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З 
пы тан нем, як за-

хоў ваць па мяць 

пра Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну і як пе ра да ваць 

яе на ступ ным па ка лен ням, 

ка лі свед каў ста но віц ца ўсё 

менш, я звяр ну ла ся ў Бе ла-

рус кае гра мад скае аб' яд-

нан не ве тэ ра наў. Ство ра ная 

27 са ка ві ка 1987 го да пад-

час пер шай кан фе рэн цыі 

ве тэ ра наў БССР, сён ня ар-

га ні за цыя на ліч вае больш 

за два міль ё ны чле наў, у 

тым лі ку ка ля шасці ты сяч 

ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны і 13 ты сяч бы лых 

вяз няў фа шысц кіх канц ла-

ге раў, тур маў, ге та і ін шых 

мес цаў пры му со ва га ўтры-

ман ня. Ся род кі рун каў дзей-

нас ці аб' яд нан ня — аба ро на 

пра воў ве тэ ра наў, да па мо га 

ім у вы ра шэн ні са цы яль на-

бы та вых пы тан няў. Знач ная 

ра бо та пра во дзіц ца чле на мі 

ар га ні за цыі па за ха ван ні гіс-

та рыч най па мя ці аб Вя лі кай 

Ай чын най вай не, су праць-

дзе ян ні спро бам фаль сі фі ка-

цыі гіс то рыі. Цяж ка на зваць 

ар га ні за цыю, якая зра бі ла б 

больш, чым ве тэ ран ская, для 

па тры я тыч на га вы ха ван ня 

мо ла дзі.

Ня гле дзя чы на ўзрост, 

ве тэ ра ны ак тыў на пад клю-

ча юц ца да ме ра пры ем стваў, 

якія пра хо дзяць у му зе ях, біб-

лі я тэ ках, на ву чаль ных уста-

но вах, праў дзі ва і аб' ек тыў на 

апа вя да юць пра тое, што ба-

чы лі са мі. Толь кі ў 2018 го дзе 

яны ста лі ўдзель ні ка мі больш 

чым 25 ты сяч ін фар ма цый-

ных га дзін, круг лых ста лоў, 

уро каў муж нас ці, се мі на раў, 

су мес ных свят ка ван няў па-

мят ных дат у гіс то рыі кра і ны і 

ін шых ме ра пры ем стваў, якія 

зна ё мяць дзя цей і мо ладзь з 

гіс то ры яй. А ле тась ве тэ ра-

ны па бы ва лі на 30 ты ся чах 

та кіх су стрэч!

Сё ле та Бе ла рус кае гра-

мад скае аб' яд нан не атры-

ма ла прэ мію «За ду хоў нае 

ад ра джэн не».

УВА ГУ МО ЛА ДЗІ!
«Вель мі пры ем на, што 

за слу гі ар га ні за цыі ад-

зна ча ны на та кім вы со кім 

уз роў ні, — дзе ліц ца ўра-

жан ня мі пер шы на мес нік 

стар шы ні Рэс пуб лі кан-

ска га са ве та Бе ла рус-

ка га гра мад ска га аб' яд-

нан ня ве тэ ра наў Юрый 

ЛУ ЦЫК. — Мы пад трым-

лі ва ем тыя тра ды цыі, якія 

па кі ну лі на шы па пя рэд ні кі, і 

ў той жа час шу ка ем но выя 

фор мы ра бо ты з мо лад дзю. 

А знай сці па ды ход да су час-

ных школь ні каў і сту дэн таў 

не так прос та. Ад бы ва юц-

ца ад кры тыя дыя ло гі. Дзе-

ці за да юць шмат пы тан няў, 

ча сам ня прос тых».

«Сён ня дзя цей ці ка вяць 

улас ныя гіс то рыі, яны больш 

ча ка юць ней кіх пры ват ных 

дэ та ляў, — да лу ча ец ца да 

раз мо вы стар шы ня Бе ла-

рус ка га гра мад ска га аб'-

яд нан ня ве тэ ра наў Іван 

ГАР ДЗЕЙ ЧЫК. — Су стра-

ка юц ца ве тэ ра ны і з ма ла-

ды мі пры зыў ні ка мі, да юць 

ім на ка зы. Ва ен на слу жа чых 

больш ці ка вяць спо са бы і 

ме та ды ба я вых дзе ян няў. 

