
17 красавіка 2014 г.6

…Ад ной чы ёй пры сніў ся сон. 
Ідзе яна па бяс кон ца доў гай 
да ро зе і рап там ра зу мее: гэ та ж 
яе род ная Вя лі кая Га ро жа, якую 
70 га доў та му спа лі лі нем цы. Але 
ад куль гэ ты храм? Па мяць не 
за ха ва ла аб ім ні я кіх ус па мі наў. 
Вя лі кі і ма гут ны, у пром нях 
за хо дзя ча га сон ца, ён ззяе, як 
цу доў ны па лац. Но гі са мі вя дуць 
да яго. На ўва хо дзе су стра кае 
свя тар, твар яго ні бы све ціц ца. 
«Пра ходзь, да ра жэнь кая, — 
вет лі ва за пра шае ён. — Тут ёсць 
і твае баць кі…»

Баць коў Ма рыі Ці мін скай пад час вай-
ны за бі лі нем цы. Як і амаль усіх ас тат ніх 
жы ха роў асі по віц кай вёс кі Вя лі кая Га ро-
жа. У Асі по віц кім ра ё не та кі лёс на пат каў 
больш за 3,8 ты ся чы ча ла век. Бы ло спа-
ле на 50 вё сак, з іх цал кам — 12. З жы вых 
све дак, якім па шчас ці ла вы рвац ца з та го 
пек ла, амаль ні ко га не за ста ло ся. Ма рыя 
Ці мін ская, на пэў на, адзі ная. Да вёс кі Дзе-
раў цы, дзе яна жы ве, ка ля 12 кі ла мет раў, 
і каб гэ та су стрэ ча ад бы ла ся, Асіповіцкі 
рай вы кан кам на ват вы дзе ліў ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды» служ бо вы аў та ма біль…

Вось і дом яе ка ля ка ло дзе жа. Ма-
рыя Паў лаў на з ра ні цы як след пра та пі ла 
груб ку… На во чы трап ляе фо та зды мак, 
дзе зу сім яшчэ ма ла дыя хло пец і дзяў-
чы на пры ту лі лі ся ад но да ад на го. «Гэ та 
мае баць кі…» — сум на ка жа Ма рыя Ці-
мін ская.

ЦЯЖ КАЕ РАЗ ВІ ТАН НЕ
Той жах лі вы дзень, ка лі нем цы вы нес лі 

смя рот ны пры суд жы ха рам асі по віц кай 
вёс кі Вя лі кая Га ро жа, Ма рыя Ці мін ская 
за пом ні ла на заў сё ды.

— Гэ та бы ло 14 сту дзе ня 1943 го да, — 
вяр та ец ца яна ў сваё апа ле нае вай ной 
дзя цін ства. — Мы толь кі па сне да лі, ма ці 
пры бі ра ла са ста ла. Я збі ра ла ся бег чы 
да сяб ро вак. На ват па спе ла апра нуц ца і 
на цяг нуць бур кі. Рап там з ву лі цы па чу лі ся 
стрэ лы. Зда ва ла ся, нех та біў па вок нах. 
Баць ка ска ман да ваў лег чы на пад ло гу, 
а сам са браў ся па гля дзець, што ад бы ва-
ец ца. Але не па спеў вый сці за дзве ры, як 
ад ра зу ж вяр нуў ся. За ім у ха ту ўвай шлі 
два нем цы з аў та ма та мі…

