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НЕ ЧА КА НАЯ СУ СТРЭ ЧА
Род ны брат май го дзе да Мі ка лай Ні ка но ра віч Мі шчук жыў, 

дзя куй бо гу, і доў га, і плён на, у свой час — па ва я ваў, шмат 

ча го рас каз ваў.

Зна чыць, сту дзень 1945-га. Цяж кія баі ў ра ё не поль ска га го ра-

да Лодзь. Страл ко ва му ўзво ду трэ ба як най хут чэй да брац ца да 

пе ра да вой. «Ін ша га вый сця ня ма, — ска заў ка ман дзір уз во да, — 

бу дзем звяр тац ца да мяс цо вых лю дзей, пра сіць ко ней».

Для гэ та га ў не да лё кае мяс тэч ка на кі роў ва юць двух бай-

цоў, у тым лі ку — ра да во га Мі шчу ка, стро га па пя рэдж ва юць, 

каб, ня гле дзя чы на ўмо вы ва ен на га ча су, усё бы ло за кон на. 

А да лей — са слоў дзе да: 

— У край нія ха ты я не пай шоў — не вы клі ка лі яны да ве-

ру, — ус па мі наў ён. — Вы браў ся лі бу тро хі на вод шы бе, з гас па-

дар чы мі па бу до ва мі. Пе рад ха тай там яшчэ сад быў. Зна чыць, 

ёсць і са праўд ны гас па дар?.. Так што па кі нуў я на вар це свай го 

на пар ні ка, а сам пад аў ся ўглыб ся дзі бы. Зброю тры маў на-

па га то ве, бо ці ма ла што... Кож ны шор гат чуў. І рап там — не 

па спеў да ган ка дай сці — го лас над ву хам: «Мі шчук?! Ха ле ра 

яс на... То ты?!»

Стрэ лу, як рас каз ваў дзя ду ля, ён спа ло хаў ся б менш, чым 

улас на га проз ві шча. Ад куль яно «ўзя ло ся»?

Ды прос та гас па да ром ся дзі бы ака заў ся ад на па лча нін, з 

якім Мі ка лай Ні ка но ра віч слу жыў тэр мі но вую служ бу ў Вой ску 

Поль скім яшчэ на па чат ку 30-х, па коль кі За ход няя Бе ла русь 

зна хо дзі ла ся та ды ў ме жах Поль шчы.

Ра дасць ад су стрэ чы бы ла не вы каз най! Але ж бай цам час 

быў вы кон ваць ба я вое за дан не.

Поль скі та ва рыш ім, вя до ма ж, да па мог — даў па ру ко ней, 

за прэ жа ных у доў гі воз, а ў якас ці ваз ні цы ды пра ва жа та га — 

яшчэ і сы на-пад лет ка. Ска заў на раз ві тан не: «Хло пец — пад 

тваю ад каз насць, Мі ко ла... А на зва рот ным шля ху гля дзі — ха ты 

ма ёй не мі най. Ве да еш ця пер, дзе жы ву... Я ча каць бу ду».

Ад нак гэ тай, ча ка най, су стрэ чы, на жаль, не ад бы ло ся. 

Праз па ру тыд няў у ба ях за Поз нань ку ля мёт чык Мі ка лай 

Ні ка но ра віч Мі шчук быў цяж ка па ра не ны. Ча ты ры аскол кі ад 

мі на мёт най мі ны ён пра на сіў у пра вым пля чы ўсё сваё ас-

тат няе жыц цё. А пра жыў, дзя куй бо гу, 92 га ды і вы га да ваў з 

жон кай вась мя рых дзя цей.

Ге надзь Мі шчук,

в. Вот чы на, Ма ла рыц кі ра ён.

«ДЗЯ РЭЦЬ? ХАЙ ДЗЯ РЭЦЬ!»
Ні чо га ў тым дзіў на га: адзін му жык у пры мы прый шоў. 