І мы ра зу ме ем, што нель га 

спы няць та кую ра бо ту, та-

му што сён ня ін тэр нэт вы-

ка рыс тоў ва ец ца для та го, 

каб фаль сі фі ка ваць гіс то-

рыю, уз дзей ні чаць у пер шую 

чар гу на ма ла дых. Вы па гля-

дзі це, як па да ец ца гіс то рыя 

Дру гой су свет най вай ны ў 

ін шых кра і нах. Ка го там вы-

стаў ля юць пе ра мож ца мі? 

Як рас каз ва юць пра ро лю 

са юз ні каў? А дзе тыя сал-

да ты, што ішлі ад Брэс та да 

Вол гі, ад Вол гі да Бер лі на? 

Коль кі жыц цяў аддадзена 

за вы зва лен не Еў ро пы! Якія 

стра ты ня мец ка-фа шысц кім 

вой скам бы лі на не се ны!»

У Бе ла ру сі ёсць усё для 

та го, каб зма гац ца са ска-

жо най ін фар ма цы яй. Прак-

тыч на ў кож ным го ра дзе 

пра цу юць му зеі, яны ство-

ра ны ў во ін скіх час цях, 

шко лах. Са бра на ба га та ін-

фар ма цыі, вы да дзе на шмат 

кніг. Абел іс кі свед чаць пра 

тое, коль кі сы ноў, баць коў 

не вяр ну ла ся да до му, коль кі 

ня він ных лю дзей бы ло за-

ка та ва на, за бі та, спа ле на. 

На ве дай це Буй ніц кае по ле 

і Брэсц кую крэ пасць, якія 

рас ка жуць пра ге ра іч ную 

аба ро ну Ма гі лё ва і Брэс-

та. Якія кра і ны — удзель ні-

кі Дру гой су свет най вай ны 

мо гуць па хва ліц ца та кі мі 

подз ві га мі? Абел іс кі ге ро ям 

свед чаць, на што іш лі на шы 

лю дзі, каб аба ра ніць, ад-

ста яць, вы зва ліць зем лі ад 

за хоп ні каў. Ха тынь і пом ні кі 

ін шым зні шча ным вёс кам — 

гэ та апо вед пра маш таб тра-

ге дыі. У ін шых кра і нах лю-

дзям цяж ка па ве рыць, што 

на Бе ла ру сі іх бы ло спа ле на 

9 ты сяч. А пра тра ге дыю ў 

Трас цян цы — ад ным з най-

буй ней шых ла ге раў смер ці 

ў све це і са мым буй ным на 

тэ ры то рыі бы ло га Са ю за — 

да апош ня га ча су, па куль у 

нас не ад крыў ся ме ма ры ял, 

у Еў ро пе на огул амаль не 

ве да лі.

На пя рэ дад ні 75-й га да-

ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ве тэ ран скім ак ты вам ар га-

ні за ва на на вя дзен не па рад-

ку на ме ма ры я лах, брац кіх 

ма гі лах і мес цах во ін скіх 

па ха ван няў (больш чым 

10 ты сяч пом ні каў за год).

На ват праз 75 га доў ра-

бо та па вяр тан ні ім ёнаў не 

спы ня ец ца. У банк да ных 

«Кні га па мя ці Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь» уне се ны звест кі пра 

больш чым 12 ты сяч ча ла-

век, што за гі ну лі ў га ды Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, па-

стаў ле на на ўлік 33 во ін скія 

па ха ван ні і 13 па ха ван няў 

ах вяр вай ны.

ЗА ДА ЧЫ 
НА БУ ДУ ЧЫ НЮ

— Зда ва ла ся б, столь-

кі ро біц ца на мес цах, та кі 

ар се нал срод каў для вы-

ха ван ня пад рас та ю ча га 

па ка лен ня мы ма ем, але 

ці паў сюль гэ та вы ка рыс-

тоў ва ец ца? На прык лад, за 

дзе вяць га доў, што мой 

ста рэй шы сын ву чыў ся 

ў шко ле, іх клас ні ра зу 

не з'ез дзіў ні ў Брэсц кую 

крэ пасць, ні ў Ха тынь. 

