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Кал гас ная 
гіс то рыя

Зрэшты, па па рад ку. З'ез-

дзіць у Ба ран кі пра па на ва ла 

стар шы ня Ві дам лян ска га 

сель ска га Са ве та Ма ры на 

КА РА ЛЮК. З ад на го бо ку, 

вёс ку не на за веш зні ка ю-

чай. Тут дзей ні чае аг ра ся дзі-

ба, на па ды хо дзе — дру гая. 

А з дру го га... за ста ло ся 

менш за дзя ся так ста лых 

жы ха роў, пяць па жы лых пен-

сі я не раў і су жэн цы Гра ча ні кі. 

Гас па да ры аг ра ся дзі бы хоць 

і за рэ гіст ра ва ныя ў на се ле-

ным пунк це, пры яз джа юць 

най больш на бан ке ты, якія 

пра хо дзяць у ся дзі бе. Ле там, 

праў да, мно га дач ні каў, на-

шчад кі бы лых гас па да роў 

вы во зяць улас ных дзя цей 

на све жае па вет ра. Але ж, 

па вод ле раз ва жан няў Сця-

па на Гра ча ні ка, дач ні кі вёс-

ку не вы ра ту юць. Яе мо гуць 

ад ра дзіць толь кі па ста ян ныя 

жы ха ры, якія не ба яц ца пра-

ца ваць на зям лі. Так бы ло 

спа кон ве ку. У гэ тай вёс цы 

жы лі баць ка і ма ці Сця па на, 

яго дзед, пра дзед.

А не дзе на ру бя жы 50—

60-х га доў, па вод ле рас ка зу 

Сця па на Пят ро ві ча, гас па-

дар ку аса біс тую за ба ра ні лі, 

ага ро ды ада бра лі, на дзе лы 

аб рэ за лі ледзь не па вок ны. 

Баць ка та ды пай шоў у Ка мя-

нец пра ца ваць на бу доў лю. 

Раз на ты дзень ці на ват два 

не пры яз джаў на ча ваць, бо 

ў га дзі ну но чы зай маў чар гу 

па хлеб. Каб яго ку піць да 

пра цы, трэ ба бы ло ста яць з 

но чы. А свой пя чы гас па ды ні 

ўме лі, ды не бы ло з ча го, жы-

та се яць не да зва ля ла ся.

— Ку ку ру зу па за га дзе 

Хру шчо ва се я лі паў сюль, — 

ус па мі нае гас па дар. — 

У на шым кал га се яна та кая 

роз ная бы ла: на кал гас ным 

по лі па ка ле на вы рас та ла, а 

на бы лых люд скіх на дзе лах 

ледзь не на тры мет ры ўзды-

ма ла ся. Бо зям ля доб ра вы-

раб ле ная, пад сіл ка ва ная ар-

га ні кай. Тут уз доўж Ляс ной 

та кія се на жа ці бы лі, хоць ты 

гар ба ту за вар вай. По тым ка-

сіць пе ра ста лі, па ча лі вяс ной 

па ліць су хую тра ву. Вар та 

бы ло не каль кі ра зоў спа ліць, 

ад на га до выя тра вы больш 

не рас лі, па пёр адзін ча рот, 

які ця пер і раз рос ся спрэс... 

А ра ней се на ко су лю дзям 

не да ва лі. Уя ві це са бе, нех-

та тай ком на ко сіць ка ля рэч-

кі і не па спее вы вез ці коп ку 

се на ад ра зу, дык бры га дзір 

уба чыць, пад ня се за пал ку і 

тое се на спа ліць. Вось так 

ча ла ве ка ад вуч ва лі ад пра-

цы на сва ёй зям лі, ад сва ёй 

гас па дар кі. Ця пер па жы на-

ем пла ды: зям лі ха пае, ні хто 

не хо ча на ёй ра біць. За раз, 

ка лі бы ло б жа дан не ка ро ву 

тры маць, кал гас пры вёз бы 

га то ва га се на на пад во рак, 

ды ні хто з ма ла дзей шых не 

хо ча, — з го рыч чу кан ста туе 

гас па дар.

