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Ка лі су бя сед ні ку 90, ло віш кож-
нае яго сло ва. Тым больш, што 
гэ та свед ка вы зва лен ня Бе ла-
ру сі. І не па срэд ны ўдзель нік 
тых хва лю ю чых па дзей.
Зна ём це ся — Воль га Аляк санд-
раў на Сця пук. За раз — мін чан-
ка, бо пас ля ава рыі на ЧА ЭС 
пе ра еха лі з му жам да дач кі 
Люд мі лы ў ста лі цу. У га ды вай-
ны — удзель нік пар ты зан ска га 
ру ху. Па слу хай це яе рас каз.

Сі вая ў 20 га доў
— У 1944 го дзе, пад час вы зва-

лен ня, ме ла я ўся го 21 га док. А бы ла 
зу сім-зу сім сі вая. Пы та е це ся, ча му? 
24 кра са ві ка 1943-га, яшчэ ў пар-
ты за нах, па ха ва ла пер ша га му жа. 
29 лю та га 1944-га, ад ра зу пас ля вы-
зва лен ня, па мёр баць ка. А 10 ліс та-
па да — ма лень кая да чуш ка. Вось 
коль кі лі ха на ад ну га ла ву. Дзі ва што 
ссі вее.

Як за гі нуў муж — пад ра бяз нас цяў 
не ве даю. Прый шоў мі лі цы я нер па 
проз ві шчы Два рак і ска заў: «Воль-
га, трэ ба ха ваць му жа». Муж быў 
та та рын, ва ен ны, да вай ны слу жыў 
у шта бе, у сак рэт най час ці. За муж 
за яго я вый шла ў 1940-м. Сціп лае 
вяс ко вае вя сел ле бы ло ў лі пе ні. На 
той час я ўжо пра ца ва ла на стаў ні цай 
пас ля Ма зыр ска га пед тэх ні ку ма.

Мне не бы ло 18 га доў, та му нас 
не рас пі са лі, а толь кі яму зра бі лі ад-
зна ку ў ва ен ным бі ле це. Па ча лі мы 
жыць, а ў 1941-м — вай на. Вай на 
— гэ та не дай Гас подзь. Усё, што 
хо ча це, каб толь кі не вай на...

У пар ты за нах муж апы нуў ся не 
ад ра зу. Пад Пал та вай тра піў у па лон. 
Ней кім чы нам вы рваў ся і прый шоў 
да мя не з ба ра дой да по яса, во шаў 
пры нёс столь кі... Ледзь ве зба ві лі ся. 
Ка лі шчы ра, то мы не вель мі і ўзра-
да ва лі ся яго вяр тан ню, бо кру гом — 
нем цы. У на шай вёс цы Мы шан цы 
ста яў вя лі кі гар ні зон. А ён — ка му-
ніст, ва ен ны. Да ня суць — усёй сям'і 
го ра бу дзе.

Асаб лі ва тры вож на ста ла пас ля 
та го, як муж пай шоў у пар ты за ны. 
Баць ку май го ад ра зу арыш та ва лі, 
за вез лі ў Ка лін ка ві чы. Да па маг ло, 
што лю дзі за сту пі лі ся. Па ча лі га ва-
рыць: гэ та ж не сын, а зяць, фак тыч-
на чу жы ча ла век. Ста рас там быў кум 
та ты — з яго бо ку так са ма ней кая 
пад трым ка. На пі са лі ка лек тыў ную 
пе ты цыю, лю дзі рас пі са лі ся, ма ма 
па еха ла з ёю ў Ка лін ка ві чы, і зда-
рыў ся цуд: та ту ад пус ці лі.

Тым не менш бы лі і ско сыя по-
зір кі ў наш бок. Бо ўдзень у вёс цы 
гас па да ры лі нем цы, а ноч чу пры-
хо дзі лі пар ты за ны, спа кой на жыць 
не да ва лі. Пар ты за нам трэ ба бы ло 
па ста ян на да па ма гаць пра дук та мі, 
адзен нем, ты ту нём. А чым жа ім хар-
ча вац ца, у што апра на цца? У ле се 
хо лад на і го лад на. Да па ма га лі — дзе 
зна ё мыя лю дзі са сва іх вё сак, дзе 
сва я кі ці сем'і, а дзе і ін шыя жы ха ры. 
Не ўсім гэ та па да ба ла ся.

Ха та на ша ста я ла на са мым ус-
край ку, пер шай ад ле су. Да нас са-
мых пер шых і пры хо дзі лі, і ўсе пра 
тое ве да лі. Са ба ка быў, Боб ка, праз 
яго чут но, што да нас гос ці з ле су 
ідуць. Па куль не за стрэ лі лі.

Так што жы лі вель мі тры вож на. 
Муж пра гэ та ве даў і ад ной чы пе ра-
даў праз атрад на га су вяз но га Ай зі ка 
Урэ цка га, з якім сяб ра ваў мой ста-
рэй шы брат, каб я збі ра ла ся да яго ў 
лес. Але і ў лес я іш ла так са ма праз 
слё зы і крык у ха це. Пар ты зан да нас 
у тую ноч прый шло мно га-мно га, бы-
ло іх цэ лы двор і цэ лая ха та — мо ўсім 
атра дам і прый шлі. «Збі рай ся». Я на 
пе чы ры даю, а та та так са ма пла ча, не 
пус кае мя не: «Ні ку ды не ідзі!» А як ты 
не пой дзеш? Мой муж як пад ско чыць 
да яго: «Вы што, Аляк сандр Іг наць е-
віч? Вы ве да е це, што ве шаць бу дуць 
тых, у ка го му жык у ле се?» «Дык нас 
бу дуць ве шаць, ка лі яе за бя рэш». Ну, 
за бра лі, на му чэн не.

