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АФІЦЭРСКІ ГОНАР
ЯЎГЕНА МІКУЛЬЧЫКА
На нашу сустрэчу Яўген Мікульчык прынёс цэлы ахапак фотаздымкаў.
На адных ён яшчэ зусім малы — з бацькамі. На іншых — разам з жонкай
і дзецьмі. Фатаграфіі, зробленыя на афіцыйных мерапрыемствах
і ўрачыстасцях, з калегамі, сябрамі... і нават з гармонікам.
Аказваецца, генерал любіць выконваць прыпеўкі. Прага да народнай
творчасці — з дзяцінства. Адтуль і іншыя ўспаміны. Вайна.
Зусім хлопчыкам Яўген Васільевіч зведаў ліха нямецкай акупацыі,
пайшоў у партызаны, каб разам з усімі абараняць Радзіму.
Відаць, гэта і прадвызначыла яго далейшы лёс.
Ён заўсёды хацеў стаць афіцэрам і стаў ім. Прайшоў шлях ад камандзіра
ўзвода да члена ваеннага савета Сібірскай ваеннай акругі.
Па службе аб'ездзіў, пэўна, увесь Савецкі Саюз.
Узначаліўшы Беларускі саюз афіцэраў, не пераўтварыўся
ў кабінетнага чыноўніка. Знаёміўся з воінскімі часцямі і злучэннямі краіны,
гутарыў з афіцэрамі, салдатамі. Сёння Яўген Мікульчык
з цеплынёй расказвае пра тыя паездкі, сустрэчы і ўвогуле пра сваё жыццё.
— Яўген Васільевіч, дзе
вашы карані? У якой сям'і
вы нарадзіліся?
— Нарадзіўся я ў вёсцы
Міжрэчча Пухавіцкага раёна.
Мае бацькі, Васіль Піліпавіч і
Антаніна Сямёнаўна, былі сялянамі. Бацька працаваў калгасным ветэрынарам, маці —
на палявых работах. Сям'я
была вялікая — 11 чалавек.
Працавалі з ранніх гадоў.
— Кажуць, самыя моцныя
ўражанні — дзіцячыя. Вам
было 9 гадоў, калі пачалася
Вялікая Айчынная вайна...
— Раніцай 22 чэрвеня 1941
года мае аднавяскоўцы выганялі коней, кароў і гусей на
пашу. Гэта была нядзеля. Калі
я прачнуўся, мама плакала. Кажа: «Дзеткі, уставайце. Вайна».
Вось што засталося ў памяці
аб той трагічнай раніцы. Праз
пяць-шэсць дзён у нашай вёсцы з'явіліся немцы. Пачалі рабаваць двары, забіраць жывёлу.
Гэта былі жудасныя дні пачатку
фашысцкай акупацыі.
— А што вас, яшчэ зусім
хлоп чы ка, пад штурх нула
пайсці ў партызаны?
— Партызаны і падпольшчы кі з'я ві лі ся та му, што
людзі не маглі цярпець, што
вырабляюць на нашай зямлі
фашыс ты. Я быў сувязным
пар ты зан ска га атра да імя
Чапаева. Мне давалі розныя
заданні. Хадзіў у разведку ў
Пу хавічы, Мар'іну Горку, Турын, у іншыя месцы, дзе стаялі варожыя гарнізоны. Сачыў
за тым, як ахоўваюцца масты,
палявыя аэрадромы. Здаралася, ідзеш, як раптам: «Ком,
кіндар!» Немцы. Пачынаюць
правяраць, абшукваць, ажно
да лапцяў. Добра, калі нічога
не нясеш з сабой. А бывала,
нясу лекі, якія партызанам перадаваў праз мяне аптэкар
Ануфрый. Партызанскі сувязны, разведчык — вельмі адказная і рызыкоўная справа.
Стралялі, на маіх вачах гінулі
людзі. Я таксама пад кулямі
быў. І не адзін раз.
Аднойчы пайшлі на разведку ў Мар'іну Горку, дзе стаяў
варожы гарнізон. Каб не выклікаць падазрэнняў у немцаў, у сумку нам паклалі яек.
Спынілі патрулі, давай правяраць. Яечкі адразу выпілі, а
нас адкінулі ў бок — «Вэк!» —
і сталі страляць з пісталета.
На шчасце, міма. Мы зайшлі
ў гарадок, паглядзелі, што там
адбываецца. Потым пабылі да
вакзале: сачылі, куды цягнікі
ходзяць. Па дарозе ў Пухавічы

