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У апош нія лю таў скія 
дні 1944 го да на двор'е 
не бы ло та кім 
со неч ным 
і па-вя сен ня му цёп лым. 
У пры ро дзе ўла да рыў 
па-са праўд на му 
зі мо вы ме сяц: мац не лі 
ма ра зы, раз гу ля ла ся 
за ві ру ха. Толь кі, як той 
ка заў, усё гэ та бы ло 
на ру ку пар ты за нам 
бры га ды «Штур ма вая»: 
пад по кры вам 
но чы з Сём каў скай 
шко лы-ін тэр на та 
яны пе ра во зі лі 
274 вы ха ван цы, 
вы ра тоў ва ю чы 
іх ад бес ча ла веч ных 
до сле даў аку пан таў...

У го нар пар ты зан ска га 
подз ві гу ўста ля ва лі ме ма-
ры яль ную дош ку. Гэ та бы ла 
са праў ды бес прэ цэ дэнт ная 
апе ра цыя па вы зва лен ні дзя-
цей! Яе пра вя дзен не ўсклад-
ня ла ся тым, што не па да лё ку 
зна хо дзі лі ся ня мец кія гар ні-
зо ны, трэ ба бы ло пе ра адо-
лець стра тэ гіч ную для нем-
цаў ша шу Ма ла дзеч на — 
Аст ра шыц кі га ра док. Лю бы 
пра кол каш та ваў бы вя лі кіх 
страт, у тым лі ку ах вяр ся род 
дзя цей. На шчас це, апе ра-
цыя прай шла без ні вод на га 
вы стра лу!

— Нас вез лі дзесь ці на 50 
пад во дах, на кры тых бе лы-
мі прас ці на мі, — ус па мі нае 
бы лы вя зень ін тэр на та Ве ра 
Ско бе ле ва. — Мы ра бі лі ў іх 

дзір кі і гля дзе лі, ку ды нас вя-
зуць. Бы ло вель мі хо лад на, 
але мы маў ча лі: ве да лі, што 
так трэ ба. Пас ля брат рас-
каз ваў, што ўпаў з са ней. 
На шчас це, пар ты за ны гэ-
та за ўва жы лі. Нас раз во зі лі 
па вёс ках, раз мяр коў ва лі па 
сем' ях да кан ца вай ны. Мя не 
ні хто не ха цеў браць: я бы ла 
бруд ная, хво рая, без ва ла соў. 
І рап там да мя не па ды хо дзіць 
жан чы на з не маў лят кам на 
ру ках і пы тае: «А ты хто — 
хлоп чык ці дзяў чын ка?» А я 
з Ра сіі, бе ла рус кай мо вы не 
ра зу ме ла, але пра пі шча ла, 
што дзяў чын ка. А яна, са ма 
шмат дзет ная ма ці, мне і ка-
жа: «Та ды ха дзем да мя не, 
за мест па мер лай Лен кі бу-
дзеш не маў лят ка мне калы-
хаць». Так і пра жы ла ў сям'і 
Паў ло ві чаў да кан ца вай ны, 
ра зам з пя ця ры мі яе дзець мі. 
У мя не і сён ня не ха пае слоў, 
каб вы ка заць удзяч насць гэ-
тай жан чы не.

Су вяз ная пар ты зан ска га 
атра да, уда ва ка мі са ра пар-
ты зан скай бры га ды «Штур-
ма вая» Ма рыя Фё да ра ва 
доб ра па мя тае, як рых та ва-
лі ся да апе ра цыі па вы зва-
лен ні дзя цей.

— Ка лі ў пар ты зан скай 
бры га дзе ста ла вя до ма, што 
на днях у дом-ін тэр нат пры-
едуць нем цы, каб са браць 
кроў ва ўсіх дзя цей, а пас ля 
ад вез ці іх у Трас ця нец і спа-
ліць, мы не маг лі за стац ца 
абы яка вы мі, — рас каз вае 
Ма рыя Мі хай лаў на. — Ня гле-
дзя чы на тое, што пар ты за ны 
са праў ды вель мі ры зы ка ва-

лі і дзець мі, і сва і мі людзь-
мі, бяз дзей ні чаць прос та не 
маг лі. Рас пра ца ваў шы план, 
атры ма лі зброю і бе лую тка-
ні ну, з якой ра бі лі на кід кі на 
ко ней і са ні. Уз доўж да ро гі, 

па якой еха лі, зна хо дзі лі ся 
пар ты зан скія за са ды — на 
вы па дак та го, ка лі б абоз за ў-
ва жы лі нем цы. На шчас це, 
вы шэй шыя сі лы бы лі з на мі.

