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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Аба ро на ўнут ра на га рын ку 
і ай чын на га вы твор цы па він на 
быць у пры яры тэ це. Ра бо та 
ў гэ тым кі рун ку вя дзец ца і дае 
свае вы ні кі. Мы не па він ны 
ад да ваць свой ры нак. 
Ка лі па хар чо вых та ва рах до ля 
ай чын най пра дук цыі скла дае 
87—88%, то па пра мыс ло вых — 
до ля ай чын на га па дае. 
Пры яры тэ та мі 
для бе ла рус кай эка но мі кі ў 2017 
го дзе так са ма бу дуць экс парт 
і па вы шэн не кан ку рэн та здоль-
нас ці та ва раў. Мы —  кра і на 
з ад кры тай эка но мі кай, 
і па він ны ўмець пра даць 
70% вы раб ле ных та ва раў 
і па слуг. Але каб да сяг нуць 
гэ та га па каз чы ка, трэ ба быць 
кан ку рэн та здоль ным — гэ та 
пы тан ні якас ці, кан ку рэнт най 
ца ны, сэр ві су і гэ так да лей».
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«ПРА ЦА ВАЎ 
У СТРАШ НЫХ УМО ВАХ»

А кам пен са цыі за ня вы ка ры ста ны 
ад па чы нак не атры маў

З прось бай аб да па мо зе ў рэ дак цыю звяр нуў ся па ста ян ны чы тач 
«Звяз ды». Спа дар А. (на за вём яго так, бо проз ві шча і зва рот ны 
ад рас у дру ку за яў нік пра сіў не згад ваць) з Гро дзен скай воб лас ці 
пра ца ваў у пры ват най фір ме. 
А ка лі зволь ніў ся, най маль нік ад мо віў ся вы плач ваць 
яму кам пен са цыю 
за ня вы ка ры ста ны ад па чы нак. 
«Мне ўжо да лё ка не 20 
і на ват не 40 га доў. 
За час ма ёй пра цоў най 
дзей нас ці ўся го па ба чыў: 
прэ міі атрым лі ваў, па дзя кі, 
гра ма ты. А бы ва ла, што, 
як у пес ні Ві лі То ка ра ва, 
«ме ня и грабили, и прос то 
не платили, и оскорбляли...» 
Але ж не да та кой сту пе ні», — 
па крыў джа на пі ша чы тач.

Па ве рыў абя цан ням
Але пра ўсё па па рад ку. На ра бо ту ў пры ват ную фір му спа дар А. улад-

ка ваў ся 2 са ка ві ка 2015 го да (хоць, па вод ле за пі су ў пра цоў най кніж цы, 
быў пры ня ты 15 са ка ві ка). Лі чыў ся пад соб ным ра бо чым, але на спра ве 
пра ца ваў ка ча га рам.

«Афі цый ны за ро бак у нас быў ка ля двух та ды яшчэ міль ё наў, — рас-
каз вае ён у ліс це. — За гэт кія гро шы і ў гэт кіх страш ных умо вах — на ват 
у наш час, ка лі ра бо ту ў вёс цы знай сці прак тыч на не маг чы ма, — ні хто 
пра ца ваць не бу дзе. І ды рэк тар абя цаў пла ціць па коль кас ці на па ле на га 
ву га лю: 40 тон — ча ты ры міль ё ны, 50 тон — пяць 
міль ё наў і г. д. І пла ціў. Але не заў сё ды. І не ўсім.

Дру гі шанцДру гі шанц  ��

ДА «ХІ МІІ» ДА ВЯ ЛІ 
АЛІ МЕН ТЫ

І гэ тыя асу джа ныя — жан чы ны
«Зда ра ец ца ча сам, што ней кая па дзея па дзя ляе жыц цё на «да» і 
«пас ля». Ме на ві та так бы ло ў мя не», — рас каз вае Жан на АНУФ-
РЫ Е ВА. Жан чы на тро хі са рам лі ва па гля дае на ка ме ру фо та ка-
рэс пан дэн та, і гэ та не дзіў на. У 55 га доў атры маць су дзі масць і 
ака зац ца на так зва най «хі міі» — на пэў на, не тое, аб чым ма рыць 
боль шасць ка бет. Зрэш ты, у па праў чай уста но ве ад кры та га ты-
пу (ПУ АТ) №51 упраў лен ня Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў 
МУС па Мін ску і Мін скай воб лас ці, што ў ста лі цы, асу джа ных з 
па доб ны мі лё са мі амаль сот ня. Гэ та жан чы ны, якіх на кі ра ва лі 
сю ды па 174 ар ты ку ле Кры мі наль на га ко дэк са — за ўхі лен не ад 
па крыц ця срод каў на ўтры ман не дзя цей дзяр жа вай.

