
Ка пі тан мі лі цыі роў на 20 га доў ад да ла Ахо ве. Прай шла ня прос ты 
шлях ста наў лен ня: ад ін спек та ра кан цы ля рыі да ін спек та ра мі лі цэй скай, 
ва е ні за ва най і вар та вой служ бы Ма гі лёў ска га аб лас но га ўпраў лен ня 
Дэ парт амен та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ня дзіў на, што яна раз-
бі ра ец ца і ў да га вор най пра цы, і ў спе цы фі цы су пра ва джэн ня гру заў, а 
так са ма ве дае так ты ку дзе ян няў су пра цоў ні каў групаў за тры ман ня.

Акра мя та го што Люд мі ла не толь кі дыс цып лі на ва ны мі лі цы я нер, 
спарт смен ка і ня стрым ная ак ты віст ка, мож на на зваць яшчэ шэ раг 
важ кіх якас цяў: гас цін ная гас па ды ня, лю бя чая жон ка, ма ма дзвюх 
да рос лых да чок і, з ня даў ня га ча су, шчас лі вая ба бу ля. Па бы ваў шы ў 
гас цях у Люд мі лы, мож на без ага во рач на пе ра ка нац ца ў яе не да сяж-
нас ці і на хат няй ні ве. Ча го толь кі вар тыя наз вы ку лі нар ных на ві нак, 
пры га та ва ных май страм сва ёй спра вы — «Стра ва ба гоў», «Аса ло да», 
«На па ле он» і, вя до ма ж, «Ахо ва».

Мі лі цы я нер ро ты па ахо ве бан каў скіх 
уста ноў Пер ша май ска га (г. Мінск) ад дзе-
ла Дэ парт амен та ахо вы, сяр жант мі лі цыі. 
З вы дат ны мі па каз чы ка мі і гра ма тай Ву-
чэб на га цэнт ра Дэ парт амен та ахо вы «За 
сум лен ныя ад но сі ны да вы ка нан ня служ-
бо вых аба вяз каў, пос пе хі ў ву чо бе» яна 
прай шла пер ша па чат ко вую 6-ме сяч ную 
пад рых тоў ку і па ча ла вы кон ваць свае 
служ бо выя аба вяз кі ў 2007 го дзе. Доў га 
над вы ба рам пра фе сіі не ду ма ла, як ка-
жа яна са ма, мі лі цэй скае ася род дзе ёй 
зна ё мае і звык лае з дзя цін ства (баць ка 
Над зеі — су пра цоў нік ад на го з пад раз-
дзя лен няў ахо вы ста лі цы).

Па моч нік на чаль ні ка ад дзе ла 
кад раў па ар га ні за цый на-штат-
най пра цы Го мель ска га аб лас-
но га ўпраў лен ня Дэ парт амен та 
ахо вы, пад пал коў нік мі лі цыі. У 
1985 го дзе скон чы ла Бе ла рус кі 
ін сты тут ін жы не раў чы гу нач на га 
транс пар ту і па раз мер ка ван ні 
па еха ла на Мал даў скую чы гун-
ку, у Бе са раб скую дыс тан цыю 
гра ма дзян скіх збу да ван няў, дзе 
пра ца ва ла на па са дзе на чаль ні-
ка до ма кі раў ніц тва. У 1988 го дзе 
пе ра еха ла ў Го мель і па сту пі ла 
на пра цу ў Го мель скі пра ект ны 
ін сты тут на па са ду ін жы не ра-кан-
струк та ра. У па чат ку 1990 го да ёй 

пра па на ва лі па са ду ін спек та ра гру пы кад раў і ар га ні за цый на-штат-
най ра бо це ў ад дзе ле ахо вы пры УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма. 
У 2004 го дзе Воль га бы ла пры зна ча на на па са ду па моч ні ка на чаль-
ні ка ад дзе ла кад раў па ар га ні за цый на-штат най ра бо це Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня Дэ парт амен та ахо вы. За па спя хо вую пра цу 
ўзна га ро джа на га на ро вы мі гра ма та мі Дэ парт амен та ахо вы і МУС, 
мае на груд ны знак Дэ парт амен та ахо вы «За ад зна ку». А ў 2008 го дзе 
Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь уз на га ро джа на ме да лём «За 
без да кор ную служ бу ІІІ сту пе ні».

