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 ДА НАШЫХ 
ДЗЁН 

ГОД ЗА ГОДАМ, ПАДЗЕЯ ЗА ПАДЗЕЯЙ 

Скончылася злавесная ноч фашыс- 
цкай акупацыі, якая прынесла безліч пакут 
і няшчасцяў. Горад ляжаў у руінах, пад 
нагамі трашчала бітае шкло, вывернутыя з 
карэннем выбухамі мін і снарадаў усохлыя 
дрэвы перагароджвалі вуліцы, зейралі 
задымленымі прабоінамі ацалелыя дамы, і 
гарклява, задушліва пахла попелам. 

Гітлераўцы разбурылі цэментны і 
фасфарытны заводы, увесь чыгуначны 
вузел, разрабавалі маѐмасць 72 калгасаў, 2 
МТС: спалілі ўсе жывѐлагадоўчыя 
пабудовы, вывезлі калгасных кароў, 
коней, авечак і свіней. Яны спалілі 3695 
жылых дамоў, што склала больш за 50 
працэнтаў усѐй жылой плошчы раѐна. 
Акрамя таго, былі спалены або разбураны 
52 школы, усе будынкі ўстаноў культуры, 
9 урачэбна- амбулаторных пунктаў. 

Увесь цяжар па аднаўленні разбу- 
ранай вайной гаспадаркі ў першыя гады 
лѐг на плечы жанчын, старых і падлеткаў. 
Акрыленыя вызваленнем ад фашысцкіх 
захопнікаў, пераможным наступлением 
Чырвонай арміі, людзі працавалі з 
падвоенай энергіяй, рабілі ўсѐ магчымае 
для набліжэння доўгачаканай Перамогі. 

У раѐне адразу пасля выгнання 
акупантаў была адноўлена дзейнасць 
органаў савецкай улады, партыйных 
арганізацый, камсамола. Першым сак- 
ратаром райкома партыі быў выбраны 
К.А. Рэуцкі. Як успамінае Кузьма Ан- 
дрэевіч, раѐнная партыйная арганізацыя 
на дзень вызвалення налічвала толькі 7 
камуністаў, у канцы 1943 г. было 54 
члены партыі і 20 кандыдатаў. 

Для патрэб аднаўлення і развіцця 
гаспадаркі выдаткоўваліся значныя 
грашовыя сродкі. У раѐн завозілася 
прамысловае абсталяванне, трактары, 
аўтамабілі, будаўнічы матэрыял, буйная 
рагатая жывѐла, коні. 

Ужо ў пачатку кастрычніка 1943 г. на 
стале ў крычаўлян з’явіўся духмяны 
бохан хлеба, выпечаны адноўленай 
пякарняй. Хворых прыняла бальніца на 
50 ложкаў з хірургічным, тэрапеў- 
тычным, радзільным і інфекцыйным 
аддзяленнямі, пачала працаваць палі- 
клініка. У вѐсках Маляцічы, Бацьві- 
наўка, Паланіца і Зарубец неўзабаве 
адкрыліся амбулаторыі. У райцэнтры і 
вѐсках паступова пачалі адчыняць 
дзверы магазіны. 

Крычаўляне за год з нечым змаглі 
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ўзвесці каля 50 школ, пабудаваць ня- 
мала адміністрацыйных і жылых па- 
мяшканняў, поўнасцю ачысціць ад друзу 
горад, пачаць выпуск клінкеру на 
разбураным фашыстамі цэментным 
заводзе, пусціць у эксплуатацыю 
льнозавод, прывесці да ладу чыгунач- 
ныя пуці, засеяць і ўбраць ураджай 
збожжа і бульбы на палетках, навесці 
парадак на пашкоджаных вайной ша- 
сэйных дарогах і г.д. I тэта пры адсут- 
насці тэхнікі, недахопе рабочых рук і 
кваліфікаваных кадраў. 

Развівалася і культурнае жыццѐ ра- 
ѐна. Аматараў мастацкай, дакументаль- 
най і навукова-тэхнічнай літаратуры 
абслугоўвала гарадская бібліятэка, ад- 
крыліся бібліятэкі і ў вѐсках, пачалі 
дзейнічаць кінаперасоўкі, ствараліся 
калектывы мастацкай самадзейнасці. 
Пачала выдавацца раѐнная газета «Шлях 
сацыялізму», тыраж якой у 1944 г. 
складаў 900 экземпляраў. 

Хоць ужо далѐка ад Крычаўшчыны, 
але грымелі баі, працягвалася вайна. I аб 
гэтым памяталі жыхары раѐна. На- 
сельніцтвам у 1944 г. было нарыхтавана і 
перададзена для Чырвонай арміі 25950 
пудоў зерня, 2964 - мяса і 132347 - 
бульбы, таксама атрымалі воіны 
гародніну і сена з Крычаўшчыны. Збіралі 
грошы для фронту. На другую 
Дзяржаўную пазыку было падпісана 
аблігацый на 11 мільѐнаў рублѐў. 
Жыхары раѐна сабралі для будаўніцтва 
танкаў і самалѐтаў 2 мільѐны рублѐў. 
Неўзабаве ў неба ўзляцелі пабудава- ныя 
на гэтыя сродкі ІТО-2, якія назвалі 
«Чыгуначнік Крычава» і «Вызваленая 
Беларусь», пабліскваючы свежай 
афарбоўкай, рушылі ў бой новыя танкі. 

Праяўляўся ў раѐне клопат аб сем’ях 
франтавікоў, асірацелых дзецях. Добры 
плѐн даў праведзены ў раѐне месячнік 
дапамогі пацярпелым ад вай- 

ны, у выніку якога каля трохсот чалавек 
атрымалі пэўныя грашовыя сумы, хлеб і 
бульбу. (Сабрана было 73680 рублѐў, 295 
пудоў хлеба і 1000 пудоў бульбы). 

Зладжаны стук сякер і залівісты 
перазвон пілаў будзілі цішыню над 
вѐскамі. Будавалі кароўнікі, канюшні, 
свірны і жыллѐ для сем’яў калгаснікаў. 
Створаныя будаўнічыя брыгады гіра- 
цавалі ад цямна да цямна. Толькі за 
1944—1945 гг. будаўнікі ўзвялі 2192 
дамы, падрыхтавалі 1238 зрубаў. 

У 1944 г. пачалі працу 2 машынна- 
трактарныя станцыі, у якіх тэхнікі ме- 
лася небагата, але калгасы і саўгасы ўсѐ 
ж атрымлівалі неабходную і своечасо- 
вую дапамогу. 

Урэшце надыйшоў незабыўна ра- 
дасны дзень Перамогі. У горад і вѐску 
пачалі вяртацца ўзмужнелыя воіны з 
ордэнамі і медалямі на гімнасцѐрках, 
колішнія кавалі, слесары, шафѐры, ме- 
ханікі, інжынеры. Прыток гэтых сіл 
аказаўся тым свежым і жыватворным 
струменем, што колькасна і якасна па- 
вялічыў працоўныя здабыткі як на 
прадпрыемствах, так і ў калгасах і 
саўгасах раѐна. 

I ўсѐ ж становішча заставалася 
цяжкім, асабліва ў сельскай гаспадар- 
цы. Руплівай увагі патрабавала да сябе 
абязгноеная і запушчаная за гады вайны 
зямля. Спустошаныя і незасяваныя 
плошчы яе ўжо сталі пакрывацца 
маладымі асінкамі, бярозкамі і хвойкам!. 
Аратыя былі, але не хапала коней, не 
мелася і іншых, нават самых прымі- 
тыўных сельскагаспадарчых прылад. 
Свае соткі калгаснікі вымушаны былі 
араць на сабе. У плуг запрагаліся жан- 
чыны, падлеткі, мужчыны. Гэтая пакут- 
лівая праца знясільвала людзей, хар- 
чаванне якіх у той час складалі не заў- 
сѐды забелены малаком шчавель, по- 
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сны рэдзенькі бульбяны суп. Кавалак 
хлеба не заўсѐды быў на сялянскім стале. 

Тыя вяскоўцы, у каго мелася карова, 
спрабавалі выкарыстоўваць яе ў якасці 
цяглавай сілы. Буронка ўпарцілася, не 
хапала ў яе сілы цягнуць плуг, часта 
спынялася, зморана аддыхвала- ся, а 
скура цямнела ад поту. У калгасах і 
саўгасах аралі на конях, уручную вы- 
сявалі пшаніцу, грэчку, ячмень, саджалі 
бульбу, жалі сярпамі, касілі, стагавалі. 
Тэхнікі, безумоўна, было мала. 

Успамінае былая калгасніца калгаса 
«Іскра» (цяпер імя Карла Маркса) 
Матрона Аўрамаўна Старавойтава: 

— Мой муж не вярнуўся з вайны. 
Пяцѐра дзяцей засталося без бацькі. Хату 
немцы пры адступленні спалілі. Пагарэла 
і вопратка, і прадукты. Хоць ты ў вір 
галавой кідайся разам з дзяцьмі. Бедавала 
я, бедавала, усе слѐзы выплакала. 
Галашу, а вочы сухія, расчырванелыя. 
Начамі думкі розныя не даюць заснуць. 
Асабліва даймала адна: узяць і пазбавіць 
жыцця сябе і дзяцей, навошта ім 
пакутаваць ад голаду і холаду? Без слѐз 
нельга было глядзець на дзетак, 
схуднелыя яны, бедныя, тварыкі 
завастрыліся, сталі жоўта-белымі, а ручкі 
тонкія, бы тыя нітачкі. Кожную хвіліну 
просяць: «Мама, есці дай», а дзе ж я 
вазьму харчу? Наўрад ці выжыла б я з 
дзяцьмі, каб не аднавяскоўцы. Добрыя ў 
нас людзі, спагадлівыя, да чужой бяды 
чу- лыя. Хто прынясе збанок малака ці 
сы- раквашы, хто - акрайчык хлеба, а то і 
кавалачак сала. Хоць і хлеб той нярэдка 
быў ацеслівы, з мукі буйнога памолу на 
самаробных жорнах, але для дзяцей ѐн 
з’яўляўся найсаладзейшым ласункам. 

Вясной ранняй, калі ў лагчынах 
ляжаў снег, хадзілі на поле збіраць па- 

мерзлую мінулагоднюю бульбу. Пры- 
нясеш дамоў цэлы кошык, аблупіш, 
абмыеш, патаўчэш і на патэльню. Са 
смакам і сама і дзеці ўпляталі «таш- 
ноцікі», трохі падманвалі голад. Цяжка 
прыходзілася зімой. Дроў не было, 
упражэшся ў саначкі і па снежнаму 
цаліку ў лес, насячэш арэхавага ці ла- 
зовага кустоўя і цягнеш кіламетры са 
тры. Папаліш, праз два дні зноў кіруй. 
Маразы з вятрамі так выстудзяць хату, 
што хоць ваўкоў ганяй у ѐй, акрыцца не 
было чым, ціснуліся на астылай печы 
адзін да аднаго, гэтым і саграваліся. 

На працу ў калгас хадзіла. Бывала, 
возьмеш з сабой збаночак калодзежнай 
вады на жніво, схаваеш яго ў снапы, а ѐн 
так нагрэецца, што губы, бы іскрынай, 
апякае. Намахаешся на спякоце за дзень 
сярпом, аж спіна дранцвее і ногі дрыжаць 
ад стомы, дамоў ледзь клыпаеш. I раптам 
хто-небудзь з жанок зацягне песню. На 
дапамогу ѐй прыходзіць адзін голас, 
потым другі, трэці. Гладзіш, і ўсе пяюць, 
ды так зладжана, роўна, прыгожа. 
Быццам артысты... А песні то 
журботныя, то вясѐлыя. I спяваючы, 
забываліся мы пра сваѐ гора, пра нястачу 
ў хаце, у вѐску ўваходзілі пасвяжэлыя і 
быццам памаладзелыя. Лячыла нас песня 
ад скрухі, ой, як добра лячыла! 

Расказвае пенсіянер, жыхар вѐскі 
Кашаны Канстанцін Гаўрыленка: 

—Некалі ў нас былі лугі заліўныя. 
Гэта цяпер іх сапсавала няўдалая ме- 
ліярацыя, расце дзядоўнік ды крапіва. А 
тады вымахвалі травы да пояса ча- 
лавеку. Каштоўнае было сена. Духмя- 
нае, з мноствам рознакаляровых красак. 
Касілі, грэблі, скідалі ў стагі яго людзі 
ўручную. Бывала, толькі дзень пачне, 
яшчэ неба цѐмнае, а на лузе ў тумане 
свішчуць косы. Спорна касіла- 
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ся з расічкай, лѐгка. Покуль сонца 
ўзыйдзе, мужчыны спляжвалі ладныя 
кавалкі лугу. Цікава тое, што на сена- 
косе не назіралася гультайства, абыя- 
кавасці. У кожнага касца ад поту аж 
сарочкі прыліпалі да цела. Такая ста- 
раннасць мужчын і жанок, што сушылі і 
грэблі сена, дапамагала своечасова 
ўбраць травы, задоўга да надыходу 
жніва. Не ўпускалася, рупна выкары- 
стоўвалася кожная пагодлівая часіна: на 
лузе за якіх-небудзь два—тры тыдні 
выстрайвалася процьма стагоў, на якіх 
аж да самага адлѐту ў вырай бавілі час 
буслы. Здзіўляе цяперашні час: у кал- 
гасах трактары і касілкі, хапае і іншай 
сенаўборачнай тэхнікі, а травы то ня- 
якасна ўбіраюцца, а то і на значных 
плошчах застаюцца няскошанымі. Ка- 
ровам зімой сена выдаецца па жмені. I 
невядома каго ў гэтым вінаваціць: 
кіраўнікоў гаспадарак за ганебную бес- 
клапотнасць ці механізатараў за няд- 
байныя адносіны да сваѐй справы. 
Думаецца, што вінаваты і тыя, і другія. 
Няўжо прыгасла ў душах тая іскрын- ка, 
што прымушала і бадзѐрыла людзей у 
нялѐгкі пасляваенны час? Менавіта 
дзякуючы ѐй мы дасягалі выдатных 
поспехаў. 

За невыносна цяжкую пасляваенную 
працу хлебаробам налічваліся працадні. 
Паколькі ўраджай усіх сель- 
скагаспадарчых культур быў даволі нізкі, 
а трэба было штогод разлічвацца з 
дзяржавай, засыпаць насенны фонд, то на 
аплату калгаснікам заставалася мізэрная 
колькасць прадукцыі. Так, у 1950-я гады 
ў калгасе «Іскра» глыбокай восенню на 
працадзень вяскоўцы атрымалі па 200 
грамаў няякаснага збожжа і па 20 капеек 
грашыма. 

Між тым час ішоў, пакрысе залеч- 
валіся нанесеныя вайной раны. Па- 
паўняўся трактарны парк МТС, у гас- 

падарках павялічвалася колькасць 
цяглавай сілы, і тэта давала магчымасць 
расшыраць пасяўныя плошчы, больш 
дбайна апрацоўваць зямлю, скарачаць 
тэрміны пасяўных работ. У 1946 г. на 
ўзбраенні дзвюх МТС мелася ўжо 29 
трактароў і два збожжаўборачныя 
камбайны, пабольшала і іншай 
сельскагаспадарчай тэхнікі. Пасяўная 
плошча ў тэты час у раѐне складала 
16596 га, што на 20% было менш за 
даваенную. Паспяхова выконвалася і 
пастаўленая раѐнным кіраўніцтвам 
задача - найхутчэй перасяліць пацяр- 
пелых ад фашыстаў людзей з зямлянак у 
новыя хаты. 

На старонках раѐннай газеты, з тры- 
бун на розных сходах і мітынгах загу- 
чала прозвішча П.К. Малахава, трак- 
тарыста другой Крычаўскай МТС. Са- 
праўды, яго праца здзіўляла высокімі 
здабыткамі. Пры норме 300 га П.К. 
Малахаў на трактары ХТЗ выпрацоўваў 
за год па 600 га і больш мяккага ворыва. 
Адным з першых сярод сельскіх 
працаўнікоў раѐна ѐн быў узнагарод- 
жаны ордэнам «Знак Пашаны». 

У 1947 г. у Крычаве пачалі будаваць 
завод гумавых вырабаў, які ўжо ў 1949 г. 
выпусціў першую прадукцыю: жаночыя 
боцікі, галѐшы, дзіцячыя цацкі. Будаўнікі 
заканчвалі аднаўленне цэментнага 
завода, у 1949 г. гэтае прадпрыемства 
было запушчана - выдала першыя 65 тон 
доўгачаканага ў краіне матэрыялу. Завод 
перасягнуў даваенныя магутнасці на 
40%, што дало магчымасць калектыву ў 
кароткі тэрмін перавысіць паказчыкі 
выпускаемай прадукцыі за 1938-1940 гг. 

У маі 1950 г. прынята пастанова ЦК 
ВКП(б) «Аб узбуйненні дробных кал- 
гасаў і задачах партыйных арганізацый у 
гэтай справе». Гэты працэс пачаўся і на 
Крычаўшчыне. Так, у 1950 г. 
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у адзін калгас «Камунар» аб’ядналіся 
сельгасарцелі «Камунар» (в. Дарагая), 
імя Карла Маркса (в. Лушчэвінка), 
«Свабода» (в. Дарлівая). Сельгасарцелі 
«Чырвонае Сормава» (в. Зару- бец), 
«Бор» (в. Ягораўка), «Чырвоны колас» 
(в. Першамайская) увайшлі ў калгас 
«Чырвоны колас». 

Адбылося ўзбуйненне калгасаў, якія 
знаходзілісяў вѐсках Бель-1, Паўлавічы, 
Залессе, Паклады, Першы Крычаўскі 
пасѐлак, Сарочына, Слабуты, Маляцічы, 
Стаборшчына, Баяры, Стараселле і 
іншых. У пасляваенны час налічвалася 
71 гаспадарка, пасля ўзбуйнення іх стала 
27. 

Павышалася ўраджайнасць сельс- 
кагаспадарчых культур, узрастала па- 
галоўе жывѐлы, расла эканамічная база 
калгасаў і саўгасаў. Калі ў 1953 г. у 
гаспадарках раѐна налічвалася 1459 
кароў, 2525 свіней, а валавая вытвор- 
часць малака складала 14365 ц, то ўжо ў 
1956 г. пагалоўе кароў узрасло да 2902, 
свіней - да 6959, а вытворчасць малака - 
да 26007 ц. Тады на 100 га 
сельскагаспадарчых угодзяў было ат- 

рымана 74,5 ц малака і 13,9 ц мяса. На 
грамадскіх палетках раѐна ў тэты час 
працавала ўжо каля 60 трактароў. Да 
канца 1950-х Крычаўшчына перавысіла 
даваенны выпуск прадукцыі па ўсіх 
паказчыках. 

Калі была ліквідавана разруха, за- 
працавалі адноўленыя прадпрыемствы, 
сталі тэхнічна ўзбройвацца калгасы і 
саўгасы, прыкметна пачаў узрастаць 
дабрабыт насельніцтва, непазнавальна 
стаў мяняць сваѐ аблічча горад, 
прыгажэлі вѐскі. Некалі паміж цэнт- 
ральнай часткай Крычава і пасѐлкамі 
цэментнікаў і чыгуначнікаўў ляжала 
неўрадлівае балоцістае поле, парослае 
чэзлымі бярозкамі ды ніцым лазняком. 
Цяпер па абодва бакі шашы красуюцца 
мікрараѐны «Сож» і Камсамольскі, 
забудаваныя ў асноўным пя- 
ціпавярховымі дамамі. Тут працуюць 
магазіны, дашкольныя ўстановы, школы, 
стаматалагічная паліклініка, рэстаран на 
120 месцаў, бібліятэка. Толькі за гады 
адзінаццатай пяцігодкі 1000 сем’яў 
атрымалі кватэры з усімі зручнасцямі. 
Пабудаваны мясакамбінат, 

 

Мікрараѐн Камсамольскі ў г. Крычаў. 
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Забудова мікрараѐна «Сож» у Крычаве. 

разлічаны выпрацоўваць за змену 60 т 
мяса і субпрадуктаў першай катэгорыі і 6 
т каўбасных вырабаў. 

Увод у эксплуатацыю мясакамбіна- 
та прынѐс палѐгку не толькі гаспадар- 
кам Крычаўшчыны, але і многіх су- 
седніх раѐнаў, бо значна зменшыліся 
расходы на транспарціроўку жывѐлы, 
скараціліся чэргі пры здачы. 

Першую прадукцыю выпусціла 
мэблевая фабрыка. Кухонныя гарнітуры 
спадабаліся не толькі крычаўлянам і 
жыхарам рэспублікі, іх з задавальнен- 
нем набывалі на Украіне, у Прыбалты- 
цы, Сярэдняй Азіі, у Маскве. У адзі- 
наццатай пяцігодцы ў вѐсках было па- 
будавана больш за 16 тыс. квадратных 
метраў жылля. На цэнтральных сядзібах 
гаспадарак з’явіліся новыя вуліцы, 
упрыгожаннем якіх сталі дабротныя і 
светлыя дамы з гаспадарчымі прыбу- 
довамі. У дамы засяляліся механізата- 

ры, жывѐлаводы, паляводы. Цэлыя ву- 
ліцы ўзнікалі ў вѐсках калгасаў імя Су- 
ворава, «Запаветы Леніна», імя Карла 
Маркса, «Звязда», «Перамога» і іншых. 
Будаўнічыя арганізацыі горада таксама 
працавалі з творчым запалам, імі было 
выканана будаўніча-мантажных работ на 
96,3 млн рублѐў што на 4,3 млн больш 
планавага паказчыка. Аўтарытэт і павагу 
заслужылі тады брыгады цесляроў В.В. 
Раманятава, В.Н. Стражнікава, маляроў 
Т.М. Трацяковай (ПМК-118), 
комплексныя брыгады МЛ. Кавалѐва і 
А.К. Івашкевіча (МПМК-115). Члены 
гэтых будаўнічых брыгад раней тэрміну і 
якасна выконвалі даручанаю работу, эка- 
номілі матэрыялы. 

Дзякуючы праведзенай рэканст- 
рукцыі на цэментна-шыферным кам- 
бінаце ўзрос выпуск прадукцыі. Калі ў 
даваенны час завод выпускаў за год 
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100 тыс. т цэменту, то цяпер - 1,2 млн т. 
Павялічваў свае вытворчыя ма- гутнасці і 
завод гумавых вырабаў, расшыраў 
асартымент, якасна абнаўляў 
прадукцыю. 

3 аддачай сіл, самаахвярна і зла- 
джана працавалі крычаўскія чыгу- 
начнікі. У многія куткі былога СССР 
адпраўляліся цягнікі з самымі разнас- 
тайнымі грузамі, у ліку якіх быў і кры- 
чаўскі цэмент, шыфер, гумавы абутак, 
мэбля і г.д. Вялі іх вопытныя машыні- 
сты Л.С. Баброў, А.Ф. Матылькоў, Н.Ф. 
Туркоў, В.І. Кірыенка. Калектыў 
чыгуначнага вузла паспяхова справіў- ся 
з выкананнем узятых абавязацельстваў 
на адзінаццатую пяцігодку, звыш плана 
перавѐз мільѐны тон неабходных 
гаспадарцы грузаў. 

Насельніцтву горада і вѐскі аказва- 
лася каля 40 відаў паслуг рамонтна- 
будаўнічым упраўленнем, вытворчым 
аб’яднаннем жыллѐва-камунальнай 
гаспадаркі, міжраѐнным упраўленнем 

газавай гаспадаркі, радыѐатэлье, кам- 
бінатам бытавога абслугоўвання. Быў 
здадзены ў эксплуатацию Дом быту на 
70 рабочих месц, двухпавярховы, з 
светлымі прасторнымі цэхамі, аснаш- 
чаны сучасным абсталяваннем. Бы- 
тавікі таксама ўносілі важкі ўклад у 
эканамічнае развіццѐ раѐна. Нарых- 
тоўшчык верха абутку С.В. Васкабой- 
нікаў, закройшчыца А.В. Курцянкова, 
эканаміст па матэрыяльна-тэхнічным 
забеспячэнні В.А. Жарыкаў, прыѐм- 
шчык заказаў комплекснага прыѐмнага 
пункта в. Дзягавічы Я.Ф. Сергіенка 
ўдастоены звання «Заслужаны работнік 
бытавога абслугоўвання насельніцтва». 
У адзінаццатай пяцігодцы аб’ѐм паслуг 
узрос у 1,4 раза ў параўнанні з 
папярэдняй. 

Паспяхова развіваўся аўтобусны рух. 
Райцэнтр быў ім звязаны з усімі 
цэнтральнымі сядзібамі калгасаў і саў- 
гасаў, абласным цэнтрам, суседнімі ра- 
ѐнамі, Масквой, Гомелем, Мінскам, Ро- 

 

Новая вуліца ў Сакольнічах. 
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славам. Дзейнічала 11 гарадскіх, 9 
прыгарадных і 6 міжгародніх маршрута. 

У калгасе «Звязда» быў пабудаваны 
міжгаспадарчы комплекс па адкорму 
буйной рагатай жывѐлы на 4800 галоў, а 
ў гаспадарцы «Запаветы Ільіча» 
дзейнічаў комплекс па вырошчванню 
нецеляў на 3000 галоў. Грамадскае 
пагалоўе жывѐлы ўзрастала, статак 
рабіўся болып прадуктыўным. 

У 1984 г. у гаспадарках раѐна на- 
лічвалася 31906 галоў буйной рагатай 
жывѐлы, 19973 галавы свіней. 

Ураджайнасць збожжавых па раѐну 
перавысіла дваццаціцэнтнеравы рубеж, у 
1986 г. хлебаробы змагаліся за тое, каб 
атрымаць з кожнага гектара па 27 ц 
збожжавых і зернебабовых, 205 - бульбы, 
10 - ільнавалакна, а на кожныя 100 га 
сельгасугоддзяў - па 450 ц малака і па 100 
ц мяса. Канешне, у гаспадарках 
ураджайнасць сельгаскультур не была 
аднолькавай. Саўгасы 

«Дзягавічы», «Крычаўскі» не маглі 
штогод пахваліцца добрым зборам зерня, 
а такія калгасы, як «Сацыялістычны 
шлях», імя XXII з’езда КПСС, імя 
Суворава дасягалі 40 ц з гектара. Тут 
добра ўгнойвалі глебу, у сціслыя тэрмі- 
ны і на высокім агратэхнічным узроўні 
праводзілі пасяўныя работы, без страт 
убіралі вырашчаны ўраджай. 

Плѐнная праца хлебаробаў не зас- 
тавалася незаўважанай дзяржавай. 
Механізатару калгаса «Памяць Леніна» 
М.М. Аляксеенку была ўручана за 
высокія здзяйсненні Дзяржаўная прэмія 
СССР, атрымаў Дзяржаўную прэмію 
БССР трактарыст калгаса імя XXII з’езда 
КПСС С.Ф. Лабушкін. Многіх 
працаўнікоў узнагародзілі ордэнамі і 
медалямі. Свінарка калгаса «Памяць 
Леніна» Г.В. Малатабойцава выбіралася 
дэпутатам Вярхоўнага Савета рэспублікі. 

Разам з інтэнсіўным ростам пага- 
лоўя жывѐлы ў калгасах і саўгасах ра- 

 

Уборка льну на Крычаўшчыне. 
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ѐна прыкметна павялічвалася яе пра- 
дуктыўнасць. 3 кожным годам узрас- 
тала колькасць даярак, якія на кожную 
карову надойвалі па 3000 кг малака. 
Валянціна Налькоўская з калгаса імя 
Карла Маркса і Ніна Панцялеева з кал-
гаса «Запаветы Ільіча» падыйшлі да 
чатырохтысячнага рубяжа. Некалькі год 
запар лідэрства ў раѐне па адкорму 
буйной рагатай жывѐлы цвѐрда трымалі 
Леанід Кісялѐў з жонкай Верай з калгаса 
імя Карла Маркса. Сярэднесутачныя 
прывагі жывѐлы ў іх складалі каля 
кілаграма. 

У 1986 г. у калгасах і саўгасах раѐна 
налічвалася 5280 працаздольных. У 
1986-1987 гг. на палетках раѐна пра- 
цавала дастаткова тэхнікі: 551 трактар, 
276 аўтамашын, 240 збожжаўборачных 
камбайнаў, 44 бульбаўборачныя і 52 
ільнаўборачныя камбайны. 

Павялічвалася колькасць вывозі- 

мых на палеткі арганічных і мінераль- 
ных угнаенняў, і за такі безупынны 
клопат зямля шчодра адплочвала хле- 
баробам. У 1989 г. калгас «Сацыялі- 
стычны шлях» выйшаў пераможцам ва 
ўсесаюзным сацыялістычным спа- 
борніцтве за паспяховае выкананне 
плана эканамічнага развіцця гаспадаркі. 
Узначальваў калгас тады Барыс 
Якаўлевіч Белянкоў, вопытны, праца- 
любівы і патрабавальны кіраўнік, які 
строга адносіўся да выканання абавяз- 
каў кожным працаўніком і ў той жа час 
не пакідаў без увагі калгаснікаў, аказаў 
ім неабходную падтрымку і дапамогу. 
Тады гаспадарка з кожнага гектара 
атрымала па 40 ц збожжа, 791 ц малака і 
189 ц мяса на 100 га сельгасугоддзяў. 
Калгас «Сацыялістычны шлях» пад 
кіраўніцтвам Б.Я. Белянкова ў 1993 г. з 
кожнага гектара атрымаў па 45,6 ц 
збожжавых. Гэта яскравае 

 

Пасля працоўнага дня ў калгасе «Памяць Леніна». 
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сведчанне таго, што крычаўская зямля 
можа даваць багатыя ўраджаі ўсіх 
сельскагаспадарчых культур, калі на ѐй 
клапатліва і ўмела гаспадарыць. 

Вядома, тармазіла справу існуючая ў 
тыя часы аднапартыйная камандна- 
адміністрацыйная сістэма, пры якой 
кіраўнікі гаспадарак амаль пазбаўлены 
былі самастойнага пошуку шляхоў 
развіцця калгасаў і саўгасаў, а выкон- 
валі ўказанні «зверху». 

Пасля распаду СССР і прыняцця 
Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэні- 
тэце ў раѐне пачалася перабудова эка- 
номікі і духоўнага жыцця. Была ажыц- 
цѐўлена зямельная рэформа, праведзена 
інвентарызацыя зямель калгасаў і 
саўгасаў, створаны спецыяльны фонд 
мясцовых Саветаў. Хлебаробам былі 
павялічаны зямельныя ўчасткі да 1 
гектара. 

У пачатку рэформы зарадзіўся фер- 
мерскі рух. Цяпер у раѐне налічваецца 10 
фермерскіх гаспадарак, у іх карыстанні 
знаходзіцца 113 гектараў зямлі. 
Вырошчваюць яны капусту, бульбу, 
збожжа. Высокай ураджайнасцю 
сельскагаспадарчых культур пакуль што 
не могуць пахваліцца, і прычына гэтага - 
адсутнасць неабходнай тэхнікі, 
грашовых сродкаў на набыццѐ 
мінеральных тукаў. 

Інтэнсіўны рост цэн на сельскагас- 
падарчую тэхніку, угнаенні, гаруча- 
змазачныя матэрыялы адмоўна адбіўся 
на сацыяльна-эканамічным становішчы 
раѐна ў перыяд пераходу да рыначных 
адносін. Ва ўмовах фінансавага 
банкруцтва гаспадаркі не могуць весці 
сельскагаспадарчыя работы адпаведна 
патрабаванням сучаснай агратэхнікі. I, як 
вынік, назіраецца ад- 

 

Ветэраны вайны і працы. 
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Авіятары СВК 
«Бель» 

чувальны недабор усіх культур у кал- 
гасах і саўгасах, пагаршаецца матэры- 
яльнае становішча гаспадарак. У раѐне 
значна скарацілася пагалоўе буйной 
рагатай жывѐлы і свіней, знізілася 
прадуктыўнасць грамадскага статка. У 
1997 г. гаспадаркі мелі на ўзбраенні 390 
трактароў, 269 грузавых аўтамашын, 84 
збожжаўборачныя камбайны, 33 
бульбаўборачныя камбайны і шэсць 
ільнаўборачных агрэгатаў. Гэта менш, 
чым мелі калгасы і саўгасы ў папярэднія 
гады. Неабходна заўважыць, што 
трактары, камбайны і аўтамашыны, а 
таксама прычапны інвентар маюць 
значную зношанасць вузлоў і агрэгатаў і, 
з-за адсутнасці сродкаў на запчасткі, 
рамонт іх вядзецца нерэгулярна. Адсюль 
і прадукцыйнасць нізкая, спад 
сельскагаспадарчай вытворчасці, нізкая і 
культура земляробства. Невысокія 
эканамічныя паказчыкі гаспадарак раѐна 
адмоўна ўплываюць і на заробкі 
механізатараў і жывѐлаводаў. У выніку 
моладзь не жадае затрымлівацца ў 
вѐсках, шукае сабе занятак у гарадах. 

Цяжкасці пераходнага перыяду ад- 
біліся і на прамысловых прадпрыем- 
ствах раѐна. Складанасці ўзніклі ў пра- 
цоўнага калектыва завода гумава-тэх- 
нічных вырабаў. Дарагавізна сыравіны, 
якую даводзіцца набываць за межам! 
рэспублікі, зменшаны попыт на 
прадукцыю, адсутнасць матэрыяльных 
рэсурсаў парушылі звыклы рытм 
прадпрыемства. Пачаліся перабоі ў 
рабоце завода, затрымкі выплаты зар-
платы, вымушаныя прастоі механіз- маў. 
3-за недахопу сыравіны такія праблемы і 
ў мясакамбіната, цяжкасці эканамічнага 
выжывання ў рыначных умовах адчулі 
на сабе працаўнікі цэментна-шыфернага 
камбіната. 

Аднак у апошнія гады справа значна 
палепшылася як на прамысловых 
прадпрыемствах, так і ў аграпрамыс- 
ловым комплексе раѐна. 

За 2002 г. прамысловымі прадпры- 
емствамі раѐна атрымана прадукцыі на 
52,2 мільярда рублѐў. Тэмп росту склаў 
9,5 працэнта да ўзроўню 2001 г. пры 
прагнозе 3 працэнты. Найболыны 
прырост прадукцыі атрымалі ВРУП 
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«Крычаўцэментнашыфер», завод гу- 
мавых вырабаў імя 50-годдзя БССР, 
хлебазавод, спіртзавод «Чырвана- 
будскі». Выпуск цэменту павялічыў- ся 
на 37 працэнтаў, гумавага абутку на 26,6, 
пладова-ягаднага віна на 29,6, а хлеба і 
хлебабулачных вырабаў на 12,3 
працэнта. 

На нарошчванне прадпрыемствамі 
аб’ѐмаў вытворчасці аказала ўплыў 
павелічэнне інвестыцый у мадэрніза- 
цыю і тэхпераўзбраенне вытворчасці, 
работа па павышэнню якасці прадук- 
цыі. За 2002 г. уклад у мадэрнізацыю і 
тэхпераўзбраенне вытворчасці павя- 
лічыўся ў 3,5 раза ў параўнанні з 2001 
годам. Многім прадпрыемствам уда- 
лося значна скараціць запасы гатовай 
прадукцыі шляхам яе рэалізацыі на 
рынках блізкага і далѐкага замежжа. 

А вось такія прадпрыемствы як ААТ 
«Крычаўскі мясакамбінат», ААТ 
«Крычаўскі маслазавод», Крычаўскі 
завод жалезабетонных вырабаў не мо- 
гуць пакуль што пахваліцца высокімі 
працоўнымі здабыткамі. Яны не выка- 
налі прагнозных паказчыкаў да ўзроў- 
ню 2001 г., знізілі аб’ѐм вытворчасці 
прадукцыі. Нявыкананы і паказчык па 
выпуску тавараў народнага спажы- 
вання. 

Для працаўнікоў сельскай гаспа- 
даркі 2002 г. аказаўся надзвычай цяжкім. 
Недахоп вільгаці адмоўна паўплываў на 
рост культур. Але, нягледзячы на тэта, у 
раѐне павялічыўся валавы збор збожжа 
на 17 працэнтаў і склаў 30,8 тыс. тон. 
Хлебаробы атрымалі па 27,4 цэнтнера 
зерня з гектара. Паспяхова выкананы 
план продажу збожжа дзяржаве. А ў 
такіх гаспадарках, як «Бель», кожны 
гектар даў па 40 цэнтнераў збожжавых, 
імя Суворава - 33,4, «Звязда» - 31,2 
цэнтнера. 

Лепш, чым у 2001 г., папрацавалі і 

жывѐлаводы раѐна. Вытворчасць мяса 
павялічылася на 7 працэнтаў, а продаж 
яго дзяржаве - на 14 працэнтаў. 

На развіццѐ эканомікі і сацыяльнай 
сферы раѐна за кошт усіх крыніц 
фінансавання выкарыстана 3952 мільѐны 
рублѐў інвеетыцый, што ў супастаўных 
цэнах на 3 працэнты болын, чым у 2001 г. 
Пабудавана 40 кватэр агульнай плошчай 
4696 кв. м, у тым ліку на вѐсцы 24 
кватэры агульнай плошчай 2348 кв. м. 
Інтэнсіўныя работы вядуцца па 
добраўпарадкаванню горада, 
асфальтуюцца вуліцы, прыводзяцца да 
ладу скверы, выкладваюцца тратуары. 

Павелічэнне аб’ѐмаў укладання ў 
пераўзбраенне вытворчасці, работа па 
павышэнню якасці прадукцыі далі 
магчымасць прадпрыемствам забяспе- 
чыць рост экспарту на 29,2 працэнта да 
ўзроўню 2001 г. пры прагнозным 
паказчыку 5 працэнтаў. Экспарт вырас у 
2 разы, гумавага абутку - на 26,4 пра-
цэнта. Агульная выручка ад экспарту 
склала 10,9 мільѐна долараў ЗША. 

Рэфармаванне раѐннай камунальнай 
уласнасці праводзіцца шляхам 
раздзяржаўлення і прыватызацыі 
асобных аб’ектаў. Было праведзена 10 
аукцыѐнаў па продажу аб’ектаў неру- 
хомасці раѐннай камунальнай улас- 
насці. У выніку прададзены памяш- 
канні: «Чэбурэчнай», «Піўбара», 
«Грыльбара», магазіна № 1 «Будматэ- 
рыялы», памяшканне былой школы №4. 
У мясцовы бюджэт пасгупіла звыш 131 
мільѐна рублѐў. 

Па стану на 1.1.2003 г. у раѐне зарэ- 
гістраваны 722 індывідуальныя прад- 
прымальнікі, або ў 1,3 раза болып, чым у 
2001 г. На працягу 2002 г. прадпры- 
мальнікамі былі адкрыты 3 магазіны, 
дыска-бар «Піраміда», піўбар, 4 заку- 
сачныя, майстэрня па рамонту мэблі, 
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2 міні-рынка, 8 гандлѐвых кіѐскаў, 15 
гандлѐвых кропак, што дазволіла ства- 
рыць 307 рабочых месц. За 2002 г. пла- 
цяжы ў раѐнны бюджэт ад суб’ектаў 
малога прадпрымальніцтва склалі 722,5 
мільѐна рублѐў, або 5,9 працэнта ад 
даходнай часткі бюджэту. 

Рэалізуецца ў раѐне дзяржаўная 
маладзѐжная палітыка. Колькасць мо- 
ладзі ад 14 да 31 года - 9046 чалавек, што 
складае каля 23 працэнтаў усяго 
насельніцтва. У 2002 г. аднаразовую 
бязвыплатную субсідыю на паляпшэнне 
ўмоў жыцця атрымалі 10 маладых сем’яў 
на агульную суму 50270 тысяч рублѐў. 
На льготных умовах выдадзены крэдыты 
на суму 70 мільѐнаў рублѐў (іх атрымалі 
127 чалавек). 

У раѐне вялікая ўвага ўдзяляецца 
выхаванню падрастаючага пакалення. На 
пачатку 2001/2002 навучальнага года 
працавалі 10 сярэдніх, 2 базавыя школы, 
13 дашкольных устаноў, 3 комплексы 
«школа-дзіцячы сад». Рашэннем 
выканкома ў 2002 г. 6 пазашкольных 
устаноў рэарганізаваны ў цэнтр 
пазашкольнай работы, што дазваляе 
болын плѐнна праводзіць работу гурт- 
коў. Навучаннем і выхаваннем падра-
стаючага пакалення займаюцца 686 
педагагічных работнікаў. Вышэйшую 
адукацыю маюць 419 выкладчыкаў. 

Ганаровае званне «Заслужаны на- 
стаўнік школы БССР» прысвоена болыд 
чым 20 педагогам, 48 узнагароджаны 
знакам «Выдатнік народнай адукацыі», 
71 - ганаровымі граматамі 

 

У дзіцячым садзе №4 г. Крычаў. 
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Міністэрства адукацыі БССР, а 89 ат- 
рымалі ордэны і медалі СССР. Удзель- 
ніца Вялікай Айчыннай вайны ЕЛ. 
Маніна вызначылася і на ніве народ- най 
адукацыі. Ёй было присвоена звание 
Героя Сацыялістычнай Працы за 
самаадданую педагагічную дзейнасць. 
Заслужанай павагай і аўтарытэтам 
карыстаюцца педагогі Л.М. Стаўская, 
В.К. Старавойтава, Н.Ф. Нікалаенка і 
іншыя. 

У мэтах развіцця здольнасцей вуч- 
няў выкладчыкі ў сваѐй рабоце широка 
выкарыстоўваюць такія элементы 
педагагічных тэхналогій, як «Дальтон- 
тэхналогія» (школа № 3), «Праблемнае 
навучанне» (СШ № 1), «Узроўне- 

вая дыферэнцыяцыя» (СШ №№ 1, 5 і 
інш.). 

Для садзейнічання здольным вуч- 
ням, падтрымкі ініцыятывы і творчасці 
таленавітай моладзі зацверджана 
раѐнная праграма «Развіццѐ здоль-
насцей», якая прадугледжвае правяд- 
зенне конкурсаў творчых работ, прад- 
метныя алімпіяды і г.д. 

Улетку 2002 г. была арганізавана 
работа лагераў з дзѐнным наведваннем 
на 670 вучняў у тры змены, праходзілі 
аздараўленне дзеці ў лагеры «Ластаўка» 
Магілѐўскага раѐна, на турыстычнай 
базе «Лосвіда» у Віцебскай вобласці, 110 
вучняў адпачылі за мяжой нашай 
рэспублікі. 360 школь- 

 

Будынак фонду сацыяльнай абароны насельніцтва ў мікрараѐне г. Крычаў. 
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На прыѐме ў старшыні 
Крычаўскага райвыканкома 
І.І. Пракопава. 

нікаў і дашкольнікаў, што пражываюць 
на забруджанай радыенуклідамі мяс- 
цовасці, атрымалі санаторнае лячэнне ў 
абласных лекавых установах. 

У мэтах умацавання вучэбна-матэ- 
рыяльнай базы толькі ў 2002 г. было 
набыта спартыўнага інвентару для школ 
раѐна на суму 2173141 рублѐў. 

Паспяхова складваюцца выхаваў- чыя 
сістэмы ў школах. Так, у СШ № 3 
асноўным накірункам работы ўзята 
патрыятычнае выхаванне вучняў, у СШ 
№ 7 - фарміраванне здаровага ладу 
жыцця, у Сакольніцкім комплексе 
«школа-дзіцячы сад» - адраджэнне 
нацыянальных традыцый і культуры. 

Сталі традыцыяй арганізацыя лет- 
няга адпачынку на базе цэнтра паза- 
школьнай работы для здольных дзяцей, 
лагера для сацыяльна неабароненых 
дзяцей, спаборніцтваў юных інс- 
пектараў дарожнага руху, творчых му- 
зычных фестываляў і г.д. 

Адным з напрамкаў радыкальных 
пераўтварэнняў з’яўляецца вяртанне 
жыхароў горада і вѐскі да сваіх гіста- 
рычных каранѐў - духоўнай спадчы- 

ны. Прыярытэтным напрамкам у 
дзейнасці ўстаноў культуры стала работа 
па зберажэнні і адраджэнні здабыткаў 
нацыянальнай культуры. Працуюць 
гарадскі Дом культуры, 19 сельскіх 
клубаў, 23 бібліятэкі, 2 музычныя, 
мастацкая і спартыўная школы, раѐнны 
краязнаўчы музей. 

Клубнымі ўстановамі раѐна ў 2002 г. 
было праведзена 3228 культур- 
на-масавых мерапрыемстваў. Упер- 
шыню ў тым жа годзе прайшоў раѐнны 
агляд-конкурс беларускага абраду. 
Паспяхова выступілі з цікавымі пра- 
грамамі Бацьвінаўскі, Сычыкаўскі, 
Іванаўскі і Лабковіцкі сельскія дамы 
культуры. Праведзены абласны агляд- 
конкурс прафесійнага майстэрства 
клубных работнікаў «Праз вучобу да 
майстэрства». Арганізаваны на га- 
радскім рынку кірмаш вырабаў народ-
ных умельцаў Крычаўшчыны. Пры 
дамах культуры, клубах працуюць гурткі 
мастацкай самадзейнасці. 6 са- 
мадзейных калектываў удастоены звания 
народнага. Яны часта выязджаюць з 
канцэртамі ў суседнія раѐны як 
рэспублікі, так і Расійскай Федэрацыі. 
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У раѐннай бібліятэцы. 

Навучэнцы дзіцячых музычных і 
мастацкіх школ прымаюць актыўны 
ўдзел у абласных, рэспубліканскіх і 
міжнародных конкурсах. Так, у рэс- 
публіканскай экалагічнай акцыі 14 работ 
навучэнцаў дзіцячай мастацкай школы 
ўзнагароджаны дыпломамі, а навучэнка 
Чырванабудскага філіяла мастацкай 
школы Насця Пашкевіч стала лаўрэатам 
рэспубліканскага кон- 

курсу «Дом, у якім мы жывѐм». Дып- 
ломамі на розных конкурсах адзнача- ны 
Юля Кузьміцкая, Ірына Гладкая, 
Мікалай Барысевіч і многія іншыя. Маша 
Дудзіна прымала ўдзел у заключным 
канцэрце нацыянальнага тэлевізійнага 
конкурсу юных талентаў «Сузор’е 
надзей», які праходзіў у Мінску. 

Зараз паслугамі бібліятэк раѐна ка- 

 

Урачы раѐннай бальніцы. 
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рыстаюцца 20172 чытачы. За 2002 г. 
фонд бібліятэк папоўніўся амаль на 6 
тысяч кніг. 

Важкі ўклад у развіццѐ культуры 
ўнеслі загадчык аддзела культуры рай- 
выканкама Г.І. Міхееў (працуе на гэтай 
пасадзе каля 20 гадоў), выкладчыца 
музыкі І.У. Шчарбакова, бібліятэкар 
Лутаўскай бібліятэкі Г.А. Азарава, 

Крычаўшчына спартыўная 

Як у райцэнтры, так і ў сельскай 
мясцовасці спорт знаходзіцца ў вялікай 
пашане, развіццю яго ўдзяляецца 
сур’ѐзная ўвага. 

У горадзе маюцца два стадыѐны 
(«Цэментнік» - 1500 месц, гарадскі - 3000 
месц), 22 спартыўныя залы, 3 стралковыя 
ціры, 2 хакейныя пляцоўкі, 2 тэнісныя 
корты, 1 міні-басейн і шэраг іншых 
спартыўных збудаванняў. Работу па 
фізічнаму аздараўленню людзей вядуць 
67 спецыялістаў з адпаведнай адукацыяй 
(45 выкладчыкаў фізічнай культуры, 10 
трэнераў, 12 інструктараў-метадыстаў па 
спорту). 

У раѐне праводзіцца штогод 49 фіз- 
культурна-аздараўленчых мерапры- 
емстваў з агульнай колькасцю ўдзель- 
нікаў 6890, у тым ліку 19 - сярод дзяцей і 
падлеткаў. Праводзяцца спартакіяды 
сярод працоўных калектываў (11 відаў 
спорту), сельскіх пасялковых Саветаў (9 
відаў спорту), кіруючых работнікаў (5 
відаў спорту), школьнікаў (8 відаў 
спорту). Традыцыйнымі сталі 
спаборніцтвы сярод дзяцей і падлеткаў: 
па хакеі «Залатая шайба», футболу 
«Скураны мяч», шахматах «Белая 
ладдзя» і г.д., а таксама спартыўныя 
спаборніцтвы сярод інвалідаў і людзей 
сталага ўзросту. 

Рэгулярна праводзяцца спартыў- 

загадчыца аддзела мастацкай самад- 
зейнасці раѐннага цэнтра культуры і 
кіраўнік народнага ансамбля «Штайне» 
Я.С. Разікава і іншыя. 

Вялікая ўвага надаецца развіццю 
аховы здароўя, бытавому абслуго- 
ўванню насельніцтва. 

В.Ф. Куліненка. 

ныя святы, прысвечаныя знамянальным 
датам у жыцці рэспублікі, аргані- 
зоўваюцца турыстычныя паходы па 
славутых мясцінах раѐна, вобласці, 
краіны. Шмат збіраюць удзельнікаў 
спаборніцтвы, прысвечаныя памяці 
героя-воіна М. Сірацініна (валейбол), 
генерала арміі, двойчы Героя Савецкага 
Саюза I. Гусакоўскага (вольная ба- 
рацьба), Г. Лузеніна і А. Акаѐмава (лѐг- 
каатлетычны крос), воіна-інтэрнацы- 
яналіста Л. Краўцова (міні-футбол). 

У студзені 2001 г. у горадзе быў 
створаны фізкультурна-спартыўны клуб 
«Ювента». Наведвальнікамі яго сталі як 
дзеці, так і дарослае насельніцтва. Тут 
працуюць 8 трэнераў па валейболу, 
футболу, шахматах і іншых відах спорту. 
У першы год свайго існавання клуб заняў 
1-е месца па міні-футболу сярод цэнтраў 
і спартыўных клубаў па месцы 
жыхарства, 2-е - па культурызму ў 
чэмпіянаце Магілѐўскай вобласці. 
Значны ўклад у развіццѐ фізічнай 
культуры ўносіць нядаўна створаны клуб 
«Патрыѐт», дзе ў розных спар- тыўных 
секцыях займаюцца болын як 200 дзяцей 
і падлеткаў 

На працягу апошніх гадоў Кры- 
чаўскі раѐн займае першае месца ў аб- 
ласной спартакіядзе сярод дзіцяча- 
юнацкіх спартыўных школ, а таксама 
заваѐўвае прызавыя месцы па футбо- 
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Выступаюць юныя баксѐры. 

лу і хакею з шайбай. У 2001 г. крычаў- 
скія спартсмены занялі 2-е месца ў рэс- 
публіканскай спартакіядзе «Здароўе 
чалавека». 

У 1982 г. у гарадской ДзЮСШ была 
адкрыта секцыя па вольнай барацьбе 
(трэнеры - кандыдат у майстры спорту 
М.М. Іваноў і майстар спорту СССР А.М. 
Іваноў). Імі падрыхтаваны 9 майстроў і 
31 кандыдат у майстры спорту. 
Выхаванец гэтай секцыі Яўген 
Куралѐнак у Канадзе стаў чэмпіѐнам 
свету сярод моладзі. Неаднаразова 
займалі прызавыя месцы ў абласных, 
рэспубліканскіх спаборніцтвах і іншыя 
вучні трэнераў Івановых. 