По тым усё бы ло як у страш ным сне. 
Аў та мат чы кі за га да лі ўсім вый сці на ву лі-
цу, і ма лень кая Ма рый ка пер шая вы бег ла 
з до му. Яна амаль дай шла да брам кі, ка лі 
рап тоў на па чу ла за спі най стрэ лы. Аў та-
мат ная чар га ні бы ска сі ла ўсю яе сям'ю. 
Бя лют кі снег за чыр ва неў кры вёю. У шо ку 
дзяў чын ка кі ну ла ся на ву лі цу. Аду сюль чу-
лі ся стрэ лы і кры кі. За ско чы ла ў двор да 
су се дзяў, але ўба чы ла, што там так са ма 
ля жаць за бі тыя. Раз губ ле ная, яна не ве-
да ла, ку ды бег чы. Но гі са мі па нес лі ў бок 
ага ро даў. Ад туль яна вяр ну ла ся да свай го 
два ра і за бі ла ся ў хляў чук. Коль кі ся дзе ла 
там — не па мя тае. Вый сці ад ва жы ла ся 
толь кі та ды, ка лі змоў клі стрэ лы.

Та та, ма ці, ба бу ля, ма лень кая сяст рыч-
ка Анют ка, якой не бы ло і 2 го дзі каў, — 
нем цы ні ко га не па шка да ва лі. З сям'і Аль-
фя ро ві чаў за ста ла ся толь кі яна, 5-га до вая 
Ма ня. Вёс ка ж быц цам уся вы мер ла…

Зня сі ле ную дзяў чын ку пе ра ха пі ла ста-
рая Ма ка ры ха, ка лі тая бег ла па ву лі цы, 
не ве да ю чы ку ды. Яна і пры вя ла дзяў-
чын ку да кал гас най кан то ры, дзе са бра-
лі ся 11 ча ла век, якія вы ра та ва лі ся… За 
5 кі ла мет раў ад Вя лі кай Га ро жы ў вёс цы 
Ак цябр жыў Ма нін дзядзь ка. Там жа зна-
хо дзі ла ся і цёт ка 8-га до ва га Мі шы Па та-
пей кі, які так са ма вы жыў. Су пра ва джаць 
іх ту ды не бы ло ка му, дзе ці іш лі ад ны. З 
хаты дзяў чын ка па спе ла за браць толь кі 
ляль ку, адэ ка лон і не каль кі фо та кар так з 
род ны мі. Шу ка ла яшчэ кры жык на чыр во-
най стуж цы, які ёй не каль кі ра зоў па каз ва-
ла ба бу ля, але знай сці яго не змаг ла…

ПАД АД НЫМ КРЫ ЖАМ
— У тво ры Але ся Ада мо ві ча, Ян кі Бры-

ля і Ула дзі мі ра Ка лес ні ка «Я з вог нен най 
вёс кі…» пра Вя лі кую Га ро жу ёсць асоб-
ная гла ва. Там дзе ліц ца ўспа мі на мі і мой 
дзядзь ка з да лё кай рад ні, — ка жа Ма рыя 
Ці мін ская. — Яе ў нас ба га та бы ло. Ра ней 
на вёс цы ма ла дыя між са бой жа ні лі ся, та-
му амаль усе бы лі сва я ка мі. У ад ной ма гі-
ле з ма і мі баць ка мі ля жаць 42 ча ла ве кі — і 
ўсе мая рад ня.

Ха ваць за гі ну лых нем цы да зво лі лі 
толь кі праз не каль кі дзён. Па ўспа мі нах 
ві да воч цаў, це лы лю дзей так здзер вя не-
лі, што іх пры хо дзі ла ся вы ся каць. Гэ тыя 
ле дзя ныя глы бы гру зі лі на ва зы і вез лі на 
мо гіл кі, дзе муж чы ны амаль 
да ве ча ра ка па лі вя ліз ныя 
ямы… Нех та ха ваў сва іх бліз-
кіх у скры нях, але ў асноў ным 
іх склад ва лі шта бе ля мі і на-
кры ва лі чым-не будзь… А 
праз не каль кі дзён у вёс цы 
не ста ла і хат: нем цы спа лі лі 
ўсё пад чыс тую.

