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Што ноч чу лю дзі ро бяць 
ля «ва рот го ра да», 
ка го з «зо рак» мож на су стрэць 
на вак за ле і як атры маць 
ад іх па да ру нак? Пад час 
нач но га дзя жур ства на 
По лац кім чы гу нач ным 
вак за ле ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» па шан ца ва ла 
па зна ё міц ца з вель мі ці ка вы мі 
і дру жа люб ны мі людзь мі.

А ШТО ВЫ ТУТ РО БІ ЦЕ?
З Ві цеб ска я пры ехаў на цяг ні ку 

ў По лацк у 2.30 но чы. І ад ра зу — у 
мі лі цыю.

Не ўза ба ве ра зам з Аляк се ем 
ПЕР ВЫ ША ВЫМ, ма лод шым лей-
тэ нан там, опер упаў на ва жа ным 
гру пы кры мі наль на га вы шу ку 
По лац ка га ад дзя лен ня ўнут ра-
ных спраў на транс пар це, ад пра-
ві лі ся ў шпа цыр па пер шым пе ро не 
чы гу нач най стан цыі «По лацк».

Зай шлі ў бу ды нак вак за ла. Да-
рэ чы, у По лац ку іх два: «но вы», 
па бу да ва ны ў па чат ку 1990-х, і 
ста ры — пас ля ва ен най за бу до вы. 
Апош ні, дзе зна хо дзяц ца ка сы пры-
га рад ных цяг ні коў, на ноч за кры-
ва ец ца.

Блан дзін ка баль за каў ска га 
ўзрос ту за ці ка ві ла тым, што ля яе 
бы лі тры на дзі ма ныя ша ры кі. Мо ў 
яе сён ня свя та? Ска за ла, прос та як 
«зор ка», што ні чо га ка мен та ваць 
не збі ра ец ца.

Ідзём да лей. Ад на на су праць 
дру гой ся дзяць да ма і дзяў чы на. 
Пер шая ад ра зу па га дзі ла ся па гу-
та рыць, толь кі пра сі ла не на зы ваць 
проз ві шча.

— Мя не Люд мі ла Ся мё наў-
на за вуць. Ча ка ем з пля мен ні цай 
мас коў скі цяг нік, трэ ба ча ла ве ка 
су стрэць. Мы з Санкт-Пе цяр бур га 
пры еха лі. Да ча ка ем ся ка го трэ ба, а 
по тым пой дзем у гос ці да сяб роў кі. 
Я ў Пі це ры жы ву. Мая пля мен ні ца 
— з Уз бе кі ста на.

Я час ты госць у Бе ла ру сі. Мне 
тут па да ба ец ца, — рас ка за ла яна. 
Фо та, праў да, пра сі ла не ра біць. 
Яна ж не рых та ва ла ся для зды-
ман ня!

Чар го вым ма ім су раз моў цам 
ста ла На тал ля КЛЮ КІ НА, якая 
пра цуе ў бу фе це.

— Што куп ля юць ноч чу? Сок, 
ва ду, па ес ці... Не, спірт ное ноч чу 
нам за ба ро не на пра да ваць. Бы вае, 
за ся дзіц ца кам па нія, але ка лі яны 
ра ней за 23.00 ку пі лі, на прык лад, 
пі ва, я ж не ма гу іх пра гнаць. Вя-
до ма, ноч чу вы руч ка ма лая. За хо-
дзяць у бу фет і тыя, хто з цяг ні коў, 
якія ў 4, 5 га дзін пры яз джа юць, — 
па ве да мі ла ра бот ні ца ганд лю.

«І ЛЕДЗЬ 
НЕ НА РА ДЗІ ЛА!»

Жа нна ЕЛІ СЕ ЕН КА, дзя жур ны 
па моч нік на чаль ні ка По лац ка га 
чы гу нач на га вак за ла, усё тур ба-
ва ла ся, што на пі шу «не тое, што 
трэ ба». Але ж пры сут насць мі лі-
цы я не ра, яко га яна, вядома, доб ра 
ве дае, і мой рас каз пра двух ма іх 
ма лень кіх сы ноў: Аляк сея і Мі ха і ла, 
якія не зра зу ме юць, ка лі та та не 
за ро біць гро шай на доб рым рэ пар-
т ажы, паў плы ва лі на яе. Га ва ры лі 
праз шкло, бо яна зна хо дзі ла ся на 
пра цоў ным мес цы.