Што мо жна стра ціць, ка лі 

пе ра стаць удзя ляць ува-

гу гэ тай тэ ме? — пы таю 

ў прад стаў ні коў ве тэ ран-

скай ар га ні за цыі.

— Мы мо жам ба чыць, 

што ад бы ва ец ца ў су сед-

ніх кра і нах. Не здар ма рус-

кія не ка лі пры ду ма лі вы раз: 

«Иван, род ства не помня-

щий». Та ко га ча ла ве ка мож-

на схі ліць да лю бой ве ры, 

ма ні пу ля ваць ім, ад сек чы ад 

ве даў, ад ка ра нёў, ад ста-

ноў чых якас цяў, якія ёсць у 

яго на ро да, — за ўва жае Іван 

Ар ка дзе віч. — Ёсць іс ці ны, 

якія не па хіс ныя, і іх трэ ба 

да но сіць пад рас та ю чым па-

ка лен ням. Вы ха ваў чая ра-

бо та не вя дзец ца на хра пам 

і на ско кам, ад вы пад ку да 

вы пад ку. Яна па він на быць 

сіс тэм най, па ста ян най, пас-

ля доў най.

І не трэ ба ад маў ляц ца ад 

та го ста ноў ча га во пы ту, што 

вы ка рыс тоў ваў ся ў ра ней-

шыя ча сы. Юрый Лу цык зга-

даў, як ра ней школь ні каў за 

кошт прад пры ем стваў, гас-

па да рак ва зі лі ў Брэсц кую 

крэ пасць і да ін шых ме ма-

ры я лаў. Сён ня ўсё ўпі ра ец ца 

ў гро шы, не ка то рыя баць кі 

яшчэ па ду ма юць, ці да ваць 

іх на аў то бус ную па езд ку 

дзі ця ці.

А кі рун каў для ра бо ты з 

мо лад дзю мож на знай сці 

мно га. Сён ня вель мі па трэб-

на да па мо га ва лан цё раў. 

Ча сам у ве тэ ран скую ар га ні-

за цыю па сту па юць тры вож-

ныя зва ноч кі, што ў вёс ках, 

якія вы мі ра юць, за ста юц ца 

брац кія ма гі лы, іх ня ма ка-

му да гля даць. Ча сам з та-

кі мі зва ро та мі звяр та юц ца 

са ста рэ лыя лю дзі, якія сён-

ня жы вуць да лё ка ад ма лой 

ра дзі мы і не ма юць ужо ні 

сіл, ні зда роўя да ехаць на 

мо гіл кі да сва іх баць коў-ве-

тэ ра наў.

Ска ра ча ец ца коль касць 

удзель ні каў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, ёсць асоб ныя 

ра ё ны, у якіх ужо не за ста-

ло ся ні вод на га ве тэ ра на. 

Да па мо га і ўва га мо ла дзі 

спат рэ біц ца лю дзям, якіх 

хваробы пры коў ва юць да 

лож каў. І вар та згад ваць не 

толь кі не па срэд ных удзель-

ні каў ба я вых дзе ян няў.

Не ліш няя бу дзе да па мо-

га і ста рэй ша га па ка лен ня. 

Доб ра ся бе па ка за ла ак цыя 

«Ве тэ ран — ве тэ ра ну», ка лі 

ду жэй шыя лю дзі кла по цяц-

ца пра ін шых лю дзей па важ-

на га ўзрос ту. На сель ніц тва 

Бе ла ру сі імк лі ва ста рэе. Але 

ся род «ма ла дых» пен сі я не-

раў ба га та та кіх, якія яшчэ 

га то вы па слу жыць, час та — 

бес ка рыс лі ва, толь кі б ад чу-

ваць ся бе за па тра ба ва ны мі. І 

трэ ба па ду маць, ку ды на кі ра-

ваць энер гію гэ тых лю дзей.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На Го мель скім до ма бу даў ні чым 

кам бі на це ў круг ла су тач ным рэ-

жы ме фар му юць кан струк цыі з 

вы са как лас на га бе то ну для ме-

ма ры я ла ў Але, што на Свет ла-

гор шчы не. 