— Не ве даю, ці праў да 
гэ та, але чы та ла, што ў нас 
лю та ва лі за бой цы дыр ле ван-
ге раў скай спец ка ман ды, якія 
по тым і Ха тынь сцер лі з тва ру 
зям лі, — ка жа Ма рыя Паў лаў-
на. — Га ро жа бы ла спа ле на 
ў сту дзе ні, а Ха тынь — у са-
ка ві ку.

Да рэ чы, Ма рыю Ці мін скую 
так са ма ледзь не «па ха ва лі». Ка лі скла да-
ла ся ра ён ная хра ні каль на-да ку мен таль ная 
кні га «Па мяць», яе імя тра пі ла ў жа лоб ны 
спіс. Доб ра яшчэ, што не па ра зу мен не вы-
свет лі ла ся да та го, як вы дан не ад да лі ў 
друк. Блы та ні на ад бы ла ся і з проз ві шча-
мі баць коў. У вёс цы сям'я ме ла мя нуш ку 
Му зы чэн кі — дзед Сця пан па баць ка вай 
лі ніі доб ра іг раў на цым ба лах, скрып цы, 
гар мо ні ку. Вось мя нуш ку спа чат ку і ўпі са лі 
за мест проз ві шча. Але ж у апош ні мо мант 
па спе лі вы пра віць.

ДЗЕ ЦІ ВАЙ НЫ
У дзядзь кі Ма рыя пра жы ла ня доў га. 

Па чаў ся го лад, і яе ад пра ві лі ў дзі ця чы 
дом. Да рэ чы, раз мя шчаў ся ён у па мяш-
кан нях бы лой пан скай ся дзі бы ў Свіс ла чы, 
не да лё ка ад Асі по ві чаў. Ежы там так са ма 
не ха па ла, але ж трой чы ў дзень ху да-бед-
на кар мі лі.

У дэ фі цы це бы ла не толь кі ежа, але і 
па лі ва. На ват чар ні ла за мяр за ла на ўро-
ках. Але для дзяў чын кі з Вя лі кай Га ро жы 
маг чы масць ву чыц ца бы ла вя лі кім шчас-
цем. Яна не чы та ла — пра глы на ла кні гі. 
Па мя тае, як яе ўра зі ла біб лі я тэ ка дзі ця-
ча га до ма. Якіх толь кі кніг там ні бы ло! 
Біб лі я тэ кар быў не менш здзіў ле ны, ка лі 
ма лень кая дзяў чын ка пра чы та ла пра па на-
ва ную ім кніж ку… за не каль кі хві лін. Каз-
ка, праў да, бы ла не вя лі кая, але ён яшчэ 
ні ко лі не ба чыў та кіх спрыт ных чы та чоў.

Ма рыя не маг ла на дзі віц ца на тыя 
сшыт кі, што ім вы да лі. Яны так са ма бы-
лі са праўд ныя. Ка лі яна жы ла ў дзядзь кі 
і ха дзі ла ў пер шы клас, іх май стра ва лі з 
пад руч на га ма тэ ры я лу — га зет, аб гор-
тач най па пе ры. А тут — та кое ба гац це! 
На ват па мыл ку ў ім зра біць яна лі чы ла 
зла чын ствам. Адзі най ад зна кай па ўсіх 

прад ме тах бы ла «5». По тым Ма рыя і ін-
сты тут скон чы ла з чыр во ным дып ло мам.

НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Вя лі кая Га ро жа пас ля вай ны зноў ад-

ра дзі ла ся. Па не ка то рых звест ках, у трэ ці 
раз.