Ка му быць па ве ша ным, 
та го не за стрэ ляць

Як нем цы ве ша юць, мы на свае 
во чы ба чы лі. Яшчэ ра ней вёс ку акру-
жыў ад ной чы кар ны атрад, з ку ля мё-
та мі. Са гна лі ўсіх на па ля ну пе рад 
до мам Урэ цка га, у яго ва ро ты бы лі 
з вы со кай пе ра кла дзі най. І на гэ тых 
ва ро тах ві сяць тры пят лі. Мы ўжо 
ве да лі, што кар ні кі па вёс цы шу ка лі 
на ша га стар шы ню кал га са Мі ка лая 
Ер ма ло ві ча і яшчэ Да шке ві ча, так-
са ма ак ты віс та. Не знай шлі. А хто ж 
трэ ці? Я стаю і ду маю: «Ка го ж бу-
дуць ве шаць трэ цім? Дак лад на мя не, 
бо муж — ка му ніст і афі цэр, у пар ты-
за нах. А мо ка го з на шых яў рэ яў?» 
А ў нас у вёс цы жы лі дзве яў рэй скія 
сям'і — Урэ цкіх і Дрэ е раў...

Нем цы вы ве лі на пе рад на ша га 
ста рас ту — быў у вёс цы та кі слаў ны 
ста рэнь кі дзя док, Па вел Ер ма ло віч 
(так са ма Ер ма ло віч), вель мі доб ра-
пры стой ны дзядзь ка. Ні ко лі ні з кім не 
кан флік та ваў. У па чат ку аку па цыі па 
за га дзе но вых «улад» са бра лі сход і 
вы бра лі яго ста рас там. Што ён, бед-
ны, ві на ва ты? На схо дзе кож ны ўгі наў 
га ла ву і ста ра ўся ху цень ка ўзняць ру-
ку за ін ша га, каб толь кі не яго. І ён 
па паў ся. Нем цам ста ла вя до ма, што 
па на чах у вёс ку пры хо дзяць пар ты-
за ны і што нех та рас клей вае ліс тоў кі. 
А ён, ста рас та, не да нёс. Я ж ве да ла, 
што рас клей вае мой ста рэй шы брат 
— яму пры но сі лі з атра да.

Па ста ві лі пад ся рэд няй пят лёй пус-
тую скрын ку, мо з-пад якіх сер ні каў. 
Пад вя лі дзядзь ку Паў ла. Во сень поз-
няя, хо лад на, ён апра ну ты ў ват ныя 
шта ны і лёг кую ку фа еч ку. Пе ра клад-
чык за га даў яму ста на віц ца на скрын-
ку. Той стаў. «Га ла ву ў пят лю». Ён га-
ла ву на хі ліў, пе ра клад чык на кі нуў яму 
на га ла ву пят лю і рэз ка так па цяг нуў за 
пле чы, каб за ціс ну ла. Каб жа дзядзь ка 
хоць не як вы даў сваю рос пач — не. По-
тым скрын ку на гой пад бі лі — і ўсё...

Кар ні кі ска за лі праз пе ра клад чы-
ка: хто на пра ця гу трох дзён зні ме — 
та му бу дзе та кая ж смерць. І па еха лі 
або зам на Ка лін ка ві чы.

Дзядзь ка Па вел жыў толь кі з дач-
кой, Бро няй. Яе до ма не бы ло: як раз 
па еха ла з са на чка мі ў лес па дро вы. 
Едзе на зад, вя зе гэ тыя шчэп кі на 
сан ках, а яе су стра ка юць жан чы ны, у 
сля зах: «Бро не чка, не пу жай ся, баць кі 
ўжо ня ма». Яна дро вы ўбок, па бег ла 
да су се дзяў, узя ла та бу рэт ку і нож. 
Пят лю аб рэ за ла, па кла ла яго на сан кі, 
па вез ла да моў. І па ха ва лі на заўт ра. 

Ча ка лі сва іх — 
прый шлі чу жыя

Спа чат ку я бы ла ў бры га дзе Іва-
на Мі хай ла ві ча Ку лі коў ска га. Ду маю, 
гэ та пра яго ўспа мі нае ў сва ёй кні-
зе «Веч ны агонь» Ра ман На ву ма віч 
Ма чуль скі, адзін з кі раў ні коў пар ты-
зан ска га ру ху. По тым — у атра дзе 
Лё шы Са ра фа на ва. Нас так і зва лі 
— «лёш кін цы». На шы атра ды асаб лі-
ва вы зна ча лі ся на чы гун цы, час та ха-
дзі лі на пад ры вы. Па мя таю, ка лі рва лі 
мост у мяс тэч ку Пціч — усе вёс кі на-
во кал гры ме лі. Та ды, праў да, за гі ну ла 
і мно га пар ты зан. Але рух ня мец кіх 
эша ло наў на фронт быў па ра лі за ва-
ны на доў га. Уз ры ва лі і эша ло ны, якія 
вез лі ў Гер ма нію на граб ле нае.

Пра тое, што па ча ло ся вы зва лен-
не Бе ла ру сі, мы да ве да лі ся на схо-
дзе ў Сма лоў цы. Там нам па ве да мі лі: 
на шы вой скі вы зва лі лі Ка лін ка ві чы, 
Ма зыр, на се ле ныя пунк ты Міх на ві-

чы, Мы шан ку... А ў нас у ле се ўсе з 
гэ тых мяс цін. Коль кі бы ло слёз! Слёз 
ра дас ці...

Пры ля це лі не ўза ба ве два на шы 
ку ку руз ні кі, скі ну лі ліс тоў кі. Па чы та-
лі мы іх і зра зу ме лі, што пра жыц цё 
бе ла ру саў пад аку па цы яй, пра бе-
ла рус кіх пар ты зан за лі ні яй фрон ту 
ма ла што ве да юць. У ад ной ліс тоў цы 
бы ла та кая пры пеў ка: «Не обижайся, 
моя мам ка, что я домик разбомбил. 
Моя жен ка спа ла с нем цем, чуть я 
бом бой разбудил». На дру гой на ма-
ля ва ны во сем жан чын, што цяг нуць 
плуг, а зза ду му жык-яў рэй за кру ча-
най пу гай пад га няе. Да ча го гэ та ўсё, 
мы не зра зу ме лі. Я ж вам ка жу, вай-
на ёсць вай на. Шмат ча го ад бы ва ла-
ся не зра зу ме ла га. Мы толь кі зра бі лі 
для ся бе ад ну важ ную вы сно ву, што 
ка лі па ча лі ля таць са ма лё ты, то на-
шы бліз ка і хут ка бу дуць тут.