Ка лі па ка ран не — да па ма гае
«Усё па ча ло ся са смер ці ма ці, — пра цяг вае апо вед Жан на. — Мне та ды 

бы ло ўся го 17 га доў. Вель мі хут ка вый шла за муж, на ра дзі ла два іх дзя цей, 
яны ўжо да рос лыя. Але ад но сі ны не скла лі ся. Дру гі муж быў ма ла дзей шы 
за мя не на сем га доў. У гэ тым шлю бе зай ме ла яшчэ два іх сы ноў. Як раз 
та ды і па ча лі ся сур' ёз ныя праб ле мы: ква тэр нае пы тан не, спрэч кі са свяк-
роўю... Вы ра шы лі так: ма лод шае дзі ця за ста ец ца з баць кам, а ста рэй ша га 
бу ду вы хоў ваць я. Свай го жыл ля ў род ным Баб руй ску ў мя не не бы ло, 
увесь час не ста ва ла гро шай. Акра мя та го, у 2006 го дзе бы лы муж па даў 
на алі мен ты на ка рысць ма лод ша га сы на. З фі нан са вы мі аба вяз ка мі я 
не спраў ля ла ся, за мест афі цый най пра цы на швей най фаб ры цы ха дзі ла 
ганд ля ваць на ры нак, мне за ліч ва лі пра гу лы. Так і апы ну ла ся тут».

У ПУ АТ №51 жан чы на зна хо дзіц ца ўжо во сем ме ся цаў, тэр мін па ка-
ран ня скон чыц ца толь кі ў ліс та па дзе. Але яна спа дзя ец ца, што атры маць 
поў ную сва бо ду змо жа ра ней. Тым больш што на но вым мес цы спра вы, 
зда ец ца, па ча лі на ладж вац ца. Жан ну, як і ін шых, улад ка ва лі на ра бо-
ту — яна пры бі рае па мяш кан ні ў ін тэр на це Мінск ага мя са кам бі на та. На 
за ро бак жан чы на не скар дзіц ца, ка жа, што ў Баб руй ску та кіх гро шай не 
ба чы ла. З кож най зар пла ты ад праў ляе па сыл кі дзе цям: са да ві ну, цу кер кі, 
адзен не. Най леп шая ха рак та рыс ты ка пос пе хаў — жа дан не ра бо та даў цы 
пра цяг нуць ста сун кі: пас ля за вяр шэн ня тэр мі ну ёй пра па-
на ва лі за стац ца тут і на да лей у якас ці вах цё ра.

Жы хар ка Верх ня дзвін ска га ра ё на Ва лян ці на МАР ЦІН КЕ ВІЧ — 
ад на з апош ніх све дак жу дас най тра ге дыі вёс кі Ро сі ца. 
Ва лян ці на Ба ляс ла ваў на і да сён ня ад чу вае той страх, 
які пе ра жы ла 9-га до вай дзяў чын кай пад час фа шысц кай 
кар най апе ра цыі «Зі мо вы цуд», якая пра во дзі ла ся 
ў Асвей скім, Ра сон скім, По лац кім і Верх ня дзвін скім ра ё нах. 
З та го ча су прай шло 74 га ды, а жан чы на ў лю таў скія дні зноў 
і зноў чуе не сці ха нае рэ ха вай ны, зноў не спіць па на чах... 
Ро сіц кая тра ге дыя ад бы ла ся 16—18 лю та га 1943 го да: 
жы ха роў вёс кі і на ва коль ных па се лі шчаў са гна лі ў кас цёл, 
здзе ка ва лі ся з іх, по тым расс трэль ва лі і па лі лі. 
Больш за паў та ры ты ся чы лю дзей за гі ну ла ў аг ні. 
Ва лян ці ну ра зам з ма май і ма лень кай сяст рыч кай па вез лі 
ў дзі ця чы канц ла гер Са лас пілс. Яе ма ці прай шла 
і ін шыя канц ла ге ры — Бу хен вальд і Асвен цім.
У ру ках Ва лян ці ны Мар цін ке віч час та мож на ўба чыць 
ма лі тоў ны ру жа нец, які ёй пад час пер ша га пры час ця 
ах вя ра ваў ксёндз Ан то ній Ля шчэ віч, той са мы свя тар, 
які пры няў смерць ра зам з па ра фі я на мі.
— Ру жа нец — мой анёл-ахоў нік, ён да ваў мне сі лы, ве ру, 
не раз вы ра тоў ваў ад смер ці, даў да жыць да кан ца вай ны, — 
з бо лем і хва ля ван нем ка жа 83- га до вая жан чы на.
Заўт ра са сва ім абя рэ гам Ва лян ці на Мар цін ке віч пры ме 
ўдзел у жа лоб ным ма леб не па ро сіц кіх ах вя рах, прой дзе 
з ін шы мі вяс коў ца мі да ро гаю зем ля коў-па кут ні каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Свя ты абя рэг Свя ты абя рэг 
Ва лян ці ныВа лян ці ны