І жыў там ці ха, спа кой на, ва ўсім па ту раў сва ёй жон цы. Гэ та 

зна чыць, ту паў па гас па дар цы, да гля даў ска ці ну, вя лі кі сад, 

ага род. Мо жа, так і па мёр бы — не ўвай шоў у гіс то рыю, ка лі 

б не зда рыў ся з ім адзін ці ка вы вы па дак.

Ад ной чы лет нім над вя чор кам ся дзеў ён на кух ні ка ля пра-

чы не на га акна — ра зам з жон кай вя чэ ра лі.

— Дзядзь ка, а дзядзь ка, там, за то кам, кар шун ва шу ку-

ры цу дзя рэць! — па чу ла ся рап там з ву лі цы.

— Ну, і што ж ты ся дзіш?! — тут жа ўспых ну ла жон ка. — 

Ля ці хут чэй! А то, бач, кар шун ку ры цу дзя рэць, а та бе хоць 

бы хны...

Апош ніх слоў пры ма ка ўжо не чуў. Ён борз дзень ка пад ха-

піў ся з лаў кі, вы ска чыў на два ры шча, па да браў на ха ду даў га-

ва тую пал ку і под бе гам па нёс ся за ток ра та ваць ня суш ку.

— Кыш! Кыш! Я та бе па ка жу! — абя цаў кар шу ну пры ма ка, 

аб мі на ю чы ток і ўсё глы бей за хо дзя чы ў сад, мес ца мі за рос лы 

ма лін ні кам, аж па куль...

Чар го вы раз ад хі нуў шы за рас лі, ён спы ніў ся ні бы здранц-

ве лы: за не каль кі мет раў, на не вя лі кай пра га лін цы, двое, 

муж чы на і жан чы на (пра ін шае та ды не чу ваць бы ло) зай ма-

лі ся... лю бо шча мі. Па тэ ле ві за ры ды ў кі но ні чо га па доб на га 

та ды не па каз ва лі, у кніж ках пра гэ та пры ма ка не чы таў, а 

та му на чыс та за быў ся і пра ку ры цу, і пра кар шу на, і пра ўсё 

на све це... Яму на ват го лас быў — жа но чы: маў ляў, па стой, 

му жык, па ча кай, бу дзе і та бе...

У ад каз на гэ тыя сло вы пры ма ко ва сэр ца ўзру ша на за бі-

ла ся, ма гут ная хва ля кры ві ўда ры ла ў скро ні, юр за кру жыў 

га ла ву. Зда ло ся, што гэ тая ма ла дзі ца вось-вось апы нец ца ў 

яго ных аб дым ках, вы рве з аб рыд лай бу дзён нас ці. Ды...

З ня бёс на зям лю яго вяр нула звычайнае:

— Мі ко ла! Мі ко ла! Ты дзе? — кры ча ла жон ка. — Ідзі да моў!

Што яму за ста ва ла ся?

Асця рож на пе ра сту піў з на гі на на гу, за хі нуў ма лін нік і ці ха 

па плёў ся да ха ты.

— Ну што, быў кар шун? — су стрэў шы яго на два рэ, па пы-

та ла ся гас па ды ня.

— Быў.

— Пра гнаў?

— Не, не пра гнаў.

— Як не пра гнаў?! Ён што — так і дзя рэць?!

— Дзя рэць!

— Мне са мой яго іс ці пра га няць?!

— Не, не трэ ба. Дзя рэць — хай дзя рэць! — мах нуў ру кою 

пры ма ка і пай шоў да ядаць вя чэ ру.

Ігар Пра ка по віч,

г. Па ста вы.

НЯНЬ КА І ЛЯЛЬ КІ
Мае мен шыя сяст рыч кі з'я ві лі ся на свет у ся рэ дзі не мі ну-

ла га ста год дзя. Зі ма ў той год вы да ла ся рэд кая — не столь кі 

ма роз ная, коль кі вель мі снеж ная. Факт, што ў лю таў скі поз ні 

ве чар да брац ца да дак та роў не маг чы ма бы ло: толь кі да Сы-

мо ні хі — баб кі-па ві ту хі.