Ра ней жа Ба ран кі бы лі не-

ма лой вёс кай. Яшчэ ў дзя-

цін стве Сця па на Гра ча ні ка ў 

по ле вы га ня лі ста так больш 

за сто ка роў. Бы ла па чат ко-

вая шко ла. По тым наш ге рой 

ха дзіў на за ня ткі ў Ві дам лю 

за пяць кі ла мет раў. Зга даў, 

як зі мой пас ля дру гой зме ны 

іх, пя ці клас ні каў, ды рэк тар 

шко лы пра во дзіў амаль да 

вёс кі, бо ў акру зе ва дзі лі ся 

ваў кі.

З ча соў 
Ка мя нец кай ве жы

А ста ра жыт ная гіс то рыя 

Ба ран каў вы гля дае не прос-

та ці ка вай, а амаль не ве ра-

год най. Пля мен нік Сця па на 

Пят ро ві ча пас ля ВНУ пэў ны 

час пра ца ваў у брэсц кай га-

рад ской біб лі я тэ цы, шмат 

звес так ад шу каў пра эпо ху 

бу даў ніц тва Ка мя нец кай ве-

жы. Як вя до ма, яе ўзводзілі 

ў ХІ ІІ ста год дзі, дык вось Ба-

 ран кі ўжо бы лі. І з на сель ніц-

твам большым, чым та ды ў 

Ка мян цы. Праў да, та га час-

ныя Ба ран кі раз мя шча лі ся 

пры клад на за кі ла метр ад 

су час най вёс кі. А ма лень кая 

ця пер рэч ка Ляс ная ме ла 

шы ры ню пры клад на паў та ра 

кі ла мет ра і бы ла суд на ход-

най. Пра ўро чы шча Скуд ны 

Груд ця пер ве да юць як пра 

мес ца гі бе лі гру пы пар ты-

зан. Бы ла та кая тра гіч ная 

ста рон ка ў гіс то рыі мі ну лай 

вай ны. На вост ра ве ха ва лі ся 

пар ты за ны. Ма лыя вяс ко выя 

па стуш кі па сві лі ка роў, і ад на 

з іх пра ва лі ла ся ў баг ну. Дзе-

ці па бег лі па ве да міць сол-

ты су. Апош ні, ка лі ра та ва лі 

ка ро ву, за ўва жыў пар ты зан,

да ла жыў нем цам, пяць ча ла-

век загінула.

Знай шлі ся звест кі, што 

ра ней, ка лі Ляс ная бы ла 

шы ро кая, ні бы Вол га, на 

вост ра ве Скуд ны Груд ха-

ва лі ся мар скія раз бой ні кі, 

што ра ба ва лі суд ны. Не дзе 

на па чат ку 2000-х на мес цы 

бы лых Ба ран каў усё ха дзі-

лі так зва ныя сле да пы ты з 

ме та ла шу каль ні ка мі. Ка за лі, 

што зна хо дзі лі ся рэб ра ныя 

лыж кі, яшчэ ней кую дра бя-

зу. Тут жа да 39-га го да ста-

яў яшчэ пан скі ма ён так.

Вось та кая ці ка вая вёс ка 

ёсць у ма ляў ні чай мяс ці не 

не да лё ка ад Ка мян ца. На 

цэнт раль най ву лі цы за ха-

ва ла ся бру ка ва ная да ро га з 

поль скіх ча соў. Да мы ўзво-

дзі лі тут дых тоў ныя, яны 

хоць і пус тыя, не па доб ныя 

на за кі ну тыя ха ці ны. Але жы-

ха роў за ста ец ца жмень ка.

На сва ёй 
гас па дар цы

Сця пан і Тац ця на Гра ча ні-

кі да пен сіі пра ца ва лі ў рай-

цэнт ры, праў да, гас па дар ку 

ўлас ную тры ма лі заў сё ды. 

А пас ля вы ха ду на за слу-

жа ны ад па чы нак поў нас цю 

пры свя ці лі ся бе вяс ко вым 

кло па там. За раз яны тры-

ма юць дзве ка ро вы, ка ня, 

роз ную дроб ную жыў насць. 