Дзі ця чы дом у Сём ка-
ве быў ство ра ны ў кан цы 
1920-х га доў на ба зе бы лой 
шля хец кай ся дзі бы Хма раў і 
Хел коў скіх. Бес пры туль ні кі, 

якіх ста ла шмат пас ля рэ ва-
лю цыі 1917 го да, знай шлі тут 
для ся бе дру гі дом. Вя до ма, 
што ў Сём ка ве зна хо дзі лі ся 
і дзе ці са Ржэ ва, Вязь мы, 
Сма лен ска.

Ка лі па ча ла ся Вя лі кая Ай-
чын ная вай на, дзі ця чы дом 
не па спе лі эва ку і ра ваць. У 
пер шыя дні вай ны част ка 
дзя цей раз бег ла ся па вёс ках. 
Ста рэй шых за бра лі ў вой ска. 
Ас тат нія дзе ці ра зам са сва і-
мі вы ха ва це ля мі зна хо дзі лі ся 
пад ня мец кай аку па цы яй. Ад 
не да хо пу пра дук таў хар ча-

ван ня яны хва рэ лі, не ка то-
рыя на ват па мі ра лі.

Су пра цоў ні кі дзі ця ча га 
до ма бы лі цес на звя за ны з 
мяс цо вай пар ты зан скай бры-
га дай. Вя до ма, што ча сам і 
дзе ці ўдзель ні ча лі ў не ка то-
рых пар ты зан скіх апе ра цы-
ях. З 1943 го да сю ды па чы-
на юць на вед вац ца нем цы. І 
пад вы гля дам та го, што яны 
ро бяць пры шчэп кі ад ты фу, 
яны бра лі ў дзя цей кроў.

Ад ной чы гіт ле раў цы па-
ча лі па да зра ваць, што вы-
ха ва це лі дзі ця ча га до ма 
пад трым лі ва юць су вязь з 
пар ты за на мі. Та му ўчы ні лі 
пра ва ка цыю: пе ра апра нуў-
шы ся ў аму ні цыю пар ты зан, 
яны па пра сі лі ў вы ха ва це ляў 
ме ды ка мен ты. І атры ма лі. За 
гэ та іх усіх арыш та ва лі. Якім 
быў іх да лей шы лёс, зда га-
дац ца не скла да на. З та го 
ча су дзе ці за ста лі ся фак тыч-
на ад ны. Сён ня, ужо да рос-
лыя, яны пры зна юц ца, што 
ў гэ ты час пра яў ля лі вя лі кую 
са лі дар насць адзін да ад на-
го. Ста рэй шыя ад каз ва лі за 
ма лод шых. Ха дзі лі па вёс-
ках, пра сі лі ежу. На ват ха ва лі 
яў рэй скую дзяў чын ку пад час 
пры хо ду нем цаў. І ні хто з іх 
яе не вы даў.

Тра ге дыя гэ тых дзя цей 
на столь кі ўра зі ла стар шы ню 
Са ю за пісь мен ні каў Мі ка лая 
ЧАР ГІН ЦА, што ім і ін шым ма-
лень кім «до на рам» ён пры свя-
ціў кні гу «Апе ра цыя «Кроў».

— Дзі ця чая па мяць вель мі 
моц ная, ка лі раз мо ва ідзе аб 
пэў ных ка та кліз мах, — пе ра-
ка на ны пісь мен нік. — Ка лі ў 

Мінск прый шлі нем цы, нам 
па трэб на бы ло шу каць но вае 
жыл лё. Баць ка — на фрон-
це. Ма ці з шас цю дзець мі на 
ру ках, ды яшчэ ця жар ная, 
знай шла паў раз бу ра ны дом 
на ву лі цы Цнян скай, не да лё-
ка ад Ка ма роў ска га рын ка. 
Там і па ся лі лі ся. Я кож ную 
ноч пра чы наў ся ад ры пан ня 
ліх тар на га слу па — там гой-
да лі ся па ве ша ныя. Толь кі іх 
увесь час мя ня лі. У па мя ці і 
жу дас ная кар ці на Ка ма роў кі, 
якую жы ха ры на зы ва лі «ка-
ма роў скі мі ві ла мі». Тут пры 
ўсіх ка ра лі тых, хто быў звя-
за ны з пар ты за на мі. Ура зі-
ла вось што. Ад на жан чы на 
ўклен чы ла і па ча ла пра сіць, 
каб спа чат ку нем цы па ве сі лі 
яе двух га до вую дач ку. Гэ та 
бы ло не зра зу ме лым: ма ці 
звы чай на за кры вае са бой 
дзі ця, а тут... По тым дай шло: 
яна не ха це ла, каб дач ка ба-
чы ла, як яе ве ша юць. Усё гэ-
та ўска лых ну ла маю па мяць. 
У Бе ла ру сі бы ло 7 ла ге раў, 
ку ды нем цы зга ня лі дзя цей 
і бра лі кроў. Кні га — да ні на 
па мя ці ўсім тым, хто за гі нуў і 
ка му па шчас ці ла вы жыць.

