ДА 74-Й ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ ГРОДНА

ІХ ІМЁНАМІ НАЗВАНЫ
ВУЛІЦЫ НАШАГА ГОРАДА
Аўчыннікаў Мікалай Ціханавіч
Аўчыннікаў Мікалай Ціханавіч нарадзіўся 11 ліпеня 1918 года ў
вѐсцы Гарбузаўка (цяпер Пачынкаўскі раѐн Смаленскай вобласці) у
сям’і селяніна. Рускі. Скончыў 7 класаў. Пасля заканчэння школы
працаваў у калгасе.
У кастрычніку 1938 года быў прызваны ў Чырвоную Армію.
Скончыўшы школу малодшых камандзіраў, вучыўся ў Тамбоўскім
імя 1-й Коннай арміі кавалерыйскім вучылішчы.
У Вялікай Айчыннай вайне з чэрвеня 1941 года. Ваяваў на
Калінінскім, 2-м і 3-м Беларускіх, 3-м Прыбалтыйскім франтах. Член
КПСС з 1942 года.
Камандзір шабельнага эскадрона 23-га гвардзейскага кавалерыйскага
кавалерыйская дывізія, 3-і гвардзейскі кавалерыйскі корпус, 2-і Беларускі фронт),
гвардыі капітан. Асабліва вызначыўся ў баях за вызваленне Беларусі і Польшчы.
16 ліпеня 1944 года ў баях за вызваленне горада Гродна гвардыі капітан Аўчыннікаў абышоў
адступаючага праціўніка, адрэзаў яму шляхі адыходу да ракі Нѐман, чым спрыяў фарсіраванню
ракі палком. Эскадрон Аўчыннікава ў ліку першых прарваўся ў цэнтр горада Гродна. Некалькі
гадзін гвардзейцы адбівалі жорсткія атакі. Гітлераўцы, страціўшы больш за 250 салдат і
афіцэраў, склалі зброю. Былі захоплены тры гарматы, шэсць кулямѐтаў, склад з рэчавай маѐмасцю і некалькі сотняў палонных. 26 ліпеня 1944 года ў раѐне горада Аўгустова (Польшча) эскадрон Аўчыннікава пры падтрымцы танкаў выйшаў у тыл контратакуючага ворага і раптоўнай
атакай адкінуў фашыстаў на зыходныя пазіцыі. На полі бою засталося звыш 200 варожых салдат і афіцэраў, некалькі гармат і мінамѐтаў.
На наступны дзень танкавы дэсант гвардыі капітана Аўчыннікава фарсіраваў Аўгустоўскі канал у
раѐне пасѐлка Чарны-Бруд і разграміў заслон фашыстаў на заходнім беразе. Падчас бою адзін з
танкаў быў падбіты і загарэўся. Пад кулямѐтным агнѐм Аўчыннікаў дабраўся да танка і вынес з
поля бою двух параненых танкістаў. Ва Усходняй Прусіі ў баях за горад Аленштайн эскадрон
гвардыі капітана Аўчыннікава раптоўнай начной атакай уварваўся на чыгуначную станцыю і ўзяў

яе пад кантроль. Нямецкія чыгуначнікі па загадзе Аўчыннікава працягвалі прыѐм прыбываючых
эшалонаў, якія падыходзілі адзін за адным, і заганялі іх у тупікі, а бронецягнік быў падбіты з
гармат. Усяго за некалькі гадзін эскадрон Аўчыннікава прыняў 22 варожыя эшалоны з
боепрыпасамі, узбраеннем, танкамі, самаходнымі гарматамі і іншай маѐмасцю. Была забіта
вялікая колькасць гітлераўцаў, некалькі сотняў захоплена ў палон.
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 24 сакавіка 1945 года за ўзорнае выкананне
заданняў камандавання і праяўленыя мужнасць і гераізм у баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі гвардыі капітану Аўчыннікаву Мікалаю Ціханавічу прысвоена званне Героя Савецкага
Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля “Залатая Зорка” (5505).
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