Атра ды пар ты зан пай шлі са збро яй 
да лі ніі фрон ту — да па ма гаць рэ гу ляр-
ным час цям, а мы, жан чы ны з дзець мі 
і па ра не ныя ці хво рыя, за ста лі ся ў ле-
се без ахо вы. На пяк лі хле ба, па адзя-
ва лі рэ чмяш кі на спі ну (так не цяр пе-
ла ся!) і ча ка лі з хві лі ны на хві лі ну ўжо 
сва іх. І вось раз да ец ца стук у дзве ры. 
Я пер шая пад ско чы ла да дзвя рэй (а 
ў іх су чок з дош кі вы паў), гля ну ла ў 
гэ тае «воч ка»: нем цы. З аў та ма та мі, 
ча ты ры ча ла ве кі. «Ру сіш мат ка, век!» 
Нас у зям лян цы так са ма бы ло ча ты-
ры жан чы ны, пя цё ра дзя цей і му жык 
— дзядзь ка Фе дзя, бы лы кал гас ны 
ка валь. Ён на тыф хва рэў, та му ля-
жаў. Ад ра зу: «Пар ты зан!» Вы ве лі з 
зям лян кі і за бі лі, на мес цы. За ста лі ся 
ма лень кія дзет кі — Мань ка і По ля.

Нас па куль не ча па юць. Па ста ві лі 
пе рад зям лян кай і пы та юц ца: «Во 
фа тер кін дер?» («Дзе баць кі дзя-
цей?»). І коль кі тут му жы коў з на мі. 
Па спра ба ва лі ім тлу ма чыць на сва ёй 
мо ве — не, маў ляў, га ва ры це па-ня-
мец ку. Доб ра, што я кры ху ва ло да ла 
пас ля шко лы. Рас тлу ма чы ла, што з 
му жы коў толь кі адзін і быў. Той, яко га 
за бі лі. Су па ко і лі ся быц цам. Праз пе-
ра клад чы ка з'ед лі ва так пы та юц ца, 
як па-бе ла рус ку бу дзе «Ня хай жы ве 
ге но се Гіт лер». Пе ра кла лі ім. Ві даць, 
ад сту па ю чыя ва я кі шу ка лі ней ка га, 
хоць ма лень ка га, рэ ван шу.

Ад ной чы ўжо бы ла па доб ная гіс-
то рыя, ус пом ніць страш на. У са мым 
па чат ку вай ны, як толь кі прый шлі 
нем цы, да нас у ха ту іх на бі ла ся не-
каль кі ча ла век — зна ё міц ца з мяс-
цо вым на сель ніц твам. Быў так са ма 
пе ра клад чык. І за па тра ба ва лі, каб 
мы ка за лі здра ві цу іх фю рэ ру. «Ня-
хай жы ве ге но се Гіт лер!» Не ве даю, 
што гэ та за мо да ў іх та кая езу іц кая 
бы ла. А мой брат, се дзя чы на пе чы, 
узяў і ска заў: «Не, Ста лін». Баць ка 
ледзь ве не атры маў раз рыў сэр ца — 
а сэр ца ў яго заў сё ды хво рае бы ло. 
Але не як абы шло ся: нем цы не зра зу-
ме лі, а пе ра клад чык не вы даў.

Дык вось, у Мы шан ку, маю род-
ную вёс ку, на шы прый шлі 29 сту-
дзе ня 1944 го да. Та та пай шоў су-
стра каць сал дат: ду маў, што я з імі 
прый ду. Не бы ло мя не, і яму зноў 
сэр ца ба ліць. Ён жа без мя не су ма-
ваў, пі саў пісь мы ў атрад, хлоп цы з 
за дан няў пры но сі лі.

Адзін ме сяц пас ля гэ та га толь кі 
і па жыў.

За муж у «мат рац ных» 
стро ях

Пас ля вай ны я зноў пра ца ва ла 
на стаў ні цай у Мы шан скай шко ле (а 
Мы шан ка не ка то ры час бы ла на ват 
ра ён ным цэнт рам), вя ла 1-я і 3-я кла-
сы. Ды рэк та рам шко лы пры зна чы лі 
Іва на Іва на ві ча Сце пу ка, за яко га я 
праз год вый шла за муж. Па трэб на 
ска заць, што жы лі пас ля вай ны ўсе 
вель мі і вель мі бед на, ды рэк тар шко-
лы не быў вы клю чэн нем. Ха дзіў мой 
Іван Іва на віч у па цёр тым вай ско вым 
шы ня лі, у пад ла та ных бо тах і не прэ-
зен та бель най, як бы за раз ска за лі, 
шап цы. І на двух мы лі цах. Так мы 
з ім і па шлі рас піс вац ца. А як бы ла 
апра ну та ня вес та? Брат яшчэ ра ней 
вы ме няў у нем цаў мат рац, і мы зня-
лі з яго ма тэ ры ял — па ла са ты са-
цін, якім той мат рац быў аб цяг ну ты: 
бар до вая па ла са і бе лая па ла са, а 
на бе лай — кве тач кі. З яго па шы лі 

вя сель ныя спад ні цу і блу зу. Сяст ра 
ку пі ла мне муж чын скія хро ма выя бо-
ты, 45 па ме ру. За мест 37-га ў мя не 
на на гах быў 45-ы.

У гэ тым убран ні я ха дзі ла і на пра цу 
ў шко лу. Кры ху паз ней на мае «мат-
рац ныя» строі звяр ну ла ўва гу ме та-
дыс тка рай а на, і я не ўза ба ве атры-
ма ла не ча ка ны і па тым ча се вель мі 
ба га ты па да ру нак ад Чыр во на га Кры-
жа — пры го жае ша ві ё та вае па лі то з 
Аме ры кі. А яшчэ два кас цю мы: адзін 
цём на-зя лё ны, дру гі — у клет ку. Да лі 
мне шаль на га ла ву і шарс ця ную зя-
лё ную коў дру. Апра ну лі, як ды рэк та ра 
шко лы. Пры хо джу да моў і ка жу Іва ну 
Іва на ві чу: «Ця пер я ды рэк тар шко лы, 
вось як». Прый шлі ў на стаў ніц кую — 
на стаў ні кі па ста ві лі мя не на та бу рэт і 
доў га лю ба ва лі ся ма і мі аб ноў ка мі.

