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ДАНІНА ПАМЯЦІ 

 

Пятнаццатага лютага – Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Па добрай традыцыі на 

Лепельшчыне прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя вываду Савецкіх войскаў з Афганістана. 

Мітынг каля ваенкамата адкрыў намеснік старшыні райвыканкама Віктар Азаронак. 

– У гэты дзень мы аддаѐм даніну павагі тым, хто ў розныя часы с гонарам выконваў воінскі 

абавязак. Ад афганскага полымя пацярпелі тысячы беларускіх сем'яў. Сярод іх дзевяць землякоў, якія не 

перажылі вайну. Восем – пахаваны на Лепельшчыне. Воіны-інтэрнацыяналісты – сапраўдны прыклад для 

нашай моладзі, прыклад самаахвярнасці і вернасці, – адзначыў Віктар Уладзіміравіч. Пад гукі духавога 

аркестра ўсклалі вянкі да памятнага знака воінам-інтэрнацыяналістам. Мітынг прадоўжыўся каля 

пахаванняў лепяльчан-афганцаў Ігара Салаўѐва, Ігара Нападоўскага, Сяргея Спірыдовіча. Вучні мясцовых 

школ пачысцілі снег, прыбралі смецце, выставілі ганаровую варту. 

– Зараз у нас змагаюцца два пачуцці. Смутак – дзясяткі гадоў нашых баявых сяброў няма разам з 

намі. I радасць – мы не забываем землякоў-інтэрнацыяналістаў. Дзякуючы ім мы жывѐм пад мірным небам, і 

гэтыя кветкі – тая нешматлікая рэч, чым можам уганараваць іх памяць, – сказаў воін-афганец Сяргей 

Цалуйка.  

...Ігар Нападоўскі закончыў восем класаў сярэдняй школы № 1. Чацвѐртага мая восемдзесят 

чацвѐртага года яго прызвалі ў Савецкую армію і потым накіравалі ў Афганістан. Першая рота 334-га 

Асобнага атрада спецыяльнага прызначэння атрымала заданне праверыць кішлак Сангам. Ігар Нападоўскі 

служыў у роце намеснікам камандзіра ўзвода. Падчас аперацыі духаў там не знайшлі, але некалькі з іх 

заманілі роту ў цясніну. Там чакала засада. Першай прыняла бой група Ігара Нападоўскага... 

Па дне цясніны маджахеды падцягнулі дапамогу і выйшлі ў тыл. Байцы першай роты засталіся без 

падтрымкі. Неабстраляным маладым воінам супрацьстаялі сотні падрыхтаваных душмамаў і пакістанскіх 

спецназаўцаў. Больш за трыццаць савецкіх хлопцаў засталіся пад афганскім сонцам. Куля снайпера абарвала 

і жыццѐ Ігара. Гібель «мараварскай» роты – адзін з самых жудасных эпізодаў той вайны. 

...На ганаровай варце каля магілы Ігара Нападоўскага – піянеры восьмага класа сярэдняй школы № 1 

Улад Касцюковіч і Сяргей Крывіцкі. 

– У школе ѐсць экспазіцыя, якая носіць яго імя. Гэта наша памяць. Хто не памятае мінулага, у таго 

няма будучыні, – сказала педагог-арганізатар СШ № 1 Алена Унуковіч. 
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