А свая ха та з'ві ла ся ў Ма рыі Паў лаў ны 
ў 1968 го дзе. Але не ў Га ро жы, а ў су сед-
няй вёс цы Дзе раў цы, дзе яна пра ца ва ла 
на стаў ні цай. Ця пер гэ та яе «ле ці шча», дзе 
яна экс пе ры мен туе з квет ка мі. У 1990-я 
га ды на ват вы піс ва ла з Пры бал ты кі кро ку-
сы, на рцы сы, цюль па ны… Якіх толь кі кве-
так ў яе ні бы ло: пры му лы, ру жы, гі я цын ты, 
гар тэн зіі… Са бе ха па ла і з су се дзя мі дзя-
лі ла ся гэ тай пры га жос цю. Сён ня ўзрост і 
ба ляч кі пе ра шка джа юць зай мац ца лю бі-
май спра вай. Доб ра, што ёсць па моч ні-
ца — дач ка Але на. А вось сы ны жы вуць 
да лё ка: адзін — у Крас на яр ску, дру гі — у 
Са ма ры. Для іх за шчас це са брац ца ра зам 
у баць коў скай ха це. Але ж та кое, на жаль, 
бы вае рэд ка.

Шмат кве так і на вы шы ван ках Ма рыі 
Ці мін скай. Гэ тай спра ве яна на ву чы ла ся 
яшчэ ў дзі ця чым до ме. Але ра ней ча су не 
бы ло зай мац ца. За тое на пен сіі ад вя ла ду-
шу. Май стры ха яна і на са мрэч вы дат ная. 
Во ка не ад вес ці ад «Феі зям лі» — асаб лі ва, 
ка лі со ней ка зі ха ціць на рас шы тай бі се рам 
су кен цы. Жы вы мі зда юц ца і сі ні ца на га лін-
цы з мерз лы мі яб лы ка мі, і пралескі, і ру жы. 
Быц цам бы яны ўваб ра лі ў ся бе част ку 
свет лай ду шы сва ёй ства раль ні цы.

ГА ЗЕТ НЫ РА МАН
— А гэ та «плён» май го су пра цоў ніц тва 

з га зе тай «Звяз да». — Ма рыя Паў лаў на 
не ча ка на кла дзе на стол не каль кі важ кіх 
аль бо маў. Амаль усіх жур на ліс таў вы дан-
ня яна ве дае па ім ёнах, і на ват дні на ра-
джэн ня не ка то рых. — Вось гэ ты фа лі янт 
«Жы ве фальк лор» — са праўд ны ра ры тэт. 
Тут са бра ны пры пеў кі за ўвесь 1994 год, 
па куль ішоў ваш кон курс. І мае так са ма. Я 
на ват са бе сяб ра дзя ку ю чы гэ та му кон кур-
су знай шла — па стаў ска га паэ та Ар ка дзя 
На фра но ві ча.

Пры пеў кі пры нес лі Ці мін скай са праўд-
ную сла ву. Пас ля «Звяз ды» (у ста лі цу яе 
за пра сі лі на пад вя дзен не вы ні каў) яна з 
імі шмат дзе па бы ва ла, на ват на род ны 
строй па шы ла, каб бы ло ў чым вы сту паць. 
У Па ста вах на між на род ным фес ты ва лі 
за ня ла дру гое мес ца, ста ла лаў рэ а там Асі-
по віц ка га ра ён на га кон кур су «Вяс но выя 
ко ле ры». А ў 2005 го дзе вый шаў яе збор-
нік «На стру нах ма ёй ду шы», дзе ра зам з 
кра наль ны мі вер ша мі аб Вя лі кай Га ро жы 
знай шло ся мес ца і вя сё лым пры пеў кам. 
Твор часць Ма рыі Ці мін скай за ці ка ві ла 
на ват вя до ма га бе ла рус ка га кам па зі та ра 
Мі ка лая Пят рэн ку (аў та ра му зы кі да пес-
ні «У су бо ту Ян ка ехаў ля ра кі»). Пад час 
су стрэ чы ў Па ста вах ён пра па на ваў ёй 
су пра цоў ніц тва, ха цеў на пі саць му зы ку 
да яе вер шаў. Але не па спеў — сё ле та 
3 сту дзе ня яго не ста ла.