Да сяг ну тыя вы шы ні кар' е ры не пе ра шка джа юць Воль зе быць 
цу доў най ма май і жон кай. Яе лю бі мыя хат нія за хап лен ні — квет кі, 
вя зан не, пля цен не бі се рам, але ў асноў ным свой воль ны час яна 
пры свя чае да чы, якая з'яў ля ец ца не толь кі мес цам псі ха ла гіч най 
раз груз кі, але і за бяс печ вае ўсю сям'ю на ту раль ны мі пра дук та мі.
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ВА Я ВАЦЬ 
ДА ВЯ ЛО СЯ 

Ў РАЗ ВЕД ЦЫ, 
І ЗА ГА ДЫ 
ЛІ ХА ЛЕЦ ЦЯ 
НЯ МА ЛА 
ВЁРС ТАЎ 
ПРАЙШОЎ ПА 
ШМАТ ПА КУТ НАЙ 
БЕ ЛА РУС КАЙ 
ЗЯМ ЛІ.

СПЕЦВЫПУСК ПРЫСВЕЧАНЫ 65-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

— Сяр гей Аляк санд ра віч, ве-
тэ ра ны вай ны і служ бы ахо вы 
— на коль кі бліз кая вам як кі раў-
ні ку гэ тая ка тэ го рыя лю дзей?

— Ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — гэ та наш за ла ты фонд. 
Ха це ла ся б зра біць для іх усё маг-
чы мае не толь кі ў свя ты, але і ва 
ўсе на ступ ныя дні і га ды, каб яны 
ад чу ва лі ся бе ахі ну ты мі на шым 
кло па там і бяс кон цай удзяч нас цю 
за свой подз віг.

У Дэ парт амен це ахо вы заў сё-
ды асаб лі вая ўва га на да ец ца ве-
тэ ра нам, а ўдзель ні кам Вя лі кай 
Ай чын най — тым больш. Уся го па 
рэс пуб лі цы тых, у ка го за спі най 
за ста лі ся ва ен ныя га ды тры вог і 
бяс сон ных на чэй і хто пас ля ста яў 
у вы то каў ства рэн ня і стаў лен ня 
служ бы ахо вы, за ста ло ся не так 
ужо мно га, уся го 217 ча ла век.

Прак тыч на ўсе най важ ней шыя 
па дзеі ў жыц ці і дзей нас ці пад раз-
дзя лен няў ахо вы — служ бо выя 
ка ле гіі, ура чыс тыя ме ра пры ем-
ствы — ста ра ем ся пра во дзіць з 
іх удзе лам. Не ва ўсіх ве тэ ра наў 
сён ня доб рае зда роўе, але дэ пар-
т амен там ро біц ца ўсё маг чы мае. 
каб пад тры маць іх ма тэ ры яль на 
і ма раль на. Ад на з тра ды цый ных 
фор маў гэ тай пра цы — на вед-
ван не ве тэ ра наў до ма. Што ме сяц 
су пра цоў ні кі кад ра ва га апа ра та і 
пад раз дзя лен ні ідэа ла гіч най ра бо-
ты вы яз джа юць да іх, вы ву ча юць 

умо вы по бы ту, вы ра ша юць уся-
ля кія жыц цё выя пы тан ні. На прык-
лад, куп ля ем ін ва лід ныя ка ляс кі 
для тых, ка му ўжо цяж ка пе ра мя-
шчац ца, ін шае спе цы яль нае ме ды-
цын скае аб ста ля ван не.

Рэ гу ляр на ла дзяц ца су стрэ чы 
аса бо ва га скла ду з ве тэ ра на мі, не 
толь кі ў Дзень утва рэн ня служ бы 
ахо вы або ў Дзень мі лі цыі. Мы за-
пра ша ем на шых за слу жа ных гас-

цей у дні Пры ся гі мі лі цы я не раў, 
атры ман ня та бель най зброі, на вы-
пус кі кур сан таў з Ву чэб на га цэнт-
ра і па доб ныя ме ра пры ем ствы.

— Якія не тра ды цый ныя кро кі 
ро біць дэ парт амент для ўдзе лу ў 
жыц ці ве тэ ра наў вай ны?

— Ле тась Дэ парт амент ахо вы 
пра вёў ак цыю «Ахо ва — ве тэ ра-
нам» па бяз вы плат ным аб ста ля-
ван ні срод ка мі ахоў най сіг на лі-

за цыі да моў і ква тэр ве тэ ра наў 
вай ны. Пры чым мно гія з іх не ме лі 
да чы нен ня да служ бы ахо вы — гэ-
та бы лі Ге роі Са вец ка га Са ю за і 
ін шыя за слу жа ныя лю дзі. Ак цыя 
бы ла пры мер ка ва ная да 65-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў, але гэ та 
не адзі ны і да лё ка не апош ні наш 
крок на су страч ве тэ ра нам.