...Не ўза ба ве на гэ тым 
тра гіч ным мес цы ў Сём ка-
ве з'я віц ца пом нік. Пра ект 
скульп та ра Ле а ні да Яшчан кі 
бу дзе ўяў ляць са бой фі гур-
ку дзяў чын кі, якая мо ліц ца. 
За тых, хто, ад даў шы сваю 
дзі ця чую кроў, не да жыў да 
Пе ра мо гі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Тац ця ны БІН ДА.

Мін скі ра ён

�

Даў нія дзе ла выя ста сун кі, 
якія іс ну юць па між Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь і Ке ме раў скай воб лас цю 
Ра сіі, па цвяр джа юць іх важ насць 
для раз віц ця абод вух рэ гі ё наў. 
Гу бер на тар Ке ме раў скай воб лас ці 
РФ Аман Ту ле еў ацэнь вае 
парт нёр ства з на шай кра і най 
як асаб лі ва знач нае для Куз ба са.

330,7 млн до ла раў — гэ та не прос та ліч-
ба, якая пад су моў вае аб' ём та ва ра аба ро ту 
за мі ну лы год. Гэ та вы нік, да яко га роз ны-
мі шля ха мі іш лі вы твор цы з абод вух ба коў, 

свед чан не та го, на коль кі па спя хо ва пра ца ва-
лі прад пры ем ствы, раз ві ва лі ся ін шыя сфе ры 
ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва.

Но вы ім пульс для па шы рэн ня і ўма ца ван ня 
ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, уста-
наў лен ня і раз віц ця пра мых дзе ла вых кан-
так таў па між бе ла рус кі мі і куз бас кі мі прад-
пры ем ства мі на да юць двух ба ко выя дзе ла выя 
су стрэ чы. Ле тась у Бе ла ру сі па бы ва ла дэ-
ле га цыя на ча ле з пер шым на мес ні кам гу-
бер на та ра Ке ме раў скай воб лас ці Мак сі мам 
Ма кі ным. Пас ля ад быў ся зва рот ны ві зіт у Ке-
ме ра ва на шай дэ ле га цыі, якую ўзна чаль ваў 
мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 
Цал ко. Пад час пе ра моў аб мяр коў ва лі ся маг-
чы мас ці ўня сен ня змен у кан струк цыю транс-
парт ных срод каў з мэ тай іх экс плу а та цыі ва 
ўмо вах ніз кіх тэм пе ра тур, на ву чан не спе цы-
я ліс таў куз бас кіх дзяр жаў ных па са жыр скіх 
прад пры ем стваў экс плу а та цыі і тэх ніч на му 
аб слу гоў ван ню аў то бу саў. Перс пек ты вай су-
пра цоў ніц тва на зва на ар га ні за цыя збо рач най 
вы твор час ці на шых «МА Заў» у Куз ба се. Ке-
ме раў цы за ці ка ві лі ся і бе ла рус кім во пы там 
вя дзен ня цяп ліч най гас па дар кі, тэх на ло гі яй 
пе ра пра цоў кі сель гас пра дук цыі.

Мэ та чар го ва га ві зі ту дэ ле га цыі Ке ме раў-
скай воб лас ці, які на гэ тым тыд ні ад быў ся ў 
на шу кра і ну, — аб мер ка ван не і ўзгад нен не 
пра гра мы раз віц ця су пра цоў ніц тва па між Рэс-
пуб лі кай Бе ла русь і Ке ме раў скай воб лас цю 
на 2014—2015 га ды. У ке ме раў скіх парт нё-
раў ёсць жа дан не даць яшчэ больш «зя лё на-
га свят ла» на шай тэх ні цы на сва іх да ро гах. 
Яны з ці ка вас цю азна ё мі лі ся з вы твор час цю на 
ААТ «Бел ка мун маш», ААТ «Штад лер-Мінск». 
Бе ла рус кі во пыт пра ек та ван ня і бу даў ніц тва 
энер га эфек тыў ных да моў, вы твор часць гор на-
шахт на га і аба га чаль на га аб ста ля ван ня — усё 
гэ та так са ма бу дзе са дзей ні чаць раз віц цю су-
пра цоў ніц тва двух сяб роў скіх рэ гі ё наў.

