш за 500 
рэек, вялі баі каля в. Рыдамля, 
Усвейкі, Мураўнічы, у лютым 1944 г. 
разграмілі варожы гарнізон у в. 
Курчаўская Усвейка, партызаны 
брыгады М.П. Гудкова падарвалі 
больш за 40 эшалонаў, у жніўні 1943 г. 
— больш за 500 рэек, партызаны 5-га 
атрада — больш за 100 рэек, з мая 
1943 г. да мая 1944 г. падарвалі ЗЗ 
эшалоны, на станцыі Талачын спалілі 
склад з боепрыпасамі, 8-га атрада — 
больш за 120 рэек. 

Маладыя партызаны брыгады 
М.П. Гудкова К.Д. Мяснікаў і А.К. 
Зелюткоў схавалі перададзены ім у 
жніўні 1941 г. афіцэрамі-акружэнцамі 
сцяг 56-й Маскоўскай стралковай 
дывізіі, які летам 1943 г. быў 
перапраўлены на Вялікую зямлю. 
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