Вось ужо 20 гадоў каманда раѐна па 
хакеі з шайбай знаходзіцца ў призѐрах 
абласной спартакіяды школьнікаў 
(трэнеры I. Курбака, В. Емяльянаў). 
Некаторыя яе ігракі ўваходзілі ў збор- 
ныя рэспублікі і вобласці. 

Лідзіруючае становішча ў абласных 
спаборніцтвах сярод школьнікаў на 
працягу апошніх 10 гадоў займае і ка-
манда па лѐгкай атлетыцы (трэнер Э. 
Прыгонікер). Нямала творчых нама- 
ганняў унѐс у развіццѐ шахматнай гульні 
дырэктар ДзЮСШ, кандыдат у майстры 
спорту Л. Шматкоў. Сярод 

яго выхаванцаў дзесяткі майстроў, 
кандыдатаў у майстры, а С. Ліпнік у 1984 
г. стала чэмпіѐнкай Украіны, яна 
міжнародны гросмайстар. 

Адным словам, шчырая і мэтанакі- 
раваная праца выкладчыкаў фізкуль- 
туры, трэнераў прыносіць свой плѐн. 
Няхай не ўсе ўдзельнікі розных секций 
змогуць пахваліцца калі-небудзь 
спартыўнымі дасягненнямі сусветнага ці 
рэспубліканскага маштабу, але 
відавочная карысць у тым, што ў жыццѐ 
яны ўступаюць фізічна і духоўна 
загартаванымі. 

Карыстаецца на Крычаўшчыне вя- 
лікай папулярнасцю і футбол. У 1965 г. 
каманда раѐна выйграла кубак ЦК 
ЛКСМБ «Юнацтва». Неаднаразова 
станавілася прызѐрам у абласных 
спаборніцтвах. Любяць крычаўляне сваю 
каманду, ахвотна прыходзяць 
«пахварэць» за яе на стадыѐн, узнага- 
роджваюць спартсменаў гарачымі ап- 
ладысментамі. 

Вядома, што дасягнутыя поспехі ў 
пэўных відах спорту, масавасць у 
фізкультурным руху не прыйшлі самі па 
сабе. Шмат сіл і намаганняў уклалі ў 
свой час у выхаванне моладзі М.І. 
Зайцаў, М.С Балотнікаў, В.З. Бабкоў, 
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В.Ф. і Г.У. Краснапрошыны, М.С. Трын- 
чанка і многія іншыя выкладчыкі 
фізкультуры і трэнеры. Зараз іх трады- 
цыі з той жа любоўю да сваѐй справы 

плѐнна працягвае маладзейшае пака- 
ленне. 

В.А. Емяльянаў. 

За газетным радком 

Па старонках раѐннай газеты «Ленінскі кліч» 

1965 г., 20 красавіка 
ЗАНЕСЕНЫ НА ДОШКУ ПАШАНЫ 

Па выніках сацыялістычнага спаборніцтва за першы квартал 1965 года пастановай бюро 
райкома КПБ і выканкомаўраѐннагаі гарадскога Саветаўдэпутатаў працоўныхна раѐнную 
Дошку пашаны занесены: 

Цэментна-шыферны камбінат (дырэктар АЛ. Ставер, сакратар партарганізацыі В.А. 
Ушкевіч), калектыў якога мае найболын высокія паказчыкі ў краіне па выкарыстанні 
вытворчых магутнасцей новых вярчальных печаў і выканаў план па выпуску валавой 
прадукцыі на 104,4 працэнта, па таварнай - на 101,5, па прадукцыйнасці працы - на 102,8 
працэнта. Зніжаны сабекошт выпускаемай прадукцыі на 0,2 працэнта. Камбінату прысуджаны 
пераходны Чырвоны снят РК КПБ, гарсавета. 

Птушкакамбінат (дырэктар П.Н. Савінаў, сакратар партарганізацыі Л.Н. Янушкоў), які план 
па валавой прадукцыі выканаў на 117,9 працэнта, па таварнай - на 118,3, па прадукцыйнасці 
працы - на 110,1 працэнта. 

Саўгас «Крычаўскі» (дырэктар А.М. Калачоў сакратар партарганізацыі С.П. Баранаў), які 
атрымаў на сто гектараў сельгасугоддзяў па 32 цэнтнеры малака і па 13 цэнтнераў мяса, у тым 
ліку свініны на сто гектараў ворыва па 6,2 цэнтнера. 

Калгас «Перамога» (старшыня В.Я. Жукаў, сакратар партарганізацыі І.Н. Кандрашоў), які 
атрымаў на сто гектараў сельгасугоддзяў па 48,4 цэнтнера малака і па 12,7 цэнтнера мяса, у тым 
ліку свініны на сто гектараў ворыва па 9,6 цэнтнера. 

ШЧЫРАЕ ПРЫВІТАННЕ 
1965, 9 мая 

Мне давялося прыняць удзел у абароне Крычава ў грозны 1941 год. Цяжкі тэта быў час. 
3-пад Масквы мы трапілі сюды ў самы разгар баѐў. Сілы аказаліся няроўнымі і наша дывізія 
аказалася ў акружэнні. 

Мы неслі вялікія страты, але ніхто з чырвонаармейцаў не думаў здавацца. Вера ў перамогу 
давала нам сілы. I мы прарвалі ланцуг акружэння, каб у другім месцы зноў сустрэць ворага 
агнѐм. 

Як ветэран вайны, віншую працоўных Крычаўскага раѐна з 20-годдзем Дня Перамогі. 
Жадаю кожнаму здароўя, шчасця і радасці ў жыцці. 

С.Г. Мялѐшын. 
Жытомірская вобласць, 
г. Радамышль 

1965 г., 20 мая 

ВЫСОКАЯ АПЛАТА СВІНАРКАМ 

Добрых поспехаў у свінагадоўлі дабіліся сѐлета свінаркі калгаса імя Суворава Кацярына 
Астапенка і Паліна Казлова. У першым квартале ад свінаматак яны атрымалі і гадавалі да 
двухмесячнага ўзросту па 9—11 парасят. Вага кожнага парасяці пры ад’ѐме - 10—13 
кілаграмаў. 
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За добрую працу атрымана і добрая аплата. За сакавік на працадні і за лік дадатковай аплаты 
К. Астапенка атрымала 275 рублѐў, а П. Казлова - 306 рублѐў 30 капеек. 

1965 г., 23 кастрычніка 
КАБ УТУЛЬНЫМ ПРЫВАБНЫМ БЫЎ ГОРАД 

Дамы і вуліцы нашага горада з кожным годам усѐ болын і болын хаваюцца ў зялѐным голлі 
дрэў. У Крычаве ѐсць чатыры паркі і два скверы агульнай плошчай 48,4 гектара. Азелянѐны 
многія вуліцы. Толькі сѐлетняй вясной сіламі калектываў арганізацый і ўстаноў, грамадскасцю 
горада было пасаджана каля 6 тысяч дэкаратыўных і пладовых дрэў і больш за 15 тысяч 
кустарнікаў. 

1965 г., 25 лістапада 
ЗА КАРОТКІ ТЭРМІН 

У 6-й брыгадзе калгаса «Запаветы Леніна» сваімі сіламі пабудаваны кароўнік на 200 галоў. 
У памяшканні абсталяваны станкі для цялят. 

Дзякуючы стараннай працы калгасных цесляроў Л. Літрэева, В. Глушанкова, М. Якіменкі, 
Е. Міцяніка і іншых усе будаўнічыя работы выкананы за тры месяцы. На зіму грамадскі статак 
пераведзены ў прасторнае памяшканне. 

1968 г., 1 студзеня 
РАПАРТЫ ПРАЦОЎНЫХ ПЕРАМОГ 

Рабочыя цэментна-шыфернага камбіната план па выпуску асноўных відаў прадукцыі 
перавыканалі. Звыш плана краіна атрымала больш 7 мільѐнаў умоўных плітак шыферу, каля 14 
тон цэменту. 

Калектыў завода гумавых вырабаў гадавую праграму па выпуску валавой прадукцыі 
выканаў 7 снежня. Звыш задания выпушчана каля 200 тысяч пар гумавага абутку. 

Больш за 3 тысячы цяжкавагавых саставаў правялі ў юбілейным годзе паравознікі дэпо 
станцыі Крычаў. 

Паспяхова справіліся са сваімі задачамі рабочыя маслазавода. Атрымана 159 тон 
цэльнамалочнай прадукцыі звыш плана. 

Работнікі райпрамкамбіната яшчэ 1 кастрычніка адрапартавалі аб выкананні гадавога плана 
па выпуску мэблі. 

Значных поспехаў дабіліся ў 1967 годзе калгасы і саўгасы раѐна. Яны перавыканалі гадавыя 
планы продажу дзяржаве мяса, малака, зерня, яек, ільнасемя, ільнавалакна, бульбы. 

Вытворчасць мяса на 100 гектараў сельгасугоддзяў узрасла за 11 месяцаў на 9,6 цэнтнера і 
склала 49,6 цэнтнера. Вытворчасць малака ў такім жа разліку павялічылася на 20,5 цэнтнера і 
склала 257,3 цэнтнера. 

1975 г., 1 студзеня 
ДАТЭРМІНОВА 

Калектыў завода гумавых вырабаў, выконваючы ўзятыя на сябе сацыялістычныя 
абавязацельствы, атрымаў выдатную працоўную перамогу. Д атэрмінова, па стану на 27 снежня 
1974 года, выкананы гадавы план выпуску прадукцыі. Дадаткова да задания выпушчана 50 
тысяч пар гумавага абутку. 

Добра папрацавалі ў мінулым годзе рабочыя цэха № 2. Аб датэрміновым выкананні 
гадавога плана яны рапартавалі 25 снежня. У гэтым калектыве 420 чалавек з’яўляюцца 
ўдарнікамі камуністычнай працы. 

1975 г., 1 студзеня 

Ударна папрацавалі ў 1974 годзе работнікі лакаматыўнага дэпо станцыі Крычаў. План 
перавозак народнагаспадарчых грузаў яны выканалі амаль на паўмесяца раней. Удвая 
перавыканана сацыялістычнае абавязацельства па перавозцы грузаў звыш нормы ў 
цяжкавагавых цягніках. 

Лепшага выніку ў спаборніцтве дабіўся машыніст Е. Чэрнікаў. На яго рахунку 67 
цяжкавагавых цягнікоў і 15 тысяч 266 тон грузаў, перавезеных звыш нормы. 
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1975 г., 1 студзеня 

Цэментна-шыферны камбінат план выпуску будаўнічых матэрыялаў выканаў датэрмінова, 
30 снежня. Звыш плана выпушчана шэсць тысяч тон цэменту, каля 500 тысяч умоўных плітак 
шыферу. Дадаткова дадзена працаўнікам палѐў 18 тысяч тон вапнавай мукі. 

1975 г., 1 студзеня 

Найлепшых паказчыкаў у спаборніцтве дабіліся пастухі калгаса «Запаветы Леніна» М.Ф. 
Чыгілаў і А.В. Дворнікаў. Надоі на карову ў іх статку перавысілі 3200 кілаграмаў малака. 

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ПЕРАВЫКАНАЛА 
1975 г., 1 студзеня 

Прайшоўшы год прынѐс мне вялікую радасць. Я стала пераможцай сацыялістычнага 
спаборніцтва сярод жывѐлаводаў нашага калгаса і раѐна. Надаіла ад кожнай каровы амаль 4000 
кілаграмаў малака. Перайшоўшы трохтысячны рубеж, я датэрмінова выканала сваѐ 
сацыялістычнае абавязацельства і знайшла новыя рэзервы павышэння росту надояў малака. 
Гэта дазволіць мне сѐлета ўзяць чатырохтысячны рубеж па надоях малака. 

Н.Я: Пруднікава. 

Даярка калгаса «Запаветы Леніна». 

ПРАДУКЦЫЯ ФАБРЫКІ 
1975 г., 23 студзеня 

Мэблевая фабрыка спецыялізуецца на выпуску кухонных гарнітураў. У гарнітур уваходзіць 
абедзенны стол, тры навясныя шафы, тры рабочыя тумбачкі, чатыры табурэткі. Першыя партыі 
гарнітураў, якія паступілі ў гандлѐвую сетку, сведчаць аб тым, што яны карыстаюцца попытам. 
Іх хутка раскупілі жыхары горада. Сѐлета фабрыка выпусціць 3800 такіх гарнітураў. 

Апрача нашага раѐна, вобласці і рэспублікі, гарнітуры будуць пастаўляцца ў Расійскую 
Федэрацыю, Казахстан і Кіргізію. 

1977г., 4 студзеня 
УЗНАГАРОДЫ ЛЕПШЫМ 

Напярэдадні новага года ў райсельгасупраўленні групе працаўнікоў вѐскі былі ўручаны 
медалі ВДНГ СССР і каштоўныя падарункі, Ганаровыя дыпломы Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і нарыхтовак. 

Сярэбранымі медалямі ўзнагароджаны даглядчык жывѐлы І.Я. Стралецкі і свінарка Р.К. 
Іконская з калгаса «I Іамяць Леніна», бронзавымі - брыгадзір калгаса «Сацыялістычны шлях» 
Г.Ф. Свадкоўскі, камбайнер калгаса імя Суворава В.І. Дружанкоў, даярка саўгаса «Крычаўскі» 
Т.Е. Верхатурава, працаўнікі калгаса «Памяць Леніна» - звеннявая М.С. Фядосенка, даглядчык 
жывѐлы І.І. Мырза, палявод В.В. Яўсееў. Яны ж атрымалі і каштоўньм падарункі. Р.К. 
Іконскай, напрыклад, уручаны дыван. 

Дзесяць чалавек узнагароджаны Ганаровымі дыпломамі. 

 1977 г., 27 студзеня 
ЛЕПШЫЯ ПРАЦАЎНІКІ 

За высокія паказчыкі ў выкананні індывідуальных сацыялістычных абавязацельстваў 
занесены на раѐнную Дошку гонару, узнагароджаны Ганаровай граматай райкома КПБ і 
райвыканкома з уручэннем бясплатнай пудѐўкі ў санаторый і прысвоена ганаровае званне: 

Лепшая даярка раѐна - Дворнікавай В.Р. з калгаса «Памяць Леніна», якая надаіла 3503 
кілаграмы малака на карову. 

Лепшы механізатар раѐна - Капылову І.П. з калгаса «Звязда», які выпрацаваў на трактары 
МТЗ-50 1350 эталонных гектараў і ўбраў бульбу з плошчы 186 гектараў. 
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Лепшая свінарка раѐна - Іконскай Р.К. з калгаса «Памяць Леніна», якая атрымала і вырасціла 
па 22 парасяці ад кожнай свінаматкі. 

Лепшая цялятніца раѐна - Кутарковай Г.А. з калгаса «Ударнік», якая вырасціла 70 цялят і 
забяспечыла 724 грамы сярэднесутачнай прывагі. 

Лепшы пастух раѐна - Анціпенка В.Л. з калгаса «Памяць Леніна», які забяспечыў атрыманне 
надою малака па 2952 кілаграмы на карову. 

Лепшы палявод раѐна - Пятроўскай М.Н. з калгаса «Вялікі Кастрычнік». 

1977 г., 10 лютага 
У ДАМАХ АДПАЧЫНКУ I САНАТОРЫЯХ 

Многія рабочыя саўгаса «Дзяіавіч ы» штогод адпачываюць у дамах адпачынку і санаторьмх. 
Так, у мінулым годзе ў дамах адпачынку пабывалі каваль Пѐтр Расееў, трактарыст Андрэй 
Куцапалаў, бухгалтар Вера Цыганкова, а ў санаторыях - цялятніца Марьи Цупрукова, сталяр 
Антон Аўраменка і іншыя. 

ПРЫГАЖЭЕ СЯЛО 

1977 г., 22 лютага 

Саўгасу «Крычаўскі» уручаны дыплом трэцяй ступені ВДНГ за добраўпарадкаванне 
цэнтральнай сядзібы - вѐскі Чырвоны Ручай. Бронзавымі медалямі выстаўкі ўзнагароджаны 
дырэктар саўгаса А. Калачоў, рабочыя-будаўнікі А. Клімянкоў, А. Лагуноў, Д. Курыленка. 

Вѐска Чырвоны Ручай - адна з самых прыгожых у раѐне. Яна нагадвае сабой 
добраўпарадкаваны пасѐлак гарадскога тыпу. ІІІматкватэрныя цагляныя жылыя дамы, 
двухпавярховы Дом культуры, гандлѐвы цэнтр, Дом быту. Вуліцы заасфальтаваны, дзейнічае 
вадаправод. Летам вѐска патанае ў зеляніне. 

1977 г., 17 сакавіка 
ПЕРАМОЖЦА ПА ВЫТВОРЧАСЦІ ЗБОЖЖА 

Бюро абкома КПБ, выканком абласнога Савета дэпутатаў працоўных, прэзідыум абласнога 
Савета прафесіянальных саюзаў і бюро абкома ЛКСМБ разгледзелі вынікі сацыялістычнага 
спаборніцтва раѐнаў, калгасаў, саўгасаў, брыгад, звенняў і перадавікоў сельскай гаспадаркі 
вобласці па павелічэнні вытворчасці збожжа і іншых прадуктаў земляробства ў 1976 годзе. 

Пераможцам у сацыялістычным сгіаборніцтве за павелічэнне вытворчасці і нарыхтовак 
збожжа прызнаны сярод раѐнаў, аднесеных да другой трупы - Крычаўскі. 

У калгасах і саўгасах раѐна сабраны ўраджай збожжавых і зернебабовых культур па 27,4 
цэнтнера з гектара, або на 15 цэнтнераў болыы, чым у папярэднім годзе. 3 кожнага бала- гектара 
атрымана па 0,25, і на адзін кілаграм дзеючага рэчыва мінеральных угнаенняў - 5,8 
кілаграмазбожжа. План вытворчасці збожжа выкананы на 133,7 і продажу - на 105,4 працэнта. 

1996 г., 17 студзеня 
УРУЧАНЫ ПАДАРУНКІ 

Гарадскі выканком зрабіў навагоднія падарункі дзецям-інвалідам. У сем’ях пабывалі 
старшыня гарвыканкома А.К. Яленскі, яго намесніца С.К. Сімага, загадчыца аддзела сацыяльнай 
абароны насельніцтва Т.В. Заблоцкая, якія павіншавалі дзяцей-інвалідаў з Новым годам, уручылі 
падарункі. 

1996 г., 31 студзеня 
КАРЫСТАЮЦЦА ПОПЫТАМ 

Крычаўскія пакупнікі з задавальненнем набываюць у гарадскіх магазінах макароны, якія 
вырабляюць на хлебазаводзе. 

—Гэтая прадукцыя пачала выпускацца на нашым прадпрыемстве летась, — расказвае 
начальнік вытворча-тэхнічнай лабараторыі Ж.В. Кустрэй. - У 1995 годзе мы адправілі ў магазіны 
4 тоны макаронаў. Сѐлета ѐсць намер вырабіць болып. 

Зараз выпускаецца ў дзень 1120 кілаграмаў гэтай неабходнай прадукцыі. 
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1996 г., 3 лютага 
НЕ ЗАБЫВАЮЦЬ ПРА ПЕНСІЯНЕРАЎ 

У калгасе «Запаветы Леніна» не забываюць пра тых, хто ўжо шмат год назаслужаным 
адпачынку, пра тых, хто прысвяціў усѐ жыццѐ сяляпскай справе. У пераліку паслуг, якія аказвае 
ім калгас, і бясплатнае выдзяленне зерня, бульбы, малака, і забеспячэнне палівам, і замена 
кароў, калі яны ў селяніна захварэлі і перасталі даваць малако. 

«КРОК» НА КРЫЧАЎШЧЫНЕ 
1996 г., 29 мая 

На працягу чатырох дзѐн у нашым раѐне працавала здымачная трупа праграмы «Крок» 
беларускага тэлебачання на чале з каментатарам Андрэем Шпегам. Крычаўшчыне будзе 
прысвечаны цыкл з трох перадач. Праз два—тры тыдні жыхары горада і раѐна змогуць убачыць 
на экранах тэлевізараў свой родны кут, наша паўсядзѐннае жыццѐ, працу і адпачынак. Пачуюць 
яны і вясѐлыя прыпеўкі ў выкананні Тамары Дземчанкі. 

2000 г., 15 сакавіка 
КАЛЕКТЫЎ ВЫЙШАЎ ПЕРАМОЖЦАМ 

Штогод Беларуская чыгунка падводзіць вынікі спаборніцтва за званне лаўрэатаў прэміі імя 
В.А. Яцкевіча. Лаўрэатамі становяцца калектывы, якія дабіліся высокіх вынікаў па 
забеспячэнню руху цягнікоў і тэхнікі бяспекі. 

I вось вынікі спаборніцтва падведзены. Кіраўніцтва Беларускай чыгункі, прафсаюз 
вызначыў пераможцу. Гэта Крычаўская дыстанцыя пуці. Калектыў пуцейцаў узнагароджаны 
прэміяй у памеры 880 тысяч рублѐў. 

ЗА ЗДАРОЎЕМ У «КОЛАС» 
2000 г., 27 мая 

Рашэннем аблвыканкома з лістапада 1998 года аздараўленчаму комплексу «Колас» 
нададзены статут санаторыя. Тут папраўляюць здароўе пераважна дзеці з забруджаных 
рыдыенуклідамі раѐнаў. 

А з першага чэрвеня санаторый «Колас» прыме і юных крычаўлян. Справа ў тым, што з 
пачатку лета санаторый пачынае дзейнічаць як летні аздараўленчы лагер санаторнага тыпу на 
120 месцаў з кругласутачным знаходжаннем. За лета запланавана арганізаваць чатыры заезды па 
20 дзѐн. 

У « Коласе» будуць адпачываць дзеці з нашага горада і раѐна, а таксама з Мсціслаўскага, 
Клімавіцкага раѐнаў і нават з Магілѐва. Кошт пуцѐўкі 80 тысяч рублѐў, 40 тысяч - даплата з 
фонду дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, 10% кошту павінны ўнесці бацькі, а астатняе 
даплочвае прадпрыемства ці арганізацыя, дзе бацькі працуюць. 

Па рашэнню аблвыканкома 498 дзяцей і падлеткаў нашага раѐна, якія пацярпелі ад 
катастрофы на ЧАЭС, павінны былі прайсці аздараўленне за кошт сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту. Гэта вучні Сакольніцкай, Касцюшкавіцкай, Бацьвінаўскай, Асавецкай школ, а таксама 
дзеці перасяленцаў. 

Ужо 470 дзяцей з забруджаных тэрыторый прайшлі аздараўленне. Адпачывалі яны ў 
санаторыях «Бурштын», «Кіравец», «Фандок», «Шыннік», «Свіслач», якія знаходзяццаў нашай 
вобласці, а таксама ў санаторыі «Белая Русь», што ў Туапсэ. 

У ЛІКУ ПЕРАМОЖЦАЎ 
2002 г., 22 лютага 

Падведзены вынікі абласнога спаборніцтва па эканамічнаму і сацыяльна-культурнаму 
развіццю гарадоў і раѐнаў вобласці ў 2001.годзе. У сферы прамысловай вытворчасці 
першынство заняў Бабруйск. Крычаву прысуджана другое месца. Пераможцы спаборніцтва 
ўзнагароджваюцца пераходнымі сцягамі аблвыканкома і грашовымі прэміямі ў памеры 1200 
мінімальных зарплат. 

Падрыхтаваў В.Ф. Куліненка. 
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2003 г., 14 сакавіка 
НАМ-25, А НАМ-50 

Дзіцячым музычнай і мастацкай школам споўнілася адпаведна 50 і 25 гадоў. I калі творчая 
біяграфія гэтых устаноў пачыналася даволі сціпла, дык зараз навыкам ігры на розных 
музычных інстру ментах і творчасці ў жывапісу вучацца больш за 700 навучэнцаў. 

... Крычаўская дзіцячая музычная школа расчыніла свае дзверы ў 1952/1953 навучальным 
годзе ў пасѐлку цэментнікаў у прыстасаваным для гэтых мэт памяшканні. Узначаліла школу 
выпускніца Магілѐўскага музычнага вучылішча Валянціна Шуганава. Менавіта пад яе 
кіраўніцтвам пачыналася станаўленне музычнай адукацыі ў нашым горадзе. 

Дзіцячая мастацкая школа была заснавана ў 1977 годзе. Першым дырэктарам школы быў 
Анатоль Герашчанка - чалавек высокага прафесійнага і інтэлектуальнага ўзроўню, з вялікімі 
арганізатарскімі здольнасцямі. А пачыналася мастацкая школа з маленькай студыі выяўленчага 
мастацтва ў СШ № 1, затым гуртка пры Доме піянераў і школьнікаў, гарадской студыі на базе 
РЦК, якой потым было присвоена ганароваезвание «Народная». 

У вялікай зале раѐннага цэнтра культуры на свята сабраліся настаўнікі абедзьвюх школ, 
навучэнцы, іх бацькі, былыя выпускнікі, госці. А пачалося яно з музычнага прывітання ў 
выкананні аркестра народных інструментаў. Потым аб людзях, што працавалі і працуюць зараз 
у музычнай і мастацкай школах, аб іх дасягненнях, аб саміх навучальных установах расказаў 
загадчык аддзела культуры Г. Міхееў. А расказваць і сапраўды ѐсць аб чым. У нас у раѐне зараз 
дзве музычныя школы, якія маюць філіялы на вѐсцы. Мастацкая школа таксама мае свае 
філіялы. Усяго ж за 50 гадоў музычную адукацыю атрымалі больш за 1300 навучэнцаў, 
мастацкую за 25 гадоў - больш за 500. У школах працуюць 78 выкладчыкаў. Прычым 54 - 
выпускнікі гэтых школ. У Д МШ №№ 1,2 ѐсць свае харавыя калектывы, дзіцячы фальклорны 
ўзорны калектыў «Вашчылкі», ансамбль народных інструментаў, аркестр народных 
інструментаў і г.д. Навучэнцы школ прымаюць актыўны ўдзел у абласных, рэспубліканскіх, 
міжнародных конкурсах і выставах, дзе атрымліваюць дыпломы рознай ступень.. 

А. Гаўрыленка. 

2003 г., 19 сакавіка 
ГАРАНТАВАНА ДОЎГАЕ ЖЫЦЦЁ 

Калі рэгіѐн забудоўваецца, развіваецца - адкрываецца новая вытворчасць, не прыходзяць у 
заняпад, а рэканструююцца старый будынкі, рамантуюцца дарогі... — значыць, яму гарантавана 
доўгае жыццѐ. I Крычаўшчына, думаю, на такім шляху. 

Важная для горада падзея адбылася на гэтым тыдні - установа адукацыі «Тэхнікум 
эканомікі, права і кіравання» пераехала ў новае памяшканне (былы буданак базавай школы № 
4). I няхай наваселле справілі пакуль напалову - капітальна адрамантаваны другі паверх, 
прычым, па мерках еўрастандарту, — першы, важкі крок зроблены. Як запэўніў прарэктар па 
будаўніцтву В. Далганаў, сѐлета ў тэту справу яшчэ будзе ўкладзены не адзін дзесятак мільѐнаў 
рублѐў. У перспектыве плануецца ўзвесці надбудову пад інтэрнат на больш чым 100 месцаў, 
завяршыць капрамонт першага паверха, цалкам аднавіць фасад, правесці добраўпарадкаванне 
тэрыторыі. Планы вялікія, і яны здзейсняцца, бо ўзначальвае ўстанову энергічны, вопытны 
кіраўнік - 3. Скачкова, якая з’яўляецца, вобразна кажучы, першапраходцам, бо менавіта яна 
распачынала работу па адкрыццю ў нашым горадзе тэхнікума. Зінаіда Міхайлаўна шчыра 
падзякавала кіраўніцтву раѐна за падтрымку пры стварэнні і адкрыцці гэтай навучальнай 
установы, гомельскім будаўнікам, якія паказалі сапраўдны ўзор адносінаў да справы, калектыў 
педагогаў, які ва ўсім быў побач. 

Т. Іўкіна. 

2003 г., 25 красавіка 
ПЕРАМОЖЦЫ ВЫЗНАЧАНЫ 

Ад дзелам па справах моладзі райвыканкама праводзіўся творчы конкурс «Дэбют» сярод 
моладзі раѐна, прысвечаны 867-й гадавіне Крычава і 60-годдзю вызвалення горада ад фашызму. 
На конкурсе былі прадстаўлены апавяданні, вершы, паданні, малюнкі, работы з гліны і лазы. 
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Пераможцай стала Вольта Жывіцкая, карэктар райгазеты «Ленінскі кліч», за сачыненне « 
Усѐ толькі пачынаецца» ѐй уручаны Дыплом першай ступень Дыпломы другой і трэцяй ступені 
ўручаны Вікторыі Быкавай, навучэнцы абласнога ліцэя № 4 г. Крычава за сачыненне «Я і 
прырода». Трэцімі сталі Ян Клюеў (абласны ліцэй № 4) за апавяданне «Крыжы і купалы» і 
Аляксей Грахоўскі, вучань СШ № 1 - за сачыненне. 

Сярод юных паэтаў першым стаў Дзмітрый Кудраўцаў (абласны ліцэй № 4), другой была 
Кацярына Аўсяннікава (СШ № 6), трэцімі - Павел Чыж (СШ № 5) і Святлана Чыжз гэтай жа 
школы. 

За малюнкі першае і другое месцы прысуджаны адразу двум вучням Сакольніцкага 
комплексу «школа-сад» Таццяне Каваленка і Дзянісу Сімагу. Трэцяе месца не прысуджана. 

За фотаздымкі аб прыродзе, родных месіцах і жыцці месцы размеркаваны паміж Аленай 
Івановай, педагогам-арганізатарам Маляціцкай сярэдняй школы, Святланай Цымбаліставай, 
вучаніцай Бацьвінаўскай СШ, і студэнтам установы адукацыі «Тэхнікум эканомікі, права і 
кіравання» Анатолем Мацвеенкам. 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве першай стала Вікторыя Літвінчук, вучаніца 
Дзягавіцкай СШ. Яна займаецца ў філіяле дзіцячай мастацкай школы ў Святланы Касаткінай. 
Другое месца прысуджана Кацярыне Анішчанка з абласнога ліцэя № 4 і трэцяе - Варвары 
Марозавай, вучаніцы СШ № 1. 

Дыпломы і грашовыя прэміі пераможцам уручыў загадчык аддзела моладзі райвыканкама 
Валерый Жывіцкі. 

В. Бысаў. 

2003 г., 2 верасня 
СУСТРЭЧА 3 ПІСЬМЕННІКАМ 

У гарадской бібліятэцы мікрараѐна Камсамольскі адбылася сустрэча вучняў 11 класа СШ 
№ 3 з пісьменнікам Віктарам Карамазавым. Цікавая гутарка ішла аб яго нядаўна надрукаванай 
кнізе «3 вясной у адным вагоне». Тэта аповесці, эсэ і дзѐннік лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі В. Карамазава аб славутых беларускіх жывапісцах В. Бялыніцкім-Бірулі, С. 
Жукоўскім, Г. Вашчанку, А. Бараноўскім і А. Бархаткове, а таксама пра сустрэчы Левітана і 
Чэхава, жыццѐ Льва Талстога. Цяпер у Мінску рыхтуецца да выдання новая кніга пісьменніка 
«Чырвоная брама». Яна таксама пра мастака Гаўрылу Вашчанку. 

В. Карамазаў - наш зямляк. Вучыўся ў сярэдняй школе № 1 пасля вайны. Працаваў у 
Крычаўскай «раѐнцы», потым у Чэрыкаве, Магілѐве, у «Звяздзе» ў Мінску. Ён аўтар дзесяткаў 
кніг, па яго сцэнарыях зняты кінафільмы «Путча», «Крыж на зямлі і поўня ў небе» аб мастаку В. 
Бялыніцкім-Бірулі. Пісьменнік часты госць у нашым горадзе. Бывае ў школах, бібліятэках, 
сустракаецца з людзьмі на прадпрыемствах. 

В. Бысаў. 

Падрыхтавала да друку Г. А. Кірпічова. 

3 ГІСТОРЫІ РЭСПУБЛІКАНСКАГА УНГГАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА 
«КРЫЧАЎЦЭМЕНТНАШЫФЕР» 

У снежні 1929 г. урад БССР зацвердзіў тэхнічны праект будаўніцтва цэментнага завода ў 
Крычаве. Месца было выбрана невыпадкова. Тут меліся запасы якаснай сыравіны. 

Спачатку планавалася заводу выпусціць за год 700 тыс. бочак цэменту, а потым давесці 
колькасць гэтай прадукцыі да 1400 тыс. (бочка - 80 т). На будаўніцтва завода разам з 
электрастанцыяй было выдзелена 7220 тыс. рублѐў. 

У красавіку 1930 г. недалѐка ад рэчкі Сож распачалося будаўніцтва завода. На працу сюды 
прыехалі людзі з розных куткоў краіны. Разам з жыхарамі Крычаўшчыны ўзводзілі завод 
ураджэнцы Смаленскай, Бранскай абласцей, а таксама жыхары Украіны. Тут былі створаны і 
плѐнна працавалі брыгады крычаўскіх, клімавіцкіх, касцюковіцкіх, хоцімскіх, магілѐўскіх і 
іншых будаўнікоў. На будаўніцтва завода прыбыла нават група палітычных эмігрантаў з 
Заходняй Беларусь На станцыю Крычаў няспынным патокам прыбывалі з розных месц краіны 
вагоны з будаўнічымі матэрыяламі. 

Нялѐгкім аказалася ў той час узвядзенне прадпрыемства. Амаль усе работы даводзілася 
весці ўручную. Лес, цэглу, цэмент, што разгружаліся на станцыі Крычаў, падвозілі на конях. 

72. Зак. 808. 
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Вытворчае унітарнае прадпрыемства «Крычаў- 
цэментнашыфер». 

У пачатку будаўніцтва не хапала і рабочай сілы. Так, 
на 15 ліпеня 1930 г. з патрабуемай колькасці 900 
чалавек працавала толькі 386. 

За два з паловай месяцы было ўзведзена тры 
склады, сталоўка, чатыры домікі для жылля на 480 
месц, драўляны воданапорны вянец вышынѐй 16 
метраў, клуб, пажарнае дэпо, кузня, магазін, 
пракладзена 700 м водаправода. 3 1932 г. будаўнікі 
завода пачалі чытаць шматтыражку «За цэмент», у 
якой расказвалася пра леншых людей, іх метады 
працы, ускрываліся недахопы і крытыкаваліся 
бракаробы, гультаі, прагульшчыкі. Трэба адзначыць, 
што мясцовае друкаванае слова адыграла важную 
ролю ў барацьбе за паскарэнне тэмпаў будаўніцтва, 
за якасць выконваемых работ. 

10 мая 1933 г. было закончана будаўніцтва ТЭЦ, 
а ў кастрычніку таго ж года будаўнікі завяршылі 
мантаж першай вярчальнай печы. Неўзабаве 
падрыхтавана была да выпуску прадукцыі і другая 
вярчальная печ. 23 лістапада 1933 г. Дзяржаўная 
камісія падпісала акт аб здачы ў эксплуатацыю 
цэментнага завода. 

Завод рос з кожным годам, набіраў вытворчыя 
магутнасці. Дружна і арганізавана працавалі людзі, 
няўхільна павышалі сваѐ майстэрства, паступова рос 
і іх дабрабыт. 

У Вялікую Айчынную вайну нямецка- 
фашысцкія захопнікі ператварылі завод у лагер для 
ваеннапалонных. 

Адступаючы пад націскам савецкіх войск, 

 

Перадавікі вытворчасці прадпрыемства. 
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фашысты зруйнавалі прадпрыемства. Горы раструшчанай цэглы ляжалі на месцы былых 
карпусоў. Такі малюнак назіраўся не толькі ў Крычаве, ѐн быў усюды, дзе пабывалі гітлераўскія 
ваякі. Неабходна было адбудоўваць гарады і вѐскі, краіне патрабаваўся цэмент. 

Будаваць цэментны завод гірыйшлі ветэраны, якія працавалі тут да пачатку вайны, 
прыехала шмат моладзі. Дапамагаць крычаўцам прыбылі вопытныя інжынерна-тэхнічныя 
работнікі з Масквы, Бранска, Кіева. I зноў жа, пры недахопе тэхнічных сродкаў, рабочых рук, 
будаўнікі прадэманстравалі найвышэйшы працоўны энтузіязм. 

У 1980 г. на базе Крычаўскага цэментна-шыфернага камбіната створана вытворчае 
аб’яднанне « Крычаўцэментнашыфер». Уключае заводы: цэментны (галаўное прадпрыемства) і 
шыферны. У 1963 г. далучаны завод вапнавай мукі. Сыравіна: крэйда з радовішча Каменка 
(Крычаўскі раѐн), гліна з радовішча Пушча (Віцебскі раѐн), прывазныя калчаданавыя агаркі, 
гіпс і іншыя дамешкі. Асноўная прадукцыя (1998): портландцэмент розных марак, шыфер 
8-хвалевы, шыфер плоскі непрасаваны. 

У перыядычным друку рэспублікі шырока асвятляўся ход будаўніцтва Крычаўскага 
цэментнага завода. Вось што пісаў часопіс «Чырвоная Беларусь». (1932 г. № 4). 

ЦЭМЕНТ 

Нарыс 

Новыя карпусы, заводы, фабрыкі, новыя масты, электрастанцыі, якія з кожным днѐм 
вырастаюць на неабсяжных прасторах Савецкага Саюза, патрабуюць для сябе многа будаўнічых 
матэрыялаў. Адным з такіх будаўнічых матэрыялаў з’яўляецца цэмент. 

Цэментныя заводы, якія існуюць цяпер, не могуць задаволіць цэментам у дастатковай 
ступені таго гіганцкага будаўніцтва, што разгортваецца ў краіне. Патрэбны новыя цэментньм 
заводы, з мільѐнамі новых бочак цэменту. 

Адзін з такіх заводаў будуецца ў Крычаўскім раѐне - Крычаўскі цэментны волат. 1 мая 1930 
года ў гліністую глебу, недалѐка ад мястэчка Крычаў, упершыню ўрэзалася жалезная грабарская 
рыдлѐўка, расчышчаючы месца для падмурка новага завода. 

1 мая 1930 года на станцыі Крычаў загулі гудкі чорных шчукінскіх паравозаў, якія прывезлі 
эталоны жалеза, цэглы, сталі, цэменту, дошак для новага завода. Закіпела работа на пустым, 
аплаканым вятрамі і зарослым быльнягом полі: заварушыліся людзі, застукалі тапары, зазвінела 
жалеза. Аб будаўніцтве новага завода радыѐхвалі разнеслі весткі па ўсім СССР. Весткі дайшлі 
да чарнігаўцаў, да кіяўлян. На будаўніцтва новага завода пачалі з’язджацца людзі з усіх канцоў 
Савецкага Саюза. Ехалі з Поўдня, ехалі з Поўначы, цераз Воршу, цераз Гомель, і ўсе з’язджаліся 
на невялікую станцыю Крычаў. 

Крычаўскія, касцюковіцкія, ходасаўскія калгаснікі, беднякі з сераднякамі таксама прыйшлі 
на завод, прыйшлі з сякерамі, з рыдлѐўкамі, з ламамі будаваць новы волат. 1100 рабочых 
распачалі працу. 

I пачалі вырастаць рыштаванні, а разам з рыштаваннямі рос завод. Паўтара года кіпела 
работа, і вырас сярод поля, недалѐка ад чыгункі, велізарны завод-волат з электрастанцыяй, 
воданапорнай вежай і рабочым пасѐлкам. 

Бетон і жалеза - вось асноўны матэрыял, з якога будаваўся завод. Спачатку сцяну выводзілі 
дошкамі ў два рады, устаўлялі паміж дошак тоўсты жалезны дрот і потым залівалі бетон. Так 
выраслі сцены, так выраслі коміны і печы. Канструкцыя завода ўся жалезабетонная, магутная, 
велічная. 

Калі прыязджаеш цяпер на ст. Крычаў, дык у першую чаргу кінецца ў вочы велізарны 
75-мятровы цагляны комін, які ўзвышаецца над усім заводам. Комін такі патрабаваўся для таго, 
каб была вялікая цяга з печаў абпалу, у якіх будзе абпальвацца гліна і крэйда і ператварацца ў 
цэмент. Завод будзе працаваць на мясцовай сыравіне, якую хавае ў сабе шчодрая крычаўская 
зямля. У год завод будзе даваць 750 тыс. бочак цэменту. Цэмент, які будзе выпрацоўваць 
Крычаўскі завод, паводле заяў спецыялістаў, будзе першай якасці. 

Будаўніцтва завода скончана. Скончана будаўніцтва і электрастанцыі магутнасцю ў 5200 
кілават энергіі. Электрастанцыя будзе абслугоўваць не толькі цэментны завод, яна будзе 
абслугоўваць і мястэчка Крычаў, станцыю Крычаў і фасфарытны завод, што знаходзіцца 
недалѐка ад цэментнага. Да завода пракладзена чыгунка, па якой будуць адвозіць гатовую 
прадукцыю... 

Мантаж абсталявання будзе скончаны да 1 мая 1932 года. 
Каля завода, прытуліўшыся да зямлі, стаяць рабочыя баракі. У гэтых бараках жывуць 

будаўнікі завода. 
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Усѐ ж нельга не спыніцца на тых прарывах, якія былі на будаўніцтве. 6 умоў т. Сталіна, якія 
забяспечваюць перамогу, не былі рэалізаваны ў дастатковай ступені на заводзе. I 
Ірагрэсіўна-здзельная аплата працы таксама не была ўведзена. Да гэтых пытанняў надзвычай 
нядбайна адносіліся гаспадарчыя і ішафсаюзныя арганізацыі завода. 

Прагулы - гэты злейшы вораг будаўніцтва - часам займалі досыць значнае месца на 
будаўніцтве. Былі месяцы, калі прагулы займалі каля 18 працэнтаў. Гэта вынік таго, што сярод 
рабочых не праводзілася ніякай культмасавай работы. Слаба былі разгорнуты сацыялістычныя 
метады працы — спаборніцтва і ўдарніцтва. Камсамол - акумулятар працоўнай энергіі, 
застрэльшчык спаборніцтва, слаба змагаўся за сацыялістычныя метады працы на будаўніцтве. 
Дрэнныя бытавыя ўмовы рабочых значна адбіліся на будаўніцтве. У выніку і прагулы, і 
спазненні. Прафарганізацыя слаба адчувалася на будаўніцтве - не вяла барацьбы за здаровы і 
чысты барак, не змагалася з прагуламі, спазненнямі, п’янкай. 

Тэта было тады, калі стракаты і разнастайны склад рабочых не згрунтаваўся, не стаў 
маналітным, не пераварьіўся ў працоўным катле, не загартаваўся ў барацьбе за прамфі нплан, за 
своечасовы пуск завода. 

Цяпер завод хуткімі тэмпамі рыхтуецца да пуску. Партыйны і камсамольскі калектывы 
рашуча ўступілі ў бой з тымі прарывамі, якія былі на будаўніцтве. Тэта дало надзвычайныя 
вынікі: павялічыліся прадукцыйнасць рабочай сілы, палепшаны бытавыя ўмовы рабочых, 
шырока разгарнуўся ўдарніцкі рух. 

Жалезная ўпартасць да працы рабочых пад кіраўніцтвам парткалектыву забяспечыць 
своечасовы пуск завода. 

— Завод будзе пушчаны ў тэрмін, — заяўляе начальнік будаўніцтва т. Бэрхман. 
Адным з тармазоў будаўніцтва з’яўляецца нясвоечасовае выкананне заказу для 

абсталявання заводу і электрастанцыі. 
Цяпер рабочыя жывуць у бараках. А праз паўгода яны будуць жыць у трохпакаѐвых чыстых 

і светлых дамах, пабудаваных уласнымі рукамі. Рабочы пасѐлак, які вырас разам з заводам, 
хутка закіпіць рабочым жыццѐм, жыццѐм ударнікаў і іх сем’яў. 

У рабочым пасѐлку будзе бальніца, школа, клуб. У школе будуць вучыцца дзеці, каб 
замяніць сваіх бацькоў, працягваць іх гераічныя справы. У клубе, пасля 7-гадзіннай працы, якая 
стала справай гонару, рабочы знойдзе культурны адпачынак, знойдзе кніжку, газету. 

1 мая 1932 года будзе пушчаны завод. Загудуць урачыста і радасна гудкі цэмзавода і 
электрастанцыі. Закруцяцца печы абпалу, застукаюць цэментныя млыны і пацячэ ў бочкі сівы 
цэмент, які так патрэбны для будаўніцтва новых фабрык і заводаў, які так патрэбны для 
паспяховага заканчэння пяцігодкі. 

Ус. Шыркоўскі. 

Гартаючы старыя падшыўкі газет і часопісаў 
Рэдакцыя Магілѐўскай абласной газеты «За Радзіму» не засталася ў баку ад аднаўлення 

Крычаўскага цэментнага завода. Тут быў створаны журналісцкі пост. Выязная рэдакцыя на 
заводзе рэгулярна выпускала газету для цэментнікаў, у якой шырока асвятлялася будаўніцтва, 
ускрываліся недахопы. 

У 1949 годзе 

Мы обратились к некоторым рабочим и инженерно-техническим работникам завода и 
строительно-монтажных организаций с вопросом: «Над чем они будут работать в 1949 году». 
Ниже приводим ответы этих товарищей. 

Работать и учится 
«Я решил в 1949 году получить без отрыва от производства среднее образование. Посещаю 

десятилетку. Совмещение учебы с работой не только не мешает в моей производственной 
деятельности, а наоборот, помогает, ободряет, вдохновляет. В школе я успеваю по всем 
предметам. На производстве выполняю свои задания на 130-150 процентов». 

Так заявил нам токарь механического цеха, член ВКП(б) тов. Кастричко. 

Будем монтировать вторую очередь 

Бригадир монтажной бригады строймехмонтажа тов. Писарев сказал: 
«В 1949 году нам предстоят огромные по объему работы по монтажу оборудования второй 

очереди завода. На монтаже первой очереди я получил большой опыт, буду в дальнейшем 
ширить и совершенствовать его. Моя бригада была одной из первых и в дальнейшем сохранит 
свое первенство». 
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Буду обучать молодых 
Старый опытный производственник тов. Лапшинов заявил: 
«Важнейшее значение для производственных цехов имеют хорошо подготовленные кадры. 

Кадры у нас молодые, не имеют достаточного практического опыта. Я беру шефство над 
группой молодых рабочих и в 1949 году подготовлю из них хороших производственников». 

Строить прочно, хорошо 

Молодой каменщик строительного участка, бывший выпускник школы ФЗО тов. Скребков 
сказал: 

«В прошлом году я и мои товарищи по бригаде только еще приобрели практические 
навыки. Но уже к концу года моя производительность достигла 160 процентов. В 1949 году 
доведу свою выработку до 250 процентов. Буду строить прочно и хорошо». 

«За Радзіму», 1949 г., 1 студзеня. 

НАШЫ НАЙБЛІЖЭЙШЫЯ ЗАДАЧЫ 

С пуском первой очереди завода перед коллективом цехов основного производства стала 
задача - быстрее освоить введенные в строй производственные мощности, обучить 
обслуживающий персонал на его рабочих местах, строго соблюдать технологическую 
дисциплину во всех звеньях производства, начиная с карьерного цеха и кончая складом готовой 
продукции, бороться за экономию топлива. Государственный план должен выполняться 
каждым цехом, каждой сменой. 

Коллектив строителей и монтажников должен к дню открытия XIX съезда КП(б) 
Белоруссии сдать в эксплуатацию вторую технологическую нитку, а также котлы № №3 и 4 на 
ЦЭС, установить на фундамент второй турбогенератор. 

По производственным цехам необходимо: закончить электровозную откатку с мелового 
карьера, начать укладку узкоколейного пути и электролиний на глиняные карьеры, установить 
три шламмболтушки в сырьевом цехе. Включить в работу шламмбассейны №№ 2, 4, и 6, 
закончить установку опор на печи и холодильники, а также их клепку, смонтировать угольную 
мельницу № 2. Смонтировать кран угольного склада. Установить дробилку для угля и добавок, 
пустить в работу новую компрессорную. 

По ЦЭС предстоят не менее важные работы. Нужно закончить водозабор и установку 
циркуляционных насосов, установить эстакаду второго подъема торфа в бункерную галерею, 
сдать в эксплуатацию котлы №№ 3 и 4. 

Для того, чтобы выполнить эти работы в самые короткие сроки, монтажные организации, 
которыми руководят тов. Маркин, Коротченко и Якушев должны немедленно преодолеть свое 
отставание и взяться за дело со всей энергией, проявить максимум инициативы. 

За достойную встречу XIX съезда КП(б) Белоруссии сейчас борются и имеют значительные 
успехи коллективы строителей и монтажников, возглавляемые т.т. Ведьмедем, Лазаренко, 
Стрелецким, Рабандировым, Дорошенко, Бородулиным, Шаповаловым. В социалистическое 
соревнование имени XIX съезда КП(б) должны вступить все коллективы строителей и 
монтажников, все рабочие и ИТР основного производства. 

Коллектив строителей и монтажников нашего завода уже имеет достаточный опыт в 
проведении монтажно-строительных работ, и нет сомнения в том, что поставленные задачи 
будут успешно решены. 

В. Коновалов, директор завода. 

«За Радзіму», 1949 г., 21 студзеня. 

ЛЕПШЫЯ ЛЮДЗІ ПЯЧНОГА ЦЭХА 

Обжигальшчик Колычев 

Обжигальщик - ведущая профессия в печном цеху. От его работы зависит многое. Тов. 
Колычев работал на заводе еще до Великой Отечественной войны. Это технически грамотный, 
инициативный человек. Он хорошо готовит печь к розжигу, внимательно следит за обжигом, 
доброкачественно делает намазку, предохраняющую футеровку. Тов Колычев требователен к 
себе и к другим рабочим. Соблюдение правил технологического режима - для него первейший 
закон. 
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Тов. Колычев неустанно обучает молодых рабочих, передает им свой богатый 
производственный опыт. 

Мельник Емельяненко 

Тов. Емельяненко - старый кадровый рабочий завода. Его не раз отмечали как передового, 
аккуратного в выполнении своих производственных обязанностей человека. 

После Великой Отечественной войны на заводе установлено новое сложное оборудование. 
Тов. Емельяненко быстро освоил его. Он тщательно следит за подачей горячего воздуха и 
равномерным питанием мельницы углем, за работой всех агрегатов и узлов. Он установил 
постоянный контроль за рабочими, осуществляющими подачу и шихтовку угля. 

Своим самоотверженным трудом тов. Емельяненко обеспечивает бесперебойную работу 
угольной мельницы. 

«За Радзіму», 1949 г., 25 студзеня. 

Падрыхтавала 3. Скачкова. 

