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ЗНЯ ВА ЖА НАЯ ПА МЯЦЬ
Сён ня Ма ры на ўшчыль ную зай ма-

ец ца вы ву чэн нем спраў рэ прэ са ва ных 

свя шчэн ні каў. Яна член ка мі сіі па ка на-

ні за цыі Ма гі лёў скай епар хіі. Яшчэ два 

га ды та му, ка лі яна па ча ла зай мац ца 

по шу ка мі, у яе бы ла толь кі ад на спра-

ва на ўра джэн ца Чэ ры каў шчы ны, які 

быў ка на ні за ва ны і да лу ча ны да лі ку 

свя тых. Пра яго па ве да мі ла сва яч ка, 

і Ма ры на за га рэ ла ся ідэ яй да ве дац ца 

пра па кут ні ка як ма га больш. А за ад-

но па шу каць ін шых, так са ма за бы-

тых. Вы ву чы ла кні гу «Па мяць», усю 

ін фар ма цыю мяс цо вых края знаў цаў, 

спе цы яль ныя сай ты і да ве да ла ся пра 

бо лей чым 100 та кіх рэ прэ са ва ных па 

Чэ ры каў скім ра ё не. Ад ной чы ёй пры-

нес лі ста рую ра ён ную га зе ту са спі сам 

рэ прэ са ва ных. Да след чы ца ўба чы ла, 

што ён яшчэ і з пра ця гам і за се ла ў біб-

лі я тэ ках і ар хі вах. Ёй за раз на ват цяж-

ка ска заць, коль кі ча ла век на сён няш ні 

дзень вы яў ле на. Яна прос та за піс ва-

ла но выя проз ві шчы і аб ста ві ны гі бе лі 

ў свой на тат нік. Знай шлі ся і род ныя 

апош ня га свя шчэн ні ка, яко га за грыз лі 

са ба кі на эта пе. І гэ тыя лю дзі пе рад алі 

Ма ры не звест кі з ся мей на га ар хі ва. 

Ін фар ма цыя пра род на га дзе да ўсплы-

ла не ча ка на. Ад ной чы яна па да ла спіс 

проз ві шчаў для по шу ку ма тэ ры я лаў 

па іх у КДБ і ўпі са ла ту ды ім ёны сва іх 

дзя доў — а рап там па шчас ціць. Са мае 

ці ка вае, што ў ар хі ве знай шла ся спра-

ва ме на ві та на Іва на Каль чы бу.

— У мя не та кое ад чу ван не, што 

дзед сам мя не знай шоў, — пры зна-

ец ца Ма ры на. — Пра яго, лі чы, не 

бы ло ні я кай ін фар ма цыі, я на ват не 

раз ліч ва ла знай сці спра ву дзе да ў ар-

хі ве. Іва на Каль чы бу рэ абі лі та ва лі ў 

2001 го дзе, але та ды мне ска за лі, што 

ні чо га на яго ня ма. У май го та ты доў гі 

час бы ла крыў да на баць ку, бо ад та го, 

што ён во раг на ро да, па ку та ва ла ўся 

сям'я. Ка лі мне па ве да мі лі, што спра ва 

ёсць, мы пай шлі гля дзець яе ра зам з 

та там. Ка лі ён сва і мі ва чы ма ўба чыў 

тыя да ку мен ты і пра чы таў, што баць ка 

не ві на ва ты, за пла каў. Ён лі чыў баць ку 

здрад ні кам, а той ака заў ся доб рым ча-

ла ве кам. Для мя не гэ та са мае важ нае, 

што я зра бі ла ў сва ім жыц ці. Я да па-

маг ла ча ла ве ку, яко му ўжо 80 га доў, 

зняць ця жар з ду шы.