сустрэлі немцаў. Яны рамантавалі дарогу: укладвалі камяні.
Нас, вядома, спынілі, але хутка адпусцілі. У Пухавічах мы
нарваліся на начальніка паліцыі. Кожны паход быў вельмі
небяспечным: цябе маглі або
параніць, або ўвогуле забіць.
Мама заўсёды казала: «Калі
ты ідзеш і адчуваеш, што ззаду немцы, не азірайся». Яны
не любілі, калі ім глядзелі ў
вочы.
— Столь кі ве да ем пра
зверствы гітлераўцаў, але
ўсё роўна цяжка ўявіць: няўжо яны маглі выстраліць у
дзяцей?
— Вядома, маглі. Аднойчы
мы купаліся ў Свіслачы. Побач
праязджалі немцы. Яны пачалі страляць па тых, хто купаецца. Дзве нашы дзяўчынкі,
Нінка і Ленка, былі забіты. А
вось яшчэ адзін выпадак. Мужыкі касілі сена. Ехалі немцы.
Усіх расстралялі. Сярод гэтых
мужыкоў быў і мой дзядзька.
Толькі ажаніўся...

«Я неяк падлічыў:
за сорак гадоў
службы пераязджалі
31 раз! Сібір, Далёкі
Усход, Забайкалле,
Прыкарпацце...»
— На валаску ад смерці
былі і вы...
— З 30 красавіка па 3 мая
1944 года нашу зону блакіравалі фашысты, каб знішчыць
партызан брыгады «Полымя»,
куды ўваходзіў атрад. Побач
з нашымі зямлянкамі быў вырыты дот, куды мы з сям'ёй
і сха ва лі ся. Та та пай шоў у
балота. А мы сядзелі моўчкі: ведалі, што побач немцы
(па ботах распазнавалі). Тры
дні правялі пад зямлёй — як
дзе ці пад зя мел ля. Баць ка
прыйшоў за намі адразу пасля адыходу гітлераўцаў. Калі
вылезлі з-пад зямлі, страцілі
прытомнасць. Потым пайшлі з
бацькам шукаць старэйшага
брата (ён быў у партызанскім
атрадзе). Ідзём, а па дарозе
тру пы ля жаць. Па ды шлі да
месца дыслакацыі атрада. Бачым, каля вогнішча сядзяць
партызаны. Брат паранены ў
руку, дзядзька Аляксей — у
правае плячо. Яны і расказалі, што нашу вёску спалілі
гітлераўцы. Загінула трое старых. Астатнія сышлі ў лес, у
тым ліку мая сям'я. Калі баць-

Да слова
Яўген Мікульчык узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, ордэнам «За службу Радзіме
ва Узброеных Сілах СССР» ІІІ ступені, шматлікімі медалямі.
Нядаўна на святочным кіцелі генерал-лейтэнанта ў адстаўцы з'явіўся ордэн Пашаны, які Прэзідэнт краіны ўручыў яму
напярэдадні 70-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай
Айчыннай вайне. Віншуем!

ка і старэйшы брат пасля вызвалення Беларусі пайшлі на
фронт, мы з мамай засталіся
ў спаленай вёсцы. Цягалі бярвёны. Калі мужчыны прыйшлі,
пачалі будаваць хатку. Яна і
дагэтуль стаіць.
— А не страшна было?
— Як не страшна... Адзін раз
пайшоў у Вялікія Лукі, дзе гарнізон стаяў. Далі вядро, каб з
Колем Карнільчыкам пазбіралі
бульбу, а разам з тым даведаліся, як ахоўваецца гэты гарнізон.
І так, па-дзіцячы забаўляючыся,
збіралі бульбу і назіралі за тым,
што робіцца навокал. Страшна
было, але выжылі.
— Вы прайшлі шлях ад
камандзіра ўзвода да члена
ваеннага савета — начальніка палітычнага ўпраўлення
Сібірскай ваеннай акругі, ад
курсанта да генерал-лейтэнанта. Ці пашкадавалі хоць
раз, што абралі афіцэрскую
прафесію?
— Я свядома выбраў гэтую
прафесію. Магчыма, на гэта
паўплывала вайна. Мне заўсёды падабалася глядзець на
афіцэраў, камандзіраў. Армію
я палюбіў якраз з тых часоў.
Быць афіцэрам — вялікі гонар. Не менш пачэсна і тое,
што па маіх слядах пайшлі і
сыны: адзін — падпалкоўнік,
другі — старшы лейтэнант.
— Дзе б вы ні былі па
доўгу службы, побач з вамі
знаходзілася верная жонка.
Сапраўды сям'я — самы надзейны тыл вайскоўца?
— Безумоўна! У ліс тападзе мы з жонкай Аленай Міхайлаўнай адзначым 60 гадоў
шлюбу. А ведаем адно аднаго