Але на СТЭЛЬ МАХ
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Падчас на вед ван ня дэ ле га цыі 
Ке ме раў скай воб лас ці ААТ «Бел ка мун маш».

Ме ма ры яль ная дош ка ў го нар подз ві гу пар ты зан бры-
га ды «Штур ма вая».

Вы зва лен неВы зва лен не  �� ТРАС ЦЯ НЕЦ АД МЯ НЯЎ СЯ. 
МА ЛЕНЬ КІХ «ДО НА РАЎ» РА ТА ВА ЛІ ШТУР МАМ!

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

БЕ ЛА РУС КІ СЛЕД НА КЕ МЕ РАЎ СКАЙ ЗЯМ ЛІ
ста но віц ца больш пры кмет ным дзя ку ю чы па шы рэн ню 

эка на міч ных су вя зяў

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў на ла-
дзі ла свят ка ван не Мас ле ні цы ў ася род-
дзі са праўд ных муж чын — ста ліч най 
бры га дзе спец на за. У вай ско вай час ці 
3214 прай шла шоу-пра гра ма са спа бор-
ніц тва мі па пе ра цяг ван ні ка на та, ва е ні-
за ва най эс та фе тай, на род най за ба вай 

«Сцен ка на сцен ку»... Са мыя спрыт ныя 
ўдзель ні кі маг лі за лез ці на слуп, каб 
за ва ло даць пры зам — но вы мі бер ца-
мі. Гос ці, якія на ве да лі свя та, так са ма 
ўдзель ні ча лі ў роз ных кон кур сах.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фота аўтара.

Спец на за ўская Мас лен каСпец на за ўская Мас лен ка

Пе ра лік эк скур сій ных 
пра грам, рэ ка мен да ва ных 
школь ні кам, з'я віц ца ў блі-
жэй шы час на пар та ле Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі.

Па сло вах га лоў на га спе-
цы я ліс та ўпраў лен ня са цы-
яль най, вы ха ваў чай і ідэа ла-
гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Але ны Ануф ро віч, 
сён ня пы тан не гра мат най 
ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ў 
шко лах эк скур сій най ра бо ты 
вель мі ак ту аль нае.

— Эк скур сіі для вуч няў 
на стаў ні кі вы бі ра юць па-
вод ле свай го ўлас на га ба-
чан ня. Але эк скур сія па він-
на, па-пер шае, ад па вя даць 

ўзрос ту дзі ця ці, а па-дру гое, 
быць змяс тоў най. Та му пе-
ра лік аду ка цый ных эк скур сій 
бу дзе пры вя за ны да школь-
най пра гра мы, — пад крэс лі-
ла Але на Ануф ро віч.

Акра мя та го, на пар та ле 
бу дзе ство ра на руб ры ка, 
пры све ча ная ту рыз му і эк-
скур сій най ра бо це, дзе кож-
ны ах вот ны змо жа па зна ё-
міц ца з уні каль ны мі края-
знаў чы мі эк скур сі я мі, якія 
ства ра юць са мі на ву чэн цы.

У Бе ла ру сі пра цу юць 334 
уста но вы да дат ко вай аду-
ка цыі дзя цей і мо ла дзі, з іх 
69 ма юць ту рыс тыч на-края-
знаў чы про філь. У скла дзе 

шмат про філь ных уста ноў 
дзей ні чае 2 927 аб' яд нан няў 
ту рыс тыч на-края знаў ча га 
про фі лю, якія на вед ва юць 
больш як 40 ты сяч на ву чэн-
цаў.

Ад ным з най важ ней шых 
ту рыс тыч ных ме ра пры ем-
стваў сё ле та ста не ту рыс тыч-
ны злёт на ву чэн цаў Са юз най 
дзяр жа вы, які прой дзе на тэ-
ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Удзел у ім што год пры ма юць 
больш як 500 на ву чэн цаў з 
Бе ла ру сі і Ра сіі. А во сен ню 
ў Ка луж скай воб лас ці на ту-
рыс тыч ны злёт збя руц ца бе-
ла рус кія і ра сій скія пе да го гі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДА ВЫ БА РУ ЭК СКУР СІІ 
ТРЭ БА ПА ДЫ ХО ДЗІЦЬ... З РО ЗУ МАМ