У 1939 го дзе Іван Каль чы ба быў 

ўдзель ні кам са вец ка-фін лянд скай вай-

ны, атры маў ра нен не ў скі ві цы і быў 

ка мі са ва ны. А ў са ка ві ку 41-га па ехаў у 

Ка рэ лію, ту ды, дзе ва я ваў, на за роб кі, 

каб сям'ю пра кар міць. На той мо мант 

у яго ўжо быў чатырохга до вы сын і па-

він на бы ло з'я віц ца яшчэ ад но дзі ця.

— Дзед так і не ўба чыў сваю дач-

ку — яго ўжо рас стра ля лі, — уз ды хае 

Ма ры на. — Дзе да вы сёст ры рас каз ва-

лі, што ён ма рыў, ка лі гэ та бу дзе дзяў-

чын ка, на зваць яе на поль скі ма нер 

Бра ні сла вай, але дзяў чын цы да лі імя 

Зі на і да. Рас тлу ма чы лі, што імя Бра ні-

сла ва ня ма.

Ка лі па ча ла ся вай на, Іван Каль чы-

ба быў пры зва ны на служ бу Бе ла мор-

скім ва ен ка ма там. Яму да ру чы лі ахоў-

ваць аб' ек ты. Што ме на ві та, не ве даю. 

У спра ве бы ло на пі са на, што «з сак рэ-

ту вяр нуў ся». Цал кам я не па чы та ла 

спра ву, яе да лі на аб ме жа ва ны час. 

Але я ця пер ве даю, што дзед за гі нуў 

ні за што. У той час фа шыс ты рэ гу-

ляр на скід ва лі з са ма лё та пра па ган-

дысц кія ўлёт кі з за клі ка мі пе ра хо дзіць 

на іх бок. І чыр во на ар ме ец Каль чы-

ба меў не асця рож насць та кую ўлёт ку 

па да браць на са ма крут ку. Мяр ку ю-

чы па пра та ко ле до пы ту, тры ка ле гі, 

ні бы та, па ка за лі, што ён схі ляў іх на 

здра ду. Дзед сваю ві ну не пры зна ваў, 

але на да нос чы каў зла не тры маў. У 

спра ве пра гэ та так са ма га во рыц ца. 

За трымалі яго ў ліс та па дзе 41-га. Пер-

шы до пыт быў у дзве га дзі ны но чы. 

Чы та ла, што яго бі лі бяр вё на мі, ка та-

ва лі. У вы ні ку аб ві на ва ці лі ў тым, што 

ён хо ча здра дзіць ра дзі ме і 27 снеж ня 

вы нес лі пры суд — рас стрэл. А рас-

стра ля лі 10 лю та га 1942 го да. Яму 

бы ло ўся го 33 га ды. Мне зра бі лі ко піі 

ары гі на лаў, але не ка то рыя да ку мен ты 

на огул не па ка за лі. А пра сла ву тую фа-

шысц кую ўлёт ку ад да лі, маў ляў, ні я кай 

каш тоў нас ці яна не ўяў ляе.

За ха ва ла ся ся мей ная гіс то рыя, што, 

ка лі сы на арыш та ва лі, баць ка пра даў 

усіх сві ней і ка ро ву ды па ехаў яго вы-

зва ляць. Але вяр нуў ся ні з чым.

ДЗВЕ ТЫ СЯ ЧЫ 
КІ ЛА МЕТ РАЎ 
У ПО ШУ КАХ ПРАЎ ДЫ

— Зна ё мая пе ра ка на ла мя не, што 

трэ ба ехаць на Са лаў кі, шу каць сля ды 

дзе да, — ка жа Ма ры на. — І я ры зык-

ну ла. Ула ды ка Ма гі лёў скі і Мсці слаў-

скі Саф ро ній даў бла сла вен не, і мы са 

зна ё май па еха лі. Бы ло кры ху страш на, 

бо еха лі ў ні ку ды. Ме лі толь кі бі ле ты на 

цяг нік ту ды і на зад.