— Якая ад да ча ад пра цы, што 
пра во дзіц ца ў гэ тым кі рун ку?

— Ад на шых фран та ві коў мы 
атрым лі ва ем ка ла саль ную ад да-
чу, іх во пыт і бяс спрэч ны аў та ры тэт 
з'яў ля юц ца вель мі моц ным ма раль-
на-псі ха ла гіч ным рэ сур сам, сты му-
лам для су пра цоў ні каў пра ца ваць 
сум лен на і эфек тыў на, і яго трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць. Ве тэ ра ны шэф-
ству юць над ма ла ды мі кад ра мі, 
пры но сяць во пыт па пя рэд ніх па ка-
лен няў, што, зра зу ме ла ж, па вя ліч-
вае леп шыя мі лі цэй скія тра ды цыі і 
прэ стыж мі лі цэй скай служ бы.

На пя рэ дад ні 65-год дзя Вя лі кай 
Пе ра мо гі над ня мец ка-фа шысц кі мі 
за хоп ні ка мі мне ха це ла ся б шчы-
ра і ад усёй ду шы па дзя ка ваць 
на шым да ра гім ве тэ ра нам, чыё 
жыц цё бы ло са праў ды подз ві гам 
і пры кла дам для мно гіх па ка лен-
няў. Пе ра мог шы ў вай не, яны яшчэ 
мно гія га ды ад да лі вы са ка род най 
спра ве ахо вы гра ма дзян ад зла-
чын ных за ма хаў. Дзя куй вам за 
ўсё і ніз кі па клон!

Сяр гей БУЙ НОЎ СКІ, на чаль нік Дэ парт амен та ахо вы 
МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пал коў нік мі лі цыі:

«ВЕ ТЭ РА НЫ ВЯ ЛІ КАЙ АЙ ЧЫН НАЙ ВАЙ НЫ «ВЕ ТЭ РА НЫ ВЯ ЛІ КАЙ АЙ ЧЫН НАЙ ВАЙ НЫ ——  
ГЭ ТА НАШ ЗА ЛА ТЫ ФОНД»ГЭ ТА НАШ ЗА ЛА ТЫ ФОНД»

Ула дзі мір Ва сіль е віч Ня лю бін на-
ра дзіў ся 5 лю та га 1924 го да ў вёс цы 
Лаж Вяц кай гу бер ні (ця пер Кі раў ская 
воб ласць) у Ра сіі. Бу ду чы па на ту ры 
вель мі ці каў ным, ад ной чы пра чы таў 
дзесь ці пра кан струк цыю фо та апа-
ра та і ад ра зу за га рэў ся ідэ яй яго 
зра біць. І змай стра ваў та кі фо та апа-
рат-са ма роб ку! Якасць здым кі гэ тым 
пры бо рам бы ла не вель мі доб рая, 
але ры сы тва ру ма ці, якую Ва ло дзя 
сфа та гра фа ваў пер шай, апа рат пе-
ра даў. Яшчэ ма лень кі Ва ло дзя ма-
рыў слу жыць у ка ва ле рыі — вель мі ж 
ён доб ра ез дзіў і ўпраў ляў ся з конь мі. 
Але не скла ла ся. Пры зыў у вой ска 
пе ра шко дзіў яму за вяр шыць на ву-
чан не ў шко ле. Фак тыч на дзя ся ты 
клас ён скон чыў двой чы: эк за ме ны 
здаў пас ля вай ны, ужо з'яў ля ю чы ся 
су пра цоў ні кам міліцыі.

У час вай ны Ула дзі мір Ва сіль-
е віч сур' ёз на па шко дзіў на гу, з-за 
ча го не тра піў пад Ста лін град (а іх 
рых та ва лі да ад праў кі і ча ка лі толь-
кі ка ман ды).

На пе ра да вой Ула дзі мір Ня лю-
бін су стрэў сваю бу ду чую жон ку. 
Ад ной чы ён на зваў ся тэ ле фа ніст-
цы: «Мар шал Ко неў». Дзяў чы на, 
зра зу ме ла, не па ве ры ла і па жар та-
ва ла ў ад каз. Зна ём ства за вя за ла-
ся на ўсё жыц цё.