Яна, ма лень кая, згорб ле ная, жы ла ў ін шым кан цы вёс кі і 

са ма тыя гур бы ні як бы не адо ле ла, та му баць ка пры нёс яе 

на ру ках. Па спеў га лоў нае: пры ня ла па ві ту ха ад но дзі цят ка, 

ска за ла, што бу дзе дру гое. І са праў ды, на свет з'я ві ла ся яшчэ 

ад на дзяў чын ка, праў да, бы ло гэ та пас ля два нац ца тай но чы. 

Та му днём на ра джэн ня ад ной та та за пі саў 8 лю та га, а дру-

гой — 9-га. Вось та кія атры ма лі ся сёст ры-двай ня ты — пер шыя 

на ўсю ва ко лі цу.

Па ве ча рах ма ма з ба бу ляй Фра няй ку па лі ма лень кіх, кла лі 

іх у ло жа чак, які баць ка сам зра біў для сяст ры чак, гуш ка лі, 

спя ва лі ка лы хан ку, аба вяз ко ва ца ла ва лі.

Я за ўсім на зі ра ла, усё за па мі на ла і ад ной чы, як толь-

кі да рос лыя вый шлі з па коя, так са ма за ха це ла па ца ла ваць 

сяст ры чак — уча пі ла ся ру ка мі за край люль кі, па цяг ну ла ся 

да тва ры ка і...

Ло жак — нож ка мі да га ры, сяст рыч кі, іх па душ кі-коў драч-

кі — усё гэ та з кры кам на мя не... І «на кры ла».

Во дзе жа ху бы ло! Шчас це яшчэ — што без на ступ стваў...

Але ж хут ка пра мі нуў год, пай шоў дру гі. Ма ме трэ ба бы ло 

гас па дар ку гля дзець. Та та да па ма гаў лю дзям ха ты бу да ваць. 

Мы з ба бай Фра няй за ста ва лі ся за ня нек. Я ўжо на ву чы ла ся 

су па кой ваць ма лых, за баў ляць, рас каз ваць каз кі, гар таць 

пе рад імі кніж кі. 

Ся род іх бы лі та кія ці ка выя...

У той дзень сяст рыч кі па елі ка шы, па пі лі ма лач ка, што 

ста я ла ў шаф цы, па гля дзе лі, што там яшчэ ёсць. Да ста лі ма-

ка ро ну (гэ та я по тым уба чы ла, ка лі кніж ку за кры ла), рас сы па лі 

па пад ло зе фа со лю. Ад на з сяст ры чак знай шла бу тэ леч ку. 

Вы цяг ну ла з рыль ца га зет ны ко рак, па каш та ва ла, што там, 

пе рад ала сяст рыч цы. Тая так са ма пры ла жы ла ся. Абедз ве 

рас чыр ва не лі ся і ча мусь ці ад ра зу па сну лі.

— Ну як вы? — спы та ла ба бу ля, вяр нуў шы ся ў ха ту.

— Доб ра, — па хва лі ла ся я. — Дзяў чат кі спяць.

— Неш та ж ра на?

А тут і ма ма ў ха ту — дож джык на бег, пра гнаў з га ро да.

— Дзе ма лыя? — пы та ец ца ў мя не.

— Спяць, — ка жу.

Ма ма но сам па вя ла — і да іх.

Вы свет лі ла ся, што ў бу тэ леч цы быў... са ма гон, які за стаў ся 

ад апош ніх кам прэ саў.

Ма ма з ба бу ляй тут жа ста лі бу дзіць сяст ры чак, па іць іх 

свян цо най ва дзі цай, чы таць ма літ вы, каб яны ха ця ачу ня лі.

...Ня ма ўжо на гэ тым све це ні ба бу лі на шай, ні баць коў, але 

сёст ры, ка лі збі ра ем ся ра зам, ча сам про сяць:

— Ну, рас ка жы, як ты нас нянь чы ла, чым па іла?

Што ра біць — рас каз ваю. І не толь кі гэ та.

Лі лія Скін дзер,

г. Іва цэ ві чы.