Віктар Карамазаў 

Тэты нарыс я пісаў амаль пяцьдзесят 
гадоў таму, яшчэ студэнтам універсітэта, 
калі вучыўся на журналіста і меў твор- 
чую практыку ў крычаўскай раѐннай га- 
зеце «Шлях сацыялізму», і яшчэ тады 
апублікаваў яго ў часопісе «Советская 
Отчизна», які мы сѐння ведаем як часопіс 
«Неман». Цяпер, даючы згоду змясціць 
нарыс у «Памяці», кнізе роднага мне раѐ- 
на, ужо як пэўны дакумент далѐкага ўсѐ 
ж часу, я перачытаў яго і, шчыра кажучы, 
разгубіўся: ці варта перадрукоўваць ба- 
гацце газетных стылѐвых ды моўных 
штампаў? Але разам з тым, чытаючы, чуў 

Час і людзі 

Утром, в восемь часов, над городком 
вскрикивает гудок. Он погромче, чем 
тот, который дает по ночам приземистый 
маневровый паровоз, отходя от силосных 
баков комбината с груженными 
цементом вагонами. Его легко отличить 
и от тонкого пронзительного крика 
электрички, что неутомимо тащит из 
карьера сырье. Гудок этот густой и 
торжественный. 

... По улицам и переулкам Кричева 
уже спешат рабочие, сходятся на 
перекрестках в общий единый поток. В 
этом потоке твердым широким шагом 
идет, ссутулившись, Николай Фомич 
Дудыко. Двадцать пять 

і бачыў дзе ў радках, дзе паміж радкоў 
той пасляваенны час, тое жыццѐ, яшчэ з 
ка- лецтвам вайны, тых людзей, нядаўніх 
франтавікоў, знаѐмых мне цэментнікаў, 
бачыў сябе сярод іх, маладога, 
захопленага цэментава-шэрымі 
пейзажамі роднага краю, і адчуваў, што 
не пусціць усѐ тэта, усіх іх, у кнігу з-за 
браку літаратурнага стылю будзе 
непавагаю да людзей, да таго жыцця. I я 
адважыўся на публікацыю, нічога не 
мяняючы ў сваім першым на- рысе. Адно 
зрэдку колькі радкоў дадаю - сѐнняшнім 
днѐм надуманага, успомнена- га. Як і 
гэтыя радкі на пачатку. 

лет встает по этому гудку ветеран 
комбината, четверть века ходит он в этом 
строю. Рядом идут Михаил Захарович 
Жарин, Иван Иванович Могилевцев, 
Шая Израилевич Левит - старая кадровая 
гвардия. И тут же молодежь, те, что 
совсем недавно пришли на цементный: 
Коля Ткачев, Владимир Новиков, Онни 
Ваннэ - крепкая, надежная смена. 

Все они - и старые опытные рабочие, 
и еще совсем молодые, но горячие и 
неутомимые - передовики производства, 
мастера по цементу. Их именами 
гордится комбинат. 
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Двадцатипятилетние 

... 1933 год. На всю жизнь отложился он в 
памяти Николая Фомича. Он получил 
свидетельство об окончании технического 
училища и поступил в монтажную бригаду 
завода. 

... Вспоминается погожий осенний день 
десятого ноября. На территории завода со-
брались рабочие. Вокруг кумач знамен, 
транспарантов, лозунгов. На возвышении 
стоит первый директор новорожденного 
завода Борис Александрович Тимофеев. 
Невысокого роста, в рабочей куртке, он слег-
ка щурит темные глаза под густыми, навис-
шими бровями, смахивает с крутого лба 
упрямые черные волосы. Поздравив строи-
телей и рабочих с пуском завода, он подни-
мается по лестнице к вращающейся печи 
обжига и там, над многоголовой толпой, раз-
резает заранее натянутую перед лазовым 
люком красную ленточку. 

Запели заводские гудки. Долго и торже-
ственно дрожали они в воздухе. Не может 
забыть Николай Фомич этих первых гудков: 
ими открывалась летопись завода, ими 
начиналась и его личная производственная 
биография. 

... До самой войны шел кричевский це-
мент на стройки страны. Им скрепляли кир-
пич новых заводов Донбасса, на него ложился 
мрамор колонн и сводов московского 
метрополитена. Его делали вчерашние уче-
ники, выпускники местного технического 
училища, вчерашние разнорабочие и стро-
ители. 

Николай Фомич в 1935 году был уже 
мастером механического цеха. Он руководил 
работами по изготовлению запасных частей к 
разнообразным машинам, а чаще своими 
руками ремонтировал цеховое оборудование, 
начиная со сложных печей и мельниц и 
кончая маленькими сырьевыми вагонами. Со 
своим неизменным спутником - 
инструментальным ящиком - Николай Фомич 
ежедневно обходил завод, хозяйским 
взглядом осматривал каждый механизм. 
Здесь он чувствовал себя хозяином: знал 
дыхание каждой машины, каждую гайку 
заворачивал своими руками. Потому 
сдержанно улыбается он сейчас, вспоминая 
довоенные годы. 

— Вам не приходилось на шахтах 
бывать? - спрашивает Николай Фомич, 
впиваясь в собеседника острым взглядом.—У 
нас в карьере работали раньше, как в шахте. 
Глины копали лопатами, а которые потверже, 
так те киркой или обушком били, по-шахтер-
ски. Гикали днем и ночью коногоны, таская 
по узкоколейке вагонетки с глинами. 

Так было и до войны. И другое помнит 
Николай Фомич, помнит, как год от года 
становилось на ноги хозяйство завода. Уже 
перед самой войной паровоз выжил конную 
тягу. 

В первые же дни войны Николай Фомич 
простился с родным заводом. Мастер по 
цементу, он стал старшим орудийным 
мастером. 

Несколько строк из истории пережитой 
войны. «В ночь с 30 сентября на 1 октября 
1943 года наши войска, форсировав реку 
Сож, с боем овладели городом и железно-
дорожным узлом Кричев», — сообщало Со-
винформбюро. 

... В ту осеннюю ночь глухой, поросшей 
полынью и репьем улицей, спотыкаясь от 
усталости, шел человек. Он спешил, быстрый 
шаг сменял иногда на тяжелый бег. А когда 
забежал в тупик и уперся в поваленную на 
землю изгородь, то остановился и отступил 
назад. Свет идущих стороной машин 
пробивал тьму, и тогда перед взглядом 
человека выделялись черные беспорядочные 
силуэты разрушенных зданий. Человек стоял 
долго и неподвижно. Потом вскинул повыше 
винтовку, поправил на плечах ремни 
вещевого мешка и пошел. На взгорбленном 
руинами пустыре осторожный голос ос-
тановил его: 

—Кто вы? 
Человек обернулся. Перед ним стояла 

женщина. 
—Я ищу Шмыглевскую... Вы не скажете, 

где ее дом? 
Женщина подошла вплотную к незнако-

мому солдату, вгляделась в его лицо. 
—Здесь нет дома Шмыглевской. 
Человек снова хотел идти, но женщина 

подбежала к нему. 
—Зачем вам Шмыглевская? 
—Я до войны на квартире у нее жил. 
Женщина быстрым движением скрести- 
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ла на груди руки, пытливо заглянула солдату 
в глаза. 

—Ты, Микола?—И повисла на крепких 
солдатских плечах,—Не опознала я... 

Так встретил старший сержант Николай 
Фомич Дудыко старушку Шмыглевскую, или 
просто «мамашу», как звал ее. 

—А вы почему не спите? 
—Разве можно? Вот ходила на шоссе, 

солдатам молоко отнесла. А дом мой немцы 
сожгли. И завод-то наш вчера взорвали, перед 
отступлением. 

—Видел, мамаша. Только что был там... 
Светало. По Мстиславльскому шоссе 

войска двигались на запад. Туда шла и про-
тивотанковая бригада, которую догонял 
Николай Фомич. Он уже выходил за город, 
когда увидел у обочины огромную сутулую 
фигуру человека в полушубке и узнал в нем 
кузнеца механического цеха старого Луку 
Даниловича Олещенко. Николай Фомич 
остановился, окликнул бывшего сослуживца. 

—Значит, освободил нас? Ну, благодар-
ствуем тебе, дорогой,— говорил Олещенко, 
обнимая Николая Фомича,—На завод при-
ходи, как войну победой закончите. Вместе 
завод поднимать будем... 

Так оно и случилось: демобилизовав-
шись, Николай Фомич пришел на родной 
завод. Было то в 1946 году. 

Восстановление завода начали с цеха 
обжига. Из частей двух разбитых вращаю-
щихся печей собрали одну печь, а когда пе-
решли на монтаж сушильных барабанов, то 
обнаружили, что изнутри они заминированы. 
Мины были и в опорных колодцах, и в 
разбитых цементных мельницах. Работать 
приходилось осторожно. 

Генеральный план восстановления завода 
предусматривал одновременную его ре-
конструкцию. Было решено перевести работу 
завода на замкнутый цикл. Это означало 
слияние сырьевого и угольного отделений с 
цехом обжига, а сушильного отделения с 
помолом. Не нужны были сушильные 
барабаны: помол угля для топлива и его 
сушка осуществлялись одновременно в 
угольных мельницах. Вместо довоенных 65- 
метровых вращающихся печей были уста-
новлены 82-метровые печи. Производи-
тельность каждой из них в час увеличилась на 
4 тонны клинкера. 

Николай Фомич работал на монтаже 
центральной электростанции, был ее началь-
ником, потом начальником механического 
цеха. Сейчас он замещает начальника цеха 
обжига но оборудованию и все такой же бес-
покойный, горячий в работе. Вот на путях 
угольного отделения остановился электри-
ческий грейферный кран, подача топлива и 
цементных добавок - шлака, трепела, гипса - 
затормозилась. Один работающий кран не 
справляется обеспечить два цеха сырьем и 
топливом. Положение авральное. И тогда 
Николай Фомич спешит на подачу угля, сам 
ложится под поворотный механизм крана, 
чтобы заменить сломавшийся вертикальный 
вал новым. 

Так работает Николай Фомич. Он все 
делает не спеша, но горячо. Спокойный и 
размеренный в движениях, он всегда напря-
женно думает, работает «с головой». 

... После производственной летучки на-
чальник цеха Иван Поликарпович Моисеенко 
собирается к угольным мельницам. К нему 
подходит Николай Фомич: 

—Пойду в транспортный. Снова метель 
поднимается, электровоз может стать. По-
лучится, как вчера, заминка с подвозкой 
сырья. Пусть заранее самосвалы готовят. 

—Сами знают, да и по телефону можно 
предупредить. Бегаешь, как двадцатилет-
ний,— смеется начальник цеха. 

—Нет, самому вернее. А насчет молодос-
ти моей не сомневайся. Ведь в тридцать тре-
тьем году завод запустили, а меня в жизнь 
настоящую выпустили тогда. В этом году 
наш юбилей. Молодые мы с ним, двадцати-
пятилетние. 

Нядаўна, прыехаўшы ў Крычаў, я пачуў 
навіну: на камбінаце новы дырэк- тар - 
Мікалай Мікалаевіч Дудыка. Ад- разу 
ўспомніў Мікалая Фаміча: няўжо гэта адзін з 
тых двух хлопчыкаў, яго сыноў, што, калі я 
бываў у механічным цэху, прыносілі яму ў 
торбачцы абед? 

I вось мы сядзім у светлым і чыстым, 
абстаўленым вельмі прыгожымі, проста 
экзатычнымі, кветкамі дырэктарскім ка- 
бінеце. Мікалай Мікалаевіч успамінае 
бацьку: 

—Быў строгі. Вайна скончылася, але 
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дысцыпліну ѐн і пасля яе трымаў ваенную. 
Аднойчы пачуў, што я куру, дык так 
адмяцеліў будучага дырэктара камбіната, 
што і да гэтага часу няма ахвоты да курава. 
—Усміхаецца, як мне падалося, з удзячнасцю 
да бацькі.—Увогуле дома мы яго мала 
бачылі. Па двое ды трое сутак з завода не 
прыходзіў ні спаць, ні есці. Мы з братам 
насілі яму на завод тармазкі. Усе цэхі, 
бывала, абыйдзеш, пакуль знойдзеш дзе ў 
машыне ці пад машынаю. Механіку работы 
хапала. Яна яму была і сям’ѐю, і адпачынкам, 
і ядою. На заводзе, можна сказаць, жыў. 

А мне ўспомнілася, як мы з ім пасля 
работы выйшлі за прахадную завода, выйшлі 
за чыгуначнымі пуцямі ў пасѐлак 
цэментнікаў, завіталі ў нейкі шынок. Ён мне 
наліў поўшклянкі віна, сабе наліў - сказаў 
тост, які вось не забыўся: 

—Зацэмент!.. 
Як за жывое, самае дарагое. Як за само 

жыццѐ. 

Единым сердцем 
У печи стоит человек. Среднего роста, 

худощавый, в стеганой рабочей куртке и 
надвинутой до бровей шапке-ушанке. В его 
руке синее стекло, перед ним смотровое окно 
в печь. Там, из трубы, со скоростью 75 мет-
ров в секунду вылетает угольный порошок, 
на лету превращаясь в дико ревущее пламя. 
Пламя докрасна раскаляет комья клинкера, 
закаляет его в своей необузданной стихии. 

Близко к смотровому окну не подходи: 
может обжечь, ослепить. Но человек, словно 
забыв, что температура в печи превышает 
1500°, все ближе подносит стекло к окну, сам 
тянется за ним. На лице синяя тень от стекла. 
Вокруг тени огненным венком горит шапка, 
лицо. Глаза человека глубоко и мечтательно 
сосредоточены. 

—Валя, Валя, где ты? - не отрываясь от 
стекла, зовет человек. 

—Что, Иван Иванович? 
—Угольку нужно, — и уже 

решительно:— Поддать угольку. 
—Ну и мечтатель вы, не оторветесь, — 

улыбается сменный мастер Валентина Анд-
реевна, поправляя сбившуюся на лоб ко-
сынку. 

В этом, пожалуй, вся разгадка человека. 
Любовь к машине Иван Иванович Моги- 
левцев соединил с мечтой и романтикой. Ему 
кажется, что перед ним не печь, а живое 
существо, дышащее, умное, все понима-
ющее. И поэтому он любит печь заботливо, 
необычно. Даже в свободную от работы ми-
нуту он будет стоять на цеховой площадке и, 
подняв вверх голову, следить за движением 
могучих печей. А они гудят сильно, вертятся 
спокойно, без всякой спешки, будто знают, 
что никогда не опоздают дать свою 
продукцию. И редкий человек почувствует в 
этих гигантах то величие и красоту, кото-
рыми каждый день любуется Иван Иванович. 

Первую привязанность к машинам Мо- 
гилевцев почувствовал в 1940 году, когда, 
окончив фабрично-заводское училище, 
пришел работать на Кричевский цементный 
завод. Здесь подвели его к вращающимся 
печам, сказали: 

—В них - сердце завода, не подведи. 
... Через год началась война. Подошла она 

и к заводу, вышла на Сож, полыхнула по его 
водостою небывалым до тех пор заревом. 

В день боев под родным городком не по-
кидал завода Могилевцев. Оставить завод 
фашистам, отдать им печи - не позволило 
сердце. В пылающем городке он остается с 
добровольной комсомольской бригадой, 
чтобы эвакуировать заводское оборудование 
в советский тыл. На платформы грузились 
высоковольтные моторы, токарные станки, и 
только огромные вращающиеся печи нельзя 
было увезти з собой. Их пришлось резать на 
части, чтобы не оставить врагу. 

Война надолго оторвала от родного за-
вода, но еще больше обострила чувство при-
вязанности к нему. И снова знакомым гро-
хотом печей и цементных мельниц встретила 
Могилевцевабатьковщина. Впервые за 
последние годы почувствовал он знакомый 
пульс мирной жизни, всей грудью вдохнул 
сладкий сыроватый запах родного цемента. 

Вчерашний солдат с погонами старшего 
сержанта вновь надел спецовку цементника, 
стал к горячим печам. 

Но большая слава - птица редкая и ос-
торожная. К Могилевцеву она пришла много 
позже. 
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Было это в 1952 году. На торжественный 
спуск нового Ратомского цементного завода в 
Польшу выезжала советская рабочая 
делегация. В ее состав вошел и Иван Ива-
нович Могилевцев. 

Торжественно принимала Польша гос-
тей. День встречи в Варшаве, теплые при-
ветственные слова председателя Совета 
Министров Польской Народной Республики 
Юзефа Циранкевича, плаката и транспаранты 
на стенах нового завода - все вызывало 
гордость и волнение. Это волнение не 
оставило Могилевцева и в те минуты, когда, 
одетый, словно на большой праздник, в 
новую чистенькую спецовку, он следил за 
работой угольных мельниц во время пуска 
цеха обжига. 

Пять месяцев пробыл Могилевцев в 
Польше: знакомил польских рабочих с но-
вейшим оборудованием, делился своим 
опытом работы. Приятно вспомнить далеких 
друзей. О них говорят и письма польских 
рабочих, и недавнее поздравление от 
директора Ратомского завода, и именные 
часы - подарок польских друзей ему, бело- 
русу-цементнику. 

... Большие изменения произошли в пос-
ледние годы и в жизни родного завода. Труд 
машиниста вращающихся печей был облег-
чен установкой в цехе обжига анализаторов. 
Автоматические приборы постоянно 
контролировали работу печей, показывали 
степень загруженности их сырьем. Это ска-
залось на увеличении стойкости огнеупор-
ного слоя печи—футеровки. 

Но что сможет довести стойкость футе-
ровки хотя бы до пятидесяти суток? Ведь 
частые разрушения огнеупорного слоя при-
нуждали останавливать печь на ремонт. Че-
рез каждые 40-45 суток печь простаивала по 
48 часов. Сократить время ремонта печей, 
продлить их рабочий цикл - об этом говорили 
на всех производственных собраниях, на 
заседаниях партийных и комсомольских 
активов. Задумался над этим и Могилевцев. 
Он понимал, что главная причина простая - 
большая, двадцатипроцентная 
запесоченность глин. Песок разъедает 
футеровочный кирпич. Очистить глины от 
песка могут только гидроциклонные уста-
новки, которые уже устанавливались в сы-
рьевом отделении цеха. Прикинув возмож 

ности и резервы, Могилевцев решает ремон-
тировать печь за 35-40 часов. 

«Поддержат ли, поверят ли», — тревожно 
билась в голове мысль. А на следующий день 
к нему подошел бригадир цеха Николай 
Андреевич Супорека. 

—Попробуем вместе, — предложил он. - 
Только какой у тебя план? Ведь нужно что- 
то новое придумать. 

—План у меня простой, — улыбаясь, 
сказал Могилевцев. — Футеровочный 
кирпич и инструмент к печи подвезем 
заранее, организуем смену подсобных 
рабочих, ну, и по совести работать будем. 

Наутро печь стала - ремонт начался. 
Когда Могилевцев и Супорека прошли печь 
из конца в конец, по заводу разнеслась весть: 
печь отремонтирована за тридцать три часа. 

Успамінаецца яшчэ такое... 
Была позняя восень — з бясконцымі 

дажджамі, гразѐю, вятрамі, халадэчаю. Я 
тады, на пачатку шасцідзесятых, жыў у 
Крычаве, жонка працавала настаўніцай у 
школе рабочай моладзі на цэментна- 
шыферным камбінаце, і, бывала, пады- 
ходзіў ці пад’язджаў да яе, калі заканчваліся 
заняткі, каб тры ці чатыры кіламетры ад 
школы дадому ѐй не ісці па цемені адной. 
Сабраўся па яе і аднойчы, калі гасцѐм у хаце 
быў наш выдатны пісьменнііс Янка Брыль. 
Мяне аднаго ѐн не пусціў, і ў школу мы з ім 
прыйшлі зарана, калі да канца ўрокаў 
заставалася не менш гадзіны. Як змарнаваць 
час? Я заманіў Брыля на завод, і ѐн не 
адмовіўся. Мы хутка дайшлі да прахадной і 
апынуліся на тэрыторыі завода, а там - 
цемень, гразь вышэй чаравікаў, яшчэ і дождж 
- цячэ і зверху, і ў ногі. Ускочылі ў цэх абпалу 
клінкеру, падняліся па коўзкай жалезнай 
лесвіцы да галоўкі вярчальнай печы: цяп- 
лынь, аж горача, і машыніст печы з сінім 
шклом у руцэ ля печы, Іван Іванавіч Ма- 
гілѐўцаў - падае шкло Брылю, каб ѐн у печ 
паглядзеў. 

Пасля Брыль доўга дзівіўся: ну і заду- маў 
ты экскурсію! А я і не шкадаваў. У гразь ды 
цэмент, праўда, добра вырабілі- ся, але ж нам, 
крычаўцам, заўсѐды здава- 
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лася, што няма большай экзотыкі, як тая, што 
ў агнявым кратэры вярчальнай печы, дзе аж 
тысячы градусаў гарачыні, усѐ - агонь, усѐ 
плавіцца, грыміць і курчыцца, нібы сам 
космас з усім сваім сталактыта- 
ва-сталагмітавым рэльефам трапіў ці ў рай, ці 
ў пекла. Ну і што за крычавец, які не пачастуе 
гэтае экзотыкай дарагога госця? А хоць і 
ноччу. Хоць і ў слату, халепу. 

Чуў ад сяброў, пісьменнікаў ды жур- 
налістаў, якія бывалі на цэмзаводзе, якая тут 
гразюка. Я іх мог зразумець, але не сэрцам. У 
мяне былі зусім іншыя пачуцці да гэтай гразі. 
Як, думаю, у кожнага кры- чаўца. Яна нам - 
не гразь. 

О самых молодых 

... Николай Ткачев, Владимир Новиков, 
Онни Ваннэ всего несколько лет назад при-
шли в цех новичками. Но кто сейчас скажет, 
что у них недостаточно производственного 
опыта, мало знаний, а руки не так сильны, как 
руки старых мастеров? 

Все трое работают в цехе помола: Вла-
димир и Онни - машинисты цементных 
мельниц, Николай - слесарь комплексной 
бригады, ответственный за работу воздуш-
но-винтовых насосов. 

Редко бывает, чтобы друзья собирались 
за работой вместе, а Владимир и Онни всегда 
работают в разных сменах. 

Но однажды, когда под утренний гудок 
сменялись рабочие смены, случилось не-
предвиденное. Кончая работу, Владимир по 
вращению второй мельницы вдруг понял, что 
выходная решетка в четвертой камере 
забилась сырьем. Владимир хорошо знал, что 
неисправной мельницу сдавать нельзя 
- таков неписаный закон цеховой жизни. Он 
подбежал к щиту управления и нажал на 
рычаг. Мельница несколько раз тяжело 
повернулась по инерции и стала. Владимир 
схватил огромный гаечный ключ, и тогда его 
легко тронули за плечо. Он обернулся - это 
был Онни. 

—Видишь, как назло в пересменок... — 
будто извиняясь, сказал Владимир. 

—Пустяки, исправим, — и снова при-
вычно хлопнув друга по плечу, Онни позвал: 
— Николай! 

И вот все трое собрались у лазового 

люка. В три ключа схватили они гайки люка, 
в несколько крепких взмахов отвернули их. 

Решетка прочищена, крышка люка вновь 
лежит на своем рабочем месте. Все трое сто-
ят перед мельницей, все трое ждут: как пой-
дут первые обороты, тонким ли будет помол. 
Почти одного роста, в одинаковых спе-
цовках, с лицами, покрытыми мягким на-
летом серого цемента, они, кажется, очень 
похожи друг на друга. Но кто видел этих 
людей не только в цеховой пыли, тот надолго 
запомнит их самые противоположные черты 
характера: Владимир чаще бывает 
молчаливым и серьѐзным; веселый Онни 
любит поговорить, пошутить; у Николая же 
разговорчивость Онни и серьезная сосре-
доточенность Владимира. 

Все трое стоят молча, глядят на мельни-
цу. А она, вздрогнув, тяжело пошла на пер-
вые обороты, набрала скорость, и весь цех 
загремел ритмично, весело. 

Николай подошел к воздушно-винтовому 
насосу, склонился над открытым лобовым 
окном. 

—Пошел, — спокойно крикнул он и при-
нес на ладони цементный порошок. - Тонкий, 
мягкий, хоть на блины. 

Только после этого Владимир поглубже 
надвинул шапку, снял большие рабочие ру-
кавицы и вышел во двор. Остановившись за 
углом цехового корпуса, он еще раз при-
слушался к голосу мельничных машин, вып-
рямился, смахнул рукавицей цементную 
пыль и ровной, неторопливой походкой на-
правился к проходной. 

А у мельниц уже стоял их новый хозяин - 
Онни Ваннэ. 

—Мельник должен иметь чуткое ухо, 
музыкальный слух, — не раз говорили ему 
старые рабочие, когда полтора года назад он 
впервые вошел в цех. Но это правило мель-
ника он понял только тогда, когда сам по 
звуку машин научился определять их состо-
яние. 

Чистосердечный друг его Владимир рас-
сказывал Онни обо всем, что знал сам, чему 
научил Пѐтр Никитич Савостенко - его 
сменный мастер. Коллеги по профессии 
быстро сошлись. Их сдружила общая любовь 
к мельничной машине, которая вскоре стала 
повиноваться Онни так же хорошо, как и 
Владимиру. Онни уже давал по 70-80 
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тонн цемента сверх нормы за каждую про-
изводственную смену. Его имя появилось 
рядом с именем Владимира на Доске почета 
комбината. 

Когда коллектив комбината стал на тру-
довую вахту в честь 40-летия Октября, Онни 
Ваннэ обязался дать сверх плана к празднику 
цемента столько, сколько и Владимир - 500 
тонн. 

Уже в начале сентября друзья перекрыли 
свои обязательства, а великое 40-летие 
встретили новым трудовым подвигом - на-
мололи сверх плана еще по 300 тонн цемента. 

Дни и ночи неутомимо вертятся мель-
ницы Владимира и Онни. Сутки за сутками 
размалывают они клинкер, гипс, трепел и 
цемент. Но прежде чем попасть в силосные 
баки, цемент проходит через воздушно-вин-
товые насосы, у которых стоит Николай 
Ткачев - первый ценитель продукции своих 
друзей. Вращающимися шнеками, похожими 
на огромные буравы, насосы транспортируют 
цемент дальше в силоса. 

Ответственная работа на насосах. Ма-
ленький недосмотр может привести их в 
неисправность, и тогда станет весь цех. По-
этому всегда неспокоен Николай: нужно 
вовремя сменить сработанный шнек, очис-
тить от цемента форсунки, осмотреть под-
шипники. 

Все же бывает, когда по цеху пронесется 
приказ механика: «Перейти на фулер». Тогда 
Николай мгновенно перекрывает клапан 
насоса, садится за ремонт. Его первые по-
мощники - механик и машинисты Владимир 
и Онни. 

Прачытаўшы нарыс, падумаў: чаму ў ім 
нічога няма пра Лаўрэнцьевіча, Лѐню 
Пастушэнку? I чаму я пра яго ніколі нічо- га 
не напісаў? Толькі таму, што мы з ім жылі ў 
Крычаве на адной вуліцы, на Кам- 
самольскай, што я часта ўяго бываў, добра 
ведаў жонку Лідзію Лаўрэнцьеўну, якая 
працавала ў раѐннай бальніцы акушэркаю і 
была хроснай маці майго сына Сяргея? 
Блізкае знаѐмства, можа, пазбаў- ляла яго ў 
маіх вачах нейкага патрэбна- га, каб стаць 
літаратурным героем, арэола? 

Лаўрэнцьевіч быў шмат за мяне ста- 
рэйшым, сівым, як белы голуб, але ругоп- 
вым усюды, яшчэ дзябѐлым, і заўсѐды ўсім 
усміхаўся. У ім пастаянна, як жыццѐвая 
неабходнасць, жыла бязмежная дабрыня, ѐн 
кожнаму заўсѐды быў гатовы ва ўсім 
пасобіць, кожнага, хто да яго завітваў, ѐн 
вітаў чаркай і скваркай. А працаваў на 
цэментава-шыферным камбінаце, раней - 
заводзе, слесарам на рамонце вярчальных 
печаў. Работа ў яго была самая цяжкая. Печы 
ўсярэдзіне былі выкладзены вогнетрывалай 
цэглай, замураванай слоем плывуна, 
цвярдзейшай за вогнетрывалую цэглу, і калі 
цэгла пад ім разбуралася, печ спынялі на 
рамонт. Неверагодная гарачыня ў ѐй доўга не 
падпускала рамонтных рабочых. Але кожная 
гадзіна прастою абарочвалася дзесяткамі і 
сотнямі тон клінкеру і цэменту. Калі ж 
заканчваліся месяц, квартал, год і была 
пагроза, што завод не выканае вытворчы 
план, нечаканы прастой рабіўся для завода 
кашмарным сном. У печы адчынялі ўсе люкі, 
на яе лілі халодную ваду, яе прадувалі ха- 
лодным паветрам. Нарэшце, шукалі самых 
смелых: хто пойдзе ў гарачую печ на рамонт? 
I тады надыходзіў час Лаўрэнцьевіча. 

Аднойчы я завітаў да яго, калі Лаўрэн- 
цьевіч ужо быў на пеней, на камбінаце не 
працаваў, але стаяла печ, канчаўся год, і сам 
галоўны інжынер камбіната прыехаў да 
старога з угаворамі, каб выйшаў на рамонт 
печы. Лаўрэнцьевіч слухаў, што той казаў і 
ўсміхаўся, смяяўся, і я не адразу зразумеў, 
чаму ў іх такія розныя твары: адзін вясѐлы, 
мяккі, добры, другі - счарнелы. 

Лаўрэнцьевіч тады мяне ўзяў на завод з 
сабою, і я бачыў, як там, на галоўцы печы, яго 
апраналі ў ватнікі, зімовую шапку, на 
ватовыя штаны ўсцягвалі валѐнкі, як яго 
аблівалі халоднай вадою, як збіралі яму 
рамонтны рыштунак - малаткі-молаты, кірку, 
лом, — як падцягвалі шлангі з вадою, 
вымошчвалі ў печ мокрыя дошкі, збіралі 
старога чалавека ў пячное пекла, дзе было за 
восемдзесят градусаў гара- 
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чыні, адпраўлялі на цяжкую, без механіз- 
маў, работу, голымі, толькі ў рукавіцах, 
рукамі, а ѐн усѐ жартаваў, смяяўся і з гэтым 
смехам ішоў у пякельны вір, абвешаны 
жалезам. 

Вось... успомніў - зноў падумаў: як мог я 
пра гэтага чалавека не напісаць, не сказаць, 
не ўславіць? I не баюся тут гэтага слова: так - 
уславіць. 

Прадпрыемствы Крычаўшчыны 

Адкрытае акцыянернае таварыства 
«Крычаўскі масларобчы завод» 

Першая прадукцыя масларобчага завода 
з’явілася на прылаўках магазінаў у 1946 г. 
Выпускала яе тады невялікая колькасць ра- 
бочых. 

3 кожным годам завод дабудоўваўся, 
расшыраўся, мадэрнізавалася абсталяванне. 
Вытворчая праектная магутнасць перапра- 
цоўкі малака за змену ўзрасла ад 10 да 100 
тон. 

31995 г. прадпрыемства стала адкрытым 
акцыянерным таварыствам «Крычаўскі 

 

На Крычаўскім хлебазаводзе. 

масларобчы завод», якое вядзе нарыхтоўку і 
перапрацоўку малака. Значна расшырыўся 
асартымент выпуску прадукцыі, павысілася 
яго якасць. Крычаўляне ахвотна купляюць 
малако, смятану, масла, кефір, тварог, ѐгурт і 
іншыя прадукты, вырабленыя адкрытым 
акцыянерным таварыствам. 

Хлебазавод 

У кастрычніку 1943 г. у Крычаве пачала 
працаваць пякарня. Яна размяшчалася ў 
былым прыватным доме. Усе працэсы, звя- 
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заныя з выпечкай хлеба, выконваліся ўруч- 
ную. У 1948 г. быў створаны харчкамбінат, 
які, апрача хлеба, асвоіў выпуск квасу, аба- 
ранак. 

3 ростам насельніцтва горада павялічваў- 
ся выраб хлебабулачнай прадукцыі, расшы- 
рыўся яе асартымент. У 1952 г. пачалося 
будаўніцтва новага хлебазавода, які быў 
здадзены ў эксплуатацыю ў 1966 г. Вытвор- 
чая магутнасць - 60 тон хлебабулачных вы- 
рабаў за суткі. Стаў працаваць і кандытарскі 
цэх, які за суткі вырабляў 300 кг салодкай 
прадукцыі: шэрбету, бісквітаў і іншых прыс- 
макаў. 

Прадпрыемства рэканструявана, уста- 
ноўлена сучаснае абсталяванне. Штогод хле- 
базавод дабіваецца высокіх паказчыкаў у 
працы, з’яўляецца адным з лепшых прадп- 
рыемстваў раѐна. 

Дыстанцыя пуці 
Будаўніцтва чыгункі Орша—Крычаў— 

Унеча распачалося ў 1908 г. Тэмгіы яго былі 
даволі нізкія. Выкарыстоўвалася ў асноў- 
ным ручная праца. У першую сусветную вай- 
ну будаўніцтва спынілася. Аднавілася яно 
толькі ў 1920 г. Конь, малаток і рыдлѐўка - 
вось і ўся «тэхніка», якой аснашчаны былі 
рабочыя-пуцейцы. У 1923 г. чыгунка Орша— 
Унеча была здадзена ў эксплуатацыю. 

У 1931 г. было закончана будаўніцтва 
другой чыгуначнай магістралі Рослаў— 
Крычаў—Магілѐў—Асіповічы. У гэтым жа 
годзе была створана Крычаўская дыстанцыя 
пуці. Крычаў стаў важным чыгуначным вуз- 
лом. 

Першым сярод крычаўскіх пуцейцаў 
званне ўдарніка працы было прысвоена бры- 
гадзіру В. Карпекіну і пуцявому рабочаму 

 

На будаўніцтве чыгункі Орша—Крычаў. 
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У цяпліцы падсобнай гаспадаркі чыгуначнага дэпо г. Крычава. 

I. Аўтушкову. Потым стаханаўцамі сталі да- 
рожны майстар С. Штолік, брыгадзір I. Ка- 
расѐў, рабочыя Вацура, Дзенісенка і іншыя. 
Узводзіліся інжынерныя збудаванні, укара- 
няліся новыя машыны і механізмы. 

Вайна, пачатая 22 чэрвеня 1941 г. фашыс- 
цкай Германіяй супраць Савецкага Саюза, 
стала суровым выпрабаваннем для нашага 
народа, у тым ліку і для жыхароў Крычаўш- 
чыны. Нямецкія самалѐты бамбілі чыгунач- 
ны вузел. Пачалася эвакуацыя людзей, тэх- 
нічных сродкаў і абсталявання заводаў. Самы 
актыўны ўдзел у гэтым прымалі крычаўскія 
чыгуначнікі. Апошнім пакінуў станцыю 
намеснік начальніка дыстанцыі пуці К. 
Іваненка, які кіраваў эвакуацыяй. 

Пры адступленні нямецка-фашысцкія 
акупанты ў многіх месцах узарвалі чыгунку, 
палатно ўзаралі на глыбіню болын аднаго 
метра спецыяльным пуцеразбуральнікам, 
знішчылі маеты. Трэба было ў кароткі тэрмін 
аднавіць 300 км чыгункі, пабудаваць 60 
мастоў, узвесці службовыя і жылыя па- 
мяшканні. Адначасова рабочыя і служачыя 

чыгункі сабралі і перадалі Чырвонай арміі 
грашовыя сродкі на пабудову двух самалѐ- 
таў. Баявыя машыны называліся «Крычаўскі 
чыгуначнік». Яны былі перададзены ў авія- 
часць, якой камандавала славутая лѐтчыца, 
маѐр В. Ламака. 

Работы па аднаўленні пуці з кастрычніка 
1943 г. па сакавік 1945 г. узначальваў на- 
чальнік дыстанцыі пуці К. Іваненка, намес- 
нікам яго працаваў М. Сілкін. 

У 1950 г. чыгунка была адноўлена, па ѐй 
пачаўся інтэнсіўны рух цягнікоў. Радзіма 
высока ацаніла працоўны подзвіг пуцейцаў. 
Ордэнам Леніна ўзнагароджаны К. Іваненка, 
дарожны майстар В. Грып, атрымалі ўра- 
давыя ўзнагароды С. Штолік, Н. Тартынаў і 
іншыя. Многім працаўнікам было прысвое- 
на званне «Ганаровы чыгуначнік». 

Шмат клопатаў у крычаўскіх чыгунач- 
нікаў і на мяжы стагоддзяў. Зроблены капі- 
тальны рамонт чыгункі на ўчастках Орша— 
Крычаў—Сураж, Крычаў—Шасцераўка, ад- 
ноўлена 16 мастоў, праведзена рэканструк- 
цыя станцый Крычаў-1, Камунары, Чавусы, 
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Ветэраны-чыгуначнікі г. Крычаў. 

Цѐмны Лес, Пагодзіна, Клімавічы, Ходасы. 
Удзяляецца ўвага сацыяльна-бытавым 

праблемам. Узведзена шмат жылых дамоў, 
клуб, у новым памяшканні дыстанцыі пуці 
ѐсць спартыўная зала, сауна з басейнам. Па- 
будаваны стадыѐн. 

У музеі працоўнай і баявой славы захо- 
ўваюцца шматлікія ганаровыя граматы, якія 
атрымаў калектыў за сумленную працу. Чац- 
вѐра чыгуначнікаў узнагароджаны ордэнамі 
Леніна, 6 - ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, 3 - ордэнам «Знак Пашаны», многія 
працаўнікі атрымалі іншыя урадавыя ўзна- 
гароды. 

Дыстанцыю пуці ў розны час узначаль- 
валі П.І. Зайцаў, І.Л. Котляр, Л.Г. Новікаў, 
І.Д. Шапавал, П.А. Мяндрэнка, М.Б. Ка- 
занік, М.Т. Грычарук, Т.М. Чубкоў, А.М. 
Пшэнай, П.С. Цюцюннікаў, П.М. Глухаў. 

В.Ф. Куліненка. 

Адкрытае акцыянернае таварыства 
«Мясакамбінат» 

Прадпрыемства пачало працаваць у кас- 
трычніку 1974 г. Займала плошчу каля 18 
гектараў. Разліковыя магутнасці камбіната 
таксама выглядалі ўнушальна: выраб мяса за 
змену - 60 тон, каўбасных вырабаў - 10,2, 
мясных паўфабрыкатаў - 4,9 тоны. Ёмістасць 
вытворчага халадзільніка складала 1000 тон, 
столькі гатовай прадукцыі адразу магло 
захоўвацца на прадпрыемстве. 

3 самага пачатку Крычаўскі мясакамбі- 
нат меў статус прадпрыемства саюзнага зна- 
чэння. 

Першым дырэктарам камбіната быў зац- 
верджаны Пѐтр Пятровіч Казлоўскі. Пад яго 
кіраўніцтвам прадпрыемства рабіла свае 
першыя крокі. I, трэба сказаць, даволі ўпэў- 
неныя. Ужо да канца 1974 г. выраб мяса 
склаў 6897 тон, каўбасных вырабаў — 96 тон. 

Максімальнай выпрацоўкі мясакамбінат 
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У каўбасным цэху Крычаўскага мясакамбіната. 

дасягнуў у 1988 г. У той час было выпушча- 
на 28185 тон мяса і субпрадуктаў першай 
катэгорыі. У1989 г. каўбасныя вырабы склалі 
5643 тоны. У тэты час на прадпрыемстве 
працавалі 724 чалавекі. 

Агульны няўстойлівы стан краіны адбіў- 
ся на рабоце прадпрыемства. У 1999 г. выт- 
ворчыя магутнасці мясакамбінатазагружа- 
ны былі толькі на 30-40%. 

У апошнія гады становішча на камбінаце 
паляпшаецца. Праведзена рэканструкцыя 
цэха, павялічана магутнасць тэрмічнага ад- 
дзялення да 12,5 тоны. Тэта дало магчымасць 
павялічыць выпуск вараных, вэнджаных і 
іншых вырабаў. Запушчана новая камера па 
замарозцы пельменяў на 2,5 тоны. 

На прадпрыемстве шмат перадавікоў 
вытворчасці. Ніна Мікалаеўна Логвінава, 
Кацярына Пятроўна Янчанка, Аляксандра 
Еўдакімаўна Сяргееваўзнагароджаны ордэ- 
нам «Знак Пашаны». Многія працаўнікі ўда- 
стоены медаля «За працоўную доблесць». 

Вялікі ўклад у развіццѐ прадпрыемства 
ўнеслі В.Ф. Карнееў, В.М. Баразна, А.І. Сяр- 
гееў, В.П. Бубнова, Г.М. Шаршнѐва, Г.І. Ку- 
цянѐва, М.І. Бяззубенка, Л.П. Фітлоўская і 
іншьш. 

С. Дынікаў. 

Аўтобусны парк № 3 

Паводле рашэння Міністэрства аўтама- 
більнага транспарту і шасейных дарог БССР 
ад 7.9.1954 г. у Магілѐве быў арганізаваны 
міжабласны транспартны траст, у які ўвай- 

шла і Крычаўская аўтатранспартная канто-
ра. Потым яна была перайменавана ў аўта- 
базу № 7, а ў 1970 г. - у аўтабазу № 15. Тут 
меліся грузавыя аўтамашыны і аўтобусы. 
Самастойнасць аўтобусны парк атрымаў у 
1980 г. 

Зараз у Крычаўскім аўтапарку № 3 на- 
лічваецца 59 аўтобусаў розных марак, пера- 
важную болынасць якіх складаюць машы- ны 
маркі «Ікарус». Працуе 7 гарадскіх, 9 
прыгарадных і 5 міжгародніх маршрутаў. 
Кожны дзень з аўтастанцыі адпраўляюцца 
аўтобусы ў суседнія райцэнтры: Клімавічы, 
Мсціслаў, Чэрыкаў, у буйныя населения вѐскі 
раѐна, а таксама ў Мінск, Магілѐў, Гомель, 
Маскву. 

У аўтапарку працуюць людзі розных уз- 
ростаў. Майстры сваѐй справы ахвотна пе- 
радаюць свой вопыт моладзі. Нямала тут 
сумленных працаўнікоў, якімі заслужана 
ганарыцца калектыў. Некаторыя з іх ужо на 
пеней, але часта прыходзяць у аўтапарк, ціка- 
вяцца яго справамі, дапамагаюць рознымі 
карыснымі парадамі маладым вадзіцелям і 
рамонтнікам. Б.С. Барысаў, С.П. Кальны, 
С.П. Марчанка, І.І. Міхальчанка, В.С. Нусаў, 
Г.Н. Пятроў і некаторыя іншыя работнікі аў- 
тапарка за высокія паказчыкі ў працы ма- 
юць урадавыя ўзнагароды. 

Фасфарытны завод 

Работы па ўзвядзенні фасфарытнага за-
вода пачаліся ў 1927 г. У маі 1930 г. завод з 
праектнай магутнасцю 30 тыс. тон фасфа- 
рытнай мукі ў год быў запушчаны. Сыраві- 
ну на фасфарытны завод дастаўлялі па р. Сож 
на баржах грузападымальнасцю ад 50 да 300 
тон з радовішчаў у Хіславіцкім раѐне 
Смаленскай вобласці. Да 1941 г. прадпры-
емства дасягнула магутнасці 50 тыс. тон пра- 
дукцыі ў год. 

У 1943 г. пры адступленні нямецка-фа- 
шысцкія захопнікі ўзарвалі большую частку 
завода. Аднаўляць яго пасля вызвалення 
Крычава не сталі. На тым месцы прыступілі 
да будаўніцтва завода гумавых вырабаў. 

Завод гумавых вырабаў 

Будаўніцтва завода гумавых вырабаў на 
месцы разбуранага фашыстамі фасфарыт- 
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нага пачалося ў 1947 г. паводле рашэння 
Міністэрства мясцовай прамысловасці БССР. 
У ліпені 1949 г. уступіла ў строй першая 
чарга. Пайшла першая прадукцыя - пра- 
гумаваная плашчовая тканіна. Другая чарга 
капітальнага будаўніцтва была закончана ў 
1950 г. На ўстаноўленых магутнасцях прад- 
прыемства асвоіла выпуск новага віду пра- 
дукцыі - шынкі для дзіцячых веласіпедаў, 
дзіцячых мячыкаў і гумавых цацак. 

У 1950 г. гадавы вытворчы план быў вы- 
кананы да першага лістапада. Да канца года 
яго выканалі на 128,5%. У сакавіку 1950 г. на 
заводзе прыступілі да асваення тэхналогіі 
вырабу гумавых ботаў. Часовую брыгаду 
клейшчыц з 5 чалавек узначаліла Е. Карне- 
ева. У тым годзе брыгада зрабіла 1158 пap 
ботаў. 

3 1951 па 1954 гг. праведзена рэканструк- 
цыя завода. Цэх па вырабу гумавага абутку 
ўступіў у строй 1 чэрвеня 1954 г. У 1957 г. 

 

У фірменным магазіне «Чаравічак». 

прыступілі да асваення тэхналогіі выпуску 
абутку на вулканізацыйных прэсах. 3 1959 г. 
асвоены выпуск клееных лакіраваных 
гумавых ботаў. У 1963 г. уведзены ў эк- 
сплуатацыю цэх магутнасцю 1150 тыс. пар 
абутку. На прадпрыемстве ўстанавілі абста- 
ляванне для вырабу новых відаў гуматэхні- 
чнай прадукцыі метадам фармавання і 
шпрыцавання, устаноўлены чэхаславацкія 
прэсы «Світ» для вытворчасці фармовага 
спартыўнага абутку. У мэтах механізацыі 
працаѐмкіх працэсаў устаноўлены грузавыя 
ліфты, вырубныя прэсы, поўнасцю механі- 
заваны працэс нарыхтоўкі паўфабрыкатаў. 

У 1965 г. прыступілі да выпуску спартыў- 
нага абутку. У 1968 г. аб’ѐм вытворчасці 
абутку перавысіў праектную магутнасць у 2,5 
раза. У 1966 г. плашчовыя тканіны былі 
зняты з вытворчасці, завод пачаў спецыя- 
лізавацца пераважна на выпуску гумавага 
абутку. 

3 1968 па 1985 гг. вялася рэканструкцыя 
завода. У 1971 г. асвоены выпуск калярова- 
га гумавага абутку. 3 1985 г. уведзены ў экс-
плуатацию цэх па вытворчасці клеенага 
абутку магутнасцю 3 млн пар у год, цэх па 
вытворчасці таварных клеяў магутнасцю 500 
т у год. У1985 г. пачаўся выпуск абутку 
метадам ліцця пад ціскам з кампазіцый ПВХ. 
3 1986 г. па 1988 г. праведзена тэхнічнае пе- 
раўзбраенне ў падрыхтоўчым цэху па выт- 
ворчасці фармавога абутку. 

Працоўны кал ектыў завода асвоіў 
выпуск больш за 30 узораў клеенага абутку, 
32 віды - спартыўнага і фармавога, 12 - 
ліццявога абутку з кампазіцый ПВХ. За гады 
існа- вання завода выраблена каля 150 млн 
пар гумавага абутку. У 1968 г. 
прадпрыемству присвоена імя 50-годдзя 
БССР. 

Раѐнны вузел сувязі 

Першая паштовая кантора ў мястэчку 
Крычаў была адчынена ў 1850 г. Зараз у го- 
радзе 5 аддзяленняў сувязі, а ў раѐне - 11. 
Раѐнны вузел сувязі аказвае разнастайныя 
паслугі насельніцтву. Тэта прыѐм, перасыл- 
ка, уручэнне паштовых адпраўленняў, да- 
стаўка на дом лістоў і бандэроляў, грашо- 
вых пераводаў выплата пенсій, арганізацыя 
ведамаснай і індывідуальнай падпіскі на га- 
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зеты і часопісы, дастаўка перыядычных вы- 
данняў адрасатам, перасылка паштовых ад- 
праўленняў міжнароднай паскоранай по- 
штай і г.д. 

Аказваюцца ў аддзяленнях сувязі і не- 
традыцыйныя паслугі: рэалізацыя тавараў 
народнага спажывання, ксеракапіраванне, 
прыѐм плацяжоў за камунальныя паслугі, 
электраэнергію, газ, антэны калектыўнага 
карыстання, плацяжы Дзяржстраха і шмат 
іншых. За 9 месяцаў 1999 г. раѐнным вузлом 
сувязі аказана паслуг насельніцтву на 25 
мільярдаў 390 мільѐнаў рублѐў. 

Значны ўклад у развіццѐ паштовай су- 
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Бацьвінаўская СШ. Першая царкоўна- 
прыходская школа ў вѐсцы Бацьвінаўка была 
адкрыта ў 1906 г. Размяшчалася яна ў хаце 
селяніна Карнея Грышына. Вучняў у ѐй было 
няшмат. Вучыліся толькі дзеці заможных 
вяскоўцаў. Настаўнікам працаваў Міхаіл 
Якаўлевіч Раманенка. 

Вядома ж, у сялянскай хаце зручнасцей 
для вучобы было мала. Цесна, асабліва зімой, 
калі вокны замураваў мароз, не ха- 

 

Настаўніцкі калектыў Бацьвінаўскай школы, 1936 г. 

вязі ўнеслі ветэраны працы Пѐтр Арусмавіч 
Марачкаў, Аляксей Васілевіч Грабскі, які за 
самаадданую працу ўзнагароджаны ордэнам 
«Знак Пашаны». 

Павагай сярод сувязістаў карыстаюцца 
Тамара Сямѐнаўна Мудрачэнка, Тамара 
Мікалаеўна Марозава, Паліна Сяргееўна 
Зазькіна і многія іншыя добрасумленныя 
працаўнікі. 

У 1999 г. раѐнны вузел сувязі атрымаў 
новае, па-сучаснаму абсталяванае памяш- 
канне, дзе значна палепшыліся ўмовы працы. 

пала святла. У такіх умовах дзеці вучыліся да 
1915 г., да дня пабудовы школьнага будынка 
на два класныя пакоі. Настаўніцай стала 
працаваць Вера Іванаўна Савіч. 

У1933 г. у вѐсцы была адкрыта сямігадо- 
вая школа. Першым дырэктарам яе стаў Іван 
Мікітавіч Касценіч. Бацьвінаўказабудоўва- 
лася, расла колькасць насельніцтва. I таму тут 
рашылі пабудаваць сярэднюю школу. 
Працаваць яна стала з 1939 г. Заняткі пры- 
пыніла вайна, пасля вызвалення вѐскі ад 
гітлераўскіх акупантаў вучоба ў школе ад- 
навілася. 

3 1989 г. у Бацьвінаўскай СШ пачала пра-
цаваць трупа «Пошук». Дзякуючы настой- 
лівай рабоце гэтай трупы ў школе быў ство- 
раны гісторыка-краязнаўчы музей «Гісто- 
рыя вѐскі Бацьвінаўка». Тут сабраны ўспамі- 
ны воінаў-землякоў, фотаздымкі ўдзельні- 
каў Вялікай Айчыннай вайны і людзей, што 
вызначыліся высокапрадукцыйнай працай у 
мірны час, гістарычныя звесткі пра вѐску. 
Экспазіцыя музея папаўняецца. 