яшчэ больш: родам з суседніх
вёсак. У нас два сыны, чатыры ўнукі і ўжо трое праўнукаў.
Дома, у вёсцы, у нас вялікая
бібліятэка — каля тысячы экзэмпляраў кніг. Алена Міхайлаўна ўсё жыццё працавала
ў бібліятэцы — дзе б мы ні
былі. Колькі памятаю, увесь
час падпісваліся на кнігі. Пераязджаючы, перавозілі сваю
бібліятэку з сабой. Я неяк падлічыў: за сорак гадоў службы
пераязджалі 31 раз! Сібір, Далёкі Усход, Забайкалле, Прыкарпацце...
— Вы амаль 10 гадоў узначальвалі Беларускі саюз
афіцэраў. Ездзілі ў вайсковыя часці, выступалі перад
афіцэрамі, у тым ліку юнакамі. Падзяліцеся вопытам,
як выхаваць сучаснага патрыёта?
— Яго неабходна выхоўваць
з маленства: сям'я, школа, грамадства, дзяржава. І вельмі
важны ў гэтай справе прыклад
старэйшага пакалення. Чалавек вучыцца, працуе і глядзіць
на тых, хто побач. Вялікую працу ў справе выхавання патрыятызму выконваюць БРСМ, піянерская арганізацыя. Увогуле,
дзейнічае сістэма мер, накіраваных на выхаванне чалавека-патрыёта, абаронцы сваёй
Радзімы і свайго народа. Усё

ўжо створана, не
трэба нічога прыдумляць. Галоўнае,
гэта павінна быць не
казённа і суха, а ад
душы.
— А ў сва ёй
сям'і вы строгі выха валь нік? Увогуле, які генераллейтэнант дома?
— Не, сам па
сабе я не строгі чалавек. Люблю працаваць на
зям лі. Са джу, ка шу, па лю,
паліваю, збіраю... Сёлета на
дачы пасадзілі бульбу, гуркі,
памідоры, за якімі патрэбен
догляд. Нічога не павінна быць
паказнога, усё павінна быць
на ту раль ным. Ве ча рам —
шпацыр.

«Партызанскі сувязны,
разведчык — вельмі
адказная і рызыкоўная
справа. Стралялі,
на маіх вачах гінулі
людзі. Я таксама
пад кулямі быў.
І не адзін раз».
— Вы, напэўна, сумуеце па актыўнай грамадскай
працы?

Яўген МІКУЛЬЧЫК свядома
стаў вайскоўцам.

— Сумую. Вельмі сумую. Я
люблю ездзіць, рухацца, быць
сярод людзей, выступаць перад школьнікамі, студэнтамі,
курсантамі. Любая грамадская
праца павінна быць выключна
жывой, прывабнай. Тады туды
будуць ісці і маладыя, і дарослыя, і старыя. Шкадую, што
сышоў. Мог яшчэ працаваць.
Здароўе падвяло...
— Што найбольш цэніце
ў людзях?
— Пры стой насць, шчырасць, прастату, павагу да чалавека. Але без памылак не
пражывеш. Калі б усё вярнуць
назад, на апошнім этапе я многае не так рабіў бы. Хоць дапамагаў, здаецца, кожнаму — ад
салдата да генерала.
Вераніка КАНЮТА.
kanyuta@zviazda.by

Фота з асабістага архіва
Яўгена Мікульчыка.

З жонкай Аленай Міхайлаўнай і сынамі Ігарам і Валерыем, якія, дарэчы,
пайшлі па слядах бацькі — сталі афіцэрамі.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства).
Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованной в газете «Звязда» № 55 от 24.03.2015
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства Запад», доводит до сведения
заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова –
ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» № 55 от 24.03.2015.
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству
по договорам создания объектов долевого строительства для
юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, предлагаются 7 квартир на 8, 12,
15, 21, 23 и 24 этажах, в том числе:
- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью от 45,36
до 45,56 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере,
эквивалентном 1 300 долларов США;
- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 55,8 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном
1 300 долларов США;
- 1 (одна) двухкомнатная квартира общей площадью 68,66 кв.м
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном
1 250 долларов США.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до конца строительства (сентябрь 2015 года) в соответствии с графиком платежей,
являющимся приложением к договору.
При единовременной оплате всей суммы по договору создания
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календар-

ных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную
100 долларам США.
Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до
окончания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квартир указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на
дату оплаты.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться
договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься со
02.07.2015. Прием заявлений осуществляется до момента набора
необходимого количества заявлений, соответствующего количеству
продекларированных квартир.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации
его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом
строительстве утрачивает силу и застройщик оставляет за собой право
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента
опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и
ходе работ по строительству жилого дома можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Сергея Есенина, д.4, офис 107, каб. 1, тел. (017)234-16-98,
(044)795-44-44. Сайт компании: www.uks-m.by.