«Тру соў за вёў на па це ху ўну-

кам, — з за да валь нен нем 

па каз вае за гон гас па дар. Ён 

толь кі па ды хо дзіць да ага ро-

джы і клі ча: «Ву шас ці кі! Ву-

шас ці кі!» — і яны ні бы ка ты 

ці ку ры збя га юц ца на го лас. 

У якас ці пры за атрым лі ва-

юць не каль кі па чат каў ку ку-

ру зы і ве се ла хрумс та юць па-

час ту нак. З дру гой за га ра дзі 

го лас па дае пе вень, ад ным 

сло вам, кла січ ная вяс ко вая 

ся дзі ба, поў ная жыц ця.

У 2011 го дзе гас па да-

ры грун тоў на пе ра бу да ва лі 

бы лы баць коў скі дом. На 

дру гім па вер се з' яві лі ся тры 

жы лыя па коі, знач на больш 

пра стор ным стаў і пер шы па-

верх. Агі та ва лі ка го з дзя цей 

пе ра ехаць на ма лую ра дзі-

му. Сын жы ве ў Брэс це, дач-

ка ў Ка мян цы. Але ж не хо-

чуць ад ры вац ца ад га рад скіх 

вы год і маг чы мас цяў. «Мы ж 

са мі ад вуч ва лі ўлас ных 

дзя цей ад пра цы на зям лі, 

імк ну лі ся даць ім аду ка цыю 

і ўся ляк ары ен та ва лі на га-

рад ское жыц цё. Дык на ка го 

ця пер на ра каць?» — па-фі-

ла соф ску раз ва жае Сця пан 

Пят ро віч. А Тац ця на Мі ка ла-

еў на да дае, што ў ма ла до сці 

на огул ма ла хто мо жа аца-

ніць пе ра ва гі жыц ця на пры-

ро дзе. Яна, бы лая мед сяст-

ра хі рур гіч на га ад дзя лен ня, 

толь кі ця пер па-са праўд на му 

за ўва жы ла ха раст во на ва-

кол ля, на ву чы ла ся слу хаць 

са лаўя. «Ра ней, — рас каз-

вае, — на пра цу ўста еш ра-

на, да до му пры хо дзіш поз на,

по тым да но чы хат нія кло па-

ты — і зноў уставай. Ад ным 

сло вам, жыц цё — кан ве ер. 

А ця пер за ўва жа еш, ка лі 

квет кі рас цві та юць, ка лі ліс-

то та ажы вае». Ня даў на бы-

лыя ка ле гі звяр та лі ся, каб 

зноў вый шла на ра бо ту, не 

па га дзі ла ся.

Сця пан Гра ча нік не прос-

та пра цуе па гас па дар цы, ён 

аса ло ду атрым лі вае ад сва ёй 

пра цы. Вось дро вы на на ступ-

ную зі му ўжо на рых тоў вае, 

каб за ле та доб ра вы сах лі. 

А ў вы хад ныя заў сё ды ўлас-

ную лаз ню на паль вае, ка жа, 

што з па рыл кі вы хо дзіць па-

ма ла дзе лы. Ця пер гэ та адзін 

з най важ ней шых эле мен таў 

зда ро ва га ла ду жыц ця.