Крычаўская СШ № 1. Сярэдняя школа 
№ 1 была адкрыта ў 1918 г. і размяшчалася ў 
былым Пацѐмкінскім палацы. Спачатку яна 
насіла імя А.П. Чэхава, а з 1924 г. — імя У.І. 
Леніна. У час фашысцкай акупацыі Крычава 
школа не працавала. Вучоба пачалася во- 
сенню 1943 г. Дырэктарам тады быў Андрэй 
Аляксеевіч Нікалаеў. 

У 1959 г. школа перамясцілася ў другое 
памяшканне. У ім яна знаходзіцца і цяпер. У 
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2-І выпуск Крычаўскай сярэдняй школы. 

1960 г. школы імя Леніна і імя Карла Маркса 
аб’ядналіся. Узначаліў яе Іван Дзянісавіч 
Каралѐў. 

3 1 сакавіка 1963 г. па сакавік 1978 г. ды- 
рэктарам школы працаваў выдатнік народ- 
най адукацыі Міхаіл Сямѐнавіч Курцікаў. 
Педагагічны калектыў школы першым у ра- 
ѐне перайшоў на кабінетную сістэму наву- 
чання. За работу па патрыятычнаму выха- 
ванню моладзі школа з’яўлялася ўдзельні- 
кам Усесаюзнай выстаўкі дасягненняў на- 
роднай гаспадаркі. М.С. Курцікаў быў уз- 
нагароджаны ў 1969 г. медалѐм ВДНГ. 

Многія выпускнікі школы сталі вядо- 
мымі людзьмі як у рэспубліцы, так і за яе 
межамі. Гэта пісьменнікі Я. Мазалькоў, В. 
Карамазаў, вучоныя В. Даніленка, А. Гіндзін, 
дзяржаўныя дзеячы К. Кісялѐў I. Пастрэвіч, 
М. Мяшкоў, спартсмены М. Крываносаў, Н. 
Лаўрыненка і іншыя. 

У 2003 г. у школе навучалася 878 вучняў. 
Сакольніцкая школа. 

Навучаннедзяцей у вѐсцы Сакольнічы 
пачалося ў апошняй 

чвэрці XIX ст. Спачатку было падворнае 
навучанне грамаце дзяцей з больш замож- 
ныхсем’яў вандроўнымі настаўнікамі. Пер-
шым настаўнікам, які абучаў дзяцей тутэй- 
шых сялян, быў нейкі Шчамель. 

У 1895 г. сяляне вѐскі Сакольнічы на свае 
сродкі пачалі будаўніцтва школы. У 1896 г. 
адкрыта царкоўнапрыходская школа 
граматы, дзе настаўнікам быў Канапелька, 
якога ўтрымлівалі на свае сродкі сяляне. У 
1905 г. у Сакольніцкай царкоўнапрыходскай 
школе працавалі настаўнікамі Апанас Шаў- 
куноў і Лявон Мяшкоў. 

У 1908 г. была адкрыта двухкамплект- 
ная пачатковая школа. 3 1933 г. пачала дзей- 
нічаць сямігодка. Будынак гэтай школы 
спалілі фашысты ў 1941 г. 

Дырэктар школы А.С. Гурыновіч ваўмо- 
вах фашысцкай акупацыі арганізаваў пад- 
польную арганізацыю, якая мела цесную 
сувязь з партызанскім рухам. 

Былая вучаніца, першая трактарыстка 
раѐна Таццяна Міхайлаўна Гіндзіна была 
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разведчыцай і загінула ў засценках гестапа. 
У 1951 г. была адкрыта новая школа-ся- 

мігодка. 
3 1951 па 1959 гг. адбылося 9 выпускаў 

сямікласнікаў у колькасці 262 вучні. 
3 1970 г. школа стала сярэдняй. 
3 1 верасня 1989 г. у вѐсцы Сакольнічы 

заняткі пачаліся ў новым двухпавярховым 
будынку. За час існавання сярэдняй школы 
было выдадзена 368 атэстатаў аб сярэдняй 
адукацыі. 

3 1 лістапада 1999 г. школа рэарганізава- 
на ў комплекс «Школа-дзіцячы сад». 

Крычаўскі агратэхнічны каледж 

У раѐнным музеі захоўваюцца копіі да- 
кументаў дырэкцыі народных вучылішч 
Магілѐўскай губерні за 1902—1911 гады. У 
адным з іх, датаваным 1905 годам, гаворыц- 
ца: «У 1888 годзе дваране і сяляне Чэры- 
каўскага павета вырашылі адкрыць у м. Кры- 
чаў для сялянскіх хлопчыкаў рамесныя кла- 
сы пры Крычаўскім 1-м народным вучылі- 
шчы. На жаль, класам не суджана было доў- 
га праіснаваць. У 1898 годзе ў час пажару ў 
мястэчку будынак класаў згарэў, таму спы- 
ніліся заняткі ў іх. Цяпер былыя рамесныя 
класы адрадзіліся ў новым, лепшым выгля- 
дзе. Рамесныя класы ператварыліся ў ніжэй- 
шую рамесную школу. На месцы згарэўшых 
будынкаўузвялі новы, вельмі прыгожы му- 
раваны 2-павярховы будынак. 30 студзеня 
1905 года ў 2 гадзіны апоўдні ў будынку 
школы сабраліся ганаровыя госці на чале з 
прадвадзіцелем дваран Чэрыкаўскага павета 
панам Сірэнкам Г.А., мясцовым земскім 
начальнікам Марозавым Г.А. Прысутнічалі 
мясцовыя памешчыкі, інтэлігенцыя і шмат 
сялян». 

Рамеснае вучылішча мела 2 аддзяленні: 
слясарна-кавальскае і сталярна-такарнае. 
Навучанне працягвалася 4 гады. Першым 
дырэктарам рамеснага вучылішча быў Те-
орий Фаміч Нікалаеў, настаўнікі - Кузьма 
Галкоўскі, Ігнат Макарэвіч, Уладзімір Сяд- 
лецкі, чаляднікі - Фѐдар Яверкін (сталяр- ная 
справа), Іван Прэйс (слясарная справа). 

Вялікая ўвага ў рамесным вучылішчы 
ўдзялялася агульнаадукацыйным прадме- 
там. Вывучаліся руская мова, арыфметыка, 

фізіка і механіка, чарчэнне, рысаванне, тэх- 
налогія, рахункаводства, Закон Божы. 

Сярод выпускнікоў Крычаўскага рамес-
нага вучылішча было многа рэвалюцыйна 
настроенай моладзі. Сярод выпускнікоў 1913 
года Адам і Павел Попелі, Іван Поклад, 
Васіль Магілѐўкін, Анісім Пузырэўскі. Хут- 
ка ўсе яны паехалі ў Петраград. Там, на за-
водах, выпускнікі Крычаўскай рамеснай 
школы славіліся выдатнай прафесійнай пад- 
рыхтоўкай. Адам Попель быў умелым тока- 
рам. Разам з Васілѐм Магілѐўкіным яны 
працавалі на заводзе «Айваз», Анісім Пу- 
зырэўскі - у трамвайным дэпо, Павел Попель 
- кацельшчыкам на суднабудаўнічым 
заводзе. Усе яны актыўна ўдзельнічалі ў Ка- 
стрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай 
вайне. 

Былы выпускнік рамеснага вучылішча 
Мацвей Кісялѐў першым у нашай краіне ў 
гады грамадзянскай вайны быў двойчы ўзна- 
гароджаны ордэнам Чырвонага Сдяга. 

Крычаўская рамесная школа праіснава- 
ла да 1924 года, з 1925 года была перайме- 
навана ў Крычаўскую прафесіянальна-тэх- 
нічную школу, у якой навучанне працягва-
лася таксама 4 гады. 

У 1933 годзе прафтэхшкола была рэар- 
ганізавана і перайшла з падпарадкавання 
Міністэрства асветы ў Міністэрства земля- 
робства (Наркамзем). Называлася яна тады 
школай трактарных брыгадзіраў, а праз два 
гады была перайменавана ў Крычаўскую 
рэспубліканскую школу механізацыі сельс- 
кай гаспадаркі. Тут рыхтавалі механікаў для 
МТС, брыгадзіраў трактарных брыгад, трак- 
тарыстаў, камбайнѐраў, ільноцерабілынчы- 
каў, шафѐраў. Выпускніцай гэтай школы 
была першая дзяўчына-трактарыстка на 
Крычаўшчыне Таццяна Гіндзіна. 

Шмат гадоў прапрацаваў у рамесным 
вучылішчы, прафтэхшколе, школе трактар-
ных брыгадзіраў І.Ц. Кісялѐў. Вось артыкул з 
Крычаўскай раѐннай газеты за 1940 г. «Кузня 
кадраў»: «Цѐпла, з любоўю адклікаюцца 
курсанты аб школе і яе выдатных педагогах і 
інструктарах. Многа пісьмаў ад сваіх вы- 
хаванцаў атрымлівае інструктар слясарнай 
справы Іван Цімафеевіч Кісялѐў. Інструк- 
тарам ѐн пачаў працаваць яшчэ 26 гадоў таму 
ў рамеснай школе. За сваѐ жыццѐ ѐн абучыў 
слясарнай справе каля 2000 чалавек». 
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У сваім пісьме Івану Цімафеевічу бры- 
гадзір Жлобінскай МТС тав. Вярбіцкі піша: 
«На рабоце я сябе апраўдаў. Ад усѐй душы 
дзякую за навуку, за ганаровае званне бры- 
гадзіра, якое я атрымаў у школе». 

У пасляваенныя гады працоўныя трады- 
цыі працягвала школа ФЗО, прафтэхвучы- 
лішча № 5, СПТВ-38, СПТВ-112, СПТВ- 

216. Крычаў па-ранейшаму з’яўляецца куз- 
няй высокакваліфікаваных кадраў для кал- 
гасаў, будаўнічых і прамысловых арганіза- 
цый. 3 15.4.2002 г. вучылішча стала Кры- 
чаўскім прафесійным агратэхнічным калед- 
жам. 

Н.М. Марозава. 

Вызначыліся працай 

ГЕРОІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ 

ГАТОЎЧЫК Анатоль Дзянісавіч, на- 
радзіўся 24.3.1937 г. у в. Варанѐва. Герой Са- 
цыялістычнай працы (1975). 3 1963 г. ма- 
шыніст вярчальных печаў Крычаўскага цэ- 
ментна-шыфернага камбіната. Званне Героя 
прысвоена за працоўную доблесць у выка- 
нанні заданняў 9-й пяцігодкі і высокія тэх- 
ніка-эканамічныя паказчыкі ў рабоце. 

Час выбраў яго 

Анатоль Дзянісавіч Гатоўчык скончыў 
Крычаўскае тэхвучылішча № 5. Пасля службы 
ў арміі ўладкаваўся працаваць на цэмен- 
тна-шыферны камбінат. 

Прадпрыемства з кожным годам павялі- 
чвала выпуск прадукцыі. У цэху абпалу ўвод- 
зілася новая, болын магутная трэцяя вяр- 

 

чальная печ, а побач - чацвѐртая. Працаваць 
тут маглі толькі падрыхтаваныя рабочыя. На 
камбінаце арганізавалі курсы па падрых- 
тоўцы машыністаў і машыністаў вярчаль- 
ныў печаў. На экзаменах добрыя веды пака- 
заў А.Дз. Гатоўчыц. Але гэтага было мала. 
Неабходна было вучыцца далей. У 1962 г. 
А.Дз. Гатоўчык завочна паступіў у Мінскі 
індустрыяльны тэхнікум. Хутка яму даве- 
рылі пульт кіравання адной з самых вялікіх 
вярчальных печаў. Тут ѐн праявіў сябе сап- 
раўдным майстрам. 

— Спачатку мне шмат дапамагалі машы- 
ністы вярчальных печаў Магілѐўцаў, Гала- 
ванаў, начальнік цэха Майсеенка, — успамі- 
нае Анатоль Дзянісавіч. — Выкарыстоўваў іх 
вопыт. 

У кабінеце, дзе пульт кіравання, над 
лістом чыстай паперы схіліўся А.Дз. Гатоў- 
чык. Ён заносіць паказчыкі прыбораў аб ра-
боце печы. Пасля ідзе на «галоўку», якая 
дыхае гарачынѐй. Уважліва назірае, як бу- 
шуе ў печы полымя і адзначае задаволена ў 
думках: «Усѐ ідзе добра». 

А тэта азначае, што печ выдав за гадзіну 
51 тону клінкера, на 1 тону больш за праек- 
тную магутнасць. Дабаўка за змену - 8 тон. А 
за год? 

Анатоль Дзянісавіч Гатоўчык падрыхта- 
ваў сабе добрую змену. Яго часта запраша- 
юць на сустрэчы школьнікі, бывае майстар 
на іншых прадпрыемствах. Ён з гонарам рас- 
казвае аб сваѐй прафесіі, аб сябрах, якія 
працуюць у аб’яднанні. Людзі ўважліва слу- 
хаюць ветэрана працы. 

I. Салаўёў. 

А. Дз. Гатоўчык (злева), І.І. Магілѐўцаў (справа). 
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Галоўны інжынер Брацкай ГЭС 

ГІНДЗІН Арон Маркавіч, нарадзіўся 
ў Крычаве. Герой Сацыялістычнай Працы. 
Скончыў Маскоўскую сельскагаспадарчую 
акадэмію. 

На адной з вуліц Крычава, што пралягла ў 
бок ракі Сож, жыў у дарэвалюцыйныя гады 
Меер Гіндзін. Каб пракарміць сям’ю, ѐн 
удзень і ўначы віў вяроўкі. Дапамагаў бацьку 
і маленькі Арон, але яму не падабалася гэтая 
аднастайная работа. Ён любіў бавіць час на 
рацэ, купацца. Любіў марыць. Чуў ад людзей, 
што ѐсць на свеце моры і акіяны, вялікія рэкі. 
Вось бы стаць капітанам далѐкага плавания! 

Жыццѐ ў Крычаве ў першую сусветную 
вайну рабілася ўсѐ цяжэйшым. I ўспомніў 
Меер Гіндзін пра сваяка ў Маскве. Рашыў з 
яго дапамогай уладкавацца там на працу. У 
1916 годзе Гіндзіны выехал і з Крычава. Але ў 
Маскве з яўрэяў прыпісвалі толькі куп- цоў 
першай гільдыі. Меер Гіндзін быў бедняком, 
а такіх Масква не прымала. 

3 цяжкасцю ўдалося ўладкавацца на 
жыхарства ў падмаскоўным гарадку Падоль- 
ску. У рэшце рэшт сям’я Гіндзіных вярнула- 
ся ў Крычаў. 

Рэвалюцыйныя перамены адкрылі шы- 
рокія дарогі дзецям беднякоў. Арон закон- 
чыў сярэднюю школу і паступіў у Маскоў- 
скую сельскагаспадарчую акадэмію, на 
гідратэхнічны факультэт. Студэнт з першых 
дзѐн паказаў выдатныя здольнасці. Практы- 
ку заўсѐды праходзіў на самых буйных 
гідратэхнічных будоўлях краіны, у тым ліку 
наДнепрабудзе. 

... Таджыкістан, Азербайджан, Грузія - 
вось тыя месцы, дзе ўзводзіў гідрастанцыі 
Арон Маркавіч Гіндзін. У кінаэпапеі «Ле- 
тапіс паўстагоддзя» ѐсць кадры часоў дава- 

Металург і вучоны 

БАРЫСАЎ Аляксандр Піліпавіч, 
Герой Сацыялістычнай Працы, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі, нарадзіўся ў невялікай 
вѐсцы Стараселле. Яна раскінулася ўсцяж 
балынака, што пралѐг ад Крычава да 
Мсціслава. Да 

енных пяцігодак, дзе паказана Храмская 
гідраэлектрастанцыя ў Грузіі. На іх мы ба- 
чым аднаго з кіраўнікоў будоўлі - Арона 
Гіндзіна. Грузія стала роднай для інжынера. 
Доўга ѐн працаваў тут і на працягу многіх 
гадоў з’яўляўся дэпутатам Вярхоўнага Са- 
вета Грузіі. 

Аднойчы Арона тэрмінова выклікалі ў 
Маскву да высокага начальства. Тэта было ў 
пяцідзесятых гадах. Яму задалі пытанне: 

—Што вы скажаце, калі мы прапануем 
вам пасаду галоўнага інжынера на будаўні- 
цтве Брацкай ГЭС? 

Не адразу даў адказ на такую прапанову 
інжынер. Калі звярнуўся за парадай да жонкі, 
тая сказала проста: калі ўпэўнены ў сваіх 
сілах, ехаць можна. Яна Сібіры не спа- 
лохаецца. 

Гіндзіны прыехалі ў Брацк, пасяліліся ў 
прыстасаваным доміку. Для іх пачалася но-
вая старонка жыцця. Тэта была найвялікшая і 
адказная будоўля. Шмат сіл, волі, энергіі 
каштавала людзям пакарэнне свавольнай і 
магутнай Ангары. 

Міналі тыдні, месяцы. I вось наступіў 
дзень, калі першы агрэгат быў запушчаны. 
Неўзабаве Брацкая ГЭС запрацавала на по- 
ўную магутнасць. Энергія, народжаная во-
дам! імклівай Ангары, пайшла на заводы і 
фабрыкі, у гарады і сѐлы сярод некалі глухой 
сібірскай тайгі. 

Творчая праца Арона Гіндзіна высока 
ацэнена. Наш зямляк удастоены звания Героя 
Сацыялістычнай Працы. Яго інжынернае і 
арганізатарскае майстэрства, праяўленае пры 
будаўніцтве Брацкай ГЭС, стала выдатнай 
школай для многіх гідрабудаўнікоў. Таму імя 
Арона Гіндзіна сярод лаўрэатаў Ленінскай 
прэміі. 

М. Ф. Мельнікаў. 

васемнаццаці гадоў Аляксандр працаваў з 
бацькамі ў сельскай гаспадарцы і вучыўся. 
У1926 годзе выехаў у Ленінград, каб ажыц- 
цявіць сваю мару - стаць горным інжы- 
нерам. 
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Вучоба не была лѐгкай. Даводзілася ву- 
чыцца і працаваць. Калі выпадалі вольныя ад 
заняткаў часіны, ішоў на станцыю або ў 
марскі порт і станавіўся грузчыкам. 

У дваццаць тры гады Аляксандр Бары- 
саў атрымаў дыплом інжынера-металурга і 
накіраванне на Кузнецкі металургічны завод 
у Сібір. Завод будаваўся, і маладому 
спецыялісту прыйшлося стаць будаўніком. А 
калі вытворчыя карпусы ўвашлі ў строй 
дзеючых, хлопец з Стараселля стаў майст- 
рам доменнага цэха. Ён да ўсяго ўважліва 
прыглядаўся, сачыў за навінамі тэхнікі, пе- 
раймаў вопыт старых металургаў. 

Мінула некалькі гадоў. Аляксандр Бары- 
саў узначаліў доменны цэх. Тэта была адказ- 
ная пасада. 

Вялікая Айчынная вайна. Фронт патра- 
баваў многа металу. На ўліку быў кожны 
спецыяліст. Даводзілася не толькі варыць 
сталь, але вучыць і выхоўваць людзей, якія 
станавіліся на змену тым, хто ішоў на ба- 
рацьбу з ворагам. 

1945 год. Аляксандр Піліпавіч Барысаў 
назначаецца начальнікам доменнага цэха 
Магнітагорскага металургічнага камбіната, а 
праз дзесяць гадоў - дырэктарам гэтага 
буйнейшага ў свеце металургічнага прад- 
прыемства. 

Майстар вогненнай справы 

МАГІЛЁЎЦАЎ Іван Іванавіч 
нарадзіўся 17.10.1930 г. у в. Новы Дрокаў 
Суражскага раѐна Бранскай вобласці. Герой 
Сацыялістычнай Працы (1958). Звание Героя 
прысвоена за поспехі ў вытворчасці будаў- 
нічых матэрыялаў. Дэпутат Вярхоўнага 
Савета БССРу 1963—1967 гг. 

Вярнуўся Іван Іванавіч Магілѐўцаў з ад- 
пачынку і адразу ў цэх завітаў. 

Дзень быў пагодлівы, сонечны. Пад про- 
мнямі сонца зелянелі сады. Цішыня ў пасѐл- 
ку. Толькі недзе на Сажы тарахцела маторка 
ды на чыгуначнай станцыі час ад часу чах- 
калі паравозы. 

Адпачываючы ў Ялце, бывала, затрым- 
ліваў позірк на цеплаходзе і ўспамінаў Сож, 
сяброў, такіх, як і ѐн, работнікаў Крычаў- 
скага цэментна-шыфернага камбіната. А ця- 

Потым працаваў намеснікам міністра 
чорнай металургіі СССР, намеснікам стар- 
шыні Дзяржплана і старшыні Саўнаргаса 
РСФСР, старшыні Чалябінскага і Паўднѐ- 
ва-Уральскага саўнаргасаў. У 1965 годзе 
Аляксандр Піліпавіч быў прызначаны пер- 
шым намеснікам міністрачорнай металургіі 
СССР. 

Аляксандр Піліпавіч Барысаў спаўнаад- 
даваў сябе служэнню Радзіме і народу, спра-
ве ўмацавання металургічнай індустрыі краі- 
ны. Ён двойчы выбіраўся дэлегатам партый- 
ных з’ездаў, а таксама дэпутатам Вярхоўна- 
га Савета СССР двух скліканняў. 

Самаадданая праца нашага земляка ацэ- 
нена па заслугах. Аляксандр Піліпавіч Ба- 
рысаў узнагароджаны чатырма ордэнамі 
Леніна, двума ордэнамі Працоўнага Чырво- 
нага Сцяга, многімі медалямі. Яму прысво-
ена высокае звание Герой Сацыялістычнай 
Працы. У 1961 годзе за ўдзел у важнейшых 
навуковых работах у галіне развіцця савец- 
кай металургіі А.П. Барысаву прысвоена 
таксама званне лаўрэата Дзяржаўнай прэміі. 

Такі працоўны шлях нашага земляка 
Аляксандра Піліпавіча Барысава. 

М.Ф. Мельнікаў. 

пер тут, на рабочым месца, чамусьці ўспом- 
ніліся дзіцячыя гады, калі марыў стаць шах- 
цѐрам або лѐтчыкам. Ды старэйшы брат Па-
вел паклікаў да сябе на цэментны завод, які 
тады яшчэ толькі будаваўся. 3 пісьмом брата, 
быццам з пропускам, упершыню пераступіў 
парог заводскага цэха - вялікага, шумнага. 
Тут нібы аглушыла - стаяў нейкі час ў 
нерашучасці. 

—Смялей, браток, не палохайся. 
Юнак не адразу зразумеў што звяртаюц- 

ца да яго. А калі зразумеў, усміхнуўся. Так 
адбылося яго першае знаѐмства з калекты- 
вам цэментнікаў... 

А зараз ѐн ужо ветэран прадпрыемства, 
персанальны пенсіянер. У кішэні бестэрмі- 
новы пропуск на камбінат і пасведчанне ма- 
шыніста-інструктара. 
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Упэўненай хадой гаспадара крочыць Іван 
Іванавіч усцяж 170-метровай печы. Нале «га- 
лоўцы», нібы штурман і рулявы на 
капітанскім мосціку акіянскага лайнера, 
стаялі двое: за пультам кіравання малады 
машыніст Анатоль Белавусаў, а за штурвалам 
мазутных фарсунак - яго памочнік Яўген 
Жандараў. Абодва - былыя вучні Івана 
Іванавіча. Магілѐўцаў паназіраў за іх 
дзеяннямі і заспакоена адзначыў: «Малайцы, 
усѐ ідзе добра». 

Узяў шчыток, зазірнуў унутр печы. Там 
шугала полымя. 

Ветэран накіраваўся на суседні ўчастак. 
Рабочыя кожнай брыгады радасна суст- 

ракаюць прыход машыніста-інструктара. 
— Мне проста пашанцавала, што з пер- 

шых дзѐн трапіў вучнем да такога майстра, 
— гаворыць пра Магілѐўцава малады ма- 
шыніст А. Белавусаў. — Чалавек ѐн незвы- 
чайны. Нястомны працаўнік, выдатны на- 
стаўнік, усѐ раскажа, навучыць, пакажа. 

— Ён не баіцца цяжкасцей, можа ўзяць на 
сябе адказнасць, пайсці дзеля справы на 
рызыку, вядома, узважаную і абдуманую, — 
уступае ў размову майстар Віктар Вацура. 
— Памятаю, аднойчы абвалілася футароўка 
ў час абпалу. Мы ўсе разгубіліся, не ведалі, 
што рабіць, а Магілѐўцаў... 

Так, быў такі выпадак, Іван Іванавіч не 
разіубіўся, хоць становішча было складаным. 
Можна было загасіць печ на суткі, каб асты- 
ла, потым устанавіць футароўку і зноў рас- 
паліць. Але ж тады непазбежна сарваўся б 
графік выканання не толькі сутачнага, але і 
месячнага задания. Як быць? Як пазбегнуць 
страты часу? Магілѐўцаў прыняў рашэнне. Ён 
гіапрасіў прынесці валѐнкі, ватоўку, шапку- 
вушанку, пачакаў, пакуль спадзе тэмперату- 
ра да цярпімага ўзроўню, і адважна нырнуў у 
гарачую печ. Праз нейкі час яго змяніў па- 
мочнік, які ўжо бачыў, што і як трэба рабіць. 
Потым яшчэ раз пайшоў Магілѐўцаў. 

I не суткі спатрэбіліся на ўхіленне ава- 
рыйнай сітуацыі, аўсяго паўтары гадзіны. У 
печы зноўзагудзела полымя. I тады Іван Іва- 
навіч сказаў маладому машыністу: 

—На фронце, браток, траплялі і не ў та-
кое пекла. I заўжды пераможцам выходзіў 
той, хто не губляўся ў цяжкую хвіліну. 

Яго ваенная біяграфія таксами багата на 
рызыку, няпростыя сітуацыі і рашэнні. 

Магілѐўцаў удзельнічаў у баях пад Ста- 
лінградам, Варонежам, Курскам... Аднойчы 
на пазіцыю палка, дзе ѐн быў сувязістам, 
рухаўся цэлы сталѐвы «звярынец» - фашыс- 
цкія «тыгры», «пантэры». Вакол усѐ было 
ахутана дымам ад разрываў бомб, снарадаў. 3 
каманднага пункта прыбег сувязны. «Ма- 
гілѐўцаў, да камандзіра дывізіі!». Пабег, ад- 
рапартаваў аб прыбыцці, а той пытае: 

—Чаму гэта гвардыя сагнулася? 
—Звычка такая, таварыш палкоўнік. Мы 

ж сувязісты. 
—Трымацца трэба бадзѐра, не гнуцца пе- 

рад небяспекай. Падцягніся, выпрамся і стань 
ва ўвесь рост. 

Гэта была прэлюдыя да загаду - Магілѐў- 
цаву неабходна было замяніць загінуўшага 
камандзіра ўзвода і забяспечыць надзейную 
сувязь з артылерыяй узаемадзеяння, страл- 
ковымі батальѐнамі. 

Пад безупынным абстрэлам гублялася 
сувязь, радзелі рады тэлефаністаў. I Магі- 
лѐўцаву самому давялося адправіцца на 
ліквідацыю пашкоджання кабеля на небяс- 
печным участку боя. 

На шляху трапіўся нямецкі танк. Магі- 
лѐўцаў не спалохаўся. Спачатку даў аўтамат- 
ную чаргу, каб адсекчы пяхоту, потым шпур- 
нуў процітанкавую гранату. «Тыгр» закру- 
ціўся на адной гусеніцы, задыміў. 

— «Наперад!» — скамандаваў самому 
сабе Магілѐўцаў. Выскачыў з траншэі. Бег, 
падаў, страляў, ускокваў зноў. А вось і месца 
парыву кабеля. Толькі цяпер адчуў боль у 
пальцах. Успомніў што яшчэ ў самым пачат- 
ку боя пры артылерыйскім абстрэле аско- лак 
снарада ўпіўся ў левую руку. Каб злу- чыць 
канцы перабітага провада, Магілѐўцаў 
сціснуў іх зубамі. 

Прыйшоў пасля бою да камандзіра з дак- 
ладам, а ѐн, аказваецца, усѐ бачыў сам, быў 
задаволены. 

— Не спалохаўся ты, не сагнуўся перад 
небяспекай. Будзеш так заўжды дзейні- чаць 
— будзеш пераможцам. Сѐння твой учынак 
забяспечыў поспех палка. 

Грудзі Магілѐўцава ўпрыгожыла першая 
ў яго жыцці ўрадавая ўзнагарода - ордэн 
Чырвонай Зоркі. Другі ордэн Магілѐўцаў 
атрымаў за бітву на Вісле. Ужо ў якасці раз- 
ведчыка. 
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Перад дывізіяй была пастаўлена задача 
захапіць пераправу, стварыць плацдарм для 
масавага прарыву абароны праціўніка. На- 
шаму камандаванню невядомы былі сілы 
ворага. Узнікла неабходнасць правесці раз-
ведку, захапіць «языка». 

Трупа смельчакоў пасля ўдалай перапра- 
вы нечакана аказалася перад носам праціўні- 
ка. Прайсці ціха не ўдалося. Завязаўся бой. 
Іван Магілѐўцаў шгіурнуў на пазіцыю ворага 
звязку гранат, ускочыў у траншэю і аказаўся 
літарал ьна на плячах у двух гітлераўцаў. Ад- 
наго аглушыў прыкладам, другога падмяў 
пад сябе, абяззброіў і вывеў на брусцвер. 
Палоннага яфрэйтара падхапілі 
сябры-разведчыкі. 

Калі пачалі адыходзіць, каб даставіць 
«языка» у штаб, немцы апамяталіся, распа- 
чалі страляніну з мінамѐтаў, пайшлі ў кон-
тратаку. Але Іван Магілѐўцаў ужо 
заканапаціў прабітыя асколкамі дзіркі ў 
лодцы і пад прыкрыццем сваіх таварышаў 
пераправіў немца на другі бераг. Так на 
грудзях разведчыка заззяў ордэн Славы III 
ступені. Уручаючы ўзнагароду, камандзір 
дывізіі спытаў: 

—Ну як, гвардыя не гнецца? 
—Ніколі, таварыш генерал. 
Потым былі крывавыя баі на Одэры, дай- 

шоў да Берліна. Колькі было пройдзена да- 
рог, колькі смерцяў сяброў перажыта, а сло- 
вы камдыва не забываліся. Яны сталі своеа- 
саблівым дэвізам на ўсѐ жыццѐ: не згінацца. 

Пасля дэмабілізацыі Магілѐўцаў вярнуў- 
ся на тую дарогу, адкуль пачынаўся яго пра- 
цоўны шлях да вайны. Яго прызначылі ма- 
шыністам вярчальнай печы. 

Не ўсѐ ішло гладка ў цэху абпалу. Печы 
рэканструявалі, а аддачы, якой чакалі, не 
было. Быў брак, перарасход паліва. У чым 
справа? Каля печы завіхаліся інжынеры і 
тэхнікі, бывалыя машыністы. 

Спрабавалі самыя розныя варыянты, аб- 
мяркоўвалі шмат усялякіх прапаноў. Падаў 
голас і Магілѐўцаў. 

—Усѐ, мне здаецца, залежыць ад тэмпе- 
ратуры і колькасці паветра, якое падаецца ў 
печ. 

Ён падыйшоў да засланкі вентылятара, 
перавѐў рычаг на адно дзяленне. Агонь у 
печы гіаярчэў. Браку стала менш, пабольша- 
ла паўнацэннага клінкеру. Прайшоў дзень, 
другі, трэці. Усѐ складвалася добра. 

Яшчэ і яшчэ раз правяраў Магілѐўцаў 
свае разлікі.Паступова павялічваў падачу 
паліва, уносіў змены ў рэжым паступлення 
паветра. I неўзабаве зразумеў, што аказаўся 
на правільным шляху. Іван Іванавіч першым 
дабіўся перавышэння праектнай магутнасці 
печы. Але і тэта не задавальняла яго: поспех 
аднаго мала значыць для цэха, для ўсяго 
прадпрыемства. Магілѐўцаў перадаваў свой 
вопыт таварышам, выступіў ініцыятарам 
спаборніцтва за высокую прадукцыйнасць 
працы на кожным рабочым месцы. 

За дасягненне высокіх паказчыкаў у ас- 
ваенні вытворчых магутнасцей І.І. Магілѐў- 
цаву ў 1958 годзе присвоена звание Героя 
Сацыялістычнай Працы. 

... Перагортваючы старонку за старонкай 
своеасаблівую «кнігу памяці», Іван Іванавіч 
разумеў што яму трапіліся ў жыцці добрыя, 
зычлівыя людзі: школьныя настаўнікі, май- 
стры вытворчага навучання, армейскія ка- 
мандзіры. А колькі добрага зрабілі для яго 
кіраўнікі цэха, старшыя майстры? Асабліва 
першы яго рабочы настаўнік Карней Прако- 
павіч Карпаў які па-бацькоўску цѐпла і кла- 
патліва вучыў яго сакрэтам абпалу клінкера. 

Такія, як Карней Пракопавіч, дапамагалі 
яму ўзняцца да вяршыні прафесійнага май- 
стэрства. Цяпер жа ѐн сам вучыць маладых. 

Вучыць Іван Іванавіч можа добра, асаб- 
ліва тых, хто хоча вучыцца Старанным і 
вельмі ўважлівым вучнем аказаўся, на- 
прыклад, Віктар Вацура. Ён разумеў машы- 
ніста, хутка вывучыў-апаратуру, тэхналогію 
абпалу. 

Да кожнага навічка ў Магілѐўцава свой 
падыход. Перш за ўсѐ гэта дабразычлівасць, 
павага да чалавека, даверлівасць. 

Дваццаць вучняў было ў Івана Іванавічц. 
I ўсе дваццаць сталі майстрамі вогненнай 
прафесіі. Сярод іх - машыністы вярчальных 
печаў А.Дз. Гатоўчык, Д.П. Кліменка, А.М. 
Белавусаў і шмат іншых. У кожнага з іх цяпер 
свае вучні. 

Ведаюць Магілѐўцава і ў суседняй 
Польшчы, дзе ѐн удзельнічаў у пуску і асва- 
енні цэментных заводаў, перадаваў рабочым 
сваѐ майстэрства. Ведаюць у Камянец-Па- 
дольску, Ваўкавыску і іншых гарадах. 

Г.А. Баршчэўскі. 
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Вызначыліся працай 

Настаўніца-гераіня 

МАНІНА Алена Іванаўна, 
нарадзілася 10.10.1922 г. у в. Дзягавічы. 
Герой Сацыялістычнай працы (1968). Звание 
Героя присвоена за заслугі ў навучанні і 
выхаванні вучняў. 

Малодшая ў сям’і, яна была любіміцай 
маці, аднак пры гэтым яе залішне не песцілі. 
Лена з дзяцінства привыкла да працы і ў 
многім дапамагала бацькам. 

Закончыўшы сямігодку, Алена паступі- 
ла ў Мсціслаўскае педагагічнае вучылішча і 
паспяхова яго закончила. Прызначэнне на 
работу атрымала ў Мінскую вобласць. Там 
выйшла замуж за добрага чалавека. Жыць бы 
ды жыць маладым. Але ў мірнае жыццѐ 
ўварвалася вайна. 

Вѐску, дзе жыла Алена Іванаўна, акупа- 
валі фашисты. Муж Манінай і два яго бра- ты 
сталі сувязнымі партызан. Тэта было вельмі 
небяспечна, аднак падполынчыкі менш за ўсѐ 
думалі пра сябе. Яны змагаліся з ненавісным 
ворагам, каб абараніць сваю зямлю, сваіх 
дзяцей ад чужаземнага рабства. 

Бяда прыйшла нечакана. Мужа Алены і 
яго братоў схапілі гестапаўцы. Хтосьці вы- 
сачыў, данѐс. Яны загінулі ў засценках гес- 
тапа, не выдалі партызан. 

Каб не стаць ахвярай гестапа, Алена Іва- 
наўна вымушана была пакінуць вѐску. Разам 

 

А.Л. Маніна сярод вучняў. 

са сваім вучнем, Колем Станкевічам, пай- 
шла да партызан. Пайшла, каб стаць развед- 
чыцай, распаўсюджваць па вѐсках лістоўкі. 
Але гэтага мала здавалася жанчыне. I яна 
дасканала вывучыла падрыўную справу. Так 
у партызанскай брыгадзе імя Куйбышава 
Мінскай вобласці стала адным мінѐрам 
больш. 

Алена Маніна часта выходзіла на ды- 
версіі, з сябрамі падрывала чыгуначнае па- 
латно, мініравала дарогі. У лясах Бабруйш- 
чыны сустрэла Алена Іванаўна наступаючых 
байцоў Чырвонай арміі. 

Пасля вызвалення ад фашыстаў зноў 
працавала ў школе. А як цяжка было праца- 
ваць! Hi школьных будынкаў, ні падручні- 
каў, ні паперы. Ды ці толькі гэта? Яна, на- 
стаўніца, былая партизанка, у першую пас- 
ляакупацыйную врсень хадзіла басанож аж 
да першых замаразкаў. 

Вельмі прыцягвала А. Маніну работа з 
сіротамі, дзецьмі, у якіх вайна адабрала 
бацькоў. Некаторыя з іх у гады вайны і пасля 
яе не ведалі нават, што такое мацярынс- кая 
ласка. Любоў да такіх дзяцей прывяла Алену 
Іванаўну ў Парэчанскую школу-інтэрнат 
Гродзенскай вобласці. Тут выхоўвалася шмат 
дзяцей з фізічнымі і псіхічнымі недахопамі. 
Нялѐгкай была работа педагогаў. Акрамя 
ведаў па педагогіцы, патрабавалася 
дасканала ведаць псіхалогію такіх дзяцей, 
асновы медыцыны. Зноў давялося садзіцца за 
вучобу. Скончыла Гродзенскі педагагічны 
інстытут. 

Праца сапраўднага педагога заўсѐды дае 
добры плѐн. Многія яе вучні і цяпер пішуць 
пісьмы сваѐй настаўніцы, дзякуюць за шчод- 
расць яе душы, патрабавальнасць. А ў маі 
1967 года з’ехаліся на сустрэчу былыя вы- 
пускнікі школы-інтэрната, некаторыя - з се- 
м’ямі. Колькі хвалюючых сустрэч, успамі- 
наў! Вялікая гэта была радасць для педагога 
— сустракацца з вучнямі, якіх яна выха- вала, 
дапамагла знайсці правільную дарогу ў 
вялікае жыццѐ! Іх шчаслівыя лѐсы-вынік яе 
штодзѐннай працы ў сценах школы. 
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У 1968 годзе Алена Іванаўна Маніна, 
наша зямлячка, першай з педагогаў Беларусі 

была ўдастоена высокага звания Героя Са- 

Слаўны жыццѐвы шлях 

МАРОЗАЎ Міхаіл Васілевіч, 
нарадзіўся ў в. Каранед. Герой 
Сацыялістычнай Працы. Скончыў Данецкі 
політэхнічны інстытут. Працаваў на шахтах 
Данбаса. 

Міхаіл Васілевіч Марозаў нарадзіўся ў 
сям’і селяніна. Цяжка жылося мнагадзетнай 
сям’і. Не хапала абутку і адзення. Не кожны 
дзень на стале быў хлеб. Аднак дзяцей бацькі 
імкнуліся вывучыць. Міша Марозаў пайшоў 
у школу, скончыў сем класаў. Трэба было 
выбівацца на свой жыццѐвы шлях. 

У 1930 годзе шаснаццацігадовым юнаком 
прыехаў Міша ў Данбас. На шахце № 3 «Ка- 
пітальная» ѐн быў самым маладым будаўні- 
ком. 

Мінуў год, і яго пацягнула ў шахту. Стаў 
вучнем слесара, адначасова паступіў на раб-
фак. Тут, на рабочим факультэце, вечарамі 
набываў веды. А пасля, параіўшыся са ста- 
рэйшымі таварышамі, паступіў у Данецкі 
політэхнічны інстытут. Вучыўся і працаваў. 
Разгружаў з вагонаў на станцыі абсталяван- 
не, іншыя грузы, нагружаў вугаль у вагоны. 
Жыццѐ ў такім рытме было надзвычай 
цяжкім, але вучобу не кінуў. 

Дыплом горнага інжынера дазволіў 
Міхаілу Васілевічу Марозаву ўзначаліць 
горназдабыўны ўчастак на адной з шахт тра-
ста «Краснадонвугаль». 

Грымнула Айчынная вайна. Міхаіл Васі- 
левіч стаў камандзірам агнявога ўзвода ў 
артылерыйскім палку. Двойчы артылерыс- 
ты сумесна з пехацінцамі вялі ўпартыя баі з 
ворагам за станцыю Лазавую, двойчы выз- 
валялі яе ад гітлераўцаў. Зацяжныя баі за- 
вязаліся за вѐску Кіпцеўка. Пераўзыходзя- 
чымі сіламі пяхоты і танкаў праціўнік ад- 
нойчы атакаваў савецкіх пехацінцаў. Пасля 
ўпартага бою нашы воіны пачалі адыходзіць. 
У жывых не засталося ніводнага камандзі- 

цыялістычнай Працы. Гэты вялікі гонар за- 
служаны ўсім яе баявым і працоўным жыц- 
цѐм. 

М. Ф. Мельнікаў. 

ра. Тады на дапамогу пехацінцам кінуўся 
Міхаіл Марозаў і камандзір узвода сувязі 
артпалка. Яны спынілі байцоў і павялі іх у 
контратаку. Уварваліся ў вѐску, але сіл ака- 
залася мала, каб яе ўтрымаць. Гітлераўцы 
акружылі смельчакоў. Савецкія байцы муж- 
на адбіваліся ад насядаўшых з усіх бакоў 
фашыстаў. Калі боепрыпасы скончыліся, 
пайшлі на прарыў. У гэтым баі Міхаіл Ма- 
розаў атрымаў ранение. 

Болын Міхаілу Васілевічу ваяваць не 
давялося. Яго адклікалі з арміі і зноў на- 
кіравалі ў Краснадон на шахты. Пазней М.В. 
Марозаў арганізоўваў здабычу вугалю ў 
Сярэдняй Азіі. 

Ішла вайна. Сярэдняя Азія станавілася 
галоўнай вугальнай базай Савецкага Саюза. 
Міхаіл Васілевіч на сваім участку рабіў усѐ 
магчымае, каб даць нагара як мага болын 
каменнага вугалю. 

1943 год. Чырвоная армія прагнала фа- 
шыстаў з Данбасу. Вызвалены легендарны 
Краснадон. Тут у дні акупацыі дзейнічала 
гераічная падпольная маладзѐжная аргані- 
зацыя «Маладая гвардыя». На Краснадон- 
скія шахты вярнуўся Марозаў галоўным 
інжынерам траста «Бокавантрацыт». Ён 
умела арганізоўваў работу шахцѐраў. Праз 
дваццаць гадоў вопытнага інжынера прыз- 
начылі ўпраўляючым траста. Тэта было вы- 
сокае давер’е кадраваму шахцѐру. Мільѐн 
дзвесце тысяч тон вугалю звыш плана сямі- 
годкі - такі працоўны подзвіг шахцѐраў тра-
ста. 

Партыя і ўрад высока ацанілі працу шах- 
цѐраў. Траст быў узнагароджаны ордэнам 
Працоўнага Чырвонага Сцяга, каля двухсот 
яго работнікаў атрымалі ордэны і медалі. 
Тры з іх, у тым ліку М.В. Марозаў, удастое- 
ны звания Героя Сацыялістычнай Працы. 
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Даючы адказ на пісьмо з музея, М.В. 
Марозаў напісаў: «Няхай маладыя людзі 
сѐнняшняга дня ніколі не адступаюць перад 
цяжкасцямі і смела працягваюць слаўныя 
традыцыі. Вучыцца і працаваць, працаваць і 
вучыцца - гэта галоўнае ў нашым жыцці». 

Міхаіл Васілевіч Марозаў узнагароджа- 

ны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, 
«Знак Пашаны», медалямі «За працоўную 
доблесць», «За працоўную адзнаку», мае тры 
ступені знака «Шахцѐрская слава». Ёсць і 
баявыя ўзнагароды. 

М.Ф. Мельнікаў. 

Яму ўдзячны многія будаўнікі 

ЦЫТОВІЧ Мікалай Аляксандравіч  
нарадзіўся26.5.1900г.ув. Бель 1-я, вучоныў 
галіне механікі грунтоў, геамеханікі фунда- 
ментабудавання і інжынернай геалогіі. 
Член-карэспандэнт АН СССР (1943), док- тар 
тэхнічных навук (1930). Герой Сацыя- 
лістычнай працы (1980). Лаўрэат дзяржаў- 
най прэміі СССР (1950). Заслужаны дзеяч 
навукі і тэхнікі РСФСР (1952). 

Скончыў Ленінградскі інстытут грамад- 
зянскіх інжынераў (1927). 3 1940 г. прафе- 
сар, загадчык кафедры Ленінградскага інжы- 
нерна-будаўнічага інстытута, у 1947—1953 
гг. старшыня ПрэзідыумаЯкуцкага філіяла 
АН СССР, з 1952 г. загадчык кафедры Мас- 
коўскага інжынерна-будаўнічага інстытута. 
Удзельнік і кіраўнік навуковых экспедыцый 
па вывучэнню месцаў буйнога прамыслова- 
га будўніцтва, у тым ліку Беларускага Па- 
лесся. 

Імя Мікалая Аляксандравіча Цытовіча 
добра вядома спецыялістам-будаўнікам. Ён 
займаўся механікай мѐрзлых грунтоў, стаў 
віцэ-прэзідэнтам міжнароднай арганізацыі па 
механіцы грунтоў. 

Вельмі складанай была праблема будаў- 
ніцтва ваўмовах Запаляр’я. Будынкі, узве- 
дзеныя на вечнай мерзлаце, рушыліся. I вось 
маладому вучонаму даручылі падрыхтаваць 
праект будаўніцтва доменнай печы ў 
Пятроўску-Забайкальскім Чыцінскай воб- 
ласці. Былі сотні разлікаў, чарцяжоў. М.А. 
Цытовіч з пастаўленай задачай справіўся 
выдатна. Домна была пабудавана і стаяла 
трывала, хаця была ўзведзена ў зоне вечнай 
мерзлаты, і ў ніжняй яе частцы тэмпература 
дасягала амаль паўтары тысячы градусаў. 

У канцы першай пяцігодкі, праз 7 год 
пас- ля ўзвядзення домны, выйшла ў свет 
першая капітальная навуковая праца М.А. 
Цы- 

товіча «Механіка грунтоў». Выкладчыкі і 
студэнты будаўнічых навучальных устаноў 
атрымалі першы ў гісторыі краіны 
падручнік па гэтай праблеме, а будаўнікі - 
кіраўніцтва да дзеяння. Кніга вельмі 
дапамагала будаўнікам поўначы, якія 
ўзводзілі гарады, электрастанцыі. Удзячны 
былі вучонаму будаўнікі Брацка і 
Усць-Ілімска, Сургута і Магадана, 
Вілюйскай ГЭС. 

2 чэрвеня 1980 года Мікалаю Аляксанд- 
равічу Цытовічу присвоена звание Героя 
Сацыялістычнай Прады. Яму тады споўні- 
лася 80 год. Праца яго адзначана многімі 
высокімі ўзнагародамі Радзімы. Першы ор- 
дэн Леніна ѐн атрымаў у 1942 годзе за рас- 
працоўку доўгачасовых абарончых збуда- 
ванняў у блакадным Ленінградзе, за кіраў- 
ніцтва іх будаўніцтвам. Яшчэ двума ордэ- 
намі Леніна, ордэнамі Працоўнага Чырвонага 
Сцяга і «Знак Пашаны», двума ордэнамі 
Чырвонай Зоркі і многімі медалямі 
ўзнагароджаны Мікалай Аляксандравіч. 

Яго праца «Механіка грунтоў» шмат 
разоў перавыдавалася ў СССР, перакладзе- 
на на многія замежныя мовы. 3 многіх краін 
ішлі ў Маскву станоўчыя водгукі аб работах 
прафесара М.А. Цытовіча. Выдатнага 
вучонага помняць выкладчыкі і студэнты 
Чэхіі і Славакіі, Полынчы, Югаславіі, Ру- 
мыніі, Канады, Індыі, Англіі, дзе яму даво- 
дзілася выступаць з лекцыямі. 

М. А. Цытовіч пабываў у нашым горадзе. 
Ён глыбока цікавіўся гісторыяй нашага краю. 

Ён нарадзіўся ў вѐсцы Бель-1, за 5 кіла- 
метраў ад нашага горада. У Маляцічах у 
юнацтве Мікалай Цытовіч працаваў настаў- 
нікам. А на будаўніцтве чыгункі Орша— 
Горкі—Крычаў—Клімавічы працаваў яго 
брат Аляксандр, які затым стаў інжынерам і 
працаваў у Сярэдняй Азіі. Тут нарадзіліся і 
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яго браты: Пѐтр, гідрабудаўнік, які загінуў у 
баях з фашыстамі пад Ленінградам, Іван, 
інжынер-суднабудаўнік. Чатыры браты - 
выдатныя інжынеры, патрыѐты сваѐй Радз- 
імы. Іх маці, Варвара Аляксееўна, была на- 
стаўніцай. 

Многія інжынеры і вучоныя былі вуч- 
нямі М.А. Цытовіча. Ён адкрыў перад імі 
шлях у навуку, абагаціў ведамі і навыкамі 
асноў прамысловага будаўніцтва ў цяжкіх 
умовах вечнай мерзлаты. I калі будзеце вы ў 
Магнітагорску, Керчы, Днегірагіятроўску - 
ведайце, што металургічныя камбінаты і ў 
гэтых, і іншых гарадах стаяць на трывалых 

Яны ўзнагароджаны 

ОРДЭНАМ  ЛЕНІНА 

АНІСАВА Феня Сцяпанаўна, 
звеннявая па вырошчванні кукурузы калгаса 
«Іскра». 

падмурках, пабудаваных пры актыўным 
удзеле тэарэтыка і практыка, члена-карэс- 
пандэнта Акадэміі навук СССР М.А. Цыто- 
віча, які ўзначальваў кафедру механікі грун- 
тоў, асноў і падмеркаў МІБІ імя В.В. Куй- 
бышава ў Маскве. 

М.А. Цытовіч пісаў нам: «Шчыра жадаю 
я сваім землякам-беларусам вялікіх поспе- 
хаў у працы, навуцы і жыцці, а ў мяне назаў- 
сѐды застанецца самы светлы ўспамін аб 
сумленным, працавітым народзе Беларусі, 
пра мае дзіцячыя гады, праведзеныя неда-
лѐка ад Крычава ў вѐсцы Бель»... 

М.Ф. Мельнікаў. 

БЛІННІКАЎ Сямѐн Мацвеевіч, на- 
чальнік участка пуці. 

БЯЗБАБІЧ Іван Рыгоравіч, 
машыніст паравознага дэпо. 

 

І.Р. Бязбабіч сярод піянераў, 1967 г. 

598 
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ВАСЬКІН Віктар Міхайлавіч, 
трактарыст калгаса «Перамога». 

ВАРАБ’ЁЎ Якаў Васілевіч, 
трактарыст саўгаса «Крычаўскі». 

ВОЛКАУ Кузьма Акімавіч, 
машыніст паравознага дэпо. 