Пас ля ра бо ты на стаў ні цай я бы ла 
са ні тар кай у са мым цяж кім, хі рур гіч-
ным ад дзя лен ні ва ен на га шпі та ля, 
пра ца ва ла ў шпі таль най ап тэ цы, бо 
маг ла ра за браць, што ў рэ цэп тах на-
пі са на. І яшчэ 13 га доў ад пра ца ва ла 
ў шко ле афі цэ раў, пра пар шчы каў і 
сяр жан таў. Там жа, у Мы шан цы, у 
ва ен ным га рад ку. А Іван Іва на віч мой 
пай шоў з жыц ця ўжо тут, у Мін ску.

Ня даў на ў ін тэр нэ це пе рад Днём 
на стаў ні ка Іва на Іва на ві ча доб-
рым сло вам ус пом ні лі бы лыя вуч ні. 
Аказ ва ец ца, ён быў для іх не толь кі 
над звы чай стро гім ды рэк та рам-
фран та ві ком, але і лю бі мым ма тэ ма-
ты кам. Ся род яго вы пуск ні коў больш 
за ўсё як раз ма тэ ма ты каў. І на шы 
дзе ці — так са ма ма тэ ма ты кі.

Мае дзе ці, трое, у Мін ску. Шэсць 
уну каў, і ўсе з вы шэй шай аду ка цы-
яй. Ад на ўнуч ка вы кла дае ў стар шых 
кла сах ін фар ма ты ку. Два юрыс ты. 
Ёсць ме ды цын скі ра бот нік, на ват два 
ды рэк та ры фір маў. Шэсць праў ну каў. 
Ста рэй шая праў нуч ка ўжо на чац вёр-
тым кур се БДУ. Сям'я мая — 22 ча ла-
ве кі, гэ та мой го нар і ра дасць.

Жыц цё ідзе сва ім па рад кам. Так 
што 70-ю га да ві ну вы зва лен ня Бе ла ру-
сі су стра каю з лёг кім сэр цам. І жа даю 
сва ім дзе цям і ўну кам толь кі ад на го — 
мі ру. Як і чы та чам «Звяз ды», якая доў-
гія дзе ся ці год дзі бы ла для нас з Іва нам 
Іва на ві чам лю бі май га зе тай.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ
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І ЎВЕСЬ ЧАС — 
ЯК ПА ЛЯ ЗЕ БРЫТ ВЫ

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Ва ен на па лон ныя, раз дзе ле ныя 
па на цы я наль нас цях, утрым лі ва лі ся ў 
трох ка зар мах. У ад ной з іх, што ста-
я ла блі жэй да ра кі Па ла та, пра жы ва лі 
рус кія сал да ты і сяр жан ты. Тут утрым-
лі ва лі ся ка ля 100 ка ман дзі раў Чыр-
во най ар міі. Гэ тую ка зар му так і на-
зы ва лі — «Рус кая». Дру гая ка зар ма, 
так зва ная «Агуль ная», да ла пры ту лак 
ва ен на па лон ным мно гіх на цы я наль-
нас цяў, у тым лі ку бе ла ру сам і рус-
кім. Трэ цяя ка зар ма бы ла ага ро джа на 
ка лю чым дро там. Тут жа зна хо дзіў ся 
бу ды нак кух ні. Мес ца гэ та на зы ва ла ся 
«Укра ін ская ка зар ма», але ўва ход у яе 
быў воль ны для ўсіх. Жы ха ры Укра і ны 
ча мусь ці бы лі ўпэў не ны, што іх хут ка 
ад пус цяць па да мах. Са праў ды, ле-
там 1941 г. ня мец кае ка ман да ван не, 
якое «за хлы на ла ся» ў вя ліз ным па то-
ку па лон ных, вай скоў цаў не ка то рых 
на цы я наль нас цяў ад пус ка ла да до му. 
Ся род іх бы лі і бе ла ру сы, і жы ха ры 
пры бал тый скіх рэс пуб лік, і ўкра ін цы. 
Але для Бе ла ру сі і Укра і ны во сен ню 
1941 го да гэ тае па слаб лен не бы ло 
ад ме не на». (З кні гі Сяр гея Ко пы-
ла «Уро чы шча Пяс кі — тэ ры то рыя 
смер ці. 1941—1944»).

Акра мя са вец кіх сал дат, у по лац кім 
ла ге ры зна хо дзі лі ся поль скія і італь-
ян скія ва ен на па лон ныя. З 1942 го да 
ла гер стаў па паў няц ца арыш та ва ны мі 
пад поль шчы ка мі і пар ты за на мі, якіх 
пас ля жорст кіх ка та ван няў рас стрэль-
ва лі. З пер шых дзён аку па цыі нем цы 
арыш тоў ва лі і зні шча лі мір ных гра ма-
дзян По лац ка, прад стаў ні коў ін тэ лі ген-
цыі і тых, хто вы каз ваў не да стат ко вую 
па ша ну да но ва га па рад ку. Спе цы яль-
ная ка мі сія, якая пас ля вы зва лен ня го-
ра да да сле да ва ла факт ма са ва га зні-
шчэн ня нем ца мі мір на га на сель ніц тва і 
ва ен на па лон ных, прый шла да вы ні каў, 
што «ня мец ка-фа шысц кія за хоп ні-
кі зні шчы лі толь кі ў го ра дзе По лац-
ку ка ля 150 тыс. са вец кіх гра ма дзян: 
муж чын, жан чын, дзя цей і ста рых, як 
жы ха роў го ра да По лац ка, так і са вец-
кіх гра ма дзян, якіх пры во зі лі з ін шых 
на се ле ных пунк таў БССР, а так са ма 
і ва ен на па лон ных бай цоў і афі цэ раў 
Чыр во най Ар міі і пар ты за наў».