Ад ной чы сын пры вёз пры-

бор — кро ка мер, вы ра шы лі 

па гля дзець, коль кі баць ка 

за свой звы чай ны дзень па 

гас па дар цы на ту пае. Па ка-

заў той пры бор 22 ты ся чы 

кро каў, зна чыць, пры клад-

на 11 кі ла мет раў. Сця пан 

Пят ро віч лі чыць адзі на пры-

маль ным спо са бам ча ла ве-

ча га іс на ван ня рух і пра цу на 

зям лі. «Мая гас па дар ка — 

гэ та мая не за леж насць у 

фі нан са вым пла не. Ды і 

што мо жа быць ле пей за 

тое, ка лі кож ны дзень ба-

чыш вы нік сва ёй пра цы, 

ка лі ўлас ны мі ру ка мі ство-

рыш неш та пры го жае!» — 

раз ва жае ён. Ад ной чы на ват 

дыс ку сія зда ры ла ся ў вяс ко-

ва га гас па да ра з мяс цо вым 

свя та ром. Апош ні тлу ма чыў, 

якія гра хі мо гуць стаць пе ра-

шко дай на шля ху ў рай. «А я 

і ка жу: па гля дзі це, ба цюш ка, 

хі ба не ў раі мы жы вём? У нас 

ёсць ва да і па вет ра, квет кі 

цві туць, птуш кі пя юць. Дзе ж 

нам рай той шу каць: на Ме ся-

цы ці на Мар се? Вось тут ён, 

да дзе ны ўжо ча ла ве ку, трэ ба 

толь кі ру кі пры клас ці, не даць 

пра па сці та му, што ёсць, не 

за гу біць пры ро ду. Мах нуў 

толь кі ру кой свя тар», — 

з усмеш кай ус па мі нае даў-

нюю гу тар ку Сця пан Гра ча нік. 

А мя не ён на ват кры ху па-

ўшчу ваў: «Ча му ж вы ця пер 

са бра лі ся пры ехаць, а не праз 

ме сяц ці хоць коль кі тыд няў, 

ка лі ўсё пач не ажы ваць і за-

цві таць? Та ды б зра зу ме лі, 

пра што я га ва ру». Ды я і так, 

па да ец ца, зра зу ме ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

КА ВА ЛА ЧАК РАЮ 
СВА І МІ РУ КА МІ

Ся род ге ро яў «Вё сак» мне па шан ца ва ла 
па зна ё міц ца са Сця па нам ГРА ЧА НІ КАМ. 
Па шан ца ва ла, бо не час та су стрэ неш ча ла ве ка, 
та ко га ўлю бё на га ў сваю мяс ці ну. Род ную вёс ку 
і на ва кол ле ён на зы вае ра ем. А яшчэ свой 
ма лень кі рай Сця пан Пят ро віч улад ка ваў не толь кі 
на ўлас ным пад вор ку, але і за ім.

Руб ры ку 
вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@

gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

МА ЦІ, 
МА ТУ ЛЯ, 
МА МА

Вер шы — 

Ва лян ці на ГІ РУЦЬ-РУ СА КЕ ВІЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:
Мне б да ця бе спя шац ца 

хут ка кры ла,
Ды кры лы тыя пад ра зае час...
Спа то ліц ца б свят лом усмеш кі мі лай
І пры хі нуц ца ці ха да пля ча.

Пры пеў:
Ма ці, ма ту ля, ма ма —
Пер шае сло ва са мае,
Цёп лае і ла год нае,
Най да ра гое, род нае.
Ма ці, ма ту ля, ма ма,
Хай і ця бе так са ма
Дзе ці цяп лом ату ляць —
Ма мач ку, ма му, ма ту лю.

Куп лет 2:
Ў га лін ках бэ зу пад акен цам ве цер
Та бе хай пе ра шэпт вае-пяе,
Ма ту ля, ма ма, леп шая на све це,
Ўсе сло вы най лас ка выя мае.

Пры пеў.

Куп лет 3:
Жыц цё га ды, як па цер кі, на ніт вае,
І сён ня з па ка ян нем га ва ру:
За ўсе, што без спат кан няў на шых, 
дні твае —
Да руй, ма ту ля лю бая, да руй.

Пры пеў.

Ба ран кі Ка мя нец ка га ра ё на

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Березина-Агро-Люкс» (УНН 700029047) в лице анти-

кризисного управляющего ООО «АнтикризисМедиаГрупп». 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-

ской несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 

16 апреля 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
с НДС

Склад ГСМ, по адресу: Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, Свислочский с/с, 1, возле аг. Красное

25 596,00

Трактор Беларус-3022 ДЦ1, 2009 г. в., 
заводской № 30200910

66 240,00

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698 53 18

Для участия в торгах необходимо в срок по 15.04.2019 г.

до 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 

по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 

3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 

по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  

WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

В связи с утерей считать недействительным страховой полис филиала 
СООО «Белкоопстрах» в г. Бресте по добровольному страхованию иному, 
чем страхование жизни, формы 2РН2РП серии БК № 0317725.
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