ВЯ СЕЛЬ НЫ ПА ДА РУ НАК 
ДЛЯ ЖОН КІ

...Ін ша га ча ла ве ка хле бам не кар мі — пус ці на ры бу, а по-

тым дай рас ка заць (ды яшчэ і па ка заць), што ён зла віў, коль кі 

штук і якіх па ме раў.

Рыб наг ляд на гэ та гля дзеў інакш. Не ка лі, пом ню, за сту ка-

юць ча ла ве ка на мес цы зла чын ства — двац цаць пят ку штра фу 

да дуць...

(Да рэ чы, іх, тыя штра фы, у рай вы кан ка ме пла ці лі — кож ны 

чац вер. Ён так і на зы ваў ся — «рыб ны дзень», як у ста лоў ках. 

Пад дзвя ры ма пэў на га ка бі не та і чар га та кая ж збі ра ла ся. Лю-

дзі ад да ва лі гро шы, але не ска заць, каб ду жа іх шка да ва лі, бо 

ве да лі, што на Дняп ро яшчэ раз спла ва юць, ры бы на ло вяць 

і штраф той «ада б'юць», што на зы ва ец ца, — асаб лі ва ка лі ў 

ры бінс пек цыі ёсць свой ча ла век, які да па мо жа за пляш ку-дру-

гую «вы ку піць» се ці, па куль іх не спа лі лі.)

Пры клад на та кой бы ла кар ці на ўво гу ле. А за раз — яна ж 

у пры ват нас ці.

Зна чыць, га доў 35 та му ў нас хло пец адзін жа ніў ся — за-

яд лы ры бак. А ў іх жа, та кіх, — вай на вай ной (у сэн се вя сел ле 

вя сел лем), а на рэч ку згой саць — гэ та свя тое. І сет ку па ста-

віць так са ма.

Вось жа ніх (дак лад ней — амаль су ткі як муж) і са браў ся 

ўжо. Яго за кон ная жон ка ста ла ў кам па нію пра сіц ца. Га лоў-

нае — ён абя цаў яе ўзяць на ры бал ку, як толькі а жэ няц ца.

Так што ад сту паць ча ла ве ку не бы ло ку ды: па бег лі ма ла-

дыя на ра ку, се лі там у лод ку-аб шы ван ку, вы плы лі на ся рэ-

дзі ну: муж стаў страў лі ваць сет ку.

Але ж не здар ма ка жуць, што жан чы на на ка раб лі — даб ра 

не ча кай... На лод цы, ві даць, так са ма: з-пад ва ды, як той Пі ліп 

з ка на пель, «вы ныр нуў» рыб наг ляд, ска заў, ні бы та ў каз цы: 

«Імем та ра бар ска га ка ра леў ства вы... за тры ма ны».

А далей...

Па ру шаль ні каў «пад кан во ем» пра вод зяць да бе ра га — пра-

та кол па чы на юць скла даць. Як проз ві шча, пы та юць, дзе жы-

веш? Хло пец га во рыць ім. Але ж трэ ба вы свет ліць, ці праў ду?

Ін спек та ры да ры ба коў, што ла ві лі ры бу ву да мі. Тыя ў ад каз: 

«Мы гэ тую па ру не ве да ем... Мы не ту тэй шыя...» (А са мі — 

з той жа ву лі цы... За ад ным ста лом учо ра ся дзе лі!)

Ба кен шчык тут як тут — пад плыў на сва ёй ма тор цы. Але ж і ён 

па гля дзеў на па ру шаль ні каў ды ка жа: «Не, апа знаць не ма гу».

Не па да лёк яшчэ дзя ду ля ся дзеў — прос та Дняп ром лю ба-

ваў ся: у па рад ным кі це лі, з ор дэ нам Чыр во най Зор кі... Слу-

жы выя вы ра шы лі, што вось гэ ты ўжо дак лад на мяс цо вы і ён 

не збрэ ша!

Дзед і праў да ўваж лі ва па гля дзеў на ін спек та раў, по тым — 

на па ру шаль ні ка, яко га ве даў як аб луп ле на га (як і баць ку 

яго на га — ра зам лес сплаў ля лі, і дзе да — той не ка лі пчаль нік 

тры маў), але пра вя раль шчы кам ска заў:

— Не, хлоп чы кі, не на скі гэ та ры бак. І дзеў ка з ім не на ская.