За ка та ва ных і па мер лых ад хва роб 
вяз няў ла ге ра зво зі лі ў ямі ны і тран шэі 
не да лё ка ад ла ге ра — на ле вым бе ра-
зе ра кі Па ла та, на бы лым вай ско вым 

стрэль бі шчы, якое паз ней ста ла на зы-
вац ца ўро чы шча Пяс кі. Тут ад бы ва лі ся 
і ма са выя па ка ран ні смер цю — сот-
ня мі што дня. Ні хто не ве дае дак лад-
ную коль касць лю дзей, якія знай шлі 
спа чын у гэ тым мес цы. Ле там 1941 
го да тут рос са сно вы бор, ця пер — 
пяс ча ная пуст ка.

— Цяж ка ска заць, ча му да гэ туль 
вя ліз ная брац кая ма гі ла не пры ве-
дзе на ў па ра дак. Маг чы ма, спра ва ў 
тым, што ўвесь час на гэ та не ха па-
ла гро шай, — раз ва жае дэ пу тат На-
тал ля Гуй вік. — Там жа не да стат ко ва 
па ста віць па мят ны знак, не аб ход на 
зра біць на сып, каб кос ці лю дзей не 
раз но сі лі ся.

— Ча му не вя дзец ца раз мо ва пра 
пе ра па ха ван не?

— Экс гу ма цыя і пе ра па ха ван не 
не маг чы мыя з-за вя лі кіх аб' ёмаў ра-
бо ты. Спе цы я ліс ты 52-га по шу ка ва-
га ба таль ё на Мі ніс тэр ства аба ро ны 
прый шлі да вы сно вы, што для гэ та га 
ім прый дзец ца пра ца ваць ва ўро чы-
шчы Пяс кі са ма ма ла 5 га доў, скан-
цэнт ра ваў шы ўсе свае сі лы.

— Пас ля вай ны амаль 14 ра зоў 
па пяць га доў прай шло... Коль кі ж 
ім ёнаў мож на бы ло ад на віць за гэ-
ты час!

— Спроб бы ло не каль кі. У 1949 

го дзе По лац кі аб лас ны Са вет дэ пу-
та таў звяр нуў ся ва ўрад рэс пуб лі кі 
па срод кі для ўве ка веч ван ня па мя ці 
са вец кіх во і наў і мір ных гра ма дзян. 
Абел іск быў уста ля ва ны толь кі ў 1965 
го дзе, у 20-ю га да ві ну Пе ра мо гі, і тое 
да лё ка ад мес ца ма са ва га па ха ван ня. 
Яшчэ праз 20 га доў уста ля ван ню пом-
ні ка ва ўро чы шчы Пяс кі пе ра шко дзі ла 
ад сут насць мос та праз Па ла ту. Та ды 
па мят ны знак быў ад кры ты на пра вым 
бе ра зе ра кі.

Ле там 1992 го дзе ў Пяс кі прый шлі 
дзе ці. Між на род ны скаў цкі ла гер знай-
шоў і пе ра па ха ваў астан кі 482 са вец кіх 
ва ен на па лон ных. Пры гэ тым уда ло ся 
ад на віць толь кі пяць проз ві шчаў. Та ды 
ў По лац кім гар ка ме па абя ца лі зра біць 
ва ўро чы шчы ахоў ную зо ну, але трэ ба 
бы ло вы зна чыць ме жы па ха ван няў.

Вяс ной на ступ на га го да ме жы па-
спра ба ва лі вы зна чыць ужо школь ні кі 
з На ва по лац ка га клу ба «Раз вед чы кі 
во ін скай сла вы», якім кі ра ва ла Яў ге-
нія Тра пез ні ка ва. Пра чы та лі яшчэ 6 
проз ві шчаў. Але по шу ка вая ра бо та 
на не пра фе сій най асно ве хут ка бы ла 
за ба ро не на.

Пра фе сі я на лы з 52-га по шу ка ва га 
ба таль ё на пры Мі ніс тэр стве аба ро ны 
Бе ла ру сі прый шлі ва ўро чы шча Пяс кі 
толь кі ў 2005 го дзе. Та ды, на рэш це, 
бы лі ўдак лад не ныя і аба зна ча ныя ме-
жы па ха ван няў, ад ноў ле на яшчэ не-
каль кі ім ёнаў.

Уся го вя до мы 102 проз ві шчы з дзя-
сят каў аль бо больш за сот ню ты сяч тых, 

хто ля жыць ва ўро чы шчы. Боль шасць 
з іх — дзя ку ю чы бы ло му вяз ню Ду ла-
га-125 Мі ха і лу Скра бі ну, яко му ўда ло ся 
ад туль уця чы і які жы ве сён ня ў Маск ве. 
Кож ны год 3 лі пе ня ён пры яз джае ту ды, 
ня гле дзя чы на ўзрост. Яму 96 га доў.

— Вы да ве да лі ся пра гэ тае тра-
гіч нае мес ца, ка лі ўзна ча лі лі га рад-
скі Са вет дэ пу та таў?

— Так. У 2010 го дзе ў По лац кі га-
рад скі Са вет дэ пу та таў і ў га рад скі вы-
ка наў чы ка мі тэт зноў звяр ну лі ся па ла-
ча не і га рад ское ад дзя лен не Бе ла рус-
ка га фон ду мі ра з прось бай аб уша-
на ван ні па мя ці тых, хто знай шоў свой 
спа чын у Пяс ках. Са ве там дэ пу та таў 
бы ло пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні 
ме ма ры яль на га комп лек су і аб' яў ле ны 
кон курс пра ек таў. У вы ба ры пра ек та 
ўдзель ні чаў увесь го рад: пра во дзі лі ся 
гра мад скія схо ды, пуб ліч ныя прэ зен-
та цыі. Вы бра лі пра ект на ва по лац ка га 
та ва рыст ва з да дат ко вай ад каз нас цю 
«Мас так-Сер віс», у знач най сту пе ні і 
та му, што ён па тра ба ваў мен шых вы-
дат каў. На той мо мант кошт ме ма ры-
я ла скла даў міль ярд руб лёў, і су ма 
гэ тая бы ла для га ра джан пад' ём ная. 
Гар вы кан кам пад тры маў ра шэн не га-
рад ско га Са ве та дэ пу та таў, і па ча лі ся 
ра бо ты па ства рэн ні ме ма ры я ла.