— Я ўжо 25 га доў на чы гун цы 
пра цую. У да ве дач най спа чат ку... 
Усё звы чай на ці ха і спа кой на. Ноч-
чу ў асноў ным па гра ніч ні кі пра цу юць 
— праз стан цыю — апош няя — на 
мя жы з Еў ра са ю зам, ды і мі лі цыя. У 
нас доб рыя мі лі цы я не ры, слу жаць 
ста ран на. Што зда ра ла ся? Мо жа, 
бой ка ней кая, ды толь кі раз на год 
(смя ец ца. — Аўт.). На конт коль кас ці 
па са жы раў за дзень дак лад на ска-
заць не ма гу. Пры клад на 14,6 ты ся-
чы квіт коў што дня за раз пра да ём — 
толь кі на пры га рад ныя цяг ні кі. Маск-
ва (мас коў скі цяг нік. — Аўт.) учо ра 
пай шла «па ну лях» уво гу ле: не бы ло 
квіт коў ні на Го мель, ні на Маск ву. 
Не, мед пункт ноч чу не пра цуе. Ка лі 

ка му кеп ска, «хут кую» вы клі ка ем. 
Бы вае, у цяг ні ку дзі ця ці дрэн на, або 
сар дэч ны пры ступ у да рос ла га. Але 
не па мя таю, каб ка гось ці з-за хва ро-
бы зды ма лі з цяг ні ка, — ад каз вае на 
мае пы тан ні яна.

Мі лі цы я нер да даў, што ле тась 
ма ла дая жан чы на ў цяг ні ку ледзь 
не на ра дзі ла.

— Яна еха ла ў Ві цеб скі ды яг-
нас тыч ны цэнтр. Ха дзіў ра ней праз 
По лацк цяг нік Ві цебск — Друя — 
Лын ту пы. Ця пер та ко га ня ма. Да 
цяг ні ка вы клі ка лі «хут кую». Ка го 
на ра дзі ла, не ве даю, — ус пом ніў 
Аляк сей.

А на Но вы год што зда ра ла ся? 
Дзя жур ная па стан цыі і мі лі цы я нер 
рас ка за лі, што той жа «Друй скі» 
цяг нік ра ней ады хо дзіў роў на за 
тры хві лі ны да бою ку ран таў. І яны 
ра зам су стра ка лі Но вы год на пе-
ро не. Здаралася, па са жы ры вы му-
ша ны бы лі на ча ваць у на ва год нюю 
ноч на вак за ле. На прык лад, дэ ма-
бі лі за ва ныя з ар міі, якім ня ма на 
чым бы ло з'е хаць пад Но вы год.

«ЗОР КА» ХО ДЗІЦЬ 
ПА ПЕ РО НЕ

Аляк сандр ГЕ РА СІ МАЎ, агляд-
чык-ра монт нік ва го наў, ака заў ся 
не шмат слоў ным. Усе, хто хоць ад-
ной чы на зі раў за тым, як пры хо-
дзіць цяг нік, ба чы лі та кіх лю дзей з 
ма ла точ кам у ру цэ.

— На вош та той ма ла то чак? Са-
стаў пры хо дзіць, яго «апра цоў ва-
ем», пра вя ра ем тар ма зы. Го дзік 
яшчэ па пра цую — і на пен сію. Мне 
ж ужо 55 га доў бу дзе, а чы гу нач-
ні кі ма юць пра ва ра ней пай сці на 

пен сію. Не ха чу больш пра ца ваць. 
Цяж ка: но гі стам ля юц ца. Гіс то рыі 
якія ці ка выя бы лі? Ка лі пра «зо-
рак» рас каз ваць, шмат ар тыс таў 
пры яз джа лі. Вось, ня даў на Ба-
рыс Ма і се еў адзін ішоў па пе ро не 
ноч чу. Пас ля «ба за ру» (ві цеб скі 
між на род ны фес ты валь мас тац-
тваў. — Аўт.) пры ехаў. Мы яшчэ з 
ім ві та лі ся. Не я, а ён пер шы, ка лі 
ішоў мі ма. А по тым пай шоў у ва-
гон. Ін шыя ар тыс ты як: да цяг ні ка 
на кру тых ма шы нах. Се лі ў ва гон і 
па еха лі. Уба чыць бліз ка та кіх не рэ-
аль на, — па да рыў тро хі «свец кай 
хро ні кі» муж чы на.

Су пра цоў нік мі лі цыі да даў, што 
наш «зор ны» зям ляк (Ба рыс Ма і-
се еў) на са мрэч вель мі прос ты ча-
ла век.