Пры еха лі ў ней кую за кі ну тую вёс-

ку, глуш ва кол, тра ва па по яс і толь кі 

вуз кая сця жын ка ад плат фор мы. Лю-

дзі пай шлі па ёй, а за імі і Ма ры на са 

сва ёй зна ё май. Прый шлі да так сіс таў, 

спы та лі ся, дзе Са ла вец кае пад вор'е. 

Ака за ла ся, што трэ ба бы ло за мо віць 

мес цы на ка тар на Са лаў кі. І гэ та час-

цей за ўсё ро бяць ледзь не за паў го-

да. Але, як ні дзіў на, мес цы знай шлі ся. 

Жан чы ны пры плы лі і раз гу бі лі ся, а дзе 

спы ніц ца.

— Ака за ла ся, што мес цаў для па лом-

ні каў ня ма, — дзе ліц ца Ма ры на. — Дзя-

куй жан чы не, якая па лом ні каў за ся ля ла, 

яна пра па на ва ла нам мес цы, пры чым 

бяс плат на. Спа лі на пад ло зе, але га лоў-

нае — пад да хам над га ла вой.

Хут ка вы свет лі ла ся, што ў 39-м са-

ла вец кі ла гер за кры лі, і пе ра сыль ны 

пункт тур мы зна хо дзіў ся ў Ке мі. Ка лі 

жан чы ны пры еха лі ту ды, пер шай спра-

вай зай шлі ў храм, які па бу да ва лі ў го-

нар но ва па кут ні каў. Ма ры на раз га ва-

ры ла ся з цар коў най ра бот ні цай, сціс ла 

рас ка за ла, што яе сю ды пры вя ло. І тая 

па ра і ла па зна ё міц ца з мяс цо вай жур-

на ліст кай, якая зай ма ец ца по шу кам 

звес так пра рас стра ля ных, на ват вы-

стаў ку ар га ні за ва ла. І тэ ле фон па трэб-

ны знай шла. Ма ры на па тэ ле фа на ва ла, 

і жур на ліст ка пра па на ва ла па гля дзець 

яе вы стаў ку. Уба ча нае ўра зі ла па лом-

ніц, а жур на ліст ку за ці ка ві лі ар хіў ныя 

да ку мен ты Ма ры ны.

— Яна ска за ла, што на ват не па да-

зра ва ла, што ў 42-м бы лі рас стрэ лы, 

ду ма ла, што яны за кон чы лі ся ў 39-м, 

ка лі за кры лі Са ла вец кі ла гер, — ка жа 

су раз моў ні ца. — А по тым ўспом ні ла, 

што яе на стаў нік, які пад час вай ны быў 

ма лень кім хлоп чы кам, ба чыў, як вя лі 

на тоўп сал дат. Ён спы таў ся, ку ды вы 

ідзя це. І адзін з іх ад ка заў — на рас-

пра ву.

ПА СЛЯ ДАХ ДЗЕ ДА
З ін тэр нэ ту Ма ры на ве да ла, што 

ў 90-я га ды ў Ке мі знай шлі роў, дзе 

бы ло шмат ча ла ве чых астан каў з 

пра стрэ ле ны мі ча ра па мі. Па бы ваць 

на гэ тым мес цы да па маг ла яшчэ ад на 

жур на ліст ка з ра ён най га зе ты Ве ра-

ні ка Фя до та ва. Па куль іш лі ра зам з 

ёй у му зей, Ма ры не па ка за лі тур му, 

дзе тры ма лі яе дзе да. Мес ца вы ку пі лі, 

але ага ро джа тых ча соў яшчэ за ха-

ва ла ся.