На пра ця гу го да бы ла пад рых та ва-

на пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя, пра ве дзе ны не аб ход ныя экс-
пер ты зы і ўзгад нен ні. Ад на ча со ва на 
пра ця гу 2010—2011 га доў пра хо дзіў 
збор срод каў: ла дзі лі ся су бот ні кі, быў 
ад кры ты спец-ра ху нак у Ві цеб скім ад-
дзя лен ні Фон ду мі ра. Уда ло ся са браць 
600 міль ё наў руб лёў, з іх 180 млн пе-
ра лі чыў аб лас ны бюд жэт па пра гра ме 
уве ка ве чан ня па мя ці аба рон цаў Ай чы-
ны і ах вяр вай ны. На гэ тыя гро шы бы-
ла апла ча на пра ект на-каш та рыс ная 
да ку мен та цыя, вы раб ле на ме та ліч ная 
ага ро джа, па бу да ва на Сця на па мя ці 
з па мят ным зна кам, які дуб люе зной-

дзе ны пры рас коп ках знак з над пі сам 
«Ду лаг-125» на ня мец кай мо ве. Мы 
вы да лі кні гу «Уро чы шча Пяс кі — тэ ры-
то рыя смер ці. 1941 — 1944» на кла дам 
600 эк земп ля раў.

Але ў кра са ві ку 2011 го да грым нуў 
фі нан са вы кры зіс, збор срод каў амаль 
спы ніў ся, і ста ла ві да воч на, што ўлас-
ны мі сі ла мі па ла ча нам ме ма ры яль ны 
комп лекс не да бу да ваць. У вы ні ку 
рос ту цэн і дэ валь ва цыі кошт пра ек та 
па вя лі чыў ся ў пяць ра зоў.

— На коль кі вя до мае гэ та мес ца 
за ме жа мі По лач чы ны?

— Ба ю ся, што яно і са мім па ла ча нам 
вя до мае не да стат ко ва. Я пад лі чы ла: 
ка лі б кож ны паў на лет ні жы хар толь кі 
По лац ка і На ва по лац ка пе ра лі чыў на 
ра ху нак па 10 ты сяч руб лёў, мы са-
бра лі б 1,5 міль яр да, а ка лі б па «дзя-
сят цы» ах вя ра ва лі да рос лыя жы ха ры 
Ві цеб шчы ны, ме ма ры ял даў но быў бы 
па бу да ва ны. Мы вы ка на лі б та ды свой 
гра ма дзян скі аба вя зак пе рад ты мі, хто 
за гі нуў дзе ля нас. Пе рад сва і мі дзя да мі, 
якія так і не вяр ну лі ся да до му, пе рад 
юна ка мі, якія так і не ста лі баць ка мі, 
пе рад дзець мі, якія так і не вы рас лі.

Ця пер я рых тую зва рот у Італь ян-
скае па соль ства, бо ў По лац ку ў не-
каль кіх ме сах утрым лі ва лі ся італь ян-
скія ва ен на па лон ныя, у тым лі ку і ў 
Ду ла гу-125. 7 ты сяч еў ра для ме ма-
ры я ла са бра лі гра мад скія ар га ні за цыі 
ня мец ка га го ра да Фрыд рыхс ха вен 
— гэ та па бра цім По лац ка. Больш за 
3 міль ё ны бе ла рус кіх руб лёў пе ра лі чы-
лі дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў. На 
2014 год з аб лас но га бюд жэ ту па той 
жа пра гра ме за пла на ва на вы дат ка-
ваць яшчэ 226 млн руб лёў. Мо ла дзе-
выя бу даў ні чыя атра ды Ві цеб шчы ны 
на ме ра ны пе ра лі чыць усе за роб ле ныя 
сё ле та з кра са ві ка па каст рыч нік срод-
кі на бу даў ніц тва ме ма ры я ла. Усё гэ та 
доб ра, але не да стат ко ва.

Мы звяр ну лі ся да Са юз най дзяр жа вы, 
і там так са ма га то вы да па маг чы, але гэ-
та — вель мі доў гі пра цэс, і да 9 мая 2015 
го да мы не па спе ем. Мі ніс тэр ства куль-

ту ры згод на вы сту піць за каз чы кам, але 
пас ля та го, як бу дзе па бу да ва ны пом нік 
Сі мя о ну По лац ка му ў По лац ку. А ка лі 
да 70-год дзя Пе ра мо гі мы не па ха ва ем 
сал дат той вай ны, то на ўрад ці зро бім 
гэ та паз ней. Пой дуць з жыц ця апош нія 
свед кі, па мяць кан чат ко ва са трэц ца, кос-
ці змя ша юц ца з пы лам... Та ды аса біс та я 
9 мая бу ду пла каць на гэ тым мес цы, бо 
ад чу ваю сваю ад каз насць пе рад ты мі, 
хто там ля жыць...

На пэў на, гэ та тая спра ва, да якой 
не аб ход на пад клю чыц ца ўсім жы ха-
рам Бе ла ру сі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗЯМ ЛЯ ПА МЯ ТАЕ. 
А МЫ?

Га зе та «Звяз да» вы ра шы ла не 
аб мя жоў вац ца ад ным ма тэ ры я лам 
на гэ ту тэ му, а ўтва рыць су мес-
ны з По лач чы най пра ект па збо ры 
срод каў на бу даў ніц тва ме ма ры я-
ла «Уро чы шча Пяс кі». Сён ня мы 
пуб лі ку ем ра ху нак, на які мож на 
пе ра ліч ваць гро шы, і мы на ме ра-
ны вяр тац ца да гэ тай тэ мы столь кі 
ра зоў, коль кі спат рэ біц ца, па куль 
ду шы на шых прод каў не су па ко яц-
ца, а кос ці іх не бу дуць па ха ва ны 
на леж ным чы нам.