— Па мя таю, ле тась у По лацк з 
Ві цеб ска пры яз джаў сю ды на ма-
шы не, а ад' яз джаў на цяг ні ку — на 
Ры гу. З Ві цеб ска ж на Ры гу цяг нік не 
хо дзіць. Дык ён ся дзеў на вак за ле. 
У за ле ча кан ня на пер шым па вер-
се — і без ахо вы і су пра ва джаль ні-
каў, — удак лад ніў Аляк сей.

Муж чы ны да да лі, што Ба рыс 
Ма і се еў і пі раж кі куп ляў, дыск чы-
гу нач ні ку па да рыў...

ПРЫ ВАБ НЫ КВАР ТЭТ
Ча ты ры вель мі пры ваб ныя дзяў-

чы ны фа та гра фу юц ца на пе ро не. 
Па ды хо дзім да іх з мі лі цы я не рам.

Вы свет лі ла ся, што пры га жу ні 
жы вуць у Грод не, Брэс це, Го ме лі і 

Ма гі лё ве. Яны — бы лыя ад на курс-
ні цы, ра зам у БДУ ву чы лі ся.

— Прос та ра зам ванд ру ем па 
Бе ла ру сі. Вы ра шы лі По лацк і Ві-
цебск на ве даць, — рас тлу ма чы ла 
Жэ ня.

— І не ба і це ся? Уся ля кія лю дзі 
бы ва юць...

— Нас жа чац вё ра, — ска за ла 
ад на з дзяў чат і так на мя не па гля-
дзе ла, што ад ра зу зра зу меў: яны 
не да зво ляць ні ко му ся бе па крыў-
дзіць.

Дзяў ча ты рас ка за лі, што пас ля 
По лац ка, ка лі па гля дзяць го рад, 
ад пра вяц ца ў Ві цебск, дзе і за на чу-
юць — на здым най ква тэ ры. Жэ ня 
— са мая га ман кая з іх — ска за ла, 
што ў Брэс це нем цы іх фа та гра-
фа ва лі, абя ца лі фо та да слаць ды 
пад ма ну лі. У «Звяз дзе» не пад-
ман ва юць! Абя цаў, што аба вяз ко-
ва па ве дам лю, ка лі вый дзе ну мар 
з пуб лі ка цы яй пра іх. 

«ШУ КАЮ ДЗЯЎ ЧЫ НУ»
У дзя жур най час ці По лац ка га 

ад дзя лен ня ўнут ра ных спраў на 
транс пар це мі лі цы я не ры рас ка-
за лі пра сваю пра цу. За да па мо гу 
ім дзя ку юць гра ма дзя не. У ад па-
вед най кні зе толь кі па дзя кі. Ад на 
да ма ма біль ны згубіла, дру гая — 
су мач ку...

Не як па са жыр вя лі кую су му гро-
шай за быў у цяг ні ку. У свой час 
на іх мож на бы ло не ад ну ква тэ-
ру ку піць. А на ступ ная гіс то рыя — 
на огул, як той ка заў, і смех і грэх, 
та кое дак лад на не пры ду ма еш. У 
ка ме ры за хоў ван ня муж чы на ад 
жон кі сха ваў 65 міль ё наў руб лёў 
— на той час — ка ля 35 ты сяч до-
ла раў! І сён ня су ма вя лі кая, а ка лі 
гэ та ад бы ло ся, ча ла ве ка з та кі мі 
гра шы ма мож на бы ло на зваць ба-
га це ем. Ка ме ры за хоў ван ня, ка лі 
там доў га ля жыць зда дзе нае, ад-
чы ня юць. Знай шлі гас па да ра скар-
бу. Вы свет лі ла ся, што муж чы на 
па сва рыў ся з жон кай. Ві даць, не 
ха цеў «па су ду» дзя ліць міль ё ны 
тыя...

Вя ча слаў АНОШ КА, стар шы 
пра пар шчык, за тры маў зла чын-
цу. Апош ні ўчы ніў у На ва по лац ку 
ра ба ван не ў ка вяр ні. Га лоў ным 
апі сан нем у ары ен ці роў цы быў 
над піс на яго най май цы: «Шу каю 
дзяў чы ну». Зло дзей ха цеў ку піць 
кві ток на цяг нік. Ка лі за ўва жыў мі-
лі цы я не ра, спра ба ваў уця чы. Ды 
ку ды там! По тым вы свет лі ла ся, 
што ён скраў тры паш пар ты, два 
фо та апа ра ты, больш за 1 міль ён 
гро шай. Хіт ры ака заў ся: па спеў 
зняць ся бе на фо та апа ра ты. Ка лі 
што: «Яны ж — мае, я ж на фо та!» 
Той зло дзей да ўчы нен ня но вых 

зла чын стваў ся дзеў на «хі міі». Ад-
пус ці лі яго дзяў чы ну пра во дзіць, 
а ён...