...Трэ ба ска заць, што яна, гэ тая дзеў ка, увесь гэ ты час у 

лод цы ся дзе ла не раў ну ю чы ні жы вая ні мёрт вая.

У яе, дзя ка ваць бо гу, ні хто ні чо га не пы таў ся, хоць яна і 

ча ка ла. А ўжо ча го не пе ра ду ма ла...

Ва ўся кім ра зе, на ры бу ні ко лі больш не пра сі ла ся. Зра зу-

ме ла, ві даць, што яе спра ва — хі ба га та ваць...

А вось муж — той, пэў на, і сён ня ло віць, хоць гэ та і страш-

на ва та, бо ця пер, як ка заў Пет ра сян, мо гуць і па да так на лі чыць 

«прос та так», і штра фу ўля піць «якая роз ні ца, за што»...

Та му, хто ў нас ло віць, чым, ка лі і якую ры бу, мы знаць не 

зна ем і ве даць не ве да ем: са ста ла бя ром, якая трап ля ец ца — 

сма жа ную, вя ле ную. Як-ні як на Дняп ры жы вём.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-12682 (назначение – здание специ-
ализированное иного назначения, наименование – командный пункт), площадью 
1221,9 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, М-6, 288-й км, 6

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422084506101000142 (назначение – земельный участок для размещения зда-
ния командного пункта), площадью 1,4552 га, по адресу: Гродненский р-н, 
М-6, 288-й км, 6

Начальная цена продажи – 52 800 руб. (пятьдесят две тысячи восемьсот рублей) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 5 280 руб. (пять тысяч двести восемьдесят 
рублей)

Продавец – сельскохозяйственный производственный кооператив имени День-
щикова, 231716, а. г. Луцковляны, тел. 914-610

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 7 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ 
его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Рес-
публики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представите-
ля, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 
аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления 
его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аук-
цион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих 
дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 22.07.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 2 мая 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Ма ла ды ча ла век у ста лі цы па сва-

рыў ся з дзяў чы най і вы ра шыў 

спаг наць злосць на аў та ма бі лі. 

Уве ча ры ў апе ра тыў на-дзя жур-

ную служ бу Мас коў ска га РУ УС 

па сту пі ла па ве дам лен не аб тым, 

што па ву лі цы Кас ма на ўтаў ён 

па шко дзіў «Kіа», пры пар ка ва ны 

ка ля кра мы.

Мі на кі па чу лі гу кі ўда раў і ўба чы лі, 

як муж чы на б'е на га мі па аў та ма бі лі. 

Ві да воч цы ўтрым лі ва лі яго на мес цы 

зда рэн ня да пры быц ця мі лі цы я не раў. 

Паз ней су пра цоў ні кам кры мі наль на га 

вы шу ку гра ма дзя нін рас ка заў, што не-

за доў га да та го, што ад бы ло ся, па сва-

рыў ся з дзяў чы най, пас ля ча го ўжы ваў 

спірт ныя на поі. Вяр та ю чы ся да до му, 

вы ра шыў яшчэ вы піць, ад нак кра ма 

ўжо бы ла за чы не ная. Та ды муж чы на 

вы ра шыў спаг наць злосць на пры пар-

ка ва ным по бач аў та ма бі лі і стаў біць па 

ім на га мі. Уста ноў ле на, што зла мыс нік 

у мо мант здзяйс нен ня ху лі ган ства зна-

хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен-

ня. У кры ві муж чы ны вы яў ле на больш 

за два пра мі ле ал ка го лю.

Гра ма дзя нін 1994 го да на ра джэн ня 

пра цуе кан ды та рам на ад ным са ста-

ліч ных прад пры ем стваў. Ра ней да кры-

мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ваў ся. 

А за раз мо жа быць па збаў ле ны во лі на 

тэр мін да трох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«АД ПОМС ЦІЎ» СЯБ РОЎ ЦЫ ПРАЗ АЎ ТО