— І ўсё ж та кі ад на пес ня на мой верш 
«Зям ля мая» ёсць, — ап ты міс тыч на ка жа 
Ма рыя Ці мін ская. — Му зы ку да яго на пі саў 
наш асі по віц кі кам па зі тар Вік тар Шыш ка-
вец, так са ма вель мі та ле на ві ты. Так што 
я — шчас лі вая жан чы на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

ШЧАС ЛІ ВАЯ
МА РЫЯ...

Та та, ма ці, ба бу ля, ма лень кая 
сяст рыч ка Анют ка, якой не бы ло 
і 2 го дзі каў, — нем цы ні ко га 
не па шка да ва лі.

Пры пеў кі пры нес лі Ці мін скай 
са праўд ную сла ву. Пас ля 
«Звяз ды» (у ста лі цу яе за пра сі лі 
на пад вя дзен не вы ні каў) яна 
з імі шмат дзе па бы ва ла, на ват 
на род ны строй па шы ла, каб бы ло 
ў чым вы сту паць.

Ня гле дзя чы на ўсе вы пра ба ван ні 
лё су, Ма рыя Ці мін ская за ста ец ца 
ап ты міст кай, скла дае вер шы
і ша нуе кож ную хві лі ну жыц ця

Ма рыя Ці мін ская трымае адну з лю бі мых 
ра бот — «Фея зям лі».

Гэ та ўсё, што за ста ло ся Ма рыі Ці мін скай
у спад чы ну з да ва ен на га жыц ця.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 102 480,1 41 842,5 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 470 927,5 398 807,6 

5 Средства в банках 1104 67 231,7 58 274,4 

6 Ценные бумаги 1105  -  - 

7 Кредиты клиентам 1106 1 077 601,1 625 233,1 

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 151,0 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 77,8 77,8 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 114 433,1 85 165,0 

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 8 374,4 2 986,5 

12 Прочие активы 1111 16 026,5 8 837,0 

13 ИТОГО активы 11 1 857 152,2 1 221 374,9 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15
Средства 
Национального банка 

1201 102 537,6 101 359,5 

16 Средства банков 1202 451 297,9 244 523,2 

17 Средства клиентов 1203 831 811,2 526 531,3 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 5 144,4  - 

19
Производные финансовые 
обязательства

1205 134 778,5 111 951,0 

20 Прочие обязательства 1206 14 789,1 8 219,2 

21 ВСЕГО обязательства 120 1 540 358,7 992 584,2 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 69 219,7 69 219,7 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 44 277,5 44 277,5 

26
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 97 739,7 81 578,0 

27 Накопленная прибыль 1215 105 556,6 33 715,5 

28 ВСЕГО капитал 121 316 793,5 228 790,7 

29
ИТОГО обязательства 
и капитал 

12 1 857 152,2 1 221 374,9 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на  1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 50 083,2 30 603,5 

2 Процентные расходы 2012 21 298,2 11 374,3 

3 Чистые процентные доходы 201 28 785,0 19 229,2 

4 Комиссионные доходы 2021 14 589,3 8 366,0 

5 Комиссионные расходы 2022 2 760,5 1 381,4 

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 11 828,8 6 984,6 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 9 885,7 4 413,5 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (7 202,5) (1 778,7) 

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 (1 193,5) 4 134,4 

12 Прочие доходы 208 10 168,3 239,9 

13 Операционные расходы 209 27 138,1 14 197,2 

14 Прочие расходы 210 901,8 1 555,7 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 26 618,9 9 201,2 

16 Налог на прибыль 212 4 864,8 1 728,6 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 21 754,1 7 472,6 

Наименование банка: 
Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк»

Место нахождения Банка: 
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

Генеральный директор К. Церетели

Главный бухгалтер О.В. Глазырина

Дата подписания «08» апреля 2014 г.

Данная отчетность размещена 
на странице интернет-сайта БНБ-Банка:

(http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/
finansovaya-otchetnostj/otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html)

ОАО «БНБ-Банк». Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь № 10 от 07 июня 2013 г. 

УНП 100513485.