 

Ц.І. Жарыкаў. І.І. Кашанскі. 

 

ГАЛУЗАУладзімір Аляксеевіч, 
дырэктар цэментна-шыфернага камбіната. 

ГРЫПА Віктар Спірыдонавіч, 
дарожны майстар Крычаўскай дыстанцыі 
пуці. 

ДЗЯНІСАУ Аляксандр Макаравіч, 
начальнік дэпо. 

ЖАРЫКАЎ Цімафей Іванавіч, 
бры- гадзір калгаса «Памяць Леніна». 

ЗОНТАЎ Мікалай Яфрэмавіч, ма- 
шыніст цэментных млыноў 

цэментна-шыфернага камбіната. 
ІВАНЕНКА Кліменцій Ціханавіч,  
намеснік начальніка дыстанцыі пуці. 
ІСКАРОЎ Мікалай Еўдакімавіч, 

брыгадзір клейшчыц завода 
гумава-тэхнічных вырабаў. 

КАПІАНСКІ Іван Іванавіч, 
камбайнер калгаса імя Карла Маркса. 

КАРНЕЕВА Алена Цімафееўна, 
брыгадзір клейшчыц завода 
гумава-тэхнічных вырабаў. 

КІЯВЩКАЯ Капіталіна 
Мікалаеўна,дырэктар СШ № 3. 

КУРЦІКАЎ Міхаіл Сямѐнавіч, 
дырэктар СШ№ 1. 

ЛАБУШКІН Сяргей Фѐдаравіч, 
трактарыст калгаса імя XXII з’езда КПСС. 
НІКАЛАЕВА Аксіння Рыгораўна, на- 

стаўніца СШ № 1. 
ПАДЛЯГАЕЎ Мітрафан 

Максімавіч, машыніст паравознага дэпо. 
ПЕРАМОТАЎ Андрэй Кандратавіч,  
машыніст сыравінных млыноў 

цэментна-шыфернага камбіната. 

 

А.Р. Нікалаеваз вучнямі. 
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САЛАЎЁЎ Васіль Восіпавіч, машыніст 
экскаватара цэментна-шыфернага камбіната. 

СЁМІН Аляксей Майсеевіч, начальнік 
склада паліва паравознага дэпо. 

СІЛКІН Міхаіл Іванавіч, намеснік на- 
чальніка дыстанцыі пуці. 

СТАВЕР Алег Іванавіч, дырэктар цэмен-
тна-шыфернага камбіната. 

ТАРАТЫНАЎ Мікалай Ільіч, дарожны 
майстар дыстанцыі пуці. 

ЧУГАРАЎ Міхаіл Максімавіч, старшы- 
ня калгаса «Памяць Леніна». Узнагароджаны 
таксама ордэнамі Кастрычніцкай рэвалюцыі і 
«Знак Пашаны». 

ОРДЭНАМ КАСТРЫЧНІЦКАЙ 
РЭВАЛЮЦЫІ 

АЎСЯННІКАЎ Іван Арсенавіч, тракта- 
рыст калгаса «Звязда» (1971). 

АЛЯКСЕЕНКА Міхаіл Міхайлавіч, 
звеннявы калгаса «Памяць Леніна» (1982). 

ГАМУЛЕНКА Таццяна Уладзіміраўна, 
даярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1986). 

ІЛЬЯШЭНКА Іван Майсеевіч, ма- 
шыніст лакаматыўнага дэпо (1971). 

КУХАРЭНКА Міхаіл Маркавіч, загад- 
чык жывѐлагадоўчай фермы калгаса «Пера- 
мога» (1971). 

КАЛАЧОЎ Аляксандр Макаравіч, ды-
рэктар саўгаса «Крычаўскі» (1975), узнага- 
роджаны таксама ордэнам «Знак Пашаны». 

ЛАСОЎСКІ Ігар Васілевіч, трактарыст 
саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

М.М. Чугураў. П.З. Мухамедрыкаў. 

ЛОГВІНАЎ Уладзімір Сцяпанавіч, 
трактарыст саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

МАЙСТРАЎ Міхаіл Трахімавіч, токар 
завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР 
(1971). 

МУДРАЧЭНКА Аляксандр Піліпавіч, 
трактарыст калгаса «Памяць Леніна» (1975).     

МУХАМЕДРЫКАЎ Павел Зянонавіч, 
брыгадзір калгаса «Ленінскі заклік» (1978). 

МАНЧАНКА Міхаіл Аляксандравіч, 
машыніст лакаматыўнага дэпо (1986). 

НЕДАСЕКА Фѐдар Васілевіч, вальцоў- 
шчык завода гумава-тэхнічных вырабаў. 

РЫБЧЬІНСКІ Васіль Ануфрыевіч, 
трактарыст калгаса «Ленінскі заклік» (1976). 

ЦЫКАЛЕНКА Васіль Нічыпаравіч, 
вадзіцель аўтабазы трэста «Крычаўсельбуд» 
(1971). 

ОРДЭНАМ «ДРУЖБЫ НАРОДАЎ» 

БАБРОЎ Леанід Сямѐнавіч, машыніст 
лакаматыўнага дэпо Крычаў. 

ВАЛЧАЦКІ Мікалай Стафанавіч, ма- 
шыніст печаў вытворчага аб’яднання «Кры- 
чаўцэменташыфер» (1986). 

ВАРАБ’ЁЎ Якаў Васілевіч, механізатар 
саўгаса «Крычаўскі» (1986). 

ГАПАСЮК Фѐдар Сцяпанавіч, вадзі- 
цель аўтамабіля аўтакалоны № 2441                        
г. Крычаў». 

ЗАЙЦАВА Ганна Васілеўна, даярка 
калгаса «Сацыялістычны шлях» (1986). 

КАРАГОДАВА Тамара Сцяпанаўна, 
дырэктар СШ № 5 г. Крычаў. 

КЛІМЯНКОЎ Дзмітрый Пракопавіч, 
машыніст печаў вытворчага аб’яднання 
«Крычаўцэменташыфер» (1980). 

ЛОСЕЎ Аляксандр Патапавіч, тракта- 
рыст-машыніст міжраѐннага ўпраўлення 
асушальных і арашальных сістэм (1986). 

ПРУДНІКАВА Любоў Лукінічна, 
загадчыца фермы калгаса «Запаветы Ільіча» 
(1986). 

СЯМЁНАЎ Аляксандр Віктаравіч, ма- 
шыніст печаў вытворчага аб’яднання «Кры- 
чаўцэменташыфер». (1986). 

ХАРУНЖЫ Мікалай Міхайлавіч, ме- 
ханізатар саўгаса «Дзягавічы» (1986). 
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ЧЫЖОВА Марыя Цярэнцеўна, бры- 
гадзір фармоўшчыкаў завода жалезабетон- 
ных вырабаў трэста «Крычаўсельбуд» 
(1981). 

ШКУНДЗЯНКОЎ Міхаіл Пятровіч, 
звеннявы калгаса «Запаветы Леніна» 
(1982). 

ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА 
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

АБЯРЭМКА Мікалай Сямѐнавіч, стар- 
шыня калгаса «Запаветы Ільіча» (1981), 
узнагароджаны таксама ордэнам «Знак Па- 
шаны». 

АКАЛІТА Мікалай Захаравіч, вадзі- 
цель аўтамабіля аўтабазы трэста «Крычаў- 
сельбуд» (1971). 

АМЕЛЬЧАНКА Мікалай Ціханавіч, 
майстар Крычаўскага ўчастка спецыяліза- 
ванага рамонтнага ўпраўлення «Спецра- 
монт» (1975). 

АНЦІПЕНКА Васіль Валянцінавіч, 
звеннявы калгаса «Ударнік» (1972). 

АНТАНЕНКА Антаніна Аляксандраў- 
на, цялятніца калгаса «Ударнік» (1972). 

АРЛОЎ Уладзімір Лаўрэнавіч, звення-
вы саўгаса «Крычаўскі». 

АРГОНАЎ Іван Сямѐнавіч, трактарыст 
калгаса «Звязда» (1966). 

АСТАПЕНКА Віктар Свірыдавіч, 
трактарыст калгаса «Савецкая Беларусь» 
(1972). 

БАНЧЫКАЎ Віктар Сяргеевіч, дырэк- 
тар камбіната бытавога абслугоўвання на- 
сельніцтва (1986). 

БАРАБОЛКА Уладзімір Сямѐнавіч, 
механізатар калгаса імя Леніна (1989). 

БАРАБОЛКІН Мікалай Давыдавіч, 
машыніст цэментных млыноў цэментнашы- 
фернага камбіната (1977). 

БАРАВІКОВА Вольга Дзмітраўна, 
брыгадзір атэлье камбіната бытавога 
абслугоўвання насельніцтва (1971). 

БАРЫСАЎ Міхаіл Раманавіч, бры- 
гадзір калгаса імя Карла Маркса (1972). 

БЕЛАБРАГІН Антон Антонавіч, стар- 
шыня калгаса «Сацыялістычны шлях» (1958). 

БРЫСІНА Настасся Мікітаўна, бры- 
гадзір дапаможных рабочых будаўнічага 
ўпраўлення № 62 трэста «Крычаўсельбуд» 
(1971) 

БРЫЧЫКАЎ Іван Міхайлавіч, бры- 
гадзір слесараў завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1972). 

БУДАЕВА Нэля Піменаўна, старшы 
аператар Крычаўскай нафтабазы (1981). 

ВАЎЧЫНСКІ Іван Мітрафанавіч, 
старшыня калгаса_«Ленінскі заклік» (1958). 

ВАРАБ’ЁЎ Якаў Васілевіч, звеннявы 
саўгаса «Крычаўскі» (1972). 

ВАСІЛЕНКА Фѐдар Пятровіч, загад- 
чык фермы калгаса «Ленінскі заклік» (1958). 

ВАСІЛЬЕЎ Мікалай Антонавіч, 
нарыхтоўшчык-пашывальшчык гумавых 
вырабаў і дэталяў завода гумавых вырабаў 
імя 50- годдзя БССР (1986). 

ВЕЛІКАНАЎ Іван Мікітавіч, тракта-
рыст калгаса «Вялікі Кастрычнік» (1972). 

ГАЛАЎНЁЎ Сямѐн Міхайлавіч, меха- 
нізатар калгаса «Звязда» (1986). 

ГАМУЛЕНКА Таццяна Уладзіміраўна, 
даярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1981). 
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ГАНЧАРОВА Ніна Восіпаўна, налад- 
чыца-інструктар завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1986). 

ГРЫШУК Віктар Іванавіч, качальнік 
лакаматыўнага дэпо г. Крычаў (1972). 

ГРЫШЧАНКА Дзмітрый Захаравіч, 
звеннявы калгаса «Звязда» (1976). 

ДУДЗІН Сяргей Кузьміч, сталяр Кры- 
чаўскай мэблевай фабрыкі (1976). 

ЖАКАЎ Аляксей Уладзіміравіч, на- 
чальнік цэха Крычаўскага эксплуатацыйна- 
тэхнічнага вузла сувязі (1971). 

ЖЫВІЦКІ Валерый Іванавіч, 
брыгадзір калгаса імя Карла Маркса (1976). 

ІГНАЦЕНКА Генадзь Цімафеевіч, пер- 
шы сакратар Крычаўскага райкома партыі 
(1978), узнагароджаны таксама ордэнам 
«Знак Пашаны». 

ІЛЫНІЧ Тамара Аляксандраўна, звен- 
нявая калгаса «Камунар» (1972). 

ІСАЧАНКА Аляксандра Самуйлаўна, 
звеннявая калгаса імя Суворава (1972). 

ІСКАРОЎ Мікалай Еўдакімавіч, бры- 
гадзір калгаса «Памяць Леніна» (1972). 

КАВАЛЬЧУК Аркадзь Пятровіч, ма- 
шыніст экскаватара цэментна-шыфернага 
камбіната (1976). 

КАЖЭЎНІКАВА Рэма Мікалаеўна, 
урач раѐннай бальніцы (1971). 

КАНАРЭЙКА Мікалай Ісаевіч, тракта- 
рыст калгаса «Ударнік» (1975). 

КАПЫЛОЎ Уладзімір Віктаравіч, уп- 
раўляючы Каранецкім аддзяленнем «Сель- 
гастэхніка» (1971). 

КАПЫЛОЎ Іван Паўлавіч, звеннявы 
калгаса «Звязда»(1976). 

КАРПАЧОЎ Уладзімір Мікітавіч, ка- 

 

валь перасоўнай механізаванай калоны № 9 
трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

КАРПУШКІН Іван Мікалаевіч, стар- 
шыня праўлення раѐннага спажывецкаш та- 
варыства(1976). 

КАТУЛЬКА Архіп Іванавіч, старшы 
дарожны майстар Крычаўскай дыстанцыі 
пуці (1972).  

КРАЎЧАНКА Мікалай Васілевіч, стар- 
шыня калгаса «Сацыялістычны шлях» 
(1976). 

КРАМЯНЕЦКІ Уладзімір Сяргеевіч, 
вадзіцель аўтабазы № 15 г. Крычаў (1971). 

КУЗУБ Іван Нічыпаравіч, упраўляючы 
райаб’яднаннем «Сельгастэхніка» (1976). 

КУЗЬМІК Іван Цімафеевіч, брыгадзір 
калгаса «Запаветы Ільіча (1973). 

КУРБАКА Пѐтр Еўдакімавіч, сталяр 
Крычаўскага мэблевага вытворчага аб’яд- 
нання (1977). 

КУТАРКОВА Ганна Андрэеўна, цялят- 
ніца калгаса «Ударнік» (1976). 

КУЧУК Віктар Фѐдаравіч, старшы вы- 
канаўца работ перасоўнай механізаванай 
калоны № 60 трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

ЛАБУШКІН Сяргей Фѐдаравіч, звен-
нявы калгаса імя XXII з’езда КПСС (1982). 

ЛАПІКАЎ Васіль Васілевіч, наладчык 
пуцявых машын і механізмаў Крычаўскай 
дыстанцыі пуці (1986). 

  ЛАРЫН Іван Максімавіч, даглядчык 
жывел калгаса «Запаветы Леніна» (1972). 

     ЛАХЦІКАЎ Пѐтр Ціханавіч, брыгадзір 
тынкоўшчыкаў перасоўнай механізаванай 
калоны № 9 трэста «Крычаўсельбуд» (1977). 

ЛІПІЦКІ Уладзімір Апанасавіч, ма- 
шыніст лакаматыўнага дэпо г. Крычаў (1981). 

ЛІТРЭЕЎ Мікалай Лявонавіч, 
намеснік старшыні Крычаўскага раѐннага 
аграпрамысловага аб’яднання (1986). 

ЛОСЕЎ Міхаіл Рыгоравіч, рабочы 
Крычаўскага завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1974). 

ЛУК’ЯНЧЫКАВА Ніна Рыгораўна, 
клейшчыца завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1977). 

ЛУЧАКОЎ Апанас Пятровіч, дагляд-
чык жывѐлы калгаса імя Карла Маркса 
(1972). 
 
 
А.П. Кавальчук 
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ЛЮБАВЕНКА Пѐтр Якаўлевіч, элект- 
раманцѐр Крычаўскага раѐна Клімавіцкага 
прадпрыемства электрасетак (1972). 

ЛЮЧКОЎ Мікалай Фаміч, брыгадзір 
саўгаса «Дзягавічы» (1972). 

МАЛЬЧАНКА Сяргей Дзмітрыевіч, га- 
лоўны аграном калгаса «Вялікі Кастрычнік» 
(1978). 

МАРОЗАВА Марфа Апанасаўна, ма- 
шыніст завода жалезабетонных вырабаў 
трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

МАЦКЕВІЧ Яўгенія Лявонаўна, 
калгасніца калгаса «Перамога (1972). 

МЕЛЬНІКАЎ Уладзімір Ларывонавіч, 
слесар спецыялізаванай калоны № 79 трэста 
«Крычаўсельбуд» (1971). 

МУДРАЧЭНКА Аляксандр Піліпавіч, 
звеннявы калгаса «Памяць Леніна» (1972). 

НЕДАСЕКА Фѐдар Васілевіч, вальцоў- 
шчык завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1972). 

ПАЎЛАВА Клаўдзія Паўлаўна, бры- 
гадзір клейшчыц завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1972). 

ПАЎЛАВА Валянціна Іванаўна, звення- 
вая калгаса «Запаветы Леніна» (1972). 

ПАЎЛАЎ Эдуард Пятровіч, трактарыст 
калгаса «Савецкая Беларусь» (1972). 

ПАЛОНСКІ Аркадзь Адольфавіч, на- 
меснік дырэктара цэментна-шыфернага 
камбіната (1975). 

ПАТАПЧЫК Антон Васілевіч, галоўны 
інжынер цэментна-шыфернага камбіната 
(1977). 

ПЕЛАГЕЙКІН Іван Ціханавіч, 
начальнік аддзялення завода гумавых выра- 
баў імя 50-годдзя БССР (1974). 

ПРУДНІКАВА Ніна Якаўлеўна, даяр- 
ка калгаса «Запаветы Леніна» (1975). 

ПЯРФІЛКІН Уладзімір Іванавіч, ма- 
шыніст экскаватара вытворчага аб’яднання 
«Крычаўцэменташыфер» (1981). 

ПЯТРОЎ Іван Трафімавіч, звеннявы 
калгаса імя Карла Маркса (1972). 

РАТАБЫЛЬСКІ Анатоль Пятровіч, 
старшыня калгаса імя Карла Маркса (1972). 

РЫБЧЫНСКІ Васіль Ануфрыевіч, 
трактарыст калгаса «Сацыялістычны шлях» 
(1986). 

САВЕЛЬЕЎ Валянцін Лазаравіч, вадзі- 
цель аўтамабіля аўтакалоны № 2441 г. Кры- 
чаў (1976). 

СІЛКІНА Вольга Пятроўна, старшы 
прадавец магазіна № 8 Крычаўскага гархарч- 
прамгандлю (1977). 

СПЕЛЬНІКАЎ Мікалай Яўцеевіч, вад- 
зіцель аўтабазы № 15 г. Крычаў (1971). 

СЦЯПАНАЎ Яўген Апанасавіч, 
прасаўшчык завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1972). 

СЯДНЁВА Аляксандра Аляксееўна, 
звеннявая калгаса «Запаветы Ільіча» (1972). 

СЯМЁНАВАТаццяна Сямѐнаўна, звен-
нявая калгаса «Сацыялістычны шлях» (1975). 

СЯРГЕЕЎ Васіль Іванавіч, звеннявы 
калгаса «Ленінскі заклік» (1972). 

ТАЛПЫГА Марыя Пятроўна, свінарка 
калгаса «Ленінскі заклік» (1972), 

ТЫШКЕВІЧ Валянціна Піліпаўна, на- 
чальнік лабараторыі завода гумавых выра- 
баў імя 50-годдзя БССР (1972). 

УЛАСЕНКА Зоя Пятроўна, даярка кал-
гаса «Сацыялістычны шлях» (1985). 

ФЕДЧАНКА Васіль Дзмітрыевіч, трак-
тарыст калгаса «Перамога» (1972). 

ФРАЛОЎ Леанід Восіпавіч, трактарыст 
калгаса «Звязда»(1972). 

ХАРУНЖЫ Мікалай Міхайлавіч, звен-
нявы саўгаса «Дзягавічы» (1972). 

ЦЕХАНОЎСКАЯ Тамара Астапаўна, 
загадчыца аддзялення Крычаўскай раѐннай 
бальніцы(1976). 

ЧУБКОЎ Трахім Макаравіч, начальнік 
Крычаўскай дыстанцыі пуці (1976). 

ШАРСНЁЎ Якаў Пятровіч, брыгадзір 
Крычаўскай дыстанцыі пуці (1972). 

ШАТОБА Рыгор Васілевіч, брыгадзір 

Крычаўскай дыстанцыі пуці (1972). 

                                              В.І. Сяргееў 
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ШАХРАЙ Яўген Іванавіч, трактарыст 
калгаса «Камунар» (1976) 

ШМАТКОВА Зоя Парфѐнаўна, загад- 
чыца магазіна Крычаўскага спажывецкага 
таварыства (1971). 

ШУРЛАКОЎ Віктар Аксѐнавіч, бры- 
гадзір цесляроў перасоўнай механізаванай 
калоны № 9 трэста «Крычаўсельбуд» (1981). 

ЯГОРАВА Настасся Піліпаўна, даярка 
калгаса імя Карла Маркса (1972). 

ЯНКОЎСКІ Уладзімір Аляксандравіч, 
прэсаўшчык-вулканізатаршчык завода гу- 
мавых вырабаў імя 50-годдзя БССР (1981). 

ЯЎСЕЕЎ Віктар Васілевіч, трактарыст 
калгаса «Памяць Леніна» (1974). 

ОРДЭНАМ «ЗНАК ПАШАНЫ» 

АГЕЕЎ Васіль Нічыпаравіч, брыгадзір 
трактарнай брыгады 1-й Крычаўскай МТС 
(1958). 

АЗАРАНКА Надзея Рыгораўна, налад- 
чыца-інструктар завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1986). 

АЛЕШЧАНКА Раіса Сямѐнаўна, рабо-
чая мясакамбіната (1977). 

АСІПЕНКА Ганна Яўхімаўна, даярка 
калгаса «Звязда» (1971). 

АСТАНЬКЕВІЧ Марыя Антонаўна, 
намеснік дырэктара сярэдняй школы № 2        
г. Крычаў (1978). 

АЎРАМЕНКА Міхаіл Якаўлевіч, трак-
тарыст калгаса «Запаветы Леніна» (1971). 

БАБІЙ Уладзімір Міхайлавіч, 
вадзіцель аўтамабіля аўтакалоны №2441              
г. Крычаў (1986). 

БАБЫЛЁВАТаццяна Іванаўна, звення- 
вая калгаса «Запаветы Леніна» (1971). 

БАНКАЛАЎ Віктар Аляксандравіч, 
брыгадзір калгаса імя Карла Маркса (1978). 

БАНЧЫКАВА Алена Сцяпанаўна, ра-
бочая мясакамбіната (1981). 

БАРАБОЛКА Уладзімір Сямѐнавіч, 
трактарыст калгаса «Запаветы Леніна» 
(1971). 

БАЧКОЎ Аляксей Антонавіч, 
начальнік калоны аўтабазы № 15 г. Крычаў 
(1971). 

БЕРАСНЁЎ Іван Іванавіч, трактарыст 
саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

БЛАГАДАНСКАЯ Ніна Пятроўна, да-
ярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1981). 

БЛІННІКАЎ Віктар Апанасавіч, трак-
тарыст Каранецкага аддзялення «Сельгас- 
тэхніка» (1971). 

ВАСІЛЬЕВА Еўдакія Ігнатаўна, 
звеннявая калгаса імя XXII з’езда КПСС 
(1971). 

ВЕРАЗУБАЎ Міхаіл Паўлавіч, пуцявы 
абходчык Крычаўскай дыстанцыі пуці 
(1971). 

ВОВАЛКАВА Валянціна Іванаўна, 
звеннявая калгаса «Камунар» (1971). 

ВОЙТАЎ Міхаіл Мікітавіч, брыгадзір 
тынкоўшчыкаў міжкалгаснай будаўнічай 
арганізацыі (1977). 

ВОЛКАЎ Дзмітрый Дзянісавіч, тракта-
рыст калгаса «Сацыялістычны шлях» (1971). 

ВОЛКАЎ Мікалай Фѐдаравіч, тракта-
рыст калгаса «Сацыялістычны шлях» (1971). 

ВЯСЕЛІН Андрэй Макаравіч, дагляд- 
чык жывѐлы калгаса «Запаветы Леніна» 
(1976). 

ВЯСЁЛКА Ніна Лаўрэнаўна, даярка 
калгаса «Савецкая Беларусь» (1976). 

ГАЛАЎНЁЎ Сямѐн Міхайлавіч, 
трактарыст калгаса «Звязда» (1975). 

ГЕРДЗІЙ Аляксандр Ігнатавіч, другі 
сакратар райкома КП Беларусі (1971). 

ГЕРЧЫКАЎ Ягор Яўхімавіч, тракта-
рыст калгаса «Звязда» (1971). 

ГЛАЗКОЎ Аляксей Максімавіч, слесар 
завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР 
(1974). _ 

ГОРБУТАЎ Барыс Сямѐнавіч, тракта-
рыст калгаса імя Суворава (1976). 

ГРАБСКІ Аляксей Васілевіч, супра- 
цоўнік раѐннага вузла сувязі (1971). 

 
                                             В.А. Банкалаў 
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ГУЗАЎ Барыс Дзмітрыевіч, сталяр 
міжкалгаснай будаўнічай арганізацыі (1971). 

ДАНІЛАЎ Уладзімір Нічыпаравіч, ма- 
шыніст лістафармовачнай машыны цэмент- 
на-шыфернага камбіната (1977). 

ДВОРНІКАЎ Дзмітрый Кліменцевіч, 
галоўны аграном калгаса імя Карла Маркса 
(1971). 

ДЗЁМКІНА Аляксандра Харытонаўна, 
даярка калгаса «Ударнік» (1971). 

ДЗЯДКОЎ Міхаіл Аляксеевіч, шафѐр 
калгаса імя XXII з’езда КПСС (1971). 

ДОЛЬНІКАВА Ганна Мітрафанаўна, 
даярка саўгаса «Дзягавічы» (1975). 

ДОЛЬНІКАЎ Міхаіл Аляксеевіч, сле- 
сар рамонтнага прадпрыемства раѐннага            
аб’яднання «Сельгастэхніка» (1977). 

ДРАЗДОЎ Іван Харытонавіч, начальнік 
цэха завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1977). 

ДРУЖАНКОЎ Уладзімір Іванавіч, 
трактарыст калгаса імя Суворава (1971). 

ДУБЯГА Вера Антонаўна, цялятніца 
калгаса «Ленінскі заклік» (1971). 

ЕЛІСЕЕНКА Марыя Навумаўна, мата- 
рыст будаўнічага ўпраўлення № 62 трэста 
«Крычаўсельбуд» (1971). 

ЕРМАКОВА Лідзія Аляксандраўна, 
намеснік начальніка цэха завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1971). 

ЖАНДАРАЎ Валерый Піліпавіч, га- 
лоўны аграном калгаса «Памяць Леніна» 
(1976). _ 

ЖАЎРАНКАВА Ніна Цімафееўна, да-
ярка калгаса «Памяць Леніна» (1971). 

ЖУКАВА Аксіння Гаўрылаўна, даярка 
калгаса «Запаветы Леніна» (1971). 

ЖЫВІЦКІ Валерый Іванавіч, 
брыгадзір калгаса імя Карла Маркса (1971). 

ЖЫГАЛАЎ Яўген Іванавіч, старшыня 
міжкалгаснай перасоўнай калоны № 115 
(1986). 

ІВАНОВА Валянціна Іванаўна, даярка 
калгаса «Ленінскі заклік» (1958). 

ІВАНОЎ Віктар Пятровіч, вытворца 
работ спецыялізаванай перасоўнай механі- 
заванай калоны № 79 трэста «Крычаўсель- 
буд» (1981). 

ІВАНСКІ Віктар Ягоравіч, начальнік 
цэха завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1981). 

ІГНАЦЕНКА Генадзь Цімафеевіч, 
першы сакратар райкома КП Беларусі (1971). 

ІЛЬЯНКОВА Раіса Іванаўна, даярка 
калгаса «Запаветы Ільіча» (1958). 

КАВАЛЁЎ Гаўрыла Мітрафанавіч, 
старшыня калгаса «Камінтэрн» (1958). 

КАЛАЧОЎ Аляксандр Макаравіч, ды- 
рэктар саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

КАМБАЕВА Алена Ермалаеўна, звен- 
нявая калгаса «Ленінскі заклік» (1971). 

КАМЯНЁЎ Валерый Аляксеевіч, 
галоўны інжынер калгаса «Памяць Леніна» 
(1976). 

КАНЯЕЎ Барыс Аляксандравіч, манцѐр 
эксплуатацыйна-тэхнічнага вузла сувязі 
(1971). 

КАПУСЦІНА Антаніна Свірыдаўна, 
калгасніца калгаса «Савецкая Беларусь» 
(1971). : 

КАРНЕЕНКА Улляна Дзмітрыеўна, 
калгасніца калгаса імя Суворава (1971). 

КІРЭЕЎ Мікалай Пракопавіч, вальцоў- 
шчык завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1977). 

КЛІМАЎ Пѐтр Мікалаевіч, машыніст 
перасоўнай механізаванай калоны № 59 трэста 
«Крычаўсельбуд» (1971). 

КРАСНАБЕРСКАЯ Тамара Рыгораўна, 
даярка калгаса імя Карла Маркса (1976). 

КРЫЧКО Ніна Аляксандраўна, бетон- 
шчык перасоўнай механізаванай калоны № 59 
трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

КУЗУБ Іван Нічыпаравіч, упраўляючы 
раѐнным аб’яднаннем «Сельгастэхніка» 
(1971). 

КУЗЬМЯНКОВА Вера Васілеўна, ра-
бочая перасоўнай механізаванай калоны № 57 
трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

КУЗЬМЯНКОЎ Віктар Сафонавіч, 
трактарыст саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

КУПРАЛАЎ Міхаіл Іванавіч, тракта-
рыст калгаса «Запаветы Леніна» (1983). 

ЛАДОДА Прохар Максімавіч, вальцоў- 
шчык завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1971). 

ЛАПІНА Надзея Сцяпанаўна, тынкоў- 
шчык перасоўнай механізаванай калоны № 60 
трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

ЛАЎРЫНЕНКА Васіль Уладзіміравіч, 
механізатар калгаса «Памяць Леніна» (1987). 
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ЛЕВАНКОВА Соф’я Дзям’янаўна, за- 
гадчыца аддзялення раѐннай бальніцы (1981). 

ЛОГВІНАВА Ніна Мікалаеўна, майстар 
мясакамбіната (1986). 

ЛОНСКАЯ Вера Гардзееўна, сакратар 
парткома саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

ЛОСЕВА Вера Майсееўна, апаратчыца 
маслазавода (1971). 

ЛУК’ЯНЕНКА Уладзімір Емяльянавіч, 
трактарыст калгаса «Звязда» (1971). 

ЛУКАШОЎ Міхаіл Парфенавіч, на- 
меснік старшыні выканкома раѐннага савета 
народных дэпутатаў (1986). 

ЛЯЦЕЦКАЯ Лілія Іванаўна, калгасніца 
калгаса « Вялікі Кастрычнік» (1978). 

МАЁРАВА Ларыса Іванаўна, брыгадзір 
клейшчыц завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1971). 

МАІСЕЕНКА Валянцін Сяргеевіч, май- 
стар перасоўнай механізаванай калоны № 118 
трэста «Крычаўсельбуд» (1976). 

МАЛАТАБОЙЦАЎ Дзмітрый Андрэ- 
евіч, даяр калгаса «Камунар» (1971). 

МАЛАХАЎ Пракоп Канстанцінавіч, 
ільноцерабільшчык 2-й Крычаўскай МТС 
(1958). 

МАЛАШЭНКА Рыгор Васілевіч, стар- 
шыня калгаса імя Будзѐннага (1958). 

МАМУСЕВА Кацярына Пятроўна, сві- 
нарка калгаса «Сацыялістычны шлях» (1981). 

МАСКАЛЁУ Андрэй Сідаравіч, дыспет- 
чар станцыі Крычаў (1971). 

МАТОРАНКА Апанас Дзянісавіч, спе- 
цыяліст па падрыхтоўцы кадраў раѐннага 
ўпраўлення сельскай гаспадаркі (1971). 

МАШКЕТАВА Соф’я Апанасаўна, бры- 
гадзір клейшчыц завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1974). 

МЕЛЬНІКАВА Ефрасіння Васілеўна, 
начальнік Крычаўскай раѐннай дзяржаўнай 
насеннай інспекцыі (1971). 

МІХУНОЎ Пѐтр Пятровіч, старшыня 
выканкома раѐннага Савета дэпутатаў пра- 
цоўных (1971). 

МУДРАЧЭНКА Міхаіл Яўхімавіч, стар-
шыня выканкома Касцюшкавіцкага сельскага 
Савета дэпутатаў працоўных (1971). 

НАЛЬКОЎСКАЯ  Валянціна Сцяпанаў- 
на, даярка калгаса імя Карла Маркса (1985). 

НОВІКАВА Вера Уладзіміраўна, даяр-
ка калгаса імя Суворава (1971). 

НОВІКАЎ Мартын Мартынавіч, меха- 
нізатар калгаса імя Карла Маркса (1986). 

ПАЗНЯКОЎ Аляксей Радзівонавіч, 
машыніст крана лакаматыўнага дэпо Кры- 
чаў (1971). 

ПАРШЭНКАВА Надзея Антонаўна, 
даярка калгаса «Сацыялістычны шлях» 
(1987). 

ПАСТРЭВІЧ Людміла Аляксееўна, 
старшая медыцынская сястра цэнтральнай 
раѐннай бальніцы (1986). 

ПАТАПАВА Валянціна Яфімаўна, 
старты прадавец універмага раѐннага 
спажывецкага таварыства (1986). 

ПЕТРАЧЭНКА Рыгор Пятровіч, на- 
чальнік перасоўнай механізаванай калоны        
№ 9 трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

ПЕТУШКОВА Ніна Астапаўна, даярка 
калгаса «Перамога» (1975). 

ПОЙЦІНА Тамара Пятроўна, загадчы- 
ца магазіна № 16 гархарчпрамгандлю (1981). 

ПОПЕЛЬ Валянціна Сямѐнаўна, звен- 
нявая калгаса «Запаветы Ільіча» (1971). 

ПОПЕЛЬ Іван Раманавіч, брыгадзір 
калгаса «Запаветы Ільіча» (1971). 

ПОПЕЛЬ Тамара Аляксандраўна, 
даярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1971). 

ПРАХАРЭНКА Ганна Ісакаўна, даярка 
калгаса «Вялікі Кастрычнік» (1980). 

ПРУДНІКАЎ Андрэй Цімафеевіч, кал- 
гаснік калгаса «Вялікі Кастрычнік» (1976). 

ПРУДНІКАЎ Мікалай Міхайлавіч, 
трактарыст калгаса «Вялікі Кастрычнік» 
(1975). 

РАЗАНЦАЎ Уладзімір Аляксеевіч, 
першы сакратар райкома партыі (1958). 

РАТАБЫЛЬСКАЯ Еўдакія Стафанаў- 
на, даярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1971). 

РАТАБЫЛЬСКІ Рыгор Васілевіч, вад- 
зіцель аўтабазы № 15 г. Крычаў (1971). 

РЭЙДА Ганна Дзмітрыеўна, прыѐм- 
шчыца заказаў камбіната бытавога абслуго- 
ўвання насельніцтва (1977). 

САЎКІН Уладзімір Тарасавіч, шафѐр 
аўтабазы № 15 г. Крычаў (1971). 

СІЛАКОЎ Пѐтр Якаўлевіч, старшыня 
выканкома гарадскога Савета дэпутатаў пра- 
цоўных (1976). 
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СТАНКЕВІЧ  Маргарыта Георгіеўна, 
урач раѐннай бальніцы (1971). 

СТАРАВОЙТАЎ Аляксандр Данілавіч, 
прасаўшчык-вулканізатаршчык завода гу- 
мавых вырабаў імя 50-годдзя БССР. 

СТАРАДЬІНАВА Ганна Сямѐнаўна, 
звеннявая калгаса «Вялікі Кастрычнік» 
(1971). 
      СТРАЖНІКАЎ Васіль Несцеравіч, 
брыгадзір цесляроў будаўнічага ўпраўлення 
№ 62 траста «Крычаўсельбуд» (1971). 

СТРАПЧАНКА Праскоўя Стафанаўна, 
выхавальніца дзіцячага сада № 1 г. Крычаў 
(1971). 

СЦЕПАНЕНКА Вера Пятроўна, бры- 
гадзір тынкоўшчыкаў перасоўнай механіза- 
ванай калоны № 118 трэста «Крычаўсель- 
буд» (1981). 

СЦЕФАНЕНКА Фѐдар Ермалаевіч, га- 
зазваршчык раѐннага аб’яднання «Сельгас- 
тэхніка» (1971). 

СЯРГЕЕВА Аляксандра Еўдакімаўна, 
рабочая птушкакамбіната (1971). 

СЯРГЕЕВА Клаўдзія Пятроўна, свінар- 
ка калгаса «Ленінскі заклік» (1971). 

СЯРГЕЕЎ Алік Паўлавіч, машыніст 
лістафармовачнай машыны вытворчага аб’-
яднання «Крычаўцэменташыфер» (1986). 

ТАРАСАЎ Уладзімір Міхайлавіч, пра- 
саўшчык завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1971). 

ТАРАСЕНКА Зінаіда Мікалаеўна, 
свінарка калгаса імя Суворава (1971). 

ТАРАТУШКІНА Марыя Стафанаўна, 
рабочая хлебазавода (1971). 

ТКАЧОВА Варвара Еўдакімаўна, звен-
нявая калгаса «Перамога» (1976). 

ТРАЦЦЯКОВА Ніна Філімонаўна, 
брыгадзір тынкоўшчыкоў перасоўнай меха- 
нізаванай калоны № 57 трэста «Крычаў- 
сельбуд» (1977). 

ТРАЦЦЯКОЎ Сяргей Гаўрылавіч, 
старшыня выканкома Бацьвінаўскага 
сельскага Савета дэпутатаў працоўных (1971). 

УЛАСЕНКА Зоя Пятроўна, даярка кал-
гаса « Сацыялістычны шлях» (1971). 
      УСАЎ Уладзімір Іванавіч, слесар завода 
гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР (1975). 

ФЕДАРОВІЧ Мікалай Рыгоравіч, трак- 
тарыст калгаса «Запаветы Ільіча» (1982). 
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ФЕДАСЕНКА Марыя Савельеўна, 
звеннявая калгаса «Памяць Леніна» (1971). 
ФЁДАРАЎ Леанід Савельевіч, вадзі- 

цель аўтамабіля аўтакалоны № 2441 г. Кры- 
чаў (1977). 

ФІЛАТАЎ Вячаслаў Ягоравіч, брыгадзір 
калгаса імя XXII з’езда КПСС (1971). 

ФІЛІПЕНКА Уладзімір Кузьміч, 
трактарыст калгаса імя XXII з’езда КПСС 
(1976). 

ФОКІНА Праскоўя Сяргееўна, грузчык 
канторы забеспячэння траста «Крычаўсель- 
буд» (1971). 

ФРАЛКОВА Вера Міхееўна, брыгадзір 
хлебапрыѐмнага прадпрыемства (1971). 

ФРАЛОЎ Уладзімір Васілевіч, даяр 
калгаса «Ленінскі заклік» (1971). 

ХАРУНЖЫ Пѐтр Канстанцінавіч, 
старшы вытворца работ будаўнічага ўпраў- 
лення № 62 трэста «Крычаўсельбуд» (1971). 

ХРАМЕШКІНА Марыя Мікалаеўна, 
свінарка калгаса «Камінтэрн» (1958). 

ЦЕХАНАВА Антаніна Хрысанаўна, 
настаўніца Будзянскай сярэдняй школы (1971). 

ЦІМАФЕЕЎ Стафан Міхайлавіч, трак- 
тарыст калгаса «Перамога» (1971). 

ЦІТОЎ Ягор Паўлавіч, брыгадзір Кры- 
чаўскай дыстанцыі пуці (1981). 

ЦУРАН Кацярына Панкратаўна, на-
чальнік вытворчага ўчастка саўгаса «Дзягавічы» 

(1971). 
ЦЮРКІН Іван Ільіч, начальнік раѐннага 

ўпраўлення сельскай гаспадаркі (1971). 
ЧАРТКОВА Таццяна Іванаўна, бры- 

гадзір калгаса імя Суворава (1971). 
ЧУМАКОЎ Васіль Максімавіч, 

старшыня калгаса «Ленінскі заклік» (1979). 
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ШАРШНЁВА Ніна Мітрафанаўна, да-
ярка калгаса імя Карла Маркса (1971). 

ШАЎЦОВА Ніна Дзянісаўна, даярка 
калгаса імя XXII з’езда КПСС (1971). 

ШАЎЦОЎ Аляксандр Ільіч, трактарыст 
саўгаса «Крычаўскі» (1982). 

ШАХРАЙ Яўген Іванавіч, трактарыст 
калгаса «Камунар» (1971). 

ШВІТКОЎ Рыгор Емяльянавіч, галоў- 
ны аграном упраўлення сельскай гаспадаркі 
райвыканкома (1958). 

ШЛЯХЦІЧ Уладзімір Іванавіч, 
старшыня выканкома Савета народных 
дэпутатаў (1978). 

ШУЛЬГА Анатоль Антонавіч, 
машыніст экскаватара спецыялізаванай 
перасоўнай механізаванай калоны № 79 
трэста «Крычаўсельбуд»(1977). 

ШУМІЛІН Аляксандр Рыгоравіч, 
трактарыст саўгаса «Крычаўскі» (1971). 

ШЭВЕЛЕВА Валянціна Аляксееўна, 
прасаўшчыца-вулканізатаршчыца завода 
гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР (1976). 

ШЭЛЯХІНА Тамара Дзмітрыеўна, зак- 
ройшчыца завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1971). 

ЯЗЕРСКАЯ Валянціна Уладзіміраўна, 
старшы прадавец магазіна № 33 гархарч- 
прамгандлю (1986). 

ЯКУШАЎ Віктар Пятровіч, звеннявы 
саўгаса «Дзягавічы» (1958). 

ЯНКОЎСКІ Уладзімір Аляксандравіч, 
прасаўшчык завода гумавых вырабаў імя 50- 
годдзя БССР (1974). 

ЯНЧАНКА Кацярына Пятроўна, рабо-
чая мясакамбіната (1976). 

ЯЎСЕЕНКА Анатоль Піліпавіч, на- 
меснік генеральнага дырэктара вытворчага 
аб’яднання «Крычаўцэменташыфер» (1981). 

ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАЙ СЛАВЫ              
ІІ СТУПЕНІ 

БОХАНАВА Раіса Іванаўна, даярка 
саўгаса «Крычаўскі» (1976). 

ВАРАНЦОЎ Мікалай Іванавіч, тракта-
рыст калгаса «Перамога» (1976). 

ДВОРНІКАВА Валянціна Рыгораўна, 
даярка калгаса «Запаветы Леніна» (1976), 
узнагароджана таксама ордэнам Працоўнай 
Славы III ступені (1975). 

ЛАРЫЁНАЎ Мікалай Дзмітрыевіч, 
механізатар калгаса імя XXII з’езда КПСС, 
(1989). 

ПАНЦЯЛЕЕВА Ніна Аляксандраўна, 
даярка калгаса «Запаветы Ільіча» (1986). 

СТЭЛЬМАХАЎ Пѐтр Цімафеевіч, трак-
тарыст калгаса імя Суворава (1976). 

ШПАКАЎ Васіль Васілевіч, брыгадзір 
комплекснай брыгады вытворчага аб’яднання 
«Крычаўцэменташыфер» (1986). 

ШЫНКАРОВА Раіса Васілеўна, бры- 
гадзір клейшчыкаў завода гумавых вырабаў 
імя 50-годдзя БССР (1981). 

ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАЙ СЛАВЫ               
ІІІ СТУПЕНІ 

АГЕЕВА Раіса Рыгораўна, даярка кал-
гаса «Вялікі Кастрычнік» (1986). 

АГЕЕВА Дзіна Мікітаўна, тынкоўшчы- 
ца перасоўнай механізаванай калоны № 9 
трэста «Крычаўсельбуд» (1975). 

АЛГАНАЎ Міхаіл Міканоравіч, валь- 
цоўшчык гумавых сумесяў завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1986). 

АЛЯМПЕЕЎ Міхаіл Фядотавіч, звення-
вы саўгаса «Крычаўскі» (1976). 

АЎДЗЕЕЎ Уладзімір Канстанцінавіч, 
слесар райсельгастэхнікі (1983). 

БАКУНОВІЧ Уладзімір Мікалаевіч, 
механізатар калгаса «Запаветы Ільіча» (1989). 

БАРАНАЎ Пѐтр Трахімавіч, вадзіцель 
аўтамабіля аўтакалоны № 2441 (1978). 

БАРЫСАЎ Барыс Сцяпанавіч, вадзі- 
цель аўтамабіля аўтакалоны № 2441(1975). 

БЕЛАВУСАЎ Анатоль Мікалаевіч, ма- 
шыніст печаў цэментна-шыфернага камбіна- 
та (1975). 
                                             В.Р. Дворнікава 
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БЕРАЗУЕЎ Сяргей Дзмітрыевіч, меха- 
нізатар калгаса «Памяць Леніна» (1986). 

БОХАНАВА Раіса Іванаўна, даярка 
саўгаса «Крычаўскі» (1975). 

БУКІНІЧ Валерый Андрэевіч, прасаў- 
шчык-вулканізатаршчык завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1977). 

БЫКАЎ Міхаіл Яраслававіч, вадзіцель 
аўтамабіля райсельгастэхнікі (1984). 

БЯЗРУКАВА Любоў Фѐдараўна, клей- 
шчыца завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1978). 

ВАРАНЦОЎ Мікалай Іванавіч, тракта- 
рыст калгаса «Перамога» (1975). 

ВАСІЛЬКОЎ Уладзімір Карпавіч, бры- 
гадзір комплекснай брыгады Крычаўскай 
перасоўнай механізаванай калоны аблспа- 
жыўсаюза (1977). 

ВЕЛІКАНАЎ Пѐтр Іванавіч, тракта- 
рыст калгаса «Вялікі Кастрычнік» (1984). 

ВОРАНАВА Надзея Ігараўна, нарых- 
тоўшчыца-пашывалыдчыца гумавых выра- 
баў і дэталяў завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1986). 

ГАБАНАВА Ніна Уладзіміраўна, даяр-
ка калгаса «Сацыялістычны шлях» (1986). 

ГАЛАНАЎ Аляксей Восіпавіч, механі- 
затар калгаса «Запаветы Ільіча» (1989). 

ГЕНЕРАЛАЎ Сяргей Емяльянавіч, 
брыгадзір цесляроў рамонтна-будаўнічага 
ўпраўлення (1986). 

ГОРБАЧ Іван Міхайлавіч, 
вулканізатаршчык завода гумавых вырабаў 
імя 50-годдзя БССР (1986). 

ГРЫГОР’ЕВА Валянціна Пятроўна, 
настаўніца Маляціцкай сярэдняй школы 
(1986). 

ДАНІЛАЎ Уладзімір Нічыпаравіч, ма- 
шыніст лістафармовачнай машыны цэмент- 
на-шыфернага камбіната (1975). 

ДАНІЛЕВІЧ Мікалай Восіпавіч, бры- 
гадзір цесляроў перасоўнай механізаванай 
калоны № 118 трэста «Крычаўсельбуд» 
(1978). 

ДУХАЎСКІ Цімафей Іванавіч, майстар 
цэментна-шыфернага камбіната (1975). 

ЕРАФЕЕЎ Анатоль Сцяпанавіч, па- 
мочнік машыніста лакаматыўнага дэпо Кры- 
чаў (1984). 

ІВАНСКАЯ Надзея Савельеўна, па- 
мошніца машыніста цэментных млыноў цэ-
ментна-шыфернага камбіната (1975). 

ІВАШНЕНКА Таццяна Іванаўна, клей- 
шчыца завода гумавых вырабаў імя 50-год 
дзя БССР (1981). 

КАВАЛЁЎ Васіль Антонавіч, тынкоў- 
шчык перасоўнай механізаванай калоны             
№ 118 трэста «Крычаўсельбуд» (1975). 

КАВАЛЁЎ  Уладзімір Васілевіч, ма- 
шыніст цеплавоза цэментна-шыфернага 
камбіната(1975). 

КАЛЬДЗЯЦОВА Валянціна Васілеў- 
на, швачка раѐннага камбіната бытавога аб- 
слугоўвання насельніцтва (1975). 

КАПЛІН Міхаіл Сяргеевіч, тынкоў- 
шчык перасоўнай механізаванай калоны № 57 
трэста «Крычаўсельбуд» (1975). 

КАРАГОДАВА Таццяна Данілаўна, на- 
стаўніца Крычаўскай сярэдняй школы № 5 
(1986). 

КАРАЧЭЎСКІ Міхаіл Іваназіч, ма- 
шыніст крана вытворчага аб’яднання «Кры- 
чаўцэменташыфер» (1981). 

КАСЯНКОЎ Ягор Васілевіч, токар цэ-
ментна-шыфернага камбіната (1975). 

КАТОЎСКАЯ Ніна Якаўлеўна, цялят- 
ніца калгаса імя Суворава (1976). 

КАЗУБОЎСКІ Сяргей Мікалаевіч, 
электраманцѐр эксплуатацыйна-тэхнічнага 
вузла сувязі (1981). 

КОТ Міхаіл Рыгоравіч, слесар-ра- 
монтнік вытворчага аб’яднання «Крычаўцэ- 
менташыфер» (1986). 

КРАЎЦОВА Зінаіда Уладзіміраўна, да-
ярка калгаса імя Карла Маркса (1986). 

КУЗЬМІН Іван Цімафеевіч, брыгадзір 
калгаса «Запаветы Ільіча» (1978). 

КУЛАГІНА Ніна Аляксееўна, даярка 
калгаса «Запаветы Ільіча» (1981). 

ЛАГУНОЎ Аляксандр Пятровіч, трак- 
тарыст калгаса імя Суворава (1978). 

ЛАНЦОЎ Мікалай Яўхімавіч, тракта- 
рыст калгаса імя Карла Маркса (1981). 

ЛАРЫЁНАЎ Мікалай Дзмітрыевіч, 
трактарыст калгаса імя XXII з’езда КПСС 
(1981). 

ЛАЎРЭНЦЬЕЎ Яўген Цімафеевіч, ма- 
шыніст бульдозера (1976). 

ЛІСТРАЦЕНКА Тамара Піліпаўна, да-
ярка калгаса «Перамога» (1982). 

ЛОБАР Аляксандр Аляксандравіч, 
майстар вытворчага аб’яднання «Крычаўцэ- 
менташыфер» (1986). 
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МАЛАТАБОЙЦАВА Галіна Васілеўна, 
свінарка калгаса «Памяць Леніна» (1985). 
    МАЛАШЭНКА Мікалай Мартынавіч, 

машыніст бульдозера цэментна-шыфернага 
камбіната(1975). 
      МАЛІНОЎСКАЯ Рыма Дзмітрыеўна, 
аператар жывѐлагадоўчага комплекса калгаса 
«Запаветы Ільіча» (1986). 

МАСЛАВА Людміла Васілеўна, нарых- 
тоўшчыца-пашывальшчыца завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1981). 

МІНІН Васіль Аляксандравіч, майстар 
лакаматыўнага дэпо г. Крычаў (1975). 

МІХЕЕНКА Уладзімір Рыгоравіч, 
электраманцѐр цэментна-шыфернага 
камбіната (1975). 

     МЬІШКОЎСКАЯ Раіса Іванаўна, ма- 
шыніст транспарцѐра завода жалезабетон- 
ных вырабаў трэста «Крычаўсельбуд» (1975). 