А зу сім ня даў на ў пры га рад ным 
цяг ні ку Бі го са ва — По лацк зло-
дзей, па гра жа ю чы на жом, ада браў 
у пад лет каў гро шы. Па да па мо гу ў 
мі лі цыю яны звяр ну лі ся не ад ра-
зу, а толь кі ўве ча ры. Мі лі цы я не ры 
«ад пра ца ва лі» ноч чу ўсе стан цыі 
па між зга да ны мі на се ле ны мі пунк-
та мі, су сед нія вёс кі. Вы свет лі лі, з 
якой стан цыі і ку ды той муж чы на 
ехаў, дзе жы ве. Ака за ла ся, што ён 
пры ехаў з Ві цеб ска да сяб ра ў гос ці 
на па ру дзён. І за гэ ты час учы-
ніў аж ча ты ры зла чын ствы! Ка лі б 
не быў за тры ма ны мі лі цы я не ра мі, 
цяж ка ўя віць, коль кі б яшчэ лі хіх 
спраў на тва рыў.

Цяг нік, які ідзе з Ка лі нінг ра да 
на Пі цер і на ад ва рот, ста іць у По-
лац ку 40 хві лін. Бы вае, па са жы ры 
пы та юць мі лі цы я не раў дзе блі жэй-
шая кра ма. Зра зу ме ла, ал ка голь у 
рэ ста ра не цяг ні ка каш туе до ра га. 
Не ка то рыя по тым не па спя ва юць 
на цяг нік. Пры хо дзіц ца на так сі яго 
да га няць.

УНІ ВЕР САЛЬ НЫЯ 
МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РЫ

Мі лі цы я не ры не ад маў ля юць, 
ка лі іх про сяць ста рыя, па са жы ры 
з дзець мі да па маг чы рэ чы пад нес-
ці. А да па маг чы ін ва лі ду ў ва гон 
пад няц ца, як мо вяць, — свя тая 
спра ва.

Ва дзім Пят ро віч ША ХАЎ, пад-
пал коў нік мі лі цыі, на чаль нік По-
лац ка га ад дзя лен ня ўнут ра ных 
спраў на транс пар це, сва ім пад-
на ча ле ным час та на гад вае, што 
яны — «ві зіт ная карт ка» кра і ны. І 
не толь кі со чаць за па рад кам.

— Шмат ін ша зем цаў едуць у цяг-
ні ках. І яны па він ны на плат фор ме 
ба чыць лю дзей у фор ме вет лі вы мі 
і пад цяг ну ты мі. Чы гун ка — са мы 
тан ны від транс пар ту, та му вель мі 
па пу ляр ны. Што дня ты ся чы лю дзей 
пры яз джа юць у По лацк, па кі да юць 
го рад. І кож ны мо жа быць упэў не-
ным у тым, што на вак за ле ён у 
па раў наль най бяс пе цы. Толь кі б 
са мі, як той ка заў, «не ўлез лі ў гіс-
то рыю».

Маё «дзя жур ства» скон чы ла-
ся пры клад на ў 6.35. Дзя ку ю чы 
мі лі цы я не рам тро хі вы ву чыў нач-
ное вак заль нае жыц цё. Доб рай ім 
служ бы, а па са жы рам — бяс печ-
ных па ез дак і толь кі пры ем ных да-
рож ных пры год!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
По лацк — Ві цебск — По лацк.

Фо та аў та ра
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Нач ны рэ пар тажНач ны рэ пар таж  ��

Жа нна ЕЛІ СЕ ЕН КА, дзя жур ны па моч нік на чаль ні ка 
По лац ка га чы гу нач на га вак за ла.

У бу дын ку ад дзя лен ня ўнут ра ных спраў на транс пар це 
(зле ва — Аляк сей ПЕР ВЫ ШАЎ, 

спра ва — стар шы лей тэ нант Вя ча слаў ЛЕ ДА ХО ВІЧ).

Дзяў ча ты з «квар тэ та».

ВАК ЗАЛ... ДЛЯ АД НА ГО