— Я ўвесь час ад чу ва ла, што іду па 

сля дах дзе да, — згад вае су раз моў ні-

ца. — У му зеі пад ра бяз на рас ка за лі пра 

роў — ён быў за восем кі ла мет раў ад 

го ра да. Знай шлі так сіс та, які, ка лі да-

ве даў ся, з якой мэ тай едзем туды, узяў 

за свае па слу гі мен шую су му ды яшчэ 

да па ма гаў шу каць па клон ны крыж, 

там уста ля ва лі. Ка лі знай шлі яго, што 

сэр ца за шча мі ла. А ка лі чы та ла па мі-

наль ную ма літ ву, на ім гнен не тра пі ла 

ў ней кую ін шую рэ аль насць, пе ра ста ла 

чуць га ла сы лю дзей і шум ле су. Было 

ад чу ван не, што я пе ра жы ла стан тых 

па кут ні каў, ка лі іх рас стрэль ва лі. Ад-

чу ла лёг касць вы ля та ю чай са зня сі-

ле нага це ла душы. Усе знеш нія шу мы 

бы лі фо нам па той бок ад мя не.

На на ступ ны дзень ра ні цай гру па 

ад пра ві ла ся на мо гіл кі, дзе пе ра па ха-

ва лі за бі тых.

— Ве ра ні ка Фя до та ва аб зва ні ла ўсіх 

зна ё мых гіс то ры каў, але яны не ве да лі, 

дзе ма гі ла, — ка жа Ма ры на. — Мне ж 

зда ва ла ся, што як толь кі я апы ну ся на 

мес цы, са ма ўсё знай ду. Так яно і атры-

ма ла ся. Прос та на ўва хо дзе на мо гіл кі, 

я па ка за ла на два кры жы збо ку. Жур-

на ліст ка здзі ві ла ся, ска заў шы, што 

коль кі ра зоў тут ха дзі ла, ні ко лі не звяр-

та ла ўва гі на іх. Я вы бра ла адзін крыж, 

на ват не ра зу ме ю чы, ча му ме на ві та 

яго. Мне па да ло ся, што ў гэ тай ма гі ле 

мой дзед. Ад кры ла ін тэр нэт, каб зве-

рыць ін фар ма цыю, тыя кры жы або не. 

І чы таю, што пры рас коп ках і пе ра па-

ха ван ні пры сут ні чаў пра ку рор Ко каў. 

І тут вы свет лі ла ся, што Ве ра ні ка яго 

ве дае. Яна на бі ра ла яго ну мар і пра-

ку рор ад ка заў.

Я спы та ла ся, ці трап ляў яму на во чы 

чэ рап з пра стрэ ле ны мі скі ві ца мі. Май му 

здзіў лен ню не бы ло мя жы, ка лі ён ад-

ка заў, што доў га тры маў та кі чэ рап у 

ру ках і не мог зра зу мець, ча му пра стрэ-

ле ныя і скі ві цы, і па ты лі ца. Гэта бы ло 

не ве ра год на. На пэў на, я пер шая, хто 

знай шоў рэ прэ са ва на га па астан ках.

ПОМ НІК АД БЕ ЛА РУ САЎ
У пла нах Ма ры ны яшчэ раз з'ез-

дзіць на Са лаў кі і вы свет ліць, ка го рас-

стрэль ва лі ра зам з яе дзе дам. Хоча, 

каб іх ім ёны так са ма бы лі ўве ка ве-

чаны.

— Ка лі зай ма ла ся дак ла дам пра бе-

ла ру саў, якія прай шлі праз гэ ты ла гер, 

паў го да вы бі ра ла ім ёны, што там бы-

лі, — ка жа яна. — Ва ўро чы шчы Сан-

дар мох бы ло рас стра ля на шмат бе ла-

ру саў. Пом ні кі там уста на ві лі ўкра ін цы, 

па ля кі, азер бай джан цы... Мне ста ла 

ня ём ка, што на ша га ня ма. І я вы ра-

шы ла вы пра віць пра бел. Ле тась, ка лі 

бы ла на Ка ляд ных чы тан нях у Мін ску, 

раз маў ля ла з ула ды кам Ба ры саў скім і 

Мар' і на гор скім Вень я мі нам. Ён па ра іў 

да ве дац ца, якая там епар хія, а такса-

ма пра па на ваў па ста віць пом нік. Вель-

мі шмат за гі ну ла ду ха вен ства ў тых 

мясцінах. І трэ ба ад даць усім гэ тым 

па кут ні кам да ні ну па ва гі. За раз я гэ-

тым і зай маю ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хі ва 

Ма ры ны КАЛЬ ЧЫ БЫ.