Прад пры ем ства са ма стой на вы ка-

нае ўвесь цыкл — ад вы ра бу ма ну мен-

та да яго ўста ноў кі і доб ра ўпа рад ка ван -

ня тэ ры то рыі. Каб ува со біць кан цэп -

цыю ар хі тэк та раў, го мель скім бу даў ні -

кам да вя дзец ца ад ліць і зман ці ра ваць 

100 бе тон ных эле мен таў. Іх агуль ная 

ва га — амаль ты ся ча тон.

Бе тон ныя эле мен ты ў цэ хах па ча лі 

вы раб ляць у па чат ку са ка ві ка. 

На мес нік ге не раль на га ды-

рэк та ра па вы твор час ці Го-

мель ска га до ма бу даў ні ча га 

кам бі на та Ра ман ІВАШ КЕ ВІЧ 

ад зна чыў, што асноў ны кан-

струк тыў бу ду ча га комп лек су 

да во лі га ба рыт ны. Ка ля трох 

су так зай ма юць толь кі вы раб 

ар ма тур на га бло ка і апа луб кі, 

да пра цоў ка чар ця жоў пад маг-

чы мас ці лі ніі, не па срэд на вы-

твор часць фор маў і ад груз ка 

га то вых эле мен таў на аб' ект.

70 % не аб ход на га аб' ёму ра-

бот вы кон ва юць на за вод зе, ас-

тат нія — ма на літ ныя — на мес цы 

бу ду ча га ме ма ры я ла. Над вы-

ра бам эле мен таў кам па зі цыі пра цу юць 

35 ча ла век, 40 су пра цоў ні каў за дзей ні ча-

на не па срэд на ў Але. З па ве лі чэн нем аб'-

ёму ра бот коль касць бу даў ні коў узрасце. 

Ужо рас па ча ты ман таж кан струк тыў ных 

эле мен таў ува ход най гру пы. Бу даў ні-

чыя ра бо ты на пе ша ход ным марш ру це, 

які сім ва лі зуе бы лую вяс ко вую да ро гу, 

ужо за вяр ша юц ца. У пра цэ се ман та жу 

зна хо дзіц ца стэ ла на тэ ры то рыі асноў-

най ме ма ры яль най пля цоў кі. Так са ма ў 

Свет ла гор скі ра ён з прад пры ем ства ўжо 

да ста ві лі ад лі тыя сты лі за ва ныя бра мы 

спа ле ных сядзіб.

— Не па срэд на на мес цы ме ма -

ры яль на га комп лек су не ка то рыя бе тон-

ныя кан струк цыі бу дуць ар хі тэк тур на 

да пра ца ва ны, — рас тлу ма чыў Ра ман 

Іваш ке віч. — На бе тон ную па верх ню 

на ня суць ад мыс ло выя са ста вы, якія імі-

ту юць фак ту ру мар му ру, аб га рэ ла га 

дрэ ва. Бу дзе вы ка рыс тоў вац ца так са-

ма дэ ка ра тыў ны брук. Усё гэ та да зво-

ліць да сяг нуць боль шай вы раз на сці 

ар хі тэк тур ных эле мен таў.

Уз доўж пе ша ход на га марш ру ту ўста-

лю юць ма сіў ныя эле мен ты — сім ва лы 

па мя ці аб ах вя рах. Сі лу э ты асоб ных 

кан струк цый, па ар хі тэк тур най за дум-

цы, на гад ва юць фі гу ры лю дзей — да-

рос лых і дзя цей.

Го мель скае прад пры ем ства, якое 

тра ды цый на ары ен та ва на на 

вы пуск вы ра баў для бу даў ніц-

тва жыл ля, упер шы ню бя рэ 

ўдзел у па доб ным пра ек це. 

Вы ка нан не не ты по вых і на-

ват экс клю зіў ных кан струк-

цый для ме ма ры я ла ста ла 

маг чы ма пас ля ма дэр ні за цыі 

вы твор час ці. Вы раб усіх эле-

мен таў ААТ «Го мель скі ДБК» 

раз ліч вае скон чыць да кан ца 

са ка ві ка, бу даў ні чыя ра бо-

ты на тэ ры то рыі ме ма ры я ла 

пла ну ец ца за вяр шыць на пя-

рэ дад ні 75-й га да ві ны Вя лі кай 

Пе ра мо гі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

ДАРОГА ДА МЕМАРЫЯЛАДзеля міру...
У ме ма ры яль ным комп лек се «Ха тынь» уша на ва лі 

па мяць ах вяр спа ле най кар ні ка мі вёс кі. У ме ра-

пры ем стве ўзя лі ўдзел прад стаў ні кі кі раў ніц тва 

Мін скай воб лас ці на ча ле з на мес ні кам стар шы ні 

Мі набл вы кан ка ма Іва нам МАР КЕ ВІ ЧАМ.