НЕСЦЯРЭНКА Уладзімір Кузьміч, 
электраманцѐр Крычаўскай міжкалгаснай 
будаўнічай арганізацыі (1975). 

НІКІЦЕНКА Аляксей Рыгоравіч, бры- 
гадзір Крычаўскай дыстанцыі пуці (1977). 

НОВІКАЎ Мікалай Мікалаевіч, трак- 
тарыст калгаса імя XXII з’езда КПСС (1975). 

ПАБОРЦАЎ Мікалай Серафімавіч, 
вадзіцель аўтамабіля аўтакалоны № 2441            
г. Крычаў (1975). 

   ПАДАБЕДАВА Ніна Аляксандраўна, 
старшая прыѐмаздатчыца грузу і багажа стан- 
цыі Крычаў-1 (1982). 

ПАНЦЯЛЕЕВА Ганна Андрэеўна, бры- 
гадзір тынкоўшчыкаў перасоўнай механі- 
заванай калоны № 59 трэста «Крычаўсель- 
буд» (1981). 
      ПАХОМАЎ Мікалай Ягоравіч, механі- 
затар калгаса імя ХХІІ з’езда КПСС (1986). 

ПОПЕЛЬ Браніслаў Антонавіч, тракта- 
рыст калгаса «Запаветы Ільіча» (1976). 

ПРУСАВА Кацярына Архіпаўна, загад- 
чыца фермы калгаса «Перамога» (1976). 

ПЯТРОЎ Рыгор Нічыпаравіч, 
вадзіцель аўтамабіля аўтакалоны № 2441               
г. Крычаў (1977). 

РАГУЕЎ Уладзімір Міхайлавіч, тракта- 
рыст калгаса «Перамога» (1976). 
      РАДОЎСКАЯ  Надзея Уладзіміраўна, 
нарыхтоўшчыца-пашывальшчыца завода 

гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР (1981). 
РЬІВАНЦОЎ Віктар Захаравіч, слесар 

цэментна-шыфернага камбіната (1977). 
САЛАЎЁУ Віктар Іванавіч, трактарыст 

калгаса «Вялікі Кастрычнік» (1976). 
САМЧАНКА Марыя Пятроўна, загад- 

чыца фермы калгаса «Памяць Леніна» (1976). 
СЕМЯНКОЎ Мікалай Аляксандравіч, 

вулканізатаршчык завода гумавых вырабаў 
імя 50-годдзя БССР (1975). 

СЕРБЯНКОВА Ева Яфімаўна, клейш- 
чыца завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1978). 

СІДАРАЎ Міхаіл Аляксеевіч, звення- 
вы калгаса «Камунар» (1978). 

СІДАРАЎ Міхаіл Фѐдаравіч, тракта-
рыст калгаса «Перамога» (1978). 

СЯНКОЛІКАЎ Мікалай Паўлавіч, 
трактарыст саўгаса «Крычаўскі» (1982). 

СЯНКОЛІКАВА Марыя Кузьмінічна, 
калгасніца калгаса імя Карла Маркса (1975). 

СТАЛЯРОЎ Сямѐн Ягоравіч, газазвар- 
шчык цэментна-шыфернага камбіната (1975). 

СТЫЗІК Павел Гапеевіч, вадзіцель аў- 
тамабіля раѐннага аб’яднання «Сельгастэх- 
ніка» (1976). 

СТЭЛЬМАХАЎ Пѐтр Цімафеевіч, 
трактарыст калгаса імя Суворава (1975). 

СЯРГЕЕВА Любоў Аляксееўна, стар-
шая стрэлачніца станцыі г. Крычаў (1978). 

ТКАЧОЎ Віталь Паўлавіч, качагар тэх- 
налагічных печаў цэментна-шыфернага кам- 
біната (1978). 

ТРАЦЦЯКОЎ Уладзімір Ільіч, бры- 
гадзір тынкоўшчыкаў перасоўнай механіза- 
ванай калоны № 118 трэста «Крычаўсель- 
буд» (1970). 

ТУПІЦЬІН Уладзімір Мікалаевіч, 
механізатар калгаса імя Карла Маркса (1986). 

ТУРКОЎ Мікалай Фѐдаравіч, ма- 
шыніст лакаматыўнага дэпо г. Крычаў (1975). 

УЛАЗОЎСКАЯ Надзея Андрэеўна, ма- 
шыніст завода гумавых вырабаў імя 50-год-
дзя БССР (1976). 

УЛАЗОЎСКІ Уладзімір Андрэевіч, 
прасаўшчык-вулканізатаршчык завода 
гумавых вырабаў імя 50-годдзя БССР (1975). 
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ФІЛАТАВА Любоў Ягораўна, прасаў- 
шчыца-вулканізатаршчыца завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1975). 

ФРАЛОЎ Уладзімір Васілевіч, даяр 
калгаса «Сацыялістычны шлях» (1983). 

ХАРУНЖЫ Васіль Мікалаевіч, меха- 
нізатар саўгаса «Дзягавічы» (1989). 

ЦІШКОЎ Васіль Іванавіч, брыгадзір 
Крычаўскай дыстанцыі пуці (1981). 

ЦЬІКАЛЕНКА Вячаслаў Васілевіч, 
вадзіцель аўтамабіля выканкома раѐннага 
Савета народных дэпутатаў (1981). 

ЦЫМБАЛІСТАЎ Сяргей Дзмітрыевіч, 
вадзіцель аўтамабіля калгаса імя XXII з’езда 
КПСС (1976). 

ЧАРНАВУСАЎ Аляксей Фядотавіч, 
машыніст экскаватара цэментна-шыфернага 
камбіната (1975). 

ШАПАВАЛАВА Ніна Уладзіміраўна, 
свінарка калгаса імя XXII з’езда КПСС 
(1982). 

ШАРСНЁЎ Якаў Пятровіч, брыгадзір 
Крычаўскай дыстанцыі пуці (1975). 

ШПАКАЎ Васіль Васілевіч, электра- 
манцѐр цэментна-шыфернага камбіната 
(1975). 

ШУРАЕЎ Анатоль Мікалаевіч, 
вальцоўшчык завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1978). 

ШЫНКАРОВА Раіса Васілеўна, бры- 
гадзір клейшчыц завода гумавых вырабаў імя 
50-годдзя БССР (1975). 

ЯКАЎЛЕВА Вера Андрэеўна, нарых- 
тоўшчыца-пашывальшчыца завода гумавых 
вырабаў імя 50-годдзя БССР (1976). 

ЯФІМЕНКА Віктар Міхайлавіч, 
слесар завода гумавых вырабаў імя 50-годдзя 
БССР (1975). 

ЯФІМЕНКА Алена Якаўлеўна, манцѐр 
Крычаўскай дыстанцыі пуці (1975). 

Заслужаныя работнікі Рэспублікі Беларусь 

3АСЛУЖАНЫЯ  НАСТАЎНІКІ 

  АЎЧЫННІКАВА Таццяна Іванаўна, 
настаўніца пачатковых класаў Крычаўскай 
СШ № 1. 

БАНАДЫСЕВА Вольга Спірыдонаўна, 
настаўніца пачатковых класаў Крычаўскай 
СШ № 5. 

БЯЛОВА Клаўдзія Сямѐнаўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў Крычаўскай        
СШ № 3. 

ГРЬІГОР’ЕЎ Яўмен Рыгоравіч, дырэк- 
тар Бацьвінаўскай школы. 

ГОЛЬЦМАН Галіна Яўхімаўна, вык- 
ладчыца рускай мовы і літаратуры Крычаў- 
скай СШ № 2. 

ГРЫНАЎЦАВА Ліна Васілеўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў Крычаўскай         
СШ № 1. 

ЖУКАВА Аляксандра Васілеўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў Крычаўскай         
СШ № 5. 

ІВАНОВА Клаўдзія Фѐдараўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў Крычаўскай         
СШ № 5. 

ІВАНЬКОВА Лідзія Дзянісаўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў васьмігадовай 
школы пасѐлка торфазавода. 

КАВАЛЬКОЎ Віктар Пятровіч, загад- 
чык Юркаўскай пачатковай школы. 

КІЯВІЦКАЯ Капіталіна Мікалаеўна, 
загадчыца навучальнай часткі Крычаўскай 
СШ № 5. 

В.С. Банадысева. К.Ф. Іванова. 
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КОТАВА Ефрасіння Архіпаўна, выха- 

вальніца дзіцячага сада. 
КУРЦІКАЎ Міхаіл Сямѐнавіч, дырэк- 

тар Крычаўскай СШ № 1. 
ЛАЗАРЭТАВА Еўдакія Васілеўна, за- 

гадчыца раѐннага аддзела народнай адука- 
цыі. 

ЛЫЧОВА Наталля Цімафееўна, на- 
стаўніца пачатковых класаў Крычаўскай          
СШ № 3.  

МАНЕЎСКАЯ Наталля Малахаўна, за- 
гадчыца навучальнай часткі Будзянскай СШ. 

МАЦВЕЕНКА Ганна Іванаўна, настаў- 
ніца Гарбатскай пачатковай школы. 

НІКАЛАЕВА Ксенія Рыгораўна, загад- 
чыца аддзялення пачатковай школы Кры- 
чаўскага педагагічнага вучылішча. 

РАЕНТАВА Надзея Пятроўна, выклад- 
чыца рускай мовы і літаратуры Паланіцкай 
СШ. 

РОСЯ Альбіна Захараўна, загадчыца 
метадкабінета РАНА. 

ЧАРКАСАВА Ірына Нічыпараўна, ды- 
рэктар Бацьвінаўскай СШ. 

ШАШЭНЬКА Фѐдар Амяльянавіч, 
загадчык раѐннага аддзела народнай адука- 
цыі. 

ШЫНКАРОВА Галіна Рыгораўна, 
выкладчыца Чавускай СШ № 2. 

ШЫНКАРОЎ  Павел Андрэевіч, вы- 
кладчык матэматыкі Крычаўскай СШ № 7. 

ЗАСЛУЖАНЫ РАБОТНІК СЕЛЬСКАЙ 
ГАСПАДАРКІ 

ПАНЦЯЛЕЕВА Ніна Аляксееўна, даяр- 
ка калгаса «Запаветы Ільіча» (1985). 

ЗАСЛУЖАНЫЯ РАБОТНІКІ 
ПРАМЫСЛОВАСЦІ 

КАВАЛЬЧУК Аркадзь Пятровіч, ма- 
шыніст экскаватара вытворчага аб’яднання 
«Крычаўцэментнашыфер» (1983). 

КАЦАПАЎ Андрэй Паўлавіч, брыгадзір 
футароўшчыкаў вярчальных печаў вытвор-
чага аб’яднання «Крычаўцэментнашыфер» 
(1981) . 

СЯМЁНАЎ Аляксандр Віктаравіч, ма- 
шыніст вярчальных печаў вытворчага аб’яд-
нання «Крычаўцэментнашыфер». 

М.Д. Бараболкін 

ЗАСЛУЖАНЫ БУДАЎНІК 

БАРАБОЛКІН Мікалай Давыдавіч, 
машыніст цэментных млыноў вытворчага 
аб’яднання «Крычаўцэментнашыфер» (1972). 

ЗАСЛУЖАНЫ РАБОТНІК 
ТРАНСПАРТУ 

КОЛЫЧАЎ Іван Кузьміч, машыніст 
вярчальных печаў вытворчага аб’яднання 
«Крычаўцэментнашыфер» (1960). 

ТРЭЙДА Віктар Лявонавіч, машыніст 
лістафармовачнай машыны вытворчага аб’-
яднання «Крычаўцэментнашыфер» (1962). 

ЗАСЛУЖАНЫ РАБОТНІК 
ПРАМБУДМАТЭРЫЯЛАЎ 

КАРАЧЭЎСКІ Міхаіл Іванавіч, ма- 
шыніст крана транспартнага цэха вытворчага 

аб’яднання «Крычаўцэментнашыфер» 
(1980). 

ЗАСЛУЖАНЫ РАБОТНІК КУЛЬТУРЫ 

МЕЛЬНІКАЎ Міхаіл Фѐдаравіч, на- 
радзіўся 16.5.1921 г. у г. Крычаў, беларускі 
краязнавец. Заслужаны работнік культуры 
БССР (1979). Вучыўся ў БДУ. У 1939 г. - 
настаўнік у г. Гудаута (Абхазія). Без падстаў 
рэпрэсіраваны ў 1940 г. У 1950 г. вярнуўся на 
радзіму, працаваў у Сакольніцкай бібліятэцы, 
дырэктарам Дома культуры ў Крычаве. На базе 
сабраных ім матэрыялаў у Крычаве            
15.10.1961 г. быў адкрыты краязнаўчы музей. 3 
1961 г. па 1982 г. ѐн яго дырэктар. Аўтар кніг «3 
сям’і сакалінай» (1973), «Апякунчае юнацтва» 
(1980), «Ішоў край наш 
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шляхам стагоддзяў» (1987), сцэнарыяў да- 
кументальных фільмаў «Барацьба і твор- 
часць» (1967), «Песню вялі на расстрэл» 
(1968), артыкулаў пра выдатных дзеячаў, 
герояў беларускага народа ў зборніках «У 
рэдакцыю не вярнуўся...» (1964), «Мы не 
забылі вас, хлопцы» (1968), «Пабрацімы 
Матросава» (1984). Адзін з аўтараў «Нары- 
саў гісторыі народнай асветы і педагагічнай 
думкі ў Беларусі» (1968). Напісаў больш за 
250 артыкулаў пра гісторыю роднага краю ў 
цэнтральныя, рэспубліканскія, абласныя і 
раѐнныя газеты. 

Памѐр 30.6.1993 г. 

«Мельников, мир с вами теснее!» 

Много лет прошло, но и сегодня помню 
первое, заочное знакомство с Мельниковым. 
Я чувствовал себя героем: на районной 
олимпиаде по истории набрал для своей 
школьной команды максимум очков, рас-
сказывая о событиях 1825 года. Домой воз-
вращался победителем! И вот по дороге в 
автобусе развернул газету. Взгляд сразу 
выхватил заголовок: «Декабрист Игнатий 
Ракуза». Читал... и заливался краской; ока-
зывается, наша деревня Ракузовка свое на-
звание получила от имени героя-декабриста, 
разжалованного из офицеров в солдаты, а 
впоследствии казненного за участие в вос-
стании Черниговского полка... А я-то, счи-
тавший себя эрудитом, победитель районной 
олимпиады, об этом и не слыхивал. И стало 
мне стыдно от такого непростительного, 
кощунственного незнания своей ро-
дословной. Под статьей стояла подпись: «М. 
Мельников, краевед». 

                                    М.Ф. Мельнікаў 

 

Урок запомнился навсегда. Многому на-
учил.  

Годы спустя, когда я познакомился с 
Михаилом Фѐдоровичем лично и поведал эту 
историю, он сказал: 

–Вот-вот, те победные очки ты «нащел-
кал» на широко известных, расхожих фактах. 
К сожалению, подобное изучение истории 
родного края с низким коэффициентом 
полезного действия нередко бытует и 
сегодня. Часто, например, приходится слы-
шать такое горделивое: «У нас в школе со-
здан музей!». Но каково содержание того 
музея? Репродукции, плакаты, фотографии, 
книги, которые легко можно купить в 
местном магазине. Вот и появляются музеи- 
близнецы и в Ракузовской, да и в столичных 
школах. Главное же –  местный поиск. А про 
него забывают... Хватает безликих комнат 
боевой и трудовой славы и на заводах, 
фабриках, и в колхозах. Но на школе вина 
особая, за то вина, что плохо учит она, что 
история (всемирная история!) оставила свои 
следы не только в виде далѐких вели-
чественных пирамид Хеопса, но и в привыч-
но неприметных курганах за околицей род-
ной деревни, на чердаке старой хаты, в па-
мяти земляков. Гражданин, патриот форми-
руется с детства... 

Тому примером жизнь – сложная, труд-
ная жизнь самого Михаила Фѐдоровича. 

В далекие тридцатые годы отец его рабо-
тал техником по сельскому хозяйству и брал 
сынишку в частые поездки. Тогда уже 
любознательный мальчонка заметил: что ни 
деревня, то всегда в ней есть свое, неповто-
римое. А история творилась на его глазах: как 
раз шла коллективизация. Время было 
суровое, всякое случалось – в Малятичах, 
например, кулаки покушались на жизнь отца. 
Классовая борьба продолжалась. А об 
истоках ее рассказывала, например, случайно 
найденная церковно-приходская книга. 
Сколько ярких примеров борьбы кричевс- 
ких крестьян за социальную справедливость 
нашел он в ней. Уже тогда вместе со 
школьными товарищами Н. Кривоносовым и 
Г. Смоляковым Михаил задумал создать 
музей. Начали собирать документы, экспо-
наты. 

Война перечеркнула планы. Погибли 
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друзья: Николай под Ленинградом, Григорий 
в Прибалтике. Самому Михаилу Федоровичу 
суждено было вернуться домой только в 
пятидесятом. Однако мечта о создании музея 
в родном городе не оставляла. Тогда-то и 
услыхал Мельников поразившую его 
историю. Рассказывали, будто во время 
оккупации кумир довоенных мальчишек, 
столичный певец Александр Окаемов (первый 
исполнитель знаменитой песни «Орленок») 
сотрудничал с гитлеровцами. Вместе с ним 
называли и имя главного хормейстера 
Московской филармонии Геннадия Лузенина. 

... Не может быть! Сердцем чувствовал 
Михаил Федорович, что клевета замарала 
память честных художников. И он решил 
докопаться до истины. Так начался долгий, 
упорный поиск, один из многих, которым 
посвятил годы краевед Мельников. 

Нелегко было восстановить правду. Но 
постепенно картина прояснилась. 

Отыскал Михаил Федорович и оригинал 
стихотворения, написанного за час до казни 
подпольщиком Иваном Денисенко, 
журналистом и поэтом. Те страстные строки с 
комментарием Мельникова напечатала газета 
«Правда». Начиналось стихотворение так: 

Если имя твое солдат, 
До конца будь солдатом, брат. 

А вот как заканчивалось: 

Сделал я для Отчизны, что мог, 
От врагов ее счастье берег, 
За нее я стоял средь огня, 
И она не забудет меня. 

Да, Родина не забыла своих верных сы-
новей: А.И. Окаемов, Г.П. Лузенин, И.Ф. 
Денисенко были посмертно удостоены ме-
далей «За отвагу», их именами названы улицы 
в Кричеве. А в трех километрах от города, на 
месте гибели артистов-патриотов, возведен 
памятник. 

Таков итог лишь одного поиска краеведа. 
Лишь одного... Сегодня в Кричеве каждая 
четвертая улица названа фамилиями героев 
революции, войны и труда, материалы о 
которых Михаил Федорович искал вместе с 
активистами музея. Активно сотрудничали с 
кричевскими краеведами ста- 

рые большевики О.Б. Лепешинская, В.А. 
Радус-Зенькович, К.М. Кривоносов, мар-
шалы С.С. Бирюзов, А.И. Еременко, М.В. 
Захаров... А сколько местных жителей! 

Современный краевед, убежден Михаил 
Федорович, не замкнутый в себе Пимен- 
летописец; краеведение – огромная воспи-
тательная сила, радиус которой должен все 
время расширяться, вовлекая в свою сферу 
все новых и новых людей. Поэтому Мель-
ников постоянно повторяет, что сама по себе 
экспозиция не имеет цены, обладай она даже 
самыми редкостными реликвиями, если 
вокруг нее не ведется работа, пропаганда с 
помощью документов, экспонатов. Вот по-
чему так заинтересованно, безотказно по-
могает он энтузиастам из окрестных дере-
вень, школ, колхозов, предприятий, где со-
зданы либо создаются музеи. 

Страстной любовью к истории Михаил 
Федорович зажег и своих детей. Наталья, 
например, недавно заменила отца, заслу-
женного работника культуры БССР, персо-
нального пенсионера, на ответственном по-
сту директора музея. Чему учится она у 
Михаила Федоровича? 

–... Прежде всего, – говорит Наталья 
Михайловна, – работе с экспозицией, про-
паганде собранных богатств. По-хорошему 
завидую его умению писать: у отца множе-
ство статей в различных газетах и журналах, 
два сценария документальных фильмов, есть 
сборник очерков о наших знаменитых 
земляках. А как он ведет экскурсии! 

Я и сам видел: первый вопрос, который 
Михаил Федорович задает посетителям, — 
про то, откуда они. А далее всю экскурсию 
строит на материалах о связях истории 
Кричева, Восточной Беларуси с историей той 
области, республики, а то и страны, откуда 
приезжают экскурсанты. Вот и появилось в 
книге отзывов восхищенное: «Мельников, 
мир с вами теснее!». И причина тому – 
выдающаяся эрудиция краеведа, 
великолепная экспозиция музея, собранного 
постоянными заботами этого неугомонного 
подвижника и его помощников. 

В одном из академических журналов 
говорится о Кричевском музее: «Экспозиция 
музея оказывает большое воздействие на 
посетителей, а некоторые собранные в нем 
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документы были использованы в научных 
журналах». 

Добавим: не только в них. Так, когда 
Михаил Федорович восстановил имя воина, 
который один сражался против танковой 
колонны гитлеровцев в течение нескольких 
часов, известный белорусский поэт Алексей 
Пысин написал стихотворение 
«Артиллерист», посвященное подвигу 
Николая Сиротина. Или такой пример: во 
время постановки областным драмтеатром 
пьесы о подполье Мельников организовал 
для актеров встречу с былыми подпольщи-
ками и узниками лагеря смерти. А после 
премьеры драмы о народном восстании на 
Кричевщине под руководством Ващилы 
прозвучала такая фраза: «Если Юрий Се- 
меняко – музыкальный отец пьесы, то Ми-
хаил Мельников – исторический...» Зал встал 
и зааплодировал. 

Несмотря на нездоровье, немалые уже 
годы, Михаил Федорович в поиске, в работе. 
Во время одной из наших встреч я спросил: 

–Какие тайны истории занимают вас 
сейчас? 

–Поле истории необозримо. В моем досье 
более четырехсот папок. В них факты о 
людях и событиях. Работаю одновременно 
над многим: завершаю документальную 
хронику о чекистах послевоенного времени, 
ищу убедительные доказательства, под-
тверждающие некоторые мои гипотезы. 
Например, что путешественник Афанасий 
Никитин умер на могилевской земле под 
Славгородом, что Микола Гусовский – уро-
женец наших мест... Одним словом, замыслов 
много, дала бы судьба их осуществить. 
Поисковая деятельность и работа с людьми, 
пропаганда собранных богатств – вот два 
крыла краеведения. На них и держусь... 

Смерть разрушила все замыслы. 

А. Улитенок 

Советская культура. 1986 г., 13 марта. 

ЗАСЛУЖАНЫ РАЦЫЯНАЛІЗАТАР 

ШАПАВАЛАЎ Іван Паўлавіч, майстар 
электрацэха вытворчага аб’яднання «Кры- 
чаўцэментнашыфер» (1968). 

ЗАСЛУЖАНЫЯ УРАЧЫ 

БЯЛЯЎСКІ Мікалай Восіпавіч, загад- 
чык аддзялення пералівання крыві (1975). 

РАДЗЕЦКІ Іван Андрэевіч, урач-хірург 
(1966). 

ЗАСЛУЖАНЫ МЕДЫЦЫНСКІ 
РАБОТНІК 

СКАРАХОДАВА Ніна Паўлаўна, фель- 
чар здраўпункта Крычаўскага завода гума- 
вых вырабаў імя 50-годдзя БССР. 

ЗАСЛУЖАНЫ ЮРЫСТ 

ПАСТРЭВІЧ Іван Пракопавіч (гл. раз- 
дзел «Генералы»), 

ЗАСЛУЖАНЫ ДЗЕЯЧ ФІЗІЧНАЙ 
КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ 

КРЫВАНОСАЎ Міхаіл Пятровіч, н. 
1.5.1929 г. у г. Крычаў. Беларускі спартсмен і 
трэнер па лѐгкай атлетыцы (кіданне молата). 
Заслужаны майстар спорту СССР (1954). 
Заслужаны трэнер БССР (1965), заслужаны 
дзеяч фізічнай культуры БССР (1971). 
Кандыдат педагагічных навук (1971). 
Скончыў Беларускі інстытут фізічнай 
культуры (1953). 3 1976 г. прарэктар па 
навучальнай рабоце Беларускага інстытута 
фізічнай культуры. Сярэбраны прызѐр 
Алімпійскіх гульняў (1956, Мельбурн, 
Аўстралія). Чэмпіѐн Еўропы (1954, Берн). 
Сярэбраны прызѐр чэмпіянату Еўропы (1958, 
Стакгольм). Чэмпіѐн СССР (1952, 1954–58). 
Аўтар навучальных дапаможнікаў па лѐгкай 
атлетыцы. 

 
                                    М.П. Крываносаў 
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ЛАЎРЫНЕНКА Наталля Пятроўна, 
нарадзілася ў 1978 г. у г. Крычаў. Чэмпіѐнка 
Рэспублікі Беларусь 1995–2000 гг. у складзе 
васьмѐркі па грэблі. Бронзавая прызѐр- 

ка Алімпійскіх гульняў у Атланце 1996 г. За-
служат майстар спорту Рэспублікі Беларусь 
па грэблі. 

Яны нарадзіліся на Крычаўшчыне 

ДЗЯРЖАЎНЫЯ  ДЗЕЯЧЫ 

КІСЯЛЁУ Кузьма Венядзіктавіч, нарадзіўся 
1.11.1903 г. у в. Лабковічы. Дзяржаўны дзеяч 
Беларусі, дыпламат. Кандыдат медыцынскіх навук 
(1936). Скончыў Варонежскі універсітэт (1928). 3 
1928 г. на навуковай рабоце. 3 1937 г. нарком аховы 
здароўя БССР. У 1938–1940 гг. старшыня Савета 
народных камісараў БССР. 3 1940 г. намеснік 

Н.П. Лаўрыненка. М.М. Мяшкоў. 

ЛАЎРЭАТЫ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМІЙ 

АЛЯКСЕЕНКА Міхаіл Міхайлавіч, нарадзіўся 
16.10.1949 г. у вѐсцы Дарагая. Скончыў Бацьві- 
наўскую сярэднюю школу, Мсціслаўскае СПТВ. 
Працаваў трактарыстам у калгасе «Памяць Леніна», 
звеннявым па вырошчванню льну. За самаадданую 
працу яму была прысуджана ў 1978 г. Дзяржаўная 
прэмія СССР. 

ЛАБУШКІН Сяргей Фѐдаравіч, нарадзіўся 
10.05.1930 г. у вѐсцы Бель 1-я. Вучыўся ў Бельскай 
няпоўнай сярэдняй школе. 3 1944 г. палявод у 
мясцовым калгасе. У 1946 г. скончыў курсы 
механізатараў пры Крычаўскай МТС, стаў працавадь 
трактарыстам у калгасе імя XXII з’езда КПСС, потым 
узначаліў механізаванае звяно па вырошчванню льну. 

За выдатныя паказчыкі ў працы двойчы 
ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга 
(1973, 1982), ордэнам Леніна (1986). Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі БССР (1978). 

дырэктара Інстытута эксперыментальнай медыцыны, 
дырэктар дзяржаўнага медыцынскага выдавецтва 
(Масква), старшыня Ульянаўскага аблвыканкома. 3 
снежня 1943 г. 1-ы намеснік старшыні СНК БССР, з 
сакавіка 1944 г. намеснік старшыні СНК БССР (да 
1958) і міністр замежных спраў БССР. У             
1966–1977 гг. саветнік СМ БССР. Член бюро ЦК КПБ 
у 1938–1940 гг., 1947–1949 гг. Дэпутат Вярхоўнага 
Савета СССР у 1937–1958 гг., Вярхоўнага Савета 
БССР у 1938–1967 гг. 

Памѐр 4.5.1977. 
МЯШКОЎ Мікалай Максімавіч, н. 11.5.1922 г. 

у г. Крычаў. Дзяржаўны дзеяч БССР. Кандыдат 
гістарычных навук (1953), прафесар (1969). Скончыў 
БДУ (1949), Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК 
КПСС (1953). Удзельнік Айчыннай вайны. 3 1942 г. 
на грамадскай і партыйнай рабоце ў Таджыкістане. 3 
1953 г. намеснік дырэктара, дырэктар Інстытута 
гісторыі партыі пры ЦК КПБ, загадчык аддзела 
навукі, навучальных устаноў і школ ЦК КПБ, 
дырэктар Мінскай вышэйшай партыйнай школы. 3 
1958 г. міністр вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі БССР. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага 
савета БССР, членам ЦК КПБ. Узнагароджаны 
ордэнамі і медалямі СССР. 

М.М. Аляксеенка. 

  

 

С.Ф. Лабушкін. 
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НАВУКОЎЦЫ, ТВОРЦЫ 

АНЦІПЕНКА Лявон (Леанід Міхайлавіч), 
нарадзіўся 25.01.1935 у в. Цінькаў. Закончыў 
Бацьвінаўскую СШ (1953), Мінскі дзяржаўны 
педагагічны інстытут імя А.М. Горкага – гісторыка- 
філалагічны факультэт (1959). Потым тры гады 
працаваў дырэктарам Ракашыцкай школы 
Уздзенскага р-на. 3 1963 г. – літаратурны супра- 
цоўнік, загадчык сельгасаддзела шклоўскай раѐннай 
газеты «Ударны фронт». 3 1965 г. працуе намеснікам 
рэдактара, з 1975 г. –  рэдактарам гэтай жа газеты. 
Жыве ў Шклове. Член СЖ РБ. 

Першыя свае байкі надрукаваў у чэрыкаўскай 
раѐннай газеце (20 мая 1954 «Мядзведзь і сама- 
крытыка»). Потым яго байкі, сатырычныя і лірыч- 
ныя вершы, пародыі, апавяданні друкаваліся ў 
газетах «Магілѐўская праўда», «Звязда», «ЛіМ», 
«Чырвоная змена», у часопісах «Вожык», «Полымя», 
«Беларусь» і іншых перыядычных выданнях. Сааўтар 
калектыўных зборнікаў «Вожык» у дарозе» (1966), 
«Беларуская байка» (1986), «Асцюкі за каўняром» 
(1989), «Ранішняя дарога» (1990) і інш. Выдаў 
зборнік вершаў, эпіграм і пародый «За лугамі, за 
ракою» (1994). 

Мядзведзь і самакрытыка 
(Байка) 

У гушчары 
Сабраліся звяры. 

Як наступіла цішыня на зборы, 
Мядзведзь сказаў: – Сябры мае, 
Зайцы мне скардзіліся ўчора –                                     
Ім Воўк праходу не дае. 
Ён крыўдзіць іх на кожным кроку, 
Няма спакою ім – бяда! 
Я так мяркую: зараз Воўку                                 
Дадзім мы слова, грамада, 
Няхай сябе пакрытыкуе наймацней, 
Каб самакрытыка яго прабрала да касцей. 

...I ў гушчары 
Аж да зары  

Ваўчуга кляўся, 
Зайцоў не крыўдзіць даў зарок. 
Назаўтра ж зноў сваім заняўся –                   
Ваўком застаўся Воўк. 

Кіраўнікоў я ведаю такіх, 
Што не прымаюць мер крутых                                  
Да тых, 
Што у грахах клянуцца, 
А выпраўляць іх – не імкнуцца. 

БУГАЁЎ Дзмітрый Якаўлевіч, нарадзіўся 
12.1.1929 г. у в. Сычык. Беларускі крытык і 

літаратуразнавец. Член саюза беларускіх пісьмен- 
нікаў. Кандыдат філалагічных навук (1960). Прафесар 
(1987). Скончыў Магілѐўскі педагагічны інстытут 
(1952). Пасля вучыўся ў аспірантуры пры Мінскім 
педагагічным інстытуце імя М. Горкага (1952–1955), 
выкладаў беларускую літаратуру ў Мазырскім 
педагагічным інстытуце (1955–1959), з’яўляўся 
навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры імя 
Я. Купалы Акадэміі навук БССР (1959–1964). 3 1964 
г. працуе ў Белдзяржуніверсітэце. Выйшлі кнігі: 
«Шчодрае сэрца пісьменніка» (1963), «Паэзія 
МаксімаТанка» (1964, 2-е выданне 2003), «Удадзімір 
Дубоўка» (1965), «Максім Гарэцкі (1968, 2-евыданне 
2003), «Шматграннасць» (1970), «Талент і праца» 
(1979), «Праўда і мужнасць таленту» (1995), 
«Спавядальнае слова» (2001) інш., аўтабіяграфія 
«Жыццѐм ідучы...» (1995). Дзяржаўная прэмія 
Беларусі імя Я. Коласа ў 1984 г. за кнігу крытычных 
нарысаў «Талент і праца». 

Згадваючы бацьку... 

Мой бацька быў звычайным селянінам, 
зусім непісьменным. Але ў афіцыйных папе- 
рах яго называлі, як якога-небудзь цара, 
Бугаѐў Якаў Якімавіч Першы. У іх сям’і былі 
яшчэ Іван, Куліна і Яшка. Так звалі ў побыце 
самага малодшага з сыноў майго дзеда па 
бацькавай лініі. Але па дакументах Яшка 
таксама ішоў як Якаў Якімавіч, але ўжо не 
Першы, а Другі. Два ж Якавы ў адной сям’і 
атрымалася таму, што імя давалі тады строга 
па царкоўным календары. Дык Якаў воляю 
лѐсу дастаўся і майму бацьку, і ягонаму 
брату. 

 

Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў, Дзмітрый Бугаѐў. 

78. Зак. 808. 

617 



 

1945 – да нашых дзѐн 

Дарэчы сказаць, Яшка, хоць, па прыз- 
нанні вяскоўцаў, ѐн быў самым недалѐкім з 
братоў, адзін уцалеў пры бальшавіцкіх рэп- 
рэсіях і памѐр ужо зусім старым і нямоглым 
на руках у сваіх сямейнікаў. 

Вельмі нялѐгкая доля выпала і бацька- 
вай сястры Куліне, казалі, надта падобнай 
наяго. Гэтая сардэчная, надзвычай спагадлі- 
вая жанчына (па мужу яна стала Логінавай) у 
цяжкія часы часта адведвала нас, хоць жыла 
далекавата – у вѐсцы Гарадок, размешчанай 
кіламетраў за дзесяць ад нашых мясцін. 
Куліна заўсѐды прыносіла кожнаму з малых 
пляменнікаў, якія сталі бязбацькавічамі, 
нейкі гасцінец – цукерку, пернік (тады ў 
вѐсках тэта было рэдкасцю), колькі яблыкаў і 
вельмі смачных ігруш-дуляў. Мне асабліва 
запомніліся вялікія, падобныя на 
мужчынскія, рукі цѐткі Куліны, амаль заў- 
сѐды чырвоныя ад пастаяннага працоўнага 
напружання. 

Але вярнуся да Яшкі. Яго я добра ведаў у 
розныя часы, а таму магу ўпэўнена сцвяр- 
джаць, што пры ўсѐй праставатасці хітраваць 

 

А.А. Бугаѐва. 

і прыстасоўвацца ѐн умеў. Відаць, якраз гэ- 
тага ўмення неставала ні майму бацьку, ні яго 
брату Івану, які таксама быў рэпрэсаваны і 
згінуў недзе ў гулагаўскіх нетрах. 

Абставіны склаліся так, што свайго баць-
ку я ведаў мала, ва ўсякім разе, далѐка не так, 
як таго Яшку. I дакладныя даты, звязаныя з 
бацькам, узяў не з памяці, а з судовай справы, 
якая захоўваецца ў Магілѐўскай абласной 
пракуратуры. Пазнаѐміцца з гэтай справай я 
атрымаў магчымасць толькі ў 1994 годзе. Там 
я вычытаў, што нарадзіўся бацька ў 1885 
годзе. Дзень і месяц нараджэння мне 
невядомы і цяпер. Але дакладна ведаю, што 
нарадзіўся ѐн у вѐсцы Губіншчына. У 
даваенныя гады (маю на ўвазе вайну 
Айчынную) яна належала да Горкаўскага 
сельсавета Чэрыкаўскага раѐна. У перыяд 
хрушчоўскіх перакройванняў, калі Чэры- 
каўскі раѐн далучаўся да Крычаўскага, Гор- 
каўскі сельсаветзліваўся з суседнім Бацьві- 
наўскім, ужо на Крычаўшчыне. 3 цягам часу 
Чэрыкаўскі раѐн быў адноўлены, але сель- 
савет у Горках не аднавілі. Таму і Губіншчы- 
на засталася ў Крычаўскім раѐне. 

Некалі гэта была вялікая вѐска. Адным 
сваім канцом яна выходзіла да маляўнічай і 
паўнаводнай тады ракі Воўчас (прыток 
Сажа). Старая Губіншчына адчувала пера- 
населенасць. Калі здараўся пажар, дык ѐн вы- 
нішчаў у губіншчанцаў не адну хату і гаспа- 
дарку. Аднойчы гарэў і набытак маіх баць- 
коў. Я сам гэтага не памятаю (мусіць, тое 
было яшчэ да майго з’яўлення на свет), але 
ведаю пра тую бяду з матчыных успамінаў. 

У 20-я гады мінулага стагоддзя мясцо- 
выя ўлады ў адпаведнасці з агульнай баль- 
шавіцкай палітыкай заахвочвалі стварэнне 
хутароў і пасѐлкаў. Сталі падавацца на болын 
вольны прастор і многія губіншчанцы. Так 
узніклі пасѐлкі Асінаўка, Падабак, Ліпкі, 
Майскі, Чырвоны, Сычык і іншыя. Усе яны 
ствараліся перасяленцамі і Губіншчыны, а 
сама яна паступова страчвала сваю прэстыж- 
насць, якая патроху, але няўхільна пераход- 
зіла да Сычыка. I ўрэшце ѐн перарос у вѐску 
на пяцьдзесят з лішнім двароў, бо стаў цэн- 
трам калгаса. Пасля Айчыннай вайны там 
ужо быў і магазін, у які прыходзілі і жыхары 
старой Губіншчыны, бо свайго магазіна 
(лаўкі) у іх не стала. Пасля Чарнобыльскага 
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выбуху і Губіншчына, і Сычык, і ўся Чэры- 
каўшчына, як і болынасць раѐнаў Магілѐў- 
шчыны, сталі зонай экалагічнага бедства, пра 
што я ведаю больш з гаворак сваякоў ды 
нешматлікіх знаѐмых, якія дажываюць свой 
век у пакутах, бо ў родных мясцінах нахапа- 
ліся радыяцыі. 

Жыццѐ маіх бацькоў памятаецца мне не 
па Губіншчыне, у якой я нарадзіўся, а па не- 
вялікім пасѐлку Быкоўка. Увогуле, у маім 
пашпарце і ў біяграфічных даведках, якія 
змяшчаліся ў друку, пазначана, што я пая- 
віўся на свет у вѐсцы Сычык. Маці ж казала 
(так запісана і ў маіх метрыках, выдадзеных у 
1936 годзе), што я нарадзіўся ў вѐсцы 
Губіншчына. Мая дзіцячая памяць ніякіх 
уражанняў ад Губіншчыны не захавала. I гэта 
не выпадкова – бацькі пакінулі Губіншчыну ў 
хуткім часе пасля майго нараджэння. Разам з 
сем’ямі япічэ пяцярых губіншчанцаў яны ў 
тым жа 1929 годзе стварылі пасѐлак Быкоўку, 
якая праіснавала толькі адно дзесяцігоддзе. У 
1939 ці 1940 годзе пасѐлак быў ліквідаваны, а 
яго жыхароў перасялілі ў вѐску Сычык. 

Пасѐлак Быкоўка быў размешчаны каля 
маляўнічага балота, у якім яшчэ і на маѐй 
памяці вадзіліся качкі, кулікі (у нас іх на-
зывал! дзікімі баранамі), зрэдку пракідаліся 
журавіны. Побач быў добры лес. У ім рас- 
кашавалі магутныя дубы і вельмі прыгожыя 
клѐны, якія давалі дужа смачны сок – кля- 
новік. Гэтыя дрэвы падыходзілі да самых хат, 
а ў Яшкі раслі і на двары. (Ягонае селішча 
было крайнім ад лесу). Памятаю таксама 
тоўстыя бярозы, ад якіх ранняй вясной на- 
біралі поўныя вѐдры бярозавіку. Восенню 
чырванелі вялікімі гронкамі ладныя рабіны. 
У розныя поры года радаваў вока гаманлівы 
асіннік, вусцішна шумеў пры ветраным 
надвор’і змрочны ельнік. Мясціны былі ба- 
гатыя на грыбы, у тым ліку на баравікі. На 
сонечных прагалах расло шмат суніц. 

Пазней усѐ гэта знікла. Бо лес бязлітасна 
вынішчылі. Спрабавалі асушаць і балота. 
Ваду спусцілі ў лагчыну пад назвай Яросвін. 
Але ўрадлівага поля на месцы былой балот- 
най раскошы чамусьці не атрымалася. Нават 
добрая трава там не хацела расці. Буяла 
толькі грубая асака, якую не жадалі есці ні 
коні, ні каровы, ні авечкі. Скошаная, гадзі- 

лася яна толькі на подсціл жывѐле ды зрэдку 
ішла на сечку, калі з нармальным сенам 
станавілася тугавата. 

У Быкоўцы, яшчэ не спаган «най людс-
кой прагнасцю, і прайшло маѐ дзяцінства, 
шчодрае толькі на ўражанні ад прыроднага 
хараства навакольных мясцін, якое, мусіць, 
заўсѐды будзе хваляваць жывую чалавечую 
душу. 

Засмучала ў гэтых адносінах , здаецца, 
толькі адно – што ў бацькі не было сапраўд- 
нага саду. Думаю, што ѐн з мужыцкай прак- 
тычнасцю бярог зямлю і на прысядзібным 
пляцы для больш рацыянальных патрэб – для 
бульбы, канопляў і, вядома, гародніны. 

Каля самай хаты і гаспадарчых пабудоў 
ды каля плоту, якім адгароджвалася сядзіба 
ад дарогі праз пасѐлак, расло некалькі вялікіх 
і вельмі ўраджайных кустоў іргі (яе часам 
завуць беларускім вінаградам), радавалі вока 
шэраг сліў і тры моцныя ігрушы-паўдзічкі, 
надта прыгожыя ў шчодрай квецені вясною. 
Яны таксама кожнае лета давалі багата 
пладоў, якія станавіліся прыдатнымі для яды 
пасля дорбрай лѐжкі. А яшчэ іх можна было 
сушыць, што маці заўсѐды і рабіла. 
Сялянская печ для гэтага вельмі па- 
дыходзіла. Зімою тыя сушаныя грушы былі ці 
не найболыпымі нашымі прысмакамі. 

3 Быкоўкі нам, аднак, давялося пераязд- 
жаць. 

Загад аб перасяленні маці ўспрыняла як 
вестку пра вялікую бяду і не адзін раз паў- 
тарала, што ўсяго два перасяленні роўныя 
пажару. Трэбы ж было перацягваць на новае 
месца і знізу падгнілую хату, і таксама не 
новыя гаспадарчыя пабудовы. Ды і зямля на 
новым месцы няўгноеная. Колькі гадоў яна 
будзе радзіць слаба. А самае галоўнае, што 
ўвесь цяжар перасялення клаўся на мат- 
чыны плечы, бо ў нас тады ўжо не было 
бацькі. 

Не захавалася ў нас ад яго самога і якіх- 
небудзь дакументаў. Нават ягонай фота- 
карткі не было і ў даваенныя гады. Маці ка-
зала, што быў ѐн светлавалосы. Сама яна ў 
маладосці мела чарнявае аблічча. 3 дзяцей да 
сталага ўзросту дажыло шасцѐра (цяпер 
засталіся толькі я ды адзіная ў нас сястра 
Лена). Бацькаву знешнасць атрымалі зноў жа 
я ды старэйшы за мяне брат 1923 года 

619 



 

1945 – да нашых дзѐн 

нараджэння Іван. Астатнія чацвѐра пайшлі па 
маці. 

Але ў пэўным сэнсе мы ўсе раслі і выбі- 
валіся ў людзі як матчыны, Гапкіны, калі 
казаць зусім дакладна, дзеці. Гапкай вяскоў- 
цы называлі нашу маці, якая і ў маіх метры- 
ках, выдадзеных для паступлення ў школу ў 
1936 годзе, запісана як Бугаѐва Гапка Анто- 
наўна. Афіцыйнае ж імя – Агаф’я. Яна на- 
радзілася ў 1889 годзе, памерла ў 1967-м. 
такім чынам, яна пражыла 78 гадоў, зведаў- 
шы цяжкасці неймаверныя. 

Вядома, сам час, які выпаў на яе долю, 
аказаўся вельмі скрушлівым, поўным вялікіх 
грамадскіх катаклізмаў. Але гэта бяда 
агульная. Для маѐй маці яе шматразова 
ўзмацніў горкі бацькаў лѐс. 

Але спачатку і ѐн нічога благога не прад- 
вяшчаў. Бацька ўдзельнічаў у першай сус- 
ветнай вайне, вярнуўся з яе жывым (ніякіх 
канкрэтных падрабязнасцей пра яго ўдзел у 
той вайне не ведаю). 

Як і абсалютная большасць сялянства, 
мой бацька да калектывізацыі паставіўся 
насцярожана. Але ўсѐ ж у 1931 годзе ў кал- 
гас уступіў. Настаяла маці, якая лепш за баць- 
ку разумела, што іншага выйсця няма. 

19 красавіка 1933 года бацьку арышта- 
валі, паставіўшы маці ў становішча жахлі- 
вае. На яе руках заставалася куча дзяцей. I 
ўсе, за выключэннем самага старэйшага сына, 
малалеткі. Івану было дзесяць гадоў, Мішу, 
які загіне на фронце ў Айчынную вайну, – 
сем, мне – чатыры, Лене – адзін год. А 
небарака Аляксей увогуле яшчэ ляжаў у 
калысцы, бо нарадзіўся ў тым жа 1933 годзе, 
незадоўга да арышту бацькі. 

Страшна такое ўспамінаць, але маці пад 
старасць казала, што ад роспачы яе адольва- 
ла спакуса прыдушыць апошняга сына, пак- 
лаўшы яму падушку на галаву. Ды кожны раз 
перамагала боязь узяць на душу непапраўны 
грэх. А хіба ж яна, наша вялікая гаротніца, не 
любіла сваіх дзяцей? Яшчэ як любіла! Яна 
маладая выйшла замуж, доўга чакала 
першынца, потым некалькі хлопцаў і 
дзяўчатак пахавала (часта згадвала іх у сваіх 
малітвах), а ўжо тых, што выжылі, старалася 
ўсяляк берагчы. I раптам такая навала, якая 
магла раздушыць каго хочаш. А потым беды 
сыпаліся адна за другой, як з рога. Дык 

ці трэба дзівіцца, што неаднойчы ўзнікала і 
думка пра самагубства, ды маці яе адганяла, 
зноў жа баючыся граху перад Богам. 

Тыя, што арыштоўвалі невінаватага ча- 
лавека, асуджаючы на пакуты яго сям’ю, Бога 
не баяліся. Яны выслалі бацьку на пяць гадоў 
«за агитацию и вредительство в колхозе». 
Гэта цытата з бацькавай судовай справы, той, 
што захоўваецца ў магілѐўскай абласной 
пракуратуры. 

Пра тое, у чым заключалася шкодніцтва і 
якую канкрэтна агітацыю праводзіў не- 
пісьменны чалавек, у судовай справе нічога 
не гаворыцца. Але маці была пераканана, што 
яго пагубіў уласны жарабок, набыты неза- 
доўга да калектывізацыі, як быццам лепшы ва 
ўсім наваколлі. Бацька вельмі ганарыўся ім, 
не хацеў аддаваць у калгас, але мусіў гэта 
зрабіць. Відаць, ѐн увогуле захапляўся 
коньмі, бо ў калгасе атрымаў пасаду конюха. 
«Свайго» жарабка ѐн, сцвярджалі самыя 
пільныя зайздроснікі, даглядаў лепш, чым 
іншых кагласных коней. У гэтым і было ўсѐ 
шкодніцтва. 

Пакаранне бацька адбываў у Дзмі- 
траўскім ВПЛ. Разам са сваім братам Іва- 
нам, які ў судовай справе памылкова названы 
пляменнікам, будавалі яны канал Масква – 
Волга. 

27 чэрвеня 1936 года пастановай Асобай 
нарады НКУС прысуд у дачыненні да бацькі 
быў перагледжаны. Тэрмін высылкі яму 
зменшылі «до отбытого срока». Так бацька 
апынуўся на волі. 

Я добра памятаю, як аднойчы пахмур- 
ным летнім ранкам, які адразу зрабіўся для 
нас святочным, ѐн прыйшоў дамоў. Мы не 
маглі нацешыцца ад усведамлення, што ця- 
пер і ў нас ѐсць бацька. Цэлы дзень (і можа не 
адзін) ішлі людзі, вялі з бацькам доўгія 
гамонкі. 3 тых гамонак мне запомніліся сло- 
вы пра канал і яшчэ пра тое, што бацьку выз- 
валіў Галадзед, які, як вядома, у той час яшчэ 
ўзначальваў беларускі ўрад. Як удалося 
выйсці на Галадзеда, я не ведаю. Не памятаю 
і таго, ці ўпамінаў бацька ягоную пасаду. Але 
само гэтае прозвішча засела ў маѐй памяці 
назаўсѐды. 

Святочны настрой, прынамсі для мяне, 
трымаўся, аднак, нядоўга. У хуткім часе 
бацька зноў стаў дагладаць калгасных коней. 
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Мясцовыя кіраўнікі не пабаяліся яшчэ раз 
даручыць такую справу «шкодніку». Відаць, 
добра ведалі сапраўдную цану тым абвіна- 
вачванням... . ; 

Догляд у летнюю пару заключаўся галоў- 
ным чынам у тым, што коней трэба было 
пасвіць. Статак быў даволі вялікі. I бацька ў 
якасці свайго памочніка ўзяў мяне. Тады мне 
было ўжо сем гадоў. А па вясковых звычках 
гэта самы час падключацца да сур’ѐзнага 
занятку. Але падпасак з мяне атрымаўся 
далѐка не ідэальны. Залюбаваўшыся якой- 
небудзь прыроднай з’явай, я мог не заўва- 
жыць, як найбольш збродлівы конь падаваў- 
ся ў шкоду. За такія міжвольныя прамашкі і 
ўвогуле за любую нядбаласць бацька караў 
жорстка, без скідкі на дзіцячы ўзрост і маю 
прыроджаную ўражлівасць. Сырамятная 
пуга, разлічаная на тоўстую конскую скуру, 
хадзіла па маіх голых лытках так, што я не 
аднойчы з крыўдай думаў: «А навошта нам 
такі бацька?» Спрабаваў скардзіцца маці, тая 
ўшчувала бацьку, але ѐн ад свайго не ад- 
ступаўся. Мабыць, у гэтым праяўлялася не 
толькі сялянская натура, нязвыклая да сен- 
тыментальнасці, але і суровая жыццѐвая 
школа, пройдзеная ў заняволенні. 