Унуч ка знай шла мес ца, 
дзе рас стра ля лі яе дзе да

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-97171 (назначение – 
магазин, наименование – магазин), площадью 401,2 кв. м, г. Гродно, 
ул. Красноармейская, 69-17

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 440100000002000780, площадью 0,0639 га (назначение – обслужива-
ние жилого дома со встроенным магазином), расположенном по адресу: 
г. Гродно, ул. Красноармейская, 69 (доля в праве 677/2500)

Начальная цена продажи – 360 000 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей) 
с учетом НДС.
Сумма задатка – 36 000 руб. (тридцать шесть тысяч рублей)

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

Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Грод-
ненский городской филиал), 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, 
тел. 8-0152-52-02-88

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

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

Аукцион состоится 22 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.07.2020 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). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 18 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Оперативная информация 
закрытого акционерного общества 

«ЮНИМИТ» (УНП 690660279)

полное наименование, 
местонахождение и почтовый 
адрес юридических лиц, 
участвующих в реорганизации

1) закрытое акционерное общество 
«ЮНИМИТ», 
222220, Республика Беларусь, Мин-
ская обл., Смолевичский район, Плис-
ский сельсовет, 9/12 в районе поселка 
Октябрьский
2) открытое акционерное общество 
«Смолевичи Бройлер», 
222220, Республика Беларусь, Мин-
ская область, Смолевичский район, 
п. Октябрьский

способ реорганизации
присоединение ЗАО «ЮНИМИТ» 

к ОАО «Смолевичи Бройлер»

наименование уполномоченного 
лица (органа), принявшего 
решение о реорганизации 
(ликвидации), и дату принятия 
такого решения

общее собрание акционеров 
ЗАО «ЮНИМИТ», 18.08.2020

порядок распределения 
акций среди участников 
акционерного общества 
при реорганизации

будет сообщено дополнительно

полное наименование, 
местонахождение и учетный 
номер плательщика депозитария, 
с которым эмитентом, 
профучастником заключен 
депозитарный договор

открытое акционерное общество 
«Сберегательный 

«Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк», 

220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, 
УНП 100325912

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», 

Минская область, г. Смолевичи, ул. Первомайская, 72а

Предмет аукциона: транспортное средство, бывшее в употреблении.
Месторасположение: Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 41

Лот, 
№

Инв. номер Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

1 01521214
КАМАЗ 43105, грузовой специальный 

сортиментовоз, кузов № 006836, 
рег. знак АВ 0337-5, 1986 г. в.

15 000,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по предвари-
тельному согласованию, тел.: 801776 59051, +375 29 704 77 58 (Ермолик 
Юрий Николаевич)

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о 
порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и 
сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов указаны 
в условиях проведения торгов, определенных в Положении о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденном 
постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. № 609, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Организатор торгов 
имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 23.09.2020 в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время окончания приема документов: 22.09.2020 до 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В суд Ленинского  района  г. Могилева  поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующим МОРОЗА Алексея Владимировича, 
09.02.1987  года рождения, уроженца г. Бобруйска Могилевской обла-
сти, зарегистрированного по адресу: г. Бобруйск, ул. Ульяновская, д. 50а, 
кв. 50, место пребывания с 12.04.19 г. неизвестно.

Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о Морозе А. В., в течение двух месяцев с момента публикации 
сообщить их суду Ленинского района г. Могилева по тел. 8 0222 25 37 85.  