Гра шо выя срод кі на ства рэн не 
ме ма ры я ла мож на пе ра ліч ваць у 
Ві цеб скае аб лас ное ад дзя лен не 
ГА «Бе ла рус кі фонд мі ру» на ра-
ху нак

№3015411066026 (у бе ла рус кіх 
руб лях),

№3135411066502 (у до ла рах)
№3135411066805 (у ра сій скіх 

руб лях)
у ды рэк цыі ААТ «Бел ін вест-

банк» па Ві цеб скай воб лас ці, код 
153001739,

АКПА 0583697

Чар го вае пы тан не, што па-
сту пі ла па рэ дак цый най «га-
ра чай лі ніі», да ты чы ла ся вы-
плат стра ха во га па крыц ця 
па да га во ры доб ра ах вот на га 
стра ха ван ня жы вёл, якія на ле-
жаць гра ма дзя нам. За даў яго 
жы хар Ба ра на ві чаў, які пра-
жы вае ў пры ват ным сек та ры 
і тры мае ка ро ву.

— На ша сям'я стра хуе ра гуль 
ўжо га доў двац цаць. Сё ле та зра бі-
лі тое ж са мае. Ад нак вый шла так, 
што ка ро ва за хва рэ ла. Ве тэ ры-
нар ны ўрач пас ля агля ду жы вё лы 
па ра іў здаць яе на мя са. Што мы і 
зра бі лі. За зда дзе ную пра дук цыю 
атры ма лі ад спа жыў са ю за ка ля 3,3 
міль ё на руб лёў. Яшчэ 6 міль ё наў 
руб лёў нам вы пла ціў «Бел дзярж-
страх», — рас ка заў нам за яў нік.

На коль кі мы зра зу ме лі да лей, ко-
ліш ні ўла даль нік ка ро вы раз ліч ваў 
агу лам атры маць кам пен са цыю ў 
па ме ры 12 міль ё наў руб лёў — на 
су му стра хоў кі. А вый шла, як ба чым, 
менш. З гэ тым пы тан нем, як рас па-
вёў да лей муж чы на, ён звяр таў ся і ў 
Брэст, і ў Мінск. Па чуў у ад каз, што, 
маў ляў, «та кія пра ві лы». Ці так гэ та, 
пра сіў ён удак лад ніць. Дзе з ты мі 
пра ві ла мі мож на азна ё міц ца, бо ў 
сва бод ным до сту пе, сцвяр джаў чы-
тач, ён іх ад шу каць не змог.

Па прось бе рэ дак цыі зва рот 
жы ха ра Ба ра на ві чаў па пы тан ні 
ня зго ды з па ме рам вы пла ча на га 
стра ха во га па крыц ця па да га во ры 
доб ра ах вот на га стра ха ван ня жы-
вёл, якія на ле жаць гра ма дзя нам, 
быў раз гле джа ны ў Бе ла рус кім 
рэс пуб лі кан скім уні тар ным стра-
ха вым прад пры ем стве «Бел дзярж-

страх». У вы ні ку нам па ве да мі лі 
на ступ нае.

Ёсць Пра ві лы № 34 доб ра ах вот-
на га стра ха ван ня жы вёл, якія на ле-
жаць гра ма дзя нам, уз год не ныя Мі-
ніс тэр ствам фі нан саў 03.03.2004 г. 
№ 123 (з да лей шы мі змя нен ня мі і 
да паў нен ня мі). На іх умо вах па між 
гра ма дзя ні нам і «Бел дзярж стра хам» 
за клю ча ны да га вор стра ха ван ня: 
стра хаў шчы кам вы плач ва ец ца кам-
пен са цыя ў вы пад ку вы му ша на га 
за бою жы вё лы ў па ме ры 50 пра цэн-
таў стра ха вой су мы, уста ноў ле най 
ў да га во ры стра ха ван ня па да най 
жы вё ле (пункт 56 Пра ві лаў № 34).

«Стра ха вое па крыц цё ў па ме ры 
стра ха вой су мы, уста ноў ле най у да-
га во ры стра ха ван ня (12 міль ё наў), 
вы плач ва ец ца ў вы пад ку стра ты 
(гі бе лі), зні шчэн ня за стра ха ва най 
жы вё лы ў су вя зі з пра фі лак тыч ны-
мі ме ра пры ем ства мі па ба раць бе 
з эпі за оты яй.

Аб тым, што стра ха валь нік азна-
ём ле ны з дзе ю чым на мо мант за клю-
чэн ня да га во ра стра ха ван ня ўмо ва мі 
і атры маў Пра ві лы № 34, свед чыць 
яго под піс у стра ха вым по лі се.

Да дат ко ва па ве дам ля ем, што, 
па вод ле ак та аб на кі ра ван ні на 
вы му ша ны за бой за стра ха ва най 
жы вё лы, аформ ле на га ве тэ ры нар-
ным ура чом ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Птуш ка фаб ры ка 
«Друж ба», 09.07.2013 ула даль ні ку 
жы вё лы бы ло рэ ка мен да ва на ў су-
вя зі з уста ноў ле ным кан чат ко вым 
ды яг на зам «траў ма тыч ны рэ ты ку-
ла пе ры кар дыт» здзейс ніць за бой 
да 11.07.2013 го да.

Згод на з пры ём най кві тан цы яй 
ад асоб ле на га струк тур на га пад-

раз дзя лен ня (фі лі яла) «На рыхт-
прам ган даль» Ба ра на віц ка га рай-
спа жыў та ва рыст ва ад 09.07.2013 
го да, за за бі тую за стра ха ва ную 
ка ро ву ўкорм ле нас цю ні жэй за ся-
рэд нюю (жы вой ма сай, з улі кам зні-
жак, 480 кі ла гра маў) за пла ці лі 3,3 
міль ё на руб лёў, зы хо дзя чы з 6 800 
руб лёў за кі ла грам.

Ра зам з тым, па ста но вай Мі ніс-
тэр ства сель скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня ад 03.04.2012 го да «Аб 
уста наў лен ні фік са ва ных цэн на 
сель ска гас па дар чую пра дук цыю 
(жы вё ла га доў лі), што за куп ля ец ца 
для дзяр жаў ных па трэб» уста ноў-
ле ны па мер фік са ва на га кош ту за 
буй ную ра га тую жы вё лу ўкорм ле-
нас цю ні жэй за ся рэд нюю ў па ме ры 
8 173 ты ся чы руб лёў за то ну.