Які не быў бацька строгі, але жыццѐ з яго 
прыходам палепшылася. У вельмі ўраджай- 
ным 1937 годзе мы атрымалі з калгаса на 
працадні шмат збожжа (адзін раз на маѐй 
памяці). Яно дасушвалася ў нас на печы. Дык 
я добра памятаю тое багацце. Аднак бацьку 
спажываць зроблены ў асноўным ім самім 
хлеб не давялося – яго зноў арыштавалі. На 
гэты раз, як сведчыць судовая справа, 1 ве- 
расня 1937 года. 

Арыштоўваць прыйшоў раніцай міліцы- 
янер у форме. Бацькі дома не было. Ён быў 
пры конях і яшчэ не вярнуўся з начлегу. 
Знайсці месца начнога выпасу калгаснай 
жывѐлы ў ладных лясных абшарах узяўся 
Маскалѐў Іван. Ён, напэўна, мог бы па-су- 
седску сказаць бацьку пра небяспеку і тым 
самым дапамагчы яму неяк уратавацца, але не 
зрабіў гэтага, а здаў міліцыянеру. 

I бацьку свайго мы больш не ўбачылі. А 
ратунак быў, здаецца, рэальнай справай. Ва 
ўсякім разе, людзі, якія падлягалі арышту, але 
перахаваліся ў час таго «хапуна», потым 
адкрыта жылі дома. I іх ужо не чапалі. 

А можа, бацька сам не захацеў хавацца, 
усѐ яшчэ верыў у нейкую справядлівасць? 
Гэткая думка ўзнікла, калі я прыгадаў, што 
маці, як бы прадчуваючы нешта нядобрае, 
раіла бацьку ў хуткім часе пасля вяртанйя з 
Дзмітраўскага лагера не ісці ў калгас, а з’е- 
хаць некуды, хоць бы і ў Крычаў, напрык- 
лад, на цэментны завод – там заўсѐды пат- 
рэбны былі рабочыя рукі. Але бацька адмо- 
віўся. Ён некалі быў вельмі моцным чала- 
векам, калі меркаваць хоць бы па сундучку, 
які служыў яму ў высылцы замест чамада- на 
і застаўся ў нас пасля паўторнага арышту. Той 
сундучок, зроблены не з фанеры, а з тан- 
каватых дошак, і пусты важыў нямала. А 
бацька ж насіў яго не пустым. Ён хаваў там 
усе свае «зэкаўскія» набыткі. Відаць, шмат 
здароўя адабраў канал. Во я і сам чуў, як 
бацька ноччу цішком скардзіўся маці, што ў 
яго пачынаюць пухнуць ногі... 

А можа, спрацавала славутая беларуская 
талерантнасць, якая на практыцы вельмі ча-
ста ператвараецца ў абыякавасць да ўласна- 
га лѐсу? 

Увогуле, бацькава справа выклікае цэлы 
шэраг пытанняў. Пачну з таго, што ордэр на 
арышт быў выдадзены чэрыкаўскімі ўладамі 
яшчэ вясною, у красавіку месяцы. А сам 
арышт, як я ўжо казаў адбыўся 1 верасня. 
Значыць, некалькі месяцаў міліцыя дабіра- 
лася з Чэрыкава да Быкоўкі. А гэта ўсяго 
нейкіх 18 кіламетраў... Чаму так доўга цяг- 
нулі з арыштам? Нехта спрабаваў да апош- 
няга моманта ратаваць бацьку? А можа 
ўлічвалі, што ў калгасе вясною шмат працы, 
дык з-за гэтага знарок не спяшаліся арыш- 
тоўваць? Ці вельмі вялікая нагрузка была на 
карныя органы?.. 

Судзіла бацьку ў 1937 годзе тройка 
НКУС БССР у складзе ... двух чалавек. 5 
лістапада яна прызнала, што бацька быў ку-
лаком, выступаў «против мероприятий 
партии и правительства», і пастанавіла: «зак-
лючить в исправительный лагерь сроком на 
десять лет». 

Тэрмін вылічаўся з 1 верасня, г. зн. з дня 
арышту. 

Ужо ў той дзень (1.9.37) бацька быў дас- 
таўлены ў магілѐўскую турму. У віну яму 
зноў ставілі контррэвалюцыйную агітацыю, 
маўляў, гаварыў што ў калгасе працуюць 
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толысі дурні, сам працаваў, але заявы ў кал- 
гас не падаваў, сцвярджаў, што хутка будзе 
вайна і савецкая сістэма разваліцца, заклікаў 
не падпісвацца на абаронную пазыку. Гэта 
запісвалася са слоў крывадушных сведкаў. 

У адзіным пратаколе допыту, які адбыў- 
ся 6 і 7 лістапада, рабіўся закід, нібыта яшчэ 
да калектывізацыі ѐн, Бугаѐў Якаў, трымаў 
парабкаў. Непісьменны селянін добра зра- 
зумеў, куды хіліць такі закід, і запярэчыў, 
што быў толькі адзін парабак на час сезонных 
работ і не ў яго самога, а ў ягонага бацькі. 

На абвінавачванне, што «умышленно 
выводил колхозных коней из строя зимой 
1936 г.», бацька зноў запярэчыў: «верно, ра-
ботал на лесовозе, но коней колхозных из 
строя не выводил». 

Нашы сяляне сапраўды кожную зіму 
мусілі выконваць цяжкую павіннасць: не- 
калькі тыдняў цягаць з Васілеўшчыны да 
сплаўных пунктаў на Сажы будаўнічы лес, 
які ішоў у розныя куткі краіны, у тым ліку ў 
Данбас. Называлася гэта ехаць у калоды, бо 
там, на лесавывазцы, сяляне ўвесь тэты час і 
жылі, адарваныя ад сем’яў. Здаралася, што і 
гінулі. А цяпер гэтае шчыраванне на дзяр- 
жаву паварочвалі як абвінавачванне! 

Ды бацька прызнаў сябе вінаватым толькі 
ў тым, што ў 1933 годзе быў «судим по 
подозрению в агитации». 

Прачытаўшы гэтыя радкі пратакола, за- 
пісаныя са слоў непісьменнага бацькі, я ажно 
сцепануўся: такая мужнасць і непахіснасць 
ужо ў 1937 годзе! Нездарма адзін наш вяс- 
ковец пасля смерці Сталіна і, вядома, без 
сведкаў, казаў, што бацька быў не толькі 
вельмі працавіты, але і надта сумленны, 
справядлівы чалавек. Гэты вясковец – Кас- 
тусь Палякоў. 

Вяртаючыся да бацькавай судовай спра-
вы, не магу не сказаць, што 16 снежня 1940 
года яна пераглядалася. Людзі, якія ажыц- 
цяўлялі гэты пераглад, ніякіх няўвязак у ѐй не 
ўбачылі. I вырашылі «жалобу оставить без 
удовлетворения». 

Такая фенаменальная слепататагачасных 
юрыстаў выпадковай быць не магла. Яна, 
відаць, азначала, што бацькі тады ўжо не 
было на гэтым свеце. Ягоны прысуд на дзе- 
сяць гадоў лагернага зняволення ці не суп- 

раваджаўся не зафіксаваным на паперы да- 
даткам – «без права переписки», якім тады 
па-фарысейску камуфліраваўся расстрэл?.. 
Ва ўсякім разе, мы ніякіх звестак ад свайго 
бацькі пасля другога прысуду ўжо не мелі. А 
пасля першага арышту і высылкі лісты, як 
казала маці, вельмі рэдка, але прыходзілі. 

I яшчэ адно пытанне ўзнікае. Якая скар- 
га разглядалася ў 1940 годзе? Хто тады мог 
скардзіцца на «самы справядлівы ў свеце 
савецкі суд»? Гэта таксама быў бы яўны кры- 
мінал. А вось прашэнне аб памілаванні бацькі 
сапраўды было. Яно пісалася на імя самога 
Сталіна і так падавала трагедыю сям’і, паз- 
баўленай кармільца, што, здавалася, магло 
расчуліць і халодны камень. Гэтае прашэнне 
доўга шліфавалася рознымі людзьмі і таму 
неаднойчы зачытвалася ў прысутнасці ўсіх 
нас. I мы кожны раз плакалі пры гэтым 
горкімі слязьмі. 

А плакаць было ад чаго. Маці заставала- 
ся ў вѐсцы з пяццю дзецьмі. Старэйшаму з іх, 
Івану, праўда, было ўжо 14 гадоў, але ѐн жа 
яшчэ мусіў хадзіць у школу. Затое самаму 
малодшаму, Аляксею, тады споўнілася толькі 
чатыры гады. Дарэчы, у матэрыялах справы 
яму, а таксама сястры Лене і мне ўзрост 
завышаны, кожнаму на год. Выпадковая 
памылка? Не ведаю. 

Зусім не ўпамінаецца ў гэтых матэрыялах 
матчын першанец Яфім (маці называла яго 
Аўхімам). Ён нарадзіўся ў 1914 годзе. Ад нас 
з’ехаў калі не да, дык адразу пасля першага 
бацькавага арышту. Мабыць, асцерагаўся, 
каб не «замялі» і яго. А таму шукаў нейкага 
свайго заробку ў сталіцы. 3 цягам часу 
паступіў у Мінскі медінстытут, які закончыў 
толькі пасля вайны. У час вучобы (у 
даваенныя гады) працаваў у медінстытуце 
лабарантам нейкай фізічнай ці радыѐфі- 
зічнай лабараторыі. Колькі-небудзь істотнай 
дапамогі сям’і ѐн аказваць не мог, хоць 
зрэдку летам, калі мы жылі яшчэ ў Быкоўцы, 
дамоў прыязджаў. Прывозіў кожнаму з нас 
нейкі падарунак. 

Пісьмы дамоў Яфім прысылаў зрэдку. 1 
заўсѐды без зваротнага адрасу, які маці тры- 
мала ў строгім сакрэце. Відаць, баялася, каб 
хто з вясковых актывістаў не настукаў на 
хлопца ў сталіцу. 

У прашэнні аб памілаванні бацькі пра 
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існаванне Яфіма нічога не гаварылася. Гэта 
ўжо была маленькая хітрасць, падказаная 
тымі, хто параіў звярнуцца да самаго ўлада- 
ра краіны. 

Дужа жаласнае пасланне «вялікаму пра- 
вадыру» (так і яшчэ з многімі іншымі паша- 
нотнымі вызначэннямі называўся ў тым пас- 
ланні Сталін) пісалася, вядома, не ў канцы 
1940 года, а намнога раней, відавочна, у 
хуткім часе пасля вынясення другога пры- 
суду. Мы лічылі, што яна ўвогуле бясследна 
знікла, бо афіцыйнага адказу, здаецца, не 
было. Але да мяне ўскосная вестка пра тое 
пасланне дайшла, лічы, праз 57 гадоў – у час 
знаѐмства з бацькавай справай... 

3 гэтай жа справы я даведаўся, што па 
прысуду 1937 года бацька афіцыйна рэабілі- 
таваны 26 верасня 1989 года. Спрацавала 
пастанова аб рэабілітацыі ўсіх, хто быў асуд- 
жаны асобымі нарадамі і рознымі тройкамі. 

Прысуд, вынесены тройкай 19 красавіка 
1933 года, адменены 25 лістапада 1958 года 
вызначэннем судовай калегіі па крыміналь- 
ных справах Вярхоўнага суда БССР. Судовая 
справа супроць бацькі тады была спынена «за 
недаказанасцю абвінавачвання». Пра гэта мне 
паведамілі з пракуратуры Магілѐўскай 
вобласці 17 лютага 1995 года. Раней ні я, ні 
хто іншы з нашай сям’і, у тым ліку і маці, пра 
гэтую акалічнасць нічога не ведалі. 

Да поўнай бацькавай рэабілітацыі маці і 
ўвогуле не дажыла... 

Дз.Я. Бугаёў. 

БЯЛЯЦКІ Мікалай Мікалаевіч, нарадзіўся ў 
1963 г. у Крычаве. Кандыдат медыцынскіх навук. 
Скончыў Віцебскі медінстытут. Аўтар 27 навуковых 
прац. Жыве і працуе ў Віцебску. 

ВЯРЖБІЦКІ Васіль Гаўрылавіч, нарадзіўся 
14.3.1906 г. у в. Сакольнічы. Доктар гістарычных 
навук (1965). Скончыў БДУ (1929). У 1924–1929 гг. 
настаўнік, выкладчык педтэхнікума ў Лепелі, 
Барысаве. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 3 
1946 г. - выкладчык Ваенна-палітычнай акадэміі імя 
Леніна. У 1957–1962 гг. прадаваў у Цэнтральным 
музеі Савецкай арміі. 3 чэрвеня 1962 г. па 1972 гг. – 
дырэктар Дзяржаўнага гістарычнага музея ў Маскве. 
Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі. 

ГРЫГОР’ЕЎ Аляксандр Дзмітрыевіч, нара- 
дзіўся 4.01.1949 г. у г. Крычаў. Доктар гістарычных 

навук (2000). У 1972 г. закончыў гістарычны 
факультэт БДУ. У 1972–1974 гг. працаваў сакра- 
таром Крычаўскага РК ЛКСМБ. 3 верасня 1974 г. па 
1994 г. служыў у Савецкай арміі. У 1987 г. скончыў 
ваенна-палітычную акадэмію ў Маскве. 3 верасня 
1995 г. – дацэнт кафедры сацыяльнай педагогікі 
Беларускага педуніверсітэта імя М. Танка. 3 2002 г. – 
прафесар, працуе на факультэце 
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БГПУ. Аўтар 
больш за 100 кніг, брашур, навуковых артыкулаў. 

ДАНІЛЕНКА Валерый Мікалаевіч, нарадзіўся 
ў Крычаве ў 1947 г. Доктар біялагічных навук (1996). 
Скончыў МДУ імя Ламаносава (1970), у 1974 г. – 
аспірантуру на кафедры генетыкі біялагічнага 
факультэта МДУ. 3 1975 г. малодшы, а з 1979 г. – 
старшы навуковы супрацоўнік Усесаюзнага 
навукова-даследчага інстытута генетыкі і селекцыі 
прамысловых мікраарганізмаў. У 1983 г. узначаліў 
лабараторыю генетычнай біятэхналогіі Усесаюзнага 
навукова-даследчага інстытута антыбіѐтыкаў 
Мінмедпрама СССР. 3 кастрычніка 1991 г. загадвае 
лабараторыяй Дзяржаўнага навукова-даследчага 
інстытута генетыкі ў Маскве. Пад яго кіраўніцтвам 10 
чалавек абаранілі кандыдацкія дысертацыі. 

ДУКТАЎ Уладзімір Уладзіміравіч, нарадзіўся 
28.12.1953 г. у г. Крычаў. Член Саюза беларускіх 
пісьменнікаў (1994). Скончыў факультэт журна- 
лістыкі Белдзяржуніверсітэта (1971–1976). У 
1986–1987 гг. вучыўся ў Мінскай вышэйшай пар- 
тыйнай школе. 3 1976 г. працаваў карэспандэнтам 
Клімавіцкай раѐннай газеты «Новае жыццѐ». 3 1977 г. 
– лектар, з 1979 г. намеснік загадчыка аддзела, з 1980 - 
загадчык аддзела Магілѐўскага абкома камсамола. 3 
1982 г. на партыйнай рабоце. 3 1987 г. рэдактар 
магілѐўскай раѐннай газеты «Прыдняпроўская ніва». 

3 1970 г. выступаў ў друку і па радыѐ. Аўтар 

А.Дз. Грыгор’еў. У.У. Дуктаў. 
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І.С. Жарыкаў. 

кніг прозы «Дзякуй і даруй» (1993), «Трэцяя асоба» 
(1997), «Смешкі-пацешкі» (1998). 

ЖАРЫКАЎ Іван Сямѐнавіч, нарадзіўся ў           
1921 г. у в. Хацілавічы. Заслужаны дзеяч навукі БССР. 
Кандыдат біялагічных навук (1962). Доктар 
ветэрынарных навук (1976). Скончыў Маскоўскую 
ветэрынарную акадэмію (1951). Працаваў 
выкладчыкам у Клімавіцкім зааветтэхнікуме, 
інструктарам сельгасаддзела ЦК КПБ, у Беларускім 
навукова-даследчым ветэрынарным інстытуце. 3 1968 
г. – дырэктар Беларускага навукова-даследчага 
інстытута эксперыментальнай ветэрынарыі. Аўтар 
больш як 100 навуковых прац. Сярод іх 6 манаграфій. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнага- 
роджаны ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, 
Чырвонай Зоркі, медалямі «За адвагу», «За баявыя 
заслугі», у мірны час – ордэнам Працоўнага Чырво- 
нага Сцяга, медалямі «За працоўную доблесць», «За 
працоўную адзнаку». 

Н.М. Марозава. 

ЖЫРКЕВІЧ Міхаіл Іванавіч, нарадзіўся 
1.10.1899 г. у в. Залесавічы. Беларускі мовазнавец, 
заслужаны дзеяч навукі БССР (1951), кандыдат 
педагагічных навук (1944). Скончыў БДУ. Удзельнік 
грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. 

Працаваў настаўнікам, выкладчыкам у 
Магілѐўскім педінстытуце (1933–1941), у БДУ 
(1943–1969). У 1953–1968 гг. загадчык кафедры 
беларускай мовы ў Белдзяржуніверсітэце. 

Аўтар падручнікаў для сярэдніх і васьмігадовых 
школ, шматлікіх прац па пытаннях беларускай 
літаратурнай мовы. Памѐр 13.08.1984 г. 

ЗАБАЛОЦКАЯ (САЛАМАХА) Людміла 
Васілеўна, нарадзілася 27.12.1949 г. у г. Крычаў. 
Скончыла ў 1968 г. Крычаўскае медыцынскае 
вучылішча, у 1974 г. філалагічны факультэт БДУ. 
Друкуецца з 1968 г. Аўтар зборнікаў вершаў «Сакавік» 
(1974), «Радаводны васілѐк» (1981), 

«Свяйтло палыну» (1989), «Струны ламяці» (1991). 
Жыве і працуе ў Мінску. 

КАРАМАЗАЎ Віктар Філімонавіч, нарадзіўся 
27.6.1934 г. у г. Чэрыкаў у сям’і настаўнікаў. 
Беларускі пісьменнік. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі (1990), Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі (2003). Яго бацька, Філімон Сяргеевіч, больш 
за пяцьдзесят гадоў выкладаў у школах і Крычаўскім 
педвучылішчы беларускую і рускую мову і 
літаратуру, маці, Ганна Анісімаўна, працавала 
настаўніцай пачатковых класаў у Крычаўскай 
чыгуначнай школе. На пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны сям’я эвакуіравалася з Крычава на Волгу і жыла 
ва Ульянаўскай вобласці, у вѐсцы Тургенева. Па 
заканчэнні вайны сям’я вярнулася ў Крычаў. тут 
Віктар Карамазаў і яго сястра Людміла вучыліся ў 
сярэдняй школе імя Карла Маркса. У 1952 г. будучы 
пісьменнік закончыў школу і паступіў у Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя У.І. Леніна на аддзяленне 
журналістыкі. Закончыўшы універсітэт, працаваў у 
чэрыкаўскай раѐннай газеце «Сацыялістычная 
перамога», а праз год, пераехаўшы ў Крычаў, у 
мясцовых газетах «Шлях сацыялізму» і «Новае 
жыццѐ», уласным карэспандэнтам «Магілѐўскай 
праўды» па Крычаўскім, Клімавіцкім і Мсціслаўскім 
раѐнах. У 1964 г. пераехаўз Крычава ў Мінск. 

Сваѐ першае апавяданне «Сыны» Віктар 
Карамазаў апублікаваў у часопісе «Советская 
Отчизна» ў 1957 г. яшчэ студэнтам, напісаўшы яго па 
матывах паездкі ў Казахстан на ўборку цаліннага 
ўраджаю, а першая кніга апавяданняў «Падранак» 

 

Віктар Карамазаў з маці Ганнай Анісімаўнай каля 
роднай хаты, 1992 г. 
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выйшла праз дзесяць гадоў і пачыналася апавяданнем 
пра родны дом у Крычаве, пра бацьку ды маці, прыезд 
у госці вясковага чалавека, які будаваў настаўніку 
дом, пра скрыпачоў, гаспадара дома і яго госця, і 
музыку. Ужо першая кніга пісьменніка выявіла 
галоўны напрамак яго творчага шляху – тэму роднай 
зямлі, роднай прыроды. На старонках апавяданняў 
«Букініч», «Запозненыя паязды», «Зялѐныя тоні», «Па 
слончыну песню», «Ліменскі сшытак», «Мне сніцца 
бой ласѐў» чытачы пазналі лясныя ваколіцы Крычава 
ды Чэрыкава, куточкі Сажа, мясцовых леснікоў ды 
егераў. Роднаму краю аўтар не здрадзіў і пазней, 
беручы сюжэты і вобразы для аповесці «Пагоннік», 
рамана «Пушча», новых апавяданняў, эсэ, нарысаў. 
Лірычныя вобразы роднага краю напоўнілі яго кнігі 
«Па талым снезе», «Вясѐлка сярод зімы», «Дома», 
«Дзень Барыса і Глеба», «Дзяльба кабанчыка». 
Пісьменнік рашуча сцвярджаў галоўны прынцып свае 
творчасці: пісаць тое, што перажыта, што ў сэрцы, у 
думках, што ўражвае і хвалюе. Ен шмат падарожнічае 
па родным краі і не блізкім, а часам і далѐкім, свеце. 3 
падарожжаў нараджаюцца аповесці-эсэ «Глядзіце ў 
вочы лемуру», «Руны мараны», «Векавое». 
Пісьменнік жыве ў памораў на Белым і Баранцавым 
марах - піша пра іх; з суровай таежнай поўначы Урала 
прывозіць і публікуе эсэ пра катаржнае жыццѐ свайго 
дзеда Максіма; бярэ ўдзел у выпрабаваннях 
130-тонных БелАЗаў у жалезарудных басейнах 
Крывога Рогу – стварае аповесць «Спіраль» пра 
выпрабавальнікаў машын. 

Аналізуючы прозу пісьменніка, глыбокі і 
бліскучы ў слове М. Стральцоў пісаў: «Карамазаў– 
празаік надзвычай сучасны, і самае дарагое ў гэтай 
ягонай рысе... тое, што ѐн падрыхтаваны, як не кожны 
сѐнняшні празаік, да творчай трансфармацыі 
сучаснага матэрыялу ўсім сваім жыццѐвым і 
асабовым вопытам: выхаваннем, уласцівасцямі 
ўражлівай, артыстычнай паводле складу свайго 
натуры, любоўю да чалавечага ўмельства...» I ў той 
жа час, маючы свой, з маленства, вопыт вайны, 
пісьменнік зноў ды зноў вяртаецца ў творчасці да 
ваеннага мінулага. Асвойваючы тэму вайны спачатку 
ў жанры апавядання, ѐн піша шматпланавы раман» 
Бежанцы», у аснову якога кладзе пуцявіны ўласнага 
блукання па прасторах вайны. I ў той жа 

Мая Радзіма 

3 эсэ В. Карамазава 

Бацькоўская субота перад Раданіцай. У 
царкве святога Мікалая памянуў маму, гэтай 
зімою памерлую, бацьку, якога няма 

час выходзіць з друку яго новая кніга «Проста 
ўспомніў я цябе», складзеная з вандроўных 
падарожжаў і літаратурных эсэ пра пісьменнікаў, 
жыццѐм і творчасцю блізкіх аўтару, – Аляксея Пысіна, 
Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася 
Стральцова, Анатоля Кудраўца, Міхаіла Шолахава, 
Леаніда Ляонава, якіх ѐн ведаў і адкрываў па-свойму, 
сэрцам, то як сяброў, то як творцаў удзячны 
старэйшым майстрам літаратуры. За гэтую кнігу ѐн 
першы ў беларускай літаратуры атрымоўвае 
Дзяржаўную прэмію імя Кастуся Каліноўскага. 

Як толькі на бацькаўшчыну пісьменніка 
абвальваецца чарнобыльская бяда, ѐн адразу ж, у 
першыя яе дні, прыязджае сюды, на Сож, жыве ў 
любай сэрцу Ліменскай пушчы, перажывае бяду разам 
са сваімі сябрамі-землякамі і піша з жывых назіранняў 
за нечакана зламаным жыццѐм аповесць «Краем 
Белага Шляху», апавяданні «Супраць неба – на зямлі», 
«Час ваўкоў», «Галуба», старонкі мастацкіх дзѐннікаў, 
што некалькі гадоў друкуюцца ў часопісе «Неман». У 
той жа час пісьменнік выходзіць на новую для сябе і 
для ўсѐй беларускай літаратуры тэму – мастацкім 
словам даследуе жыццѐ і творчасць выдатных 
беларускіх мастакоў В. Бялыніцкага-Бірулі, С. 
Жукоўскага, А. Бархаткова, Г. Вашчанкі, А. 
Бараноўскага. Пра іх жыццѐ ў мастацтве адна за адной 
у друку з’яўляюцца аповесці «Крыж на зямлі і поўня ў 
небе», «Мой брат духоўны...», «Чырвоная брама», эсэ 
«Зачараваная душа» і «Жавароначкам бласлаўлѐнае». 
На радзіме Бялыніцкага-Бірулі пісьменнік рэалізуе 
сваю даўнюю ідэю правядзення пленэраў 
мастакоў-пейзажыстаў і сам кожны год прымае ў іх 
удзел і як пісьменнік, прапагандыст творчасці 
Бялыніцкага-Бірулі, і як мастак-пейзажыст. Творы пра 
мастакоў і свой дзѐннік-роздум, напісаныя на 
пленэрах, ѐн выдае і асобнымі творамі, і кнігай «3 
вясною ў адным вагоне», якая атрымала прэмію 
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. 

В. Карамазаў шмат працуеў кінематографе. Па 
яго сцэнарыях пастаўлены мастацкія фільмы «Пушча» 
(дзве серыі па раману «Пушча»), «Зялѐныя фрэгаты», 
«Крыж на зямлі і поўня ў небе» (па аднайменнай 
аповесці), а таксама шэраг дакументальных фільмаў. 

Дз. Т. Дудзінская. 

ўжо сорак гадоў, сястру Люду, якая адышла 
раней за бацьку, яшчэ ў маладыя студэнцкія 
гады. Дадому вяртаўся берагам Сажа. Ідучы, 
углядаючыся ў наваколле, зноў ды зноў 
спыняўся. То пазнаўшы лазенку, у якой, калі 
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вучыліся ў школе, жыў Толік Шпак, наш 
надзейны футбольны варатар; то старую 
вярбу, пад якою ў забоіне трымаў сваю лодку 
Барыс Зуеў, мой школьны сябра, і з якім два 
апошнія гады сядзелі за адной цартай. А тут 
па начах, таемна ад рыбнагляду, закідалі ў 
Сож брэдзень, выцягвалі з травой і рыбай. А 
на тым беразе ўлетку, як цямнела, варылі 
юшку. Спыніўся каля старога броду, 
успомніўшы, як тут з мамай пераходзілі Сож, 
ідучы ў луг па шчаўе ці яшчэ далей у лес па 
маслякі, рыжыкі. Ішоў далей – насустрач 
старая: сышла са сцежкі, мне ўступіўшы, 
спынілася, павіталася. I я спыніўся па- 
вітаўся. Пытаецца: «Зноў прыехалі на радзі- 
му?» – «Зноў», – кажу. «Радзіма не забыва- 
ецца?» – «А як жа яе забудзеш?..» Тады яна - 
мне: «Дай Бог вам здароўечка...» – Ды і 
пайшла сваѐй дарогай. А я гляджу ѐй услед і 
думаю: хто такая?.. Бо кранула сэрца яе 
дабрыня: «Дай Бог здароўечка...» – за тое, што 
я не забываю свой родны бераг?.. I ўжо ішоў, 
у думках паўтараючы крыху запозненае сваѐ, 
ѐю пачутае: «Дай Бог і табе, матуля, 
здароўечка...» А дома, як вярнуўся з Сажа, 
падумаў і пра Зуева, і пра Шпака, і пра Жорку 
Марозава, і пра іншых цудоўных хлопцаў з 
берага, сяброў маленства: дзе яны ўсе? Хто 
жывы? Пасля школы, як раз’ехаліся па той, 
што была, агромністай савецкай краіне – ані 
гуку. I зноў – пра старую падумаў: можа, яе 
сын таксама некалі з’ехаў у далѐкі свет і не 
вярнуўся? Можа, адсюль і ласка да чалавека, 
што свой бераг не забывае, тая матчына ласка, 
якою б яна хацела сустрэць роднага сына, калі 
б вярнуўся?.. 

I так мне зажадалася яе спаткаць яшчэ 
аднойчы, каб ходь словам, як мог, суцешыць. 

На сустрэчах з пісьменнікам чытачы ча-
ста пытаюцца пра яго радзіму: дзе нарадзіў- 
ся, хто бацька ды маці, дзе школа, у якой 
вучыўся, якія творы напісаў пра родны край? 
Нядаўна ў школе малады чалавек, 
дзесяцікласнік, спытаў: «А што вам бачыц- 
ца, калі падумаеце пра сваю радзіму?» Я 
здзівіўся: цікава, па-свойму, ад душы спы- 
таў. I раней, як на пытанне адказаць, убачыў 
сваю зялѐную тару ў Крычаве, на ѐй, за бра- 
май, хату, у сцяне – два акны, перад імі на 
лаўцы – маму і бацьку, маму ў злінялай шар- 
сцянай кофце, бацьку ў белым палатняным 

пінжачку. Мама глядзіць на мяне ды ўсміха- 
ецца, а бацька глядзіць на маму і ѐй усміха- 
ецца, а твары ў абаіх светлыя, добрыя, у цѐп- 
лым пачуцці вельмі адно на адно падобныя, і 
такія сціплыя ў сваім шчасці, па-боску чы- 
стыя. Іх убачыўшы, убачыў вакол кусты 
ружаў, белыя ды чырвоныя, і ружы далей, 
каля ганка,і за ганкам ружы, і яшчэ далей, па 
сцежцы ў сад, абапал сцежкі, маму ў садзе 
паміж кустоў ружаў, як яна іх высаджвае, 
абразае, акучвае, абпырсквае ад дробнай 
зялѐнай тлі, пачуў яе голас «восемдзесят 
шэсць гатункаў адных ружаў...» (не кустоў – 
гатункаў!). Больш, яку мамы, у Крычаве 
ружаў ні ў каго не было, але гэта здзіўляла 
людзей чужых, не мяне, бо я бачыў як яна 
працавала ў садзе, бачыў пасылкі з каранямі 
кветак, якія да нас прыходзілі з Рыгі, з 
Мікіцкага батанічнага сада ў Крыме, з Львова 
ад мае стрыечнай сястры Клары, з Драгобыча 
ды Івана-Франкоўска ад мамінай сястры 
Таццяны. Цяпер каму пра гэта скажаш – 
пытаюцца: прадавала? А мы нічога ніколі не 
прадавалі і не бралі задарма, толькі куплялі, 
як было за што, у той час у Крычаве наогул 
ніхто кветак не купляў і не прадаваў. Кветкі 
маці пачала разводзіць у пяцьдзесят другім 
годзе, як памерла Люда, яшчэ такая маладая 
ды прыгожая. Ёй на магілку насіла, ледзь не 
кожнага дня. I дарыла людзям, каб Люду, як 
казала, на тым свеце адарыў Гасподзь. I вось 
гэтакія, як яна, да нас кожнага дня заходзілі 
жанчыны – сама дабрыня. Усе, з кім 
сябравала, любілі кветкі, разводзілі іх, бралі 
ўдзел у гарадскіх выставах кветак: настаўніца 
Ірына Нічыпараўна Карачун, Матрона 
Ларывонаўна Зямлянская, таксама настаўніца, 
суседка Ганна Сяргееўна Гузікава, маці майго 
сябра Арнольда. Матрона Ларывонаўна доўга 
і цяжка хварэла, беспамылкова адчувала ў 
апошнія гады свой блізкі канец жыцця, але 
самоты ў яе твары ніхто не бачыў, з кветкамі 
ішла ў царкву, з гасцінцамі да людзей, 
заўсѐды бачыла, чым чалавеку пасобіць, і 
вельмі часта заходзіла да нас, да маці, ужо 
старэнькай, як завітае – святлее ў хаце. 
Аднойчы я завітаў да яе і Віктара Паўлавіча, 
яе мужа, баявога лѐтчыка, які ўсю вайну 
адваяваў на крылах знішчальніка, якраз на 
Спаса, з яблыкамі, селі за стол, пагаварылі, і 
тады я 
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ўпершыню ўбачыў у яе вачах слѐзы. Яны, 
старыя, у той час пахавалі сына, што жыў з 
імі, і сама Матрона Ларывонаўна дажывала 
апошнія дні. Але дзіўныя ў яе і тады былі 
слѐзы. Яна так не хацела мне іх паказаць, і 
хавала за ўсмешкай, за жартаўлівым слоў- 
кам. Якая мужнасць! 

Выходжу з хаты ў сад, стаю, гляджу на 
кветкі, якія першую вясну без мамы, гляджу 
на яблыні ў кволай ад халадоў квецені, 
кожную чую сэрцам, бо кожная так шмат 
расказвае мне пра дарагіх людзей – не толькі 
пра маму ды бацьку. Вось уэлс – дзіва з 
дзіваў, яблык на яблынцы кожны год як ягад 
на гронцы вінаграднай, і кожнае густа-чыр- 
вонае, гарыць рубінам, салодкае, адзін раз 
адкусіш - поўны рот соку, пакінеш назіму - 
пералежыць і антонаўку, і любое іншае яб- 
лыка, і сок да лета не страціць. Адкуль яб- 
лынька? Памятаю, як яе прынѐс танклявым 
саджанцам бацькаў былы вучань ляснічы 
Карпушэнка (шкада, што ўжо не памятаю, як 
зваць, хоць і заглядаў ѐн да нас часта), як 
садзілі яе і ѐн, і Ліда, мая маладая тады жон- 
ка, і я. А далей, дзе не зарадзіла бульба, ста-
яла пепінка: яблычка жоўценькае, нібы бур- 
штын, сонцам налітае. Тое дрэўца нам пры-
несла Ірына Нічыпараўна Карачун. Як па- 
мерла, дык і яблынка, нібы ад гора па ѐй, 
счарнела. Я яе выкарчаваў, але на тым мес- 
цы ўжо нішто не радзіла, што ні пасодзіш – 
змарнее. I ландышы, якія ў другім канцы 
саду, прынѐсшы з лесу, разам з зямлѐю, ка- 
мякамі, пасадзіла Ірынушка, як яе мама на-
зывала, ліхтарык, як называлі яе мае малыя 
дзеці, цяпер разрасліся, кожную вясну як 
зацвітуць – водар па ўсѐй тары. I манжурскі 
арэх яе. Закараніўся – ніякім жалезам з зямлі 
не выб’еш. Ды і навошта выбіваць? Арэхаў 
не дае, але ж памяць пра светлага чалавека 
даражэйшая. Ці белы наліў – дзве дзеравіны. 
Яблыка не ўлежнае, зняў ды з’еў, аднаго пня 
было б даволі, але як адно з двух пакінеш, 
калі Арнольд, цудоўны сусед ды сябра, 
пасадзіў два? Была ў маім садзе і яблынка 
Гарасіма Іванавіча Зубарава з Хацілавіч, 
вѐскі пад Крычавам. Ён нам клаў хату з 
братам Ахрэмам і пасадзіў рэпачку, яблыкі 
былі што мѐд і на смак, і водарам, пчолы па 
ѐй раямі пасліся, яблыка з-за іх было не ўзяць 
з яблыні. А як памерла мая сястра – 

яблынка пачала ўсыхаць. Памѐр Гарасім – 
зусім высахла. Толькі музыка ад Гарасіма і 
засталася ў вушах звінець. Часта, бывала, 
прыязджаў з вѐскі да нас на сівым калгас- 
ным коніку. Пад вокнамі паставіць на гары, 
пасак адпусціць, хамут рассупоніць, кіне з 
воза сена каню і ў хату – да скрыпкі. Бацька 
іграў па памяці, і па нотах, болын Чайкоў- 
скага ды Бетховена, класіку, а Гарасім – свае 
вясковыя танцы ды песні, франтавыя. 3 тых 
яго прыездаў і цяпер бачу асобныя малюнкі 
пад скрыпку... 

Вось – за акном каля плота сівенькі конік 
хрумстае сена ці саломку на сакавіцкай пра- 
таліне. У салодкай млосці вочы то заплюш- 
чыць, то расплюшчыць. Аў вачах нявымы- 
тыя сонейкам зімовыя слѐзы. На конскай 
спіне варушыцца вясновы прыпарачак. Ве- 
рабейка скача па ўгрэтае холцы, выдзѐўбвае з 
падшэрстку зімовую каросту. Конік 
хрумстае, не варушачы ні вухам, ні хвастом, 
каб дробную птушачку не спужнуць, каб яна 
яшчэ і да костачак дадзяўблася. 

А там, угары, пад лапінкай жыцця зям- 
ного, блакіт вясны – таксама мацярык... 

А тут... 
Тут – бацька. Стаіць у паліто наросхрыст 

і без шапкі – шапку ў руках камечыць. У ста-
рых амерыканках-чаравіках – у лужыне, 
якую, пэўна, не бачыць і не чуе пад сабою. 
Загледзеўся на каня, на вераб’я, жмурыцца, 
каб не спужнуць і птушачку, і радасць конс-
кую, і само сонейка вясновае, і штосьці зусім 
сваѐ, таемнае. 

Ад брамы на гару падымаецца Гарасім – з 
крамы. На плячы – мех. У мяху – буханкі 
хлеба, які чакаюць у вѐсцы, бо вѐска хоць 
хлеб і вырошчвае, але на стале свайго не мае. 

Я рады, як у хату ідзе Гарасім. Бо ведаю, 
што тут ѐн скіне з плячэй світку, з галавы – 
шапку, зломкам грабянца расчэша чарнявыя 
вал асы і папросіць у бацькі скрыпку... 

Сустрэчы з найдабрэйшым і найчысцей- 
шым душою селянінам Гарасімам мяне 
калісці вельмі ўражвалі і шмат давалі для 
душы, для разумения жыцця вясковага ча-
лавека, яго прыроднага таленту, і не выпад - 
кова самая першая мая кніга «Падранак» па- 
чынаецца апавяданнем «Нязгаснае» – пра 
родную хату, пра бацьку, маму, Гарасіма, пра 
скрыпку і яе душу, якую так умелі будзіць і 
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Гарасім, і бацька, нават і пра сівога коніка пад 
акном. I не выпадкова пазней, уключаючы 
апавяданне ў іншыя зборнікі прозы, я называў 
яго больш канкрэтным і блізкім да мае душы 
словам – «Дома». 

Чую, як хтоські кажа: «Ты нарадзіўся ў 
Чэрыкаве, які за дваццаць кіламетраў ад 
Крычава, і там, напэўна, твая радзіма?» Так і 
не вельмі так. Так – я нарадзіўся ў Чэрыкаве. 
Але наконт радзімы – тут у мяне свае і думкі, і 
адчуванні. 

У тым годзе, калі я нарадзіўся, наша ся- 
м’я жыла то ў Мінску, то ў Астрашыцкім 
Гарадку пад Мінскам. Час быў цяжкі, і мама, 
каб падарыць мяне свету, прыехала ў родны 
Чэрыкаў. Тут яе чакалі два ўтульныя дамы. У 
адным, дзе яна і нарадзілася, і вырасла, пасля 
смерці бацькі жыў са сваѐй сям’ѐй старэйшы 
брат Грыгорый, а ў доме на гарадскім возеры 
жылі дзядзька Станіслаў і цѐтка Марыя 
Іванаўна, дзяцей у іх не было, а маму і яе 
сям’ю яны вельмі любілі – у іх доме мама і 
спынілася. Тут я і нарадзіўся. Тут мяне 
Марыя Іванаўна і ахрысціла. У той час 
хрысціць дзяцей было найстрога забароне- 
на, а ў сям’і настаўнікаў пра тэта падумаць 
было жахліва. Але аднойчы ўвечары, як 
сцямнела, калі ў доме не было нікога, акрамя 
мяне і яе, мае на той час нянькі, яна за- 
гарнуля мяне ў коўдру, вынесла, каб ніхто не 
бачыў, за вароты і вуліцаю бегма праз два 
дамы да дома Старадомскага, бацюшкі – 
хутчэй на ганак ды ў хату. Старадомскі, яко- 
га ў Чэрыкаве вельмі паважалі, мяне і ах- 
рысціў, пра што не ведала нават мама. Не- 
ўзабаве пасля гэтага бацюшку арыштавалі, і 
мама бачыла, як яго ў нас пад вокнамі вялі на 
штыху, пад канвоем. Забралі і ўсю яго сям’ю. 
А я, цяпер пра гэта думаючы, чую ў сабе, як 
боль, удзячнасць і бацюшку, які паклаў на 
мяне першы Гасподні крыж, і бабулі Марыі 
Іванаўне, кланяюся ім за тую, у рупнасці пра 
маю душу, мужнасць. 

3 Чэрыкава мама са мною вярнулася ў 
Мінск, а праз гады тры мы з Мінска перае- 
халі жыць у Крычаў. Быў год, здаецца, трыц- 
цаць сѐмы. Бацька і маці пачалі настаўнічаць 
у чыгуначнай школе. 

Аднойчы я вызначыў межы, хоць і ад- 
носныя, маѐй малой радзімы, і яны пралеглі 
як па Чэрыкаўшчыне, так і па Крычаўшчы- 

не, ніякіх адносін да межаў адміністрацый- 
ных не маючы: праз вѐскі Мірагошч, Лімень, 
Гронаў Вепрын, Паклады, Лабковічы, Ма- 
ляцічы, Дарагую, Волчас, Хацілавічы, Ла- 
банаўка. У гэтым коле былі, вядома, і Чэры- 
каў, і Крычаў, і, ад Мірагошчы да Лабковіч, 
Сож – мая найпершая і наймілейшая на зямлі 
рака. Тэта круг майго найшчаслівейшага 
жыцця, самых дарагіх для душы захапленняў і 
ці не больший паловы маіх літаратурных 
матываў, вобразаў, сюжэтаў. А неўзабаве, 
думаючы пра гэтую сваю краіну, жыццѐ ў ѐй 
не толькі маѐ, але і блізкіх мне людзей, я 
здзівіўся і яшчэ аднаму нечаканаму адрыццю: 
гэты круг вымаляваў яшчэ дзед Анісім, мамін 
бацька Анісім Раманавіч Шаблоўскі, калі 
мяне на свеце не было, і я, як атрымоўвалася, 
сваім лѐсам паўтарыў круг дзеда. Дзіўна, як 
мы з ім размінуліся на гэтым крузе? Дакладна 
мама не памятала, калі ѐн памѐр, але ці не 
гадоў за чатыры-пяць да маіх народзінаў. 3 яе 
казанняў я бачу дзеда Анісіма буйным, 
прыгожа-вусатым, самавітым, годным, даволі 
разумным і культурным чалавекам. Ён меў 
сямѐра дзяцей, матэрыяльнай спадчыны не 
меў, адзін зарабляў на ўсю сям’ю, жонку, маю 
бабулю, пахаваў рана, у дзесятым годзе, узяў 
у дом сваю і жончыну маці, але ўсім змог даць 
жыццѐ не толькі ў поўным матэрыяльным 
дастатку ды ў радасцях маленства, але яшчэ 
да рэвалюцыі ўсіх вывучыў і выдатна 
выхаваў. А працаваў, можна сказаць, мазалѐм, 
жыў з рамѐстваў: купляў і вырабляў скуры, на 
сырамяць, шыў з яе конскую вупраж, хамуты, 
шляі, сядзѐлкі, усім вырабам даваў мастацкую 
аздобу, шыў і боты, і чаравікі з хрому, 
ягдташы паляўнічым, аздобу даваў і колерам, 
і металѐвым наклѐпам, варыў алей ды фарбы, 
распісваў ды рэстаўраваў княскія ды панскія 
палацы, саборы, іканастасы, крыў золатам 
саборныя купалы, крыжы. У Мірагошчы 
працаваў у князя Абаленскага, у Лімені ды 
Вепрыне – у паноў Васілеўскіх, якія былі 
братамі, пад Крычавам у Нізках даводзіў 
палац яшчэ аднаму Васілеўскаму, брату 
ліменскага ды вепранскага паноў, і ўсюды, дзе 
працаваў, яго цанілі і паважалі. У Нізках 
сышоўся з Аніскай, дачкою ахмістрыні пана 
Васілеўскага і стаў з ѐю пад шлюбны вянец у 
Крычаве ў царкве Святога 

628 



Яны нарадзіліся на Крычаўшчыне 

Міколы. Аніска была ад пана, які выгледзеў 
Параску, яе маці, у вѐсцы, тая была сялян- 
каю, і, не ўзяўшы з ѐю шлюб, які не дазва- 
лялі саслоўныя каноны, узяў у свой палац 
гаспадыняю на кухні, ахмістрыняю. Пра 
Аніску, сваю маці, мая мама ведала мала, 
амаль не памятала, бо тая памерла, як маці 
было тры гадкі, ведала ад бацькі, сваіх ста- 
рэйшых братоў і сясцѐр, як апошняя ў сям’і з 
дзяцей, але часта пра яе думала, вобраз яе ў 
сабе насіла з вялікай пашанаю і любоўю, і ў 
думках,сэрцам з ѐю часта гаварыла ў малі- 
твах перад іконаю Маці Божае, асабліва ў 
апошнія гады жыцця, перад смерцю. А бабу-
лю, маці Аніскі, добра памятала і расказва- 
ла, якая яна была заўсѐды чысценькая, лас- 
кавая, як спявала, як курыла, павучаная гэ- 
таму ў панскім двары. Тое, што маміным дзе- 
дам па маці быў Васілеўскі з Нізкаў, у нашым 
доме было вялікай таямніцаю, але ў апошнія 
гады жыцця мама, калі мы заставался ўдваіх, 
у хвіліны шчырых размоў за вячэрняй 
гарбатаю, спрабавала мне пра тэта паведаць, 
хоць і гублялася ў гэтакай размове, нечага 
асцерагалася, як і хацела, каб я ведаў пра свой 
род, і нештаяе стрымлівала. А калі памерла, я 
атрымаў ліст ад стрыечнай сястры з 
Івана-Франкоўска, якая тое самае чула ад 
свае маці, што была з маѐю роднымі сѐстрамі, 
і мне напісала. Дзед Анісім прывѐз Аніску ў 
Чэрыкаў і там за адно лета пабудаваў добры 
дом на беразе Сажа, а калі рэвалюцыя 
разагнала паноў і пазнішчала іх палацы, ѐн 
прывѐз у свой дом і Параску з крычаўскіх 
Нізкоў. Яна ў яго жыла да самай смерці. 

Круг жыцця дзеда Анісіма на Крычаўш- 
чыне ды Чэрыкаўшчыне я паўтарыў па-свой- 
му. 3 маленства маючы стыхійныя выхады на 
дзедавы сцежкі-дарожкі, а то і свядомыя, ад 
успамінаў мамы і бацькі, найбольш абжыў 
тэты круг, як вярнуўся на радзіму з Мінска, 
закончыўшы універсітэт і працуючы то ў 
Чэрыкаве, то ў Крычаве ў раѐнных газетах, то 
карэспандэнтам «Магілѐўскай праўды» ў 
родным краі на Сажы, то пасля, жывучы ў 
Мінску, але часта прыязджаючы сюды, у 
хату, і жывучы тут падоўгу. У гэтыя гады я 
глядзеў на сваю і дзедаву зямлю ўжо як 
журналіст, пісьменнік, мастак, даследчык, і 
пісаў, жывучы ў Мірагошчы ды Лімені, ра- 

ман «Пушча», апавяданні «Апошняе паля- 
ванне з лайкай», «Букініч», «Час ваўкоў», 
«Зялѐныя тоні», жывучы ў Гронаве, ганяю- 
чы па Сажы плыты з Гронава на Гомель яшчэ 
па-старому, шастом ды кацярынкаю на пе- 
ракатах, пісаў аповесць «Пагоннік», у Пак- 
ладах, у калгасе «Запаветы Ільіча», занача- 
ваўшы аднойчы на пашы з пастухамі, знай- 
шоў сюжэт і напісаў апавяданне «Сцяпан, 
Дзіч і Цырля», за Дарагою ў спарахнелай 
хатцы сустрэў старую, якую тут звалі галу- 
баю, і апісаў яе надзвычай драматычнае 
жыццѐ ў апавяданні «Галуба». У Крычаве, па 
жывых уражаннях ад мясцовага жыцця, была 
напісаная і аповесць «Аброчны крыж», якая 
мела выйсце ў свет яшчэ і пад назваю «Краем 
Белага Шляху». 

Жыццѐ і праца ў родным краі на зялѐнай 
горцы, у сваім доме ледзь не кожны дзень 
пераконваюць, што роднае – гэта не толькі 
тое, што родным адчуваеш сам, але і тое, што 
родным адчувае цябе. Тады і атрымоўваец- 
ца, што не толькі сам знаходзіш для душы і 
працы думкі, словы, матывы, вобразы, сю- 
жэты, але гэта табе дае твой край, яго людзі, 
яго прырода, дораць як свайму чалавеку, 
цябе ведаючы і табе давяраючы свае глыбіні, 
таямніцы. 

Ёсць у мяне апавяданне «Сямѐнаўна». 
Яно якраз з тых, якія не шукаеш, якія не- 
чакана прыходзяць да цябе самі. 

Колькі стаяла на зялѐнай горцы наша 
хата, столькі стаяла і малая шэрая хацінка 
насупраць цераз вуліцу, і ў ѐй увесь тэты час 
жыла Сямѐнаўна з унучкай Святланай. Мужа 
Сямѐнаўны не памятаю, бо ѐн, як казалі, 
памѐр ад франтавых ран у хуткім часе пасля 
выйны. Сямѐнаўна працавала на пошце і 
старэла, а Святлана, як скончыла школу ды 
недзе яшчэ падвучылася, пераехала жыць у 
Мінск. Састарылася Сямѐнаўна ў сваѐй 
хатцы адна, але ўнучка яе не забывала, пры- 
язджала, чым магла, пасабляла. Жыла су- 
седка ціха, і ніхто пра яе жыццѐ нічога не 
ведаў. I вось захацелася ўжо старой Сямѐ- 
наўне зрабіць з нейкай нагоды Святлане па- 
дарунак. Пайшла па крамах і ўбачыла ў рай- 
магу дыванок – вельмі ѐн ѐй спадабаўся. 
Вярнулася дадому, дастала з-пад падушкі 
панчоху, вытрасла з яе назбіраныя грошы, 
палічыла – на дыванок хапала. Прыйшла ў 
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магазін, каб купіць, а прадаўшчыца – на смех: 
ці ты баба, герой вайны: Паказвай дакумен- 
ты. I вярнулася старая дадому ў слязах. А тут і 
я зайшоў: што за слѐзы? Аказалася, дыванок 
мог купіць толькі ўдзельнік вайны. Я кажу: 
ідзіце ў ваенкамат і вазьміце паперку на мужа 
– ѐн у вас за вайну колькі меў ордэнаў ды 
раненняў? Дак жа ѐн памѐр? Ну і што? Удава 
ветэрана! Пайшла. А ў ваенкамаце, шукаючы 
дакументы на Сямѐна, знайшлі і на яе 
паперкі, пагарталі: вы ж самі ўсю вайну былі 
на франтах? Узнагароды, нават баявая 
Чырвоная Зорка – ордэн? Вярнулася дадому – 
даведку ўзяць пасаромелася: які ж я, кажа, 
ветэран вайны? Ну, працавала на паштовым 
поездзе, пошту на фронт і з фронта, на фронт і 
з фронта, бамбілі нас, гарэў наш поезд, хавала 
ў дарогах сяброў, салдацікаў, але ж які я 
герой?.. Баба, як усе бабы... I па дыванок не 
пайшла. Пасекла сваіх курэй, склада ў сумку і 
паехала да Светкі ў Мінск. 