«Ха тынь — гэ та гіс то рыя і са праўд ны пом нік на шай 

кра і ны, ку ды пры яз джа юць дзя сят кі і сот ні ты сяч лю дзей, 

каб яшчэ раз ус пом ніць, як фа шыс ты ні шчы лі наш на род. 

На пя рэ дад ні 75-год дзя Пе ра мо гі на га даю, што кож ны 

трэ ці бе ла рус за гі нуў у гэ тай бяз лі тас най вай не. Дзя-

ку ю чы ім у нас ёсць маг чы масць жыць, ства раць сем'і, 

пра ца ваць», — ад зна чыў высокі госць.

Стар шы ня аб лас ной ар га ні за цыі ве тэ ра наў Ка зі мір 

Ча рап коў скі пад крэс ліў, што Ха тынь — гэ та на па мін аб 

тым, як трэ ба ад но сіц ца да мі ру на зям лі, да лю дзей. 

З кож ным го дам усё менш ста но віц ца ве тэ ра наў, і свя ты 

аба вя зак — усіх іх пом ніць.

— Мы пры ня лі ра шэн не вы даць кні гу пра ве тэ ра-

наў, якія сён ня жы вуць, са бра лі не аб ход ныя звест кі, 

фо та здым кі. 9 мая ма ем на мер па да рыць яе эк зэмп-

ляр кож на му ве тэ ра ну. Акра мя та го, хо чам зняць пра іх 

фільм, — па ве да міў Ка зі мір Ча рап коў скі.

У дзень па мя ці тра ге дыі — 22 са ка ві ка — ся род тых, 

хто са браў ся на ме ма ры я ле, не бы ло све дак жах лі вай 

па дзеі. Эс та фе ту па мя ці сім ва ліч на пры ня ло но вае па-

ка лен не.

Лёс Ха ты ні па дзя лі лі сот ні бе ла рус кіх вё сак. На пра-

ця гу 1941–1944 га доў за хоп ні кі зруй на ва лі 209 га ра доў 

і па се лі шчаў, больш дзевяці ты ся ч вё сак, у тым лі ку 

628 — зні шчы лі ра зам з жы ха ра мі, 186 з іх так і не 

адрадзіліся.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ме жах ак цыі «У сла ву агуль най Пе ра мо гі!» збі ра-

юц ца гіс та рыч ныя ма тэ ры я лы і зям ля з усіх ме ма ры я-

ль ных па ха ван няў і мес цаў ба я вой сла вы 1941–1945 

га доў. Больш за 80 ра ё наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра вя лі 

па мят ныя ме ра пры ем ствы па за бо ры зям лі з мес цаў ба я-

 вой сла вы для змя шчэн ня яе ў крып це хра ма-пом ні ка ў 

го нар Усіх Свя тых

Цяж ка знай сці ку ток без сведчанняў аб тра ге дыях 

і подз ві гах, што ад бы ва лі ся ў на шай краіне. Шмат лі-

кія ме ма ры яль ныя комп лек сы, пом ні кі, брац кія ма гі лы, 

кур га ны — гэ та не прос та да ні на лю дзям, якіх за бра ла 

вай на. Гэ та цудоўны да па мож нік для на ступ ных па ка-

лен няў — па іх можна вы ву чаць гіс то рыю. Ка ля дзевяці 

ты сяч пом ні каў, што сён ня ста яць на Бе ла ру сі, — гэ та ж 

са праўд ны ле та піс Вя лі кай Ай чын най вай ны, ма тэ ры ял 

для вы ха ван ня мо ла дзі! Но вы пра ект «Звяз ды» за пра-

шае да раз мо вы не толь кі пра абел іс кі, але і пра муж-

насць і са ма ах вяр насць. Пра ча ла ве чыя каш тоў нас ці. 

Пра лю боў да сва ёй ра дзі мы. 

ПРЫ ШЧЭП КА 
ПА ТРЫ Я ТЫЗ МУ

 У тэму