Гра ма дзя нін, які з'яў ля ец ца за-
ці каў ле най асо бай у атры ман ні 
мак сі маль най гра шо вай су мы за 
зда дзе ную на за бой жы вё лу, не 
іні цы я ваў ка мі сій ную пра вер ку з 
мэ тай вы клю чэн ня за ні жэн ня фак-
тыч най жы вой ма сы і ўкорм ле нас ці 
ка ро вы, па га дзіў ся з ня знач най гра-
шо вай су май.

Пла цеж ным да ру чэн нем ад 
09.08.2013 прад стаў ніц твам «Бел-
дзярж стра ха» па г.Ба ра на ві чы і 
Ба ра на віц кім ра ё не гра ма дзя ні ну 
вы пла ча на стра ха вая кам пен са-
цыя ў па ме ры 6 міль ё наў руб лёў. 
Та кім чы нам, аба вя за цель ствы па 
да га во ры стра ха ван ня вы ка на ны ў 
поў ным аб' ёме.

Пры вы ву чэн ні да га во ра стра ха-
ван ня, за клю ча на га з гра ма дзя ні-
нам, а так са ма раз лі ку су мы стра-
ха вой кам пен са цыі па ру шэн няў не 
ўста ноў ле на».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ГРА МА ДЗЯ НІН НЕ ІНІ ЦЫ Я ВАЎ 
КА МІ СІЙ НУЮ ПРА ВЕР КУ, 

ПА ГА ДЗІЎ СЯ З НЯ ЗНАЧ НАЙ ГРА ШО ВАЙ СУ МАЙ

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

«БЕ ЛА РУС КІ КВАР ТАЛ» 
ПА БУ ДУ ЮЦЬ У СМА ЛЕН СКУ

На пры кан цы ве рас ня ў ра ё не вёс кі Кі-
ся лёў ка, што пад Сма лен скам, па ча ло-
ся бу даў ніц тва жы ло га комп лек су, які 
бу дзе ство ра ны бе ла рус кі мі спе цы я ліс-
та мі. Пра ек там пра ду гледж ва ец ца ўзвя-
дзен не тры нац ца ці дзе ся ці па вяр хо вых 
да моў, а так са ма бу даў ніц тва аб' ек таў 
інф ра струк ту ры, па ве да мі лі рэ дак цыі ў 
прэс-служ бе Мін бу дар хі тэк ту ры.

Уз во дзіць жы лы комп лекс у Сма лен ску 
бу дуць спе цы я ліс ты Ві цеб ска га до ма бу даў-
ні ча га кам бі на та. Кі раў ніц тва мі ніс тэр ства 
ад зна чае, што на гэ тым прад пры ем стве ня-
даў на за вяр шы ла ся ма дэр ні за цыя.

Рас пра цоў ка спе цы яль на га пра ек та «Бе-
ла рус кі квар тал» ажыц цяў ля ла ся леп шы мі 
спе цы я ліс та мі «Бел дзярж пра ек та». Гэ ты 
пра ект, які ўяў ляе са бой кам плект чар ця жоў 
і да ку мен та цыі ўні вер саль на га комп лек су 
за бу до вы, па зі цы я ну ец ца як свое асаб лі вы 
экс парт ны брэнд бе ла рус кіх бу даў ні коў. 
«Бе ла рус кі квар тал» — вя до мы па ар хі тэк-
тур ным аб ліч чы, асаб лі вы па тэх на ло гі ях 
уз вя дзен ня, тэр мі нах рэа лі за цыі і да ступ ным 
кош це жы лы комп лекс.

Сяр гей КУР КАЧ

�

«Воль ны» вы хад за «Воль ны» вы хад за 
дрот. Лю ты 1942 г. дрот. Лю ты 1942 г. 
Ма лю нак на ад ва ро це Ма лю нак на ад ва ро це 
ня мец кай паш тоў кі. ня мец кай паш тоў кі. 
Так вы во зі лі тру пы Так вы во зі лі тру пы 
з ла ге раз ла ге ра

Ня дзе ля ў ла ге ры ва ен на па лон ных Ня дзе ля ў ла ге ры ва ен на па лон ных 
Ба ра ву ха-1 (По лацк). Ба ра ву ха-1 (По лацк). 
Кра са вік 1942 г. Ма лю нак Кра са вік 1942 г. Ма лю нак 
на ад ва ро це на ад ва ро це 
ня мец ка га пла ка та. ня мец ка га пла ка та. 
«Па ды шла вяс на, га лод ныя «Па ды шла вяс на, га лод ныя 
лю дзі елі тра ву, якая з'яў ля ла ся лю дзі елі тра ву, якая з'яў ля ла ся 
на пля цы, і бі лі во шай. на пля цы, і бі лі во шай. 
За дро там усё ру не ла, а ла гер ны За дро там усё ру не ла, а ла гер ны 
пляц быў шэ ра га ко ле ру»пляц быў шэ ра га ко ле ру»

ФактФакт  ��

8 ТЫ СЯЧ КО НЕЙ
Учо ра На цы я наль ны банк увёў у аба ра-

чэн не ся рэб ра ную па мят ную ма не ту «Год 
Ка ня» се рыi «Кi тай скi ка лян дар», па ве дам-
ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх 
су вя зяў Нац бан ка. Ма не та мае на мi нал 20 
руб лёў, про бу спла ву 925, ма су 33,63 гра ма 
i дыя метр 38,61 мi лi мет ра. Ад ча ка не на на 
Ма нет ным два ры Поль шчы якас цю «пруф-
лайк». Ты раж да 8000 штук.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI

�

Ха та на ша ста я ла на са мым ус край ку, пер шай ад ле су. Да нас 
са мых пер шых і пры хо дзі лі, і ўсе пра тое ве да лі. Са ба ка быў, 
Боб ка, праз яго чут но, што да нас гос ці з ле су ідуць. Па куль не 
за стрэ лі лі.