Зноў спускаюся са свае зялѐнае горкі, 
пераходжу вуліцу, спыняюся, гляджу ў вок- 
ны дома Сямѐнаўны. Цяпер тут жывуць 
іншыя людзі. I ў доме суседнім – іншыя. 
Некалі жылі Марозавы, стары і старая, дом 
прадалі, а самі паехалі да дзяцей аж у Сібір. I з 
другога боку ад дома Сямѐнаўны, у доме, дзе 
жыў стары Карагодаў, людзі новыя, на- 
стаўніца з дзяўчынкаю. Нікога, што за людзі, 
не ведаю. Але ж некалі і Сямѐнаўну не ведаў, 
пакуль выпадкова не адкрылася. Думаў: баба 
і баба, а як адкрылася – колькі ахвярнасці, 
сціпласці, мужнасці! Гэтак кожны раз: пры- 
едзеш на сваю радзіму, ідзеш па ѐй ад дома да 
дома, і кожны дом, кожнае ў ім акно, кожнае 
дрэва мала сказаць – знаѐмае, яно – сваѐ, 
блізкае, і на кожным кроку можаш чакаць, як 
зараз табе хтосьці ці штосьці адкрыецца, як 
адкрылася аднойчы Сямѐнаўна – нечаканым 
слоўкам, пачуццѐм, вобразам, сюжэтам, як 
свайму чалавеку. Гэтакае бывае толькі на 
радзіме. 

Праўда, яшчэ нядаўна нас усіх вучылі, 
што радзіма ў нас ад мора да мора, ад Ка- 
лінінграда да Уладзівастока. I мы гэтаму ве-
рьте I растрэслі па той вялікай краіне, што 
называлася СССР, вельмі шмат сваіх сыноў І 
дачок. Цяпер падыйдзеш да свае былой 
школы, паглядзіш на яе вокны, як у жывыя 

вочы, успомніш, які вялікі быў у нас клас, за 
трыццаць дзяўчат і хлопцаў, як усе, хто хацеў, 
паканчалі універсітэты, акадэміі, інстытуты, 
вышэйшыя вайсковыя вучэльні – дзе яны? 
Большасць – там, у нязмераных прасторах 
СССР. Жывыя ці мѐртвыя?..  

Ведаю і я ці не ўсе куточкі СССР, пабы- 
ваў і на Далѐкім Усходзе, і на Поўначы, і ў 
Сібіры, на Урале, у Сярэдняй Азіі, дзе толькі 
не вадзіла мяне мая журналісцкая ды 
пісьменніцкая душа. I ўсюды, забыўшы, што 
казалі мне мае настаўнікі, я адчуваў, што Сібір 
– радзіма для сібірака, Чукотка – для чукчы, 
Якуція – для якута, Волга – для рускага 
чалавека, а ў мяне, беларуса, радзіма адна – 
Беларусь, а ў Беларусі самае любае і святое 
месца тое, дзе нарадзіўся і вырас, дзе мой 
бацькоўскі дом і дзе магілы мамы і бацькі. 

ЛЯХОВІЧ Ларыса Уладзіміраўна, на- 
радзілася 13.6.1968 г., кандыдат гістарычных 
навук (2001). Працуе ў Беларускім дзяр- 
жаўным універсітэце культуры. Выйшлі з 
друку яе навуковыя працы па эканамічных, 
палітычных і культурных сувязях Беларусі і 
Францыі. Займаецца навукова-метадычнай 
распрацоўкай вучэбных дапаможнікаў і ме- 
тадычнай літаратуры для сярэдняй і вышэй- 
тпай школы. Вядзе навукова-даследчую ра-
боту па гісторыі сваѐй «маладой радзімы» – 
Крычаўшчыны. У гэтай кнізе змешчаны шэраг 
матэрыялаў аб падпольным і партызанскім 
руху ў раѐне, які выявіла і падрыхтавала да 
друку Л .У. Ляховіч. 

МАЗАЛЬКОЎ Яўген Сямѐнавіч, нара- 
дзіўся 17(30).9.1909 г. у Крычаве. Крытык, 

Л.У. Ляховіч. 
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перакладчык і літаратуразнавец. Заслужаны 
дзеяч культуры БССР (1968). Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР (1950). Скончыў 
1-ы Маскоўскі універсітэт (1930). У Вялі- 
кую Айчынную вайну рэдактар выдання на 
рускай мове часопіса «Беларусь». У 1948– 
1969 гг. старшыня камісіі, потым савета па 
беларускай літаратуры пры праўленні СП 
СССР. Друкаваўся з 1924 г. Аўтар прац пра 
творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багда- 
новіча, 3. Бядулі, К. Чорнага, М. Танка, П. 
Броўкі, А. Куляшова, К. Крапівы. На рус- 
кую мову пераклаў творы Я. Коласа, К. Чор-
нага, М. Лынькова, I. Мележа, А. Кулакоўс- 
кага, I. Навуменкі. За кнігу «Янка Купала» 
(1949) Дзяржаўная прэмія СССР (1950). 

Памѐр 15.12.1969 г. 
МАСКАЛЕЎ Канстанцін Васілевіч, на- 

радзіўся ў 1963 г. у Крычаве. Кандыдат ме- 
дыцынскіх навук. Дацэнт. Жыве і працуе ў 
Віцебску. 

НАЗДРОЎСКІ Сцяпан Андрэевіч, на- 
радзіўся ў 1888 г. у Крычаве. Калі яму споў- 
нілася 9 гадоў, бацькі адправілі сына вучыц- 
ца ў Пецярбург, у гімназію. Скончыўшы яе, 
Сцяпан паступіў на фізіка-матэматычны фа- 
культэт сталічнага ўніверсітэта. Але ѐн 
марыў стаць лѐтчыкам. Спачатку пайшоў 
працаваць на самалѐтабудаўнічы завод у 
Пецярбургу. Там асвоіў слясарную і такар- 
ную справу, а таксама зборку самалѐтаў. 
Потым паступіў у авіяцыйную школу Усе- 
расійскага авіяклуба. 

Пройдзе не так ужо шмат часу, і вучань 
авіяцыйнай школы Сцяпан Наздроўскі ў час 
экзаменацыйнага палѐту на Каменданцкім 
аэрадроме пад Петраградам зробіць 

пяць «васьмѐрак» на працягу шасці з пало- 
вай хвілін. Гэта сусветны ракорд. Аб ім з 
захапленнем пісалі расійскія газеты.  

У жніўні 1913 г. Наздроўскі атрымаў 
дыплом пілота-авіятара за № 164. Здольнага 
лѐтчыка пакінулі ў школе інструктарам. Сваѐ 
майстэрства Сцяпану Андрэевічу не ўдалося 
перадаць маладзейшым калегам – грымнула 
першая сусветная вайна. Наздроўскі пакінуў 
школу і пайшоў добраахвотнікам на фронт. 

На вайне Сцяпан Андрэевіч удзельнічаў у 
розных аперацыях. Яго баявыя разведваль- 
ныя палѐты, што праходзілі ў глыбокім ва- 
рожым тыле і пад інтэнсіўным артыле- 
рыйскім агнѐм, увайшлі ў манаграфіі і пад- 
ручнікі паветранай разведкі таго часу. Пра 
яго гераізм, ваенную кемлівасць сведчаць 
узнагароды. Ён кавалер чатырох салдацкіх 
Георгіеўскіх Крыжоў, аднаго афіцэрскага 
Георгіеўскага Крыжа I ступені і ордэна свя- 
тога Уладзіміра з мячамі і бантам IV ступень 

У жніўні 1917 г. камандзір 10-га авіяат- 
рада знішчальнікаў капітан Наздроўскі 
прызначаны начальнікам Каменданцкага 
аэрадрома. У студзені 1918 г. Сцяпан Анд- 
рэевіч узначаліў авіяцыйную школу Казан- 
скага аэраклуба, пазней працаваў тэхнічным 
кіраўніком авіяцыйнай Пятай Чырвонай 
арміі. 

Пасля грамадзянскай вайны ў 1920 г. у 
Маскве быў створаны навукова-вопытны 
аэрадром, на тэрыторыі якога размясцілася 
лабараторыя аэранавігацыі. Узначаліў яе С. 
А. Наздроўскі. Ён стаў адным з найбольш 
вядомых спецыялістаў у галіне аэранавіга- 
цыі, выдаў шэраг кніг: «Пытанні аэранавіга- 
цыйнай практыкі», «Тэорыя навігацыйных 
прыбораў», «Агульная тэорыя і методыка 
разліку вымяральных прыбораў» і шмат 
іншых. 

У Вялікую Айчынную вайну С.А. На- 
здроўскі ўзначальваў у Ваенна-паветранай 
акадэміі кафедру на штурманскім факуль- 
тэце. Пасля вайны працаваў старшым вык- 
ладчыкам кафедры механічных прыбораў у 
Маскоўскім авіяцыйным інстытуце. Памѐр ў 
1950 г. 

Н.М. Марозава. 

 

С.А. Наздроўскі 
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ПАЛІТЫКА Апанас (Панас) Паўлавіч, 
нарадзіўся 5.2.1935 г. у вѐсцы Бродак. У 1951 
г. скончыў у Кіеве рамеснае вучылішча. 
Працаваў на машынабудаўнічым заводзе 
«Бальшавік» (1951–1954). У 1954 г. паехаў на 
асваенне цалінных зямель у Акмолінскую 
вобласць (Казахстан). Рабіў прычэпшчыкам 
на ферме Балкашынскага племсаўгаса, 
трактарыстам зернесаўгаса «Калінінскі» 
(1954–1955). Служыў у Савецкай арміі 
(1955–1957). Быў электраслесарам шахты 
«2-Паўднѐвая» (горад Шахты, Растоўская 
вобласць). 3 1959 г. жыў у Крычаве, працаваў 
слесарам на птушкакамбінаце, цесляром у 
саўгасе «Вялікі Кастрычнік». У 1960 г. 
скончыў сярэднюю школу рабочай моладзі, у 
1967 г. філалагічны факультэт Мапл ѐўскага 
педагагічнага інстытута. Працаваў 
выхавальнікам школы-інтэрната ў Крычаве 
(1967–1969), загадчыкам сельгасаддзела 
крычаўскай раѐннай газеты «Ленінскі кліч». 
3 1975 г. карэспандэнт-арганізатар, загад- 
чык аддзела інфармацыі і радыѐвяшчання 
газеты «Ленінскі кліч». Член СП СССР з 
1981г. 

Першы верш апублікаваў у 1960 г. (газета 
«Магілѐўская праўда»). Аўтар кніг «Маў- 
чанне навыперадкі» (гумар і сатыра, 1980), 
«Свой хлопец» (сатырычныя аповесці і апа- 
вяданні, 1985), «Праверка» (сатырычныя 
апавяданні, 1990). 

РЫЖЭВІЧ Рэма Пятроўна, нарадзіла- 
ся ў 1941 г. у Крычаве. Член Саюза музыч- 
ных дзеячоў Беларусь Скончыла Белдзяр- 
жкансерваторыю. Выкладчык па класу фар- 
тапіяна. Загадвала харавым аддзяленнем 
Рэспубліканскага музычнага каледжа. 

СВАДКОЎСКІ Іван Фаміч, нарадзіўся 
ў в. Мірнае. Скончыў гарадское пачатковае 
вучылішча, Рагачоўскую настаўніцкую се- 
мінарыю. Удзельнічаў у першай сусветнай 
вайне. Скончыў школу прапаршчыкаў, ат- 
рымаў званне малодшага афіцэра. Пасля лю- 
таўскай рэвалюцыі І.Ф. Свадкоўскі – камі- 
сар штаба трэцяй арміі і рэдактар газеты 
«Голас трэцяй арміі». Потым лѐс закінуў яго 
ў Ніжні Ноўгарад. У Казані ѐн трапіў у па- 
лон да белагвардзейцаў, але неўзабаве ўцѐк з 
палону і каля году вѐў рэвалюцыйную работу 
ў тыле калчакаўскай арміі. Пазней працаваў у 
сібірскім Бюро ЦК партыі. Ён рэда- 

гаваў часопіс «Чырвонаармеец». 3 1923 г. 
І.Ф. Свадкоўскі – студэнт і сакратар партар- 
ганізацыі Акадэміі камуністычнага выхаван- 
ня. Пісаў працы па гісторыі педагогікі. У 
1926 г. вывучаў школьную справу ў Амеры- 
цы, чытаў там лекцыі, працаваў у Акадэміі 
педагагічных інстытутаў. 

У Вялікую Айчынную вайну І.Ф. Свад- 
коўскі працаваў дырэктарам трох дзіцячых 
дамоў у Омскай вобласці. Аб гэтым часе ѐн 
цікава расказвае у сваѐй кнізе «Выхаванне 
працавітасці» 3 1960 па 1964 гг. рэдагаваў 
часопіс «Сям’я і школа». 

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, «Знак 
Пашаны», адзначаны вышэйшай педагагіч- 
най узнагародай – медалѐм імя К.Дз. Ушын- 
скага. 

Н.М. Марозава. 

СТАРАВОЙТАЎ Іван Мацвеевіч, на- 
радзіўся 25.05.1903 г. ў в. Горкі. Беларускі 
вучоны ў галіне акушэрства і гінекалогіі, 
доктар медыцынскіх навук (1958), прафесар 
(1966), заслужаны дзеяч навукі БССР (1966). 
У 1929 г. скончыў БДУ. Удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны. 3 1937 г. на кафедры 
акушэрства і гінекалогіі Мінскага ме- 
дыцынскага інстытута. 3 1958 г. загадчык 
кафедры. 

СТАРАВОЙТАЎ Міхаіл Карпавіч, на- 
радзіўся ў 1947 г. у в. Прыгаўка. Скончыў 
Валгаградскі політэхнічны і Паволжскі са- 
цыяльна-політэхнічны інстытуты. Доктар 
хімічных навук. Доктар эканомікі і менед- 

А.П. Палітыка. І.М. Старавойтаў. 
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жменту. Доктар тэхнічных навук. Лаўрэат 
прэміі Савета Міністраў СССР. 3 1993 г. Ге- 
неральны дырэктар ААТ «Волжскі аргсін- 
тэз». Аўтар больш як 100 навуковых прац, 
патэнтаў і вынаходніцтваў. 

ТОКІН Барыс Пятровіч, нарадзіўся ў 
1900 г. у Крычаве. Вучоны-біѐлаг. Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР (1950). Скончыў у 
1929 г. Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Прафесар Томскага (1936–1947) і Ленінг- 
радскага (з 1949) універсітэтаў. Аўтар шарага 
работ у галіне эксперыментальнай эмб- 
рыялогіі, па пытаннях рэгенерацыі, клетач- 
нага дзялення. Ён паклаў пачатак вывучэн- 
ню імунітэту эмбрыѐнаў. У 1942–1955 гг. 
працаваў у Інстытуце эксперыментальнай 
медыцыны, потым у Акадэміі медыцынскіх 
навук СССР. 

ТРУХАНОЎСКІ  Уладімір  Рыгоравіч, 
нарадзіўся 15.7.1914 г. у в. Бацьвінаўка. 
Член-карэспандэнт АН СССР (1964). Скон- 
чыў педінстытут імя М.Н. Пакроўскага 
(1940), Вышэйшую дыпламатычную школу 
МЗС СССР (1941). У 1941–1953 гг. – на 
дыпламатычнай рабоце, з 1947 г. – загадчык 
кафедры ўсеагульнай гісторыі, затым гісто- 
рыі міжнародных адносін і знешняй палі- 
тыкі СССР Маскоўскага дзяржаўнага 
інстытута міжнародных адносін. У 1953 – 
1957 гг. – намеснік дырэктара інстытута 
гісторыі АН СССР. 3 1960 г. – рэдактар жур-
нала «Вопросы истории». 

Узнагароджаны 3 ордэнамі СССР. 
ШЭМЕТАЎ Віктар Піліпавіч, нарадзіў- 

ся ў 1930 г. у в. Гуркова Ніва. Доктар меды- 
цынскіх навук, прафесар. Скончыў у 1955 г. 
Мінскі медыцынскі інстытут. Працаваў у 

 

Быхаве ўрачом, галоўным урачом райбаль- 
ніцы, асістэнтам у Гродзенскім медыцынскім 
інстытуце, галоўным педыятрам Гродзенс- 
кага аблздраўаддзела, загадчыкам кафедры 
Смаленскай дзяржаўнай медыцынскай ака- 
дэміі. Аўтар 107 навуковых прац. 

ГЕНЕРАЛЫ 

ДУБАСАЎ  Мікалай  Філімонавіч, на- 
радзіўся ў вѐсцы Лабковічы. Генерал-маѐр 
міліцыі. Працаваў сакратаром Кашанскага 
сельскага савета, у 1951–1958 гг. – на кам- 
самольскай рабоце. 3 1958 па 1975 г. – 
інструктар Магілѐўскага абкома КПБ, 2-і 
сакратар Шклоўскага, першы сакратар 
Клімавіцкага райкомаў партыі, загадчык ад- 
дзела Магілѐўскага абкома КПБ. Больш 10 
гадоў узначальваў упраўленне ўнутраных 
спраў Магілѐўскага аблвыканкома, выбіраў- 
ся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, Ма- 
гілѐўскага абласнога Савета народных дэпу- 
татаў. Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага 
Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны», медалямі. 

ПАСТРЭВІЧ Іван Пракопавіч, нара- 
дзіўся ў 1919 г. у Крычаве. Генерал-маѐр юс- 
тыцыі. Скончыў Мінскі юрыдычны інсты- 
тут, працаваў народным суддзѐй Заслаўска- 
га p-на Мінскай і Круглянскага p-на Магі- 
лѐўскай абласцей. У1938 г. прызваны ў Чыр- 
воную армію, служыў ваенным следчым і 
памочнікам ваеннага пракурора. У Вялікую 
Айчынную вайну займаў адказныя пасады ў 
органах ваеннай пракуратуры Заходняга і 
3-га Беларускага франтоў. Пасля вайны – 
пракурор Туркестанскай ваеннай акругі. 3 
1968 па 1973 гг. працаваў пракурорам Бела- 
рускай ССР. Выбіраўся членам ЦК КПБ, 
дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Узна-
гароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II 
ступеняў, Чырвонай Зоркі, двойчы – Пра- 
цоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі. 
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Ганаровыя грамадзяне 

ГУСАКОЎСКІ Іосіф Іракліевіч (Гл. раздзел 
«Героі Савецкага Саюза – ураджэнцы Крычаў- 
шчыны).   

ЖАДАЎ Аляксей Сямѐнавіч (Гл. раздзел 
«Абаранялі Крычаўшчыну). 

МАКСІМЦАЎ Міхаіл Данілавіч, нарадзіўся ў 
1909 г. у Варонежскай вобласці. Генерал-маѐр. 
Скончыў Варонежскі індустрыяльны тэхнікум, 
працаваў на будоўлі, служыў у Чырвонай арміі. У 
1941 г. скончыў ваенна-інжынерную акадэмію імя 
Куйбышава. У гады Вялікай Айчыннай вайны быў 
камандзірам 559-га асобнага батальѐна 229-й 
стралковай дывізіі 50-й арміі, потым – начальнікам 
штаба інжынерных войск гэтай арміі. Удзельнік 
баѐўзавызваленне Калужскай, Тульскай, Бранскай 
абласцей, фарсіраваў рэкі Дзясну, Сож, Днепр, Віслу, 
Одэр, Эльбу. У 1951 г. скончыў акадэмію Генераль- 
нага штаба, служыў начальнікам інжынерных войск 
Закаўказскай ваеннай акругі. Звольнены ў запас у 
1955 г. 

Падраздзяленні, якімі камандаваў М.Д. Мак- 
сімцаў, вызвалялі Крычаў. 

РЭУЦКІ Кузьма Андрэевіч (Гл. «3 успамінаў 
былога сакратара Крычаўскага падпольнага райкома 
партыі К.А. Рэуцкага). 

САВІН Алег Яўгенавіч, нарадзіўся ў 1912 г. у 
Яраслаўскай вобласці. Палкоўнік, камандзір 572-га 
Крычаўскага артылерыйскага палка. У 1933 г. 
скончыў Ленінградскую артылерыйскую школу, 
служыў камандзірам агнявога ўзвода, начальнікам 
разведкі дывізіѐна, камандзірам батарэі. Удзелыгік 
савецка-фінляндскай, Вялікай Айчыннай войнаў. 
Удзельнічаў у баях пад Масквой, Віцебскам, Оршай. 
У 1945 г. лужыў у Манголіі, у г. Дальні. Звольніўся ў 
запас у 1958 г. Падраздзяленні, якімі камандаваў А.С. 
Савін, вызвалялі Крычаў. 

СТАРАВОЙТАЎ Міхаіл Карпавіч (Гл. раздзел 
«Навукоўцы»).  

СУПРУНОЎ Мітрафан Фѐдаравіч, нарадзіўся 
ў 1903 г. у Белгарадскай вобласці. Генерал-маѐр, 
камандзір 385-й Крычаўскай стралковай дывізіі. У 
1929 г. скончыў Сярэднеазіяцкую ваенную школу імя 
Леніна, у 1939 г. – ваенную акадэмію імя Фрунзе. 3 
1940 г. выкладаў у ваеннай акадэміі. У 

Яны ўзнагароджаны 

«МЕДАЛЁМ МАЦЯРЫНСТВА» I ступені 

АЎСЯННІКАВ А Галіна Аляксандраў- 
на, калгасніца калгаса « Звязда». 

ЕЛІСЕЕНКАВалянціна Іванаўна, хат- 
няя гаспадыня. 

 

М.Д. Максімцаў. А.Я. Савін. 

 

М.К. Старавойтаў.              М.Ф. Супруноў. 

гады вайны быў на аператыўнай рабоце ў штабе арміі, 
з 1943 г. – камандзір 385-й стралковай дывізіі. Пасля 
заканчэння вайны служыў у ГДР, быў ваенным 
саветнікам у КНР. 

Дывізія, якой камандаваў М.Ф. Супруноў, 
вызваляла Крычаў. 

Падрыхтавала да друку Н.М. 
Марозава. 

ЖАЛУДЗЁВА Ганна Іванаўна, супра- 
цоўніца дзіцячага сада № 9. 

КУЧУК  Надзея  Пятроўна, даярка кал- 
гаса «Вялікі Кастрычнік». 
      ЛАБАР Валянціна Уладзіміраўна, лаба- 
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рантка цэментна-шыфернага камбіната. Уз- 
нагароджана таксама «Медалѐм мацярын- 
ства» II ступені. 

МАРОЗАВА Ганна Раманаўна, супра- 
цоўніца аўтапарка. 

ПАЛЯКОВА Раіса Емяльянаўна, рабо-
чая саўгаса «Крычаўскі». 

ПАУЛАВА Клара Пятроўна, калгасніца 
калгаса «Запаветы Леніна». Узнагароджана 
таксама «Медалѐм мацярынства» II ступені. 

СВІРЫДЗЕНКА Вера Яўхімаўна. 
ФРАЛЯНКОВА Ніна Рыгораўна, рабо-

чая мясакамбіната. 
ЦЯМНІЦКАЯ Тамара Мікалаеўна. Уз-

нагароджана таксама «Медалѐм мацярын-
ства» II ступень 

ШАЎМЕРАВА Раіса Гаўрылаўна, кал- 
гасніца калгаса «Запаветы Ільіча». 

ШУПО Любоў Рыгораўна, рабочая саў- 
гаса «Дзягавічы». 

  «МЕДАЛЁМ МАЦЯРЫНСТВА» 
  II ступені 

АЗАРАВА Вера Дзмітрыеўна, калгасні- 
ца калгаса «Вялікі Кастрычнік». 

АСТАПЕНКА Тамара Мікалаеўна, 
калгасніца калгаса «Савецкая Беларусь» 

БЕЛЯНКОВА Тамара Мікалаеўна, 
калгасніца калгаса «Памяць Леніна». 

БОЛАТАВА Галіна Васілеўна, рабочая 
станцыі Крычаў. 

ВОЛІКАВА Раіса Васілеўна, даярка 
калгаса «Вялікі Кастрычнік». 

ВЯРЖБІЦКАЯ Кацярына Дзмітрыеў- 
на, калгасніца калгаса «Запаветы Ільіча». 

ГАЛАУНЁВА Раіса Мікалаеўна, даярка 
калгаса «Звязда». 

ГАРБІЦКАЯ Ніна Міхайлаўна, калгас- 
ніца калгаса «Перамога». 

ГРЫСЯНКОВА Людміла Уладзіміраў- 
на, тэхнолаг піўзавода. 

ДВАРАЧЭНКА Галіна Аляксееўна, да-
ярка калгаса «Бель». 

ДЗЕТЦЕЛЬ Ніна Пятроўна, работніца 
аўтапарка. 

ДРАЧОВА Марыя Іванаўна, калгасніца 
калгаса «Паямць Леніна». 

ДУБРОВІНА Ніна Аляксееўна, даярка 
кал гаса « Перамога». 

ЗАЙЦАВА Галіна Андрэеўна, калгас- 
ніца калгаса «Ленінскі прызыў». 

ЗАРАНКІНА Галіна Фадзееўна, кал- 
гасніца калгаса імя Карла Маркса. 

ІСАЧАНКА Валянціна Рыгораўна, 
калгасніца калгаса «Бель». 

КАВАЛЬЧУК Вольта Паўлаўна, даяр-
ка калгаса імя Карла Маркса. 

КАЗАКОВА Таццяна Мікалаеўна, ра-
бочая саўгаса «Дзягавічы». 

КАЮМАВА Раіса Аляксееўна, рабочая 
аддзела пазаведамаснай аховы. 

КРАСПАМОВЕЦ Марыя Пятроўна, 
рабочая завода гумавых вырабаў. 

КРАЎЦОВА Тамара Пятроўна, 
рабочая завода гумавых вырабаў. 

МАЛАШАНКА Валянціна Віктараўна, 
інспектар раѐннага камітэта ДТСААФ. 

МІХНІКАВА Валянціна Рыгораўна, 
калгасніца калгаса «Бель». 

НЕСЦЕРАВА Любоў Восіпаўна, работ-
ніца мясакамбіната. 

НІЖЭВІЧ Тамара Васілеўна, даярка 
калгаса «Бель». 

ПАЛУШЫНА Марыя Іванаўна, даярка 
саўгаса_« Крычаўскі». 

ПАЎЛЮЧЭНКА Надзея Міхайлаўна, 
рабочая завода гумава-тэхнічных вырабаў. 

ПАЧАЧУЕВА Любоў Мікалаеўна, 
рабочая саўгаса «Крычаўскі». 

ПЯТРОВАВалянціна Захараўна, рабо-
чая хлебапякарні станцыі Крычаў. 

ПЯТРОВА Ніна Дзмітрыеўна, калгас- 
ніца калгаса «Памяць Леніна». 

РАГОЎСКАЯ Аляксандра Пятроўна, 
даярка калгаса імя Суворава. 

РАЗІКАВА Тамара Елісееўна, калгасн- 
іца калгаса «Звязда». 

РАМАНЕНКА  Ганна Васілеўна, 
калгасніца калгаса імя Суворава. 

РАЎКОЎСКАЯ  Марыя Ягораўна, 
рабочая цэментна-шыфернага камбіната. 

РУДКЕВІЧ  Галіна Міхайлаўна. 
РУДНІЦКАЯ  Ніна Канстанцінаўна, 

калгасніца калгаса «Перамога» 
РЫШТАКОВА Зоя Іванаўна, загадчы- 

ца клуба вѐскі Сычык. 
САЛАШЭНКА Ганна Паўлаўна, 

хатняя гаспадыня, вѐска Зарубец. 
САЎЧАНКА Тамара Сяргееўна, 

калгасніца калгаса «Памяць Леніна». 
СКАЧКОВА Галіна Пятроўна, выха- 

вальніца Маляціцкай СШ. 
СЛУЧКОВА Тамара Мікалаеўна, кал- 

гасніца калгаса «Звязда». 
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      СЦЕШАКОВА Людміла Уладзіміраўна, 
калгасніца калгаса «Перамога». 
      ЦІМАШЭНКА Тамара Уладзіміраўна, 
калгасніца калгаса «Запаветы Ільіча».  
      ЦІХАНЕНКА Вера Паўлаўна.    
      ЦЮКАЛАВА Вольга Рыгораўна, кал- 
гасніца калгаса «Памяць Леніна».  

ЧУНАЕВА Зоя Дзмітрыеўна. 
ЧЫЖ Галіна Апанасаўна, калгасніца 

калгаса «Камунар». 
ЧЫСЛОВА Валянціна Мікалаеўна, ра-

бочая мясакамбіната. 
ШЫЛКІНА Любоў Міхайлаўна, калгас- 

ніца калгаса «Сацыялістычны шлях». 

ОРДЭНАМ «МАЦЯРЫНСКАЯ СЛАВА» 
III ступені 

      ВАЛАДЗЬКО Надзея Максімаўна.       
      КАСАНОЎСКАЯ Лідзія Спірыдонаўна.  
      МЫРЗА Яўгенія Восіпаўна, калгасніца 
калгаса «Памяць Леніна». 

МАНУЛЕНКА Ганна Яўгенаўна, даяр- 
ка калгаса імя Суворава. Узнагароджана так-
сами «Медалѐм мацярынства» I ступені, 
«Медалѐм мацярынства» II ступені. 

След Чарнобыля 

Аварыя на Чарнобыльскай АЭС, якая 
здарылася 26 красавіка 1986 г., прынесла 
бяду. Звыш 70% радыяцыйнага попелу 
высыпалася на тэрыторыю нашай 
рэспублікі. 3 геаграфічнай карты краіны 
знікла мноства вялікіх і малых па 
колькасці насельніцтва вѐсак, жыхары 
якіх з болем і горыччу вымушаны былі 
пакінуць сваѐ жытло і перасяліцца ў 
іншыя мясціны. 3 землекарыстання ў 
рэспубліцы выключана 264000 га 
забруджанай радыенуклідамі зямлі. 

Пакінула свой злавесны след Чар- 
нобыльская катастрофа і на Крычаў- 
шчыне. 

У вѐсках Бацьвінаўскага сельсавета 
Бранск, Вародзькава-1, Вародзькава-3, 

МЯНЦЯННІК Любоў Віктараўна, да- 
ярка калгаса «Вялікі Кастрычнік». Узнага-
роджана таксама «Медалѐм мацярынства» 
І ступені. 

ШЭПШАЛЁВА Марыя Лаўрэнаўна. 
ШЭПШАЛЁВА Таццяна Лаўрэнаўна, 

калгасніца калгаса «Вялікі Кастрычнік». 

ОРДЭНАМ «МАЦЯРЫНСКАЯ СЛАВА» 
ІІ ступені 

КУПЦОВА Ганна Раманаўна, работні- 
ца цэментна-шыфернага камбіната. 

ОРДЭНАМ МАЦІ 

КАЗЛОВА Галіна Мітрафанаўна, паш- 
тальѐн Лабковіцкага аддзялення сувязі. 

МІХНЕВІЧ Вольга Уладзіміраўна, 
паштальѐн Асавецкага аддзялення сувязі. 

ПАУЛАВА Валянціна Пятроўна, даяр- 
ка калгаса «Перамога». 

СВЯТКІНА Любоў Леанідаўна, 
санітарка-буфетчыца райбальніцы. 

ШЭДКО Таццяна Андрэеўна. 

Даленшчына, Зайцава Слабада, Канцы, 
Лучкі, Малінаўка, Асавец, Бацьвінаў- ка, 
Масціцкая Слабада, на чыгуначнай 
станцыі Асавец, Прусіна, Цінькава, Янаў 
забруджанне глебы цэзіем-137 складае 
ад 1 да 5 кюры на кв. км. 

Аналагічнае становішча і ў вѐсках 
Гуркава Ніва, Доўгі Лог, Дарагая, Луш- 
чэвінка, Макаўе, Паклады, Пушкары, 
Свадкавічы, Сячыхі, Хацілавічы Кас- 
цюшкавіцкага сельсавета. 

У Бацьвінаўскім сельсавеце ѐсць 
вѐскі, у якіх забруджанасць радыенук- 
лідамі складае ад 5 да 10 кюры на кв. км: 
Буланы, Вярхоўцы, Вародзькава-2, 
Горкі, Губеншчына, Касцюкоўка, 
Меляціна, Падудага, Ратнае, Сетнае, 
Юркаўка. 
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Такі ж узровень забруджання і ў 
вѐсках Касцюшкавіцкага сельсавета – 
Волчас, Малькаўка, Касцюшкавічы, 
Ноўкі, Прыгаўка. 

Некалькі гадоў пасля аварыі ўтой- 
валася ад людзей праўда аб небяспецы, 
што нясуць радыенукліды. Такое 
недаравальнае замоўчванне прынесла 
шкоду: вырас узровень захворваемасці, 
асабліва дзяцей. 

Зараз раѐнныя ўлады робяць усѐ 
магчымае для таго, каб стварыць нар- 
мальныя ўмовьг пражывання ў зонах з 
дапушчальным узроўнем радыяцыі. 
Праводзіцца пашпартызацыя ўсіх 
падворкаў на ступень радыенукліднага 
забруджання, распрацавана спецы- 
яльная сістэма кантролю за чысцінѐй 
прадуктаў харчавання, якія вытвара- 

юцца ў раѐне і ўвозядца з іншых месц. 
Раѐнным цэнтрам гігіены і эпідэміялогіі 
наладжаны кантроль за ўтрыманнем 
радыенуклідаў у пітной вадзе, 
сельгаспрадуктах, у грыбах і ягадах з 
мясцовых лясоў, у выпускаемай пра- 
дукцыі мясакамбінатам і маслазаводам. 

Медыцынскія ўстановы раѐна пра- 
водзяць агляды насельніцтва. Лячэб- 
на-дыягнастычная дапамога аказваецца 
вучням Бацьвінаўскай, Касцюшка- 
віцкай і Сакольніцкай школ. Там арга- 
нізавана двухразовае харчаванне. 5680 
школьнікаў, якія пражываюць у зоне 
перыядычнага кантролю, аздаравіліся па 
пуцѐўках у незабруджаных 
радыенуклідамі мясцінах. 1152 сана- 
торныя пуцѐўкі былі выдадзены рай- 
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комам прафсаюза работнікаў агра- 
прамысловага комплексу для аздараў- 
лення дарослага насельніцтва, якое 
пражывае ў зоне бедства. 

Пабудавана і адрамантавана 384 км 
дарог, за кошт сродкаў ЧАЭС у калгасах 
узведзена 19 дамоў. У райцэнтры, 

Мох, наш мох 

из школьного 
сочинения на 
чернобыльскую тему 

Я родился 16 декабря 1979 года, и мне 
тогда было чуть больше шести лет. Я вспо-
минаю отрывки своего детства. 

Утро. Влажная дымка не дает пробиться 
солнцу. Мы с отцом вышли на огород: гото-
вились к севу. Выглянуло солнце, и мы целый 
день радовались ему. Сначала работали, а 
после обеда всей семьей поехали на 
«москвиче» в лес. Через день опять – за бе-
резовым соком. Мы разожгли костер, жарили 
сало, пили сок. Было интересно и радостно. 
Сок привезли домой, угощали знакомых и 
друзей. Поставили его в погреб и пили все 
лето. 

Солнечный день был и 1 Мая. Вокруг 
красным-красно от флагов. Все улыбаются, 
радуются. Мы проходим мимо трибуны и 
кричим: «Ура! Слава КПСС!». 

9 мая к нам в Кричев приехали ветера-
ны-освободители. Им вручали цветы и по-
дарки. На Кургане Славы много детей и 
взрослых. После митинга был концерт и 
ярмарка. 

Целое лето мы с родителями ездили под 
Чериков, собирали возле озера чернику, 
землянику, грибы. Купались в Соже, заго-
рали. 

Осенью я пошел в первый класс. В нашей 
школе выступали ветераны войны и труда. 
Проходили уроки мира. Позже все 
готовились отмечать 850-летие Кричева. 
Снова в городе был праздник. И снова крас-
ные флаги, красивые речи и песни. 

О Чернобыле нам стало известно в 3-4 
классах. Говорили, что реактор взорвался от 
нас далеко. И ни слова о том, что постра- 

у 70-кватэрным доме, пацярпелым ад 
катастрофы выдзелены 19 кватэр з усімі 
бытавымі зручнасцямі, у вѐсцы 
Касцюшкавічы праведзена дэзакты- 
вацыя тэрыторыі дзіцячага садка. 

В.Ф. Куліненка. 

дали от взрыва и наши район, город. Об этом 
вскоре мы сами стали догадываться. Два-три 
года молчали о том, что нельзя было собирать 
в лесах ягоды и грибы. Мы пили 
чернобыльский березовый сок. Ели отрав-
ленные цезием, стронцием и плутонием гри-
бы и ягоды. Загорали на радиоактивном сол-
нце и купались в насыщенных радиацией 
реках и озерах. 

Со мной училась Алеся Мельникова. Ее 
родители построили новый деревянный дом. 
Жили в нем три года, а потом Алеся заболела. 
Вызвали санстанцию. Когда измерили 
уровень радиации, он оказался выше нормы. 
Как выяснилось, дом поставили на 
холоблинском мху – он был радиоактивный. 
Позже за счет Госкомчернобыля им 
построили новый дом, а Алесе дали путевку в 
санаторий. Но не одна Алеся болела и болеет. 

За последние годы я и мои одноклассни-
ки отдыхали в Нальчике и Витебске. А в 
прошлом году вместе с ребятами из Ботви- 
новки, Осовца и Сячика, где большой уро-
вень радиации, побывали в Германии. За два 
с половиной часа самолет доставил нас в 
город Гютерсло (земля Северный Рейн). 
Поселили в немецких семьях, тоже имеющих 
детей. Мы хорошо понимали друг друга, да и 
переводчиков было много: ведь там жили 
беженцы – немцы из Казахстана и России. 

Меня поселили в красивый деревянный 
дом Мехтхильды и Вильгельма Гроферов, у 
которых трое детей – мальчики Макс, Тило и 
Ян. Нас возили на концерты, в цирк и музей 
военной техники. Гуляли в парках, катались 
на каруселях. Самое яркое впечат- 
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ление произвел бассейн с винтовой лестни-
цей, по которой можно быдо скатиться 
сверху в воду. Купались, сколько хотели. 
Знали, что дома такое нам и не присниться. 
Жили вместе с детьми в одной комнате, ели 
тоже вместе. Ездили на велосипедах на про-
гулки. Я с хозяйкой Мехтхильдой, кроме 
того, ездил часто в продовольственный ма-
газин. Там изобилие! Такое можно увидеть 
только во сне. 

Немецкие друзья подарили каждому из 
нас плейеры, кассеты, джинсы и куртки, 
красивые спортивные сумки, шоколадки и 
конфеты. Хоть там нам было хорошо, я не-
много соскучился по своему городу, друзьям 
и природе, какая у нас. 

Возвращались на автобусе «Мерседес» 
через Германию, Польшу. Дома написали 
письма немецким друзьям. Осенью они при-
слали нам посылки и письма. Вот что написал 
отец Макса, Тило и Яна – Вильгельм: 

«Посылаем посылку и фотографии. У нас 
все хорошо и вам этого желаем. Из печати 
узнали, что Чернобыльская АЭС еще 
полностью не заглушена и выделяет радиа-
цию. Мы просим и молимся Богу за всех вас, 
чтобы Чернобыль снова не повторился. 
Молитесь Богу и вы за нас». 

По решению Всемирного Совета Мира в 
августе ежегодно проводится Неделя дей-
ствий по запрещению ядерного оружия и 

Дрэва дружбы 

В далѐкой Японии в Нагасаки есть 
парк Мира, который посвящѐн памяти 
жертв Хиросимы и Нагасаки. Дети и 
взрослые со всех концов страны 
съезжаются в этот парк, чтобы почтить 
память жертв атомной бомбардировки, 
приносят с собой разноцветных 
бумажных журавликов, которых 
оставляют на ветвях деревьев. Ведь 
журавль – символ мира и дружбы. 
Круглый год весь парк увешан такими 
разноцветными гирляндами. Побывав с 
отцом в Японии, мы были удо- 

солидарности с жертвами атомных бомбар-
дировок. Не только осиротевшие хиросим- 
цы и их соотечественники – все человечество 
повторяет в этот день клятву. Она высечена 
на каменном надгробье в хиросимском Парке 
мира: «Спите спокойно, это не повторится!». 

Хочется, чтобы люди не забывали о Чер-
нобыле, об этой трагедии. Чтобы помнили, 
как запрещали говорить правду! Как обма-
нывали и выводили на солнечные кумачовые 
демонстрации. И назвали имена и фамилии 
тех, кто замалчивал преступление против 
белорусов, россиян и украинцев. Правду 
нельзя спрятать, нельзя закопать в землю. 

В нашей школе в последние годы прово-
дится «День Чернобыля». Горят свечи, мы 
вспоминаем учеников, учителей, всех зна-
комых, кто умер после аварии. Сейчас мы 
открыто говорим о Чернобыле, хоть кому- то 
это и не нравится. Я знаю это от взрослых. 

Земля у американцев, японцев, немцев, 
белорусов одна, и мы должны дорожить ей. 
Она – наш дом. Беречь ее надо всем вместе. 

Виктор Бысов ученик 8-го класса 
СШ №4 г. Кричев 

Друкуецца паводле кн.: «След черного ветра», Мн„ 
1995 г. 

стоены великой чести посадить дерево 
дружбы – сакуру – в этом самом парке 
возле самого постамента, посвящѐнного 
жертвам. Подобной чести не 
удостаивались даже высокопос-
тавленные лица бывшего СССР. Нашим 
друзьям из комитета «Помощь 
Чернобылю» потребовалось приложить 
немало усилий, чтобы получить на это 
разрешение. И вот частичка Беларуси 
теперь осталась в Стране восходящего 
солнца. И о нас с вами будут вспоминать 
не только по- 
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Дрэва Дружбы. 

тому, что Японию и Беларусь объединяет 
память о погибших в результате 
страшной силы атома, а и потому, что 

в парке Мира растѐт наше дерево друж-
бы. 

Виктор 
Бысов. 
Кричев. 

Советская Белоруссия, 2002 г., 24 жнгўня. 

Злавесныя сляды вайны ў Афганістане 

Вайна ў Афганістане не абмінула і 
Крычаўшчыну. Семдзесят адзін юнак 
удзельнічаў у баявых аперацыях у чужой 
краіне. Ніхто з іх не трапіў у палон, усе 
ўзорна выконвалі свой воінскі абавязак, 
маюць урадавыя ўзнагаро- 

ды. Адны вярнуліся з таго пекла зда- 
ровымі, другія – інвалідамі, сем нашых 
землякоў загінулі. Іх мужнасць і вернасць 
воінскаму абавязку назаўжды застануцца 
ў памяці народнай. 
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Загінулі ў Афганістане 

ВАЛЧКОЎ Віктар Генадзьевіч, нара- 
дзіўся 27.11.1964 г. у г. Крычаў. У 1980 г. 
скон- чыў 8 класаў сярэдняй школы № 1, у 
1983 г. – Крычаўскае ПТВ №112. У 1983 г. 
прызваны ў рады Узброеных Сіл. Служыў у 
Афганістане. Малодшы сяржант                         
В.Г. Валчкоў загінуў 10.07.1984 г. пры 
выкананні баявога задания. За мужнасць і 
гераізм пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам 
Чырвонай Зоркі. 

Пахаваны у г.Крычаў. 

3 пісьма В.Г. Валчкова бацьку. 

Май 1984 г. 
... Вот уже больше месяца служу в ДРА, пока 

служба идѐт нормально... 
... А сейчас здесь очень жарко, 60 градусов, 2 

человека чуть не умерли от теплового удара, еле 
спасли. На счѐт воды здесь очень плохо... 

... Вот получил от тебя письмо, знаешь чуть не 
заплакал. Так захотелось дома побыть, хоть денѐк. 
Такая тоска, как всѐ равно 1 месяц в армии. Ну 
ничего, мне ещѐ полтора года осталось... 

ГАЛАЎНЁЎ Юрый Мікалаевіч, нара- 
дзіўся 4.01.1962 г. у г. Крычаў. У 1979 г. скон- 

 

В. Г. Валчкоў. 

чыў сярэднюю школу у г. Чарнаўцы (Украі- 
на), у 1983 г. – Камянец-Падольскае ваенна- 
інжынернае каманднае вучылішча. Служыў на 
Урале. У маі 1986 г. быў накіраваны ў 
Афганістан. Старшы лейтэнант Ю.М. Га- 
лаўнѐў загінуў 13.11.1986 г. Пахаваны ў 
Мінску на Паўночных могілках. За мужнасць і 
гераізм пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам 
Чырвонай Зоркі. 

ДУБРОВІЧ Сяргей Міхайлавіч, нара- 
дзіўся 26.06.1967 г. ў саўгасе «Бальшакоўскі» 
Любанскага раѐна Омскай вобласці. У 1982 г. 
скончыў 8 класаў у 1985 г. – Любанскае ПТВ 
№ 43. У 1986 г. прызваны ў рады Узброеных 
Сіл. Ваенную службу праходзіў у 
Афганістане. Яфрэйтар С. М. Дубровін памѐр 
ад ран 19.10.1988 г., пахаваны ў вѐсцы 
Даленшчына. За мужнасць і гераізм 
пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырво-
най Зоркі. 

КАРПАЎ Уладзімір Сямѐнавіч, нара- 
дзіўся 27.08.1960 г. у г. Крычаў. У 1975 г. 
скончыў 8 класаў сярэдняй школы №3 
г.Крычава, потым паступіў у Крычаўскі філіял 
Мінскага індустрыяльнага тэхнікума. Пасля 
яго сканчэння працаваў у гарадскім аўта- 
парку. 3 1978 завочна вучыўся ў Рослаўскім 
сельскагаспадарчым тэхнікуме Смаленскай 
вобласці. У красавіку 1979 г. прызваны ў рады 
Узброеных Сіл. Служыў у Афганістане. 
Радавы У.С. Карпаў загінуў у баі 

 

Ю.М. Галаўнѐў. У.С. Карпаў. 
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3.08.1980 г. Пахаваны ў г. Крычаў, Пасмя- 
ротна ўзнагароджаны ордэнам Лырвонай 
Зоркі. 

КРАЎЦОЎ Леанід Віктаравіч, нарадзі- 
ўся 26.02.1964 г. у вѐсцы Касцюшкавічы. 
Скончыў Макаўскую васьмігадовую школу, а 
ў 1982 г. – Крычаўскае ПТВ №112 па 
спецыяльнасці электразваршчык. У верасні 
1982г. прызваны ў рады Узброеных Сіл. 
Служыў у Афганістане. Радавы Л.В. Краў- 
цоў загінуў 1.02.1983 г. пры выкананні бая- 
вога задания. За мужнасць і гераізм пасмя- 
ротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай 
Зоркі. Пахаваны ў вѐсцы Пушкары. 

3 пісьма камандавання часці 
маці Л.В. Краўцова. 

... За время прохождения службы в нашей части 
Леонид зарекомендовал себя смелым, мужественным, 
исполнительным и трудолюбивым солдатом, 
хорошим товарищем. За организованность и 
дисциплину, высокое боевое мастерство, инициативу, 
проявленную при выполнении боевых заданий, 
неоднократно поощрялся командованием. 

1 февраля 1983 года, выполняя боевое задание, 
верный военной присяге, проявив стойкость и 
мужество, Леонид погиб. Мы потеряли хорошего 
друга и солдата. Память о нѐм навсегда останется в 
наших сердцах. За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении своего последнего задания, Леонид 
представлен к правительственной награде. 

Уважаемая Тамара Антоновна, не замыкайтесь в 
своѐм горе, пишите нам. Помните что, у вас есть 
боевые друзья и товарищи Вашего сына, всегда 
готовые придти к Вам на помощь словом и делом. 

С большим уважением к Вам все сослуживцы 
Леонида и командир войсковой части 

Е.М. Мещеряков. 
Начальник политического отдела части 
С.В. Ткаченко. 
ЛУГАВЫ Сяргей Аляксандравіч, 

нарадзіўся 13.03.1965 г. у г. Крычаў. Ў 1980 г. 
скончыў васьмігадовую школу №4 у                         
г. Крычаве, а ў 1983 г. – Крычаўскае ПТВ 
№112. У 1983 г. прызваны ў рады Узброеных 
Сіл. Служыў у Афганістане. Радавы С. А. 
Лугавы загінуўу баі 4.06.1985 г. За мужнасць і 
адвагу пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам 
Чырвонай Зоркі. Пахаваны ў г. Крычаў. 

МАСЛЯНКОЎ Ігар Віктаравіч, нарад- 
зіўся 14.02.1966 г. у г. Крычаў. У 1983 скон- 

чыў сярэднюю школу №6 г. Крычава і па- 
ступіў у Магілѐўскі машынабудаўшчы 
інстытут. У 1984 г. прызваны ў рады Узброе-
ных Сіл райваенкаматам г. Магілѐва. Слу- 
жыў у Афганістане. Радавы І.В. Маслянкоў 
загінуў 19.01.1986 г. За мужнасць і гераізм 
пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырво-
най Зоркі. Пахаваны ў г. Крычаў. 

... У той дзень І.В. Маслянкоў вылецеў на 
задание ў складзе группы, якая праводзіла 
паветраную разведку пустынных раѐнаў. 
Верталѐт, у якім знаходзіўся Ігар і яго бая- 
выя таварышы, быў збіты каля г. Лашкар- 
гах... 

3 пісьма І.В. Маслянкова родным. 

2 студзеня 1986г. 
Лашкаргах, ДРА. 
... Наконец-таки получил от вас письмо с 

радостным известием. У Ирины родилась дочь, 
жалко, что не мальчик, я бы, конечно, со Славиком 
хотел иметь мужика. Ну ладно, главное, что Иринка 

 

Л.В. Краўцоў. С.А. Лугавы. 

 

І.В. Маслянкоў. 
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Погода нас не балует, начало холодать. На задание я пока не хожу, машина сломалась уже надолго... 

стала матерью и всѐ неплохо обошлось. Это известие 
я получил 31 декабря 1985 г. в 16 ч. 30 мин., т.е. под 
Новый год. Я чувствовал повзрослевшим не на 1 год, 
а на несколько, что входит в понятие дяди. 

Мам, а ты ж у меня теперь бабушка, и такая 
молодая, тебе скоро всего 43 года будет. А бабуся с 
дедом вообще ужо прабабуля и прадед. Так что, как 
видите, Новый год я встретил в великолепном 
расположении духа, что очень хорошо. Ну, а в 

общем мы отметили праздник очень неплохо. 
Накупили в магазине сладостей разных. Почти целый 
день смотрели телевизор, даже Снегурочка 
приходила поздравлять. Не сомневаюсь, что и вы 
хорошо провели праздники... 