Пас ля Вя лі кай Ай чы ннай Ня лю бін 
удзель ні чаў у ахо ве і кан ва і ра ван ні 
ва ен ных зла чын цаў — ня мец кіх ге-
не ра лаў, якія тра пі лі ў па лон, у тым 
лі ку і ге не рал-фельд мар ша ла Паў-
лю са. Дэ ма бі лі за ваў ся толь кі ў 1950 
го дзе ў зван ні стар шы ны, хоць быў 
на афі цэр скай па са дзе — сак ра та ра 
бю ро кам са мо ла ба таль ё на 243 пал-
ка кан вой ных вой скаў МУС СССР. 
Пас ля ад пра віў ся ў Бе ла русь, у Сто-
лін скі ра ён, дзе пра жы ва лі баць кі.

У 1953 го дзе Ула дзі мір Ва сіль е віч 
ужо ву чыў ся ў Ле ніг ра дзе, у шко ле 
па літ ра бот ні каў мі лі цыі СССР. Пас ля 
стаў ін струк та рам па літ ад дзе ла Рэс-
пуб лі кан ска га ўпраў лен ня мі лі цыі. З 
1956 го да ён ужо опер упаў на ва жа ны 
Кры мі наль на га вы шу ку МУС БССР. 
У 1962-м Ня лю бі на пры зна ча юць 
на мес ні кам на чаль ні ка ад дзе ла па-
за ве да мас най ахо вы МАГП БССР, 
а праз год — на мес ні кам на чаль ні ка 
ад дзе ла служ бы і ін спек та ван ня УПА 
пры МАГП БССР. У 1964 го дзе афі-
цэр з ад зна кай скон чыў Вы шэй шую 
шко лу Мі ніс тэр ства ахо вы гра мад-

ска га па рад ку РСФСР, атры маў шы 
ква лі фі ка цыю юрыс та.

Больш за дзе сяць га доў, з 1971 
па 1984 год, Ула дзі мір Ва сіль е віч 
уз на чаль ваў Упраў лен не па за ве да-
мас най ахо вы пры МУС БССР. Пры 
ім служ ба ахо вы зра бі ла ма гут ны 
ры вок у раз віц ці, асаб лі ва што да-
ты чы ла ся ма тэ ры яль най ба зы. Як 
ус па мі нае Ула дзі мір Ва сіль е віч, яму 
да во дзі ла ся ўні каць ва ўсе пы тан-
ні, што да ты чы лі ся як не па срэд на 
служ бы, так і ўся го, што з ёй звя за на. 
Цяж ка бы ло, але ні чо га — спра ві лі ся, 
служ ба ахо вы для яго ста ла дру гой 
сям' ёй. Двой чы Ула дзі мі ру Ва сіль е-
ві чу пра па ноў ва лі ўзна ча ліць аб лас-
ныя УУС Бе ла ру сі, але ён ад маў ляў-
ся. А пас ля вы ха ду на за слу жа ны 
ад па чы нак Ня лю бін па-ра ней ша му 
пе ра жы вае за пад раз дзя лен не.

Ула дзі мір Ва сіль е віч мае шэ раг 
дзяр жаў ных і ве да мас ных уз на га-
родаў, ся род якіх ме да лі «За ба я-
выя за слу гі», «За пе ра мо гу над Гер-
ма ні яй у Вя лі кай Ай чы ннай вай не 
1941—1945 гг.), «За без да кор ную 
служ бу», «За вы дат ную служ бу па 
ахо ве гра мад ска га па рад ку», «Ве-
тэ ран пра цы».

ПА ЖЫЦЦІ З «АХО ВАЙ»
Вік та ра Іва на ві ча Ашчэп ка ва з 

Па стаў скім ра ё нам звя заў лёс.
На ра дзіў ся Вік тар Іва на віч у 

Баш кі рыі. Пас ля жыў у Гор кім (ця-
пер Ніж ні Ноў га рад). Да 1942 го да 
пра ца ваў кан струк та рам на ва ен-
ным за вод зе. Пас ля да сяг нен ня 
пры зыў но га ўзрос ту аду ка ва на-
га і дзей на га хлоп ца на кі ра ва лі ў 
шко лу снай пе раў, а пас ля ў шко лу 
кам са моль скіх ра бот ні каў. Пас ля 
за кан чэн ня ву чо бы Вік та ра Іва-
на ві ча ад пра ві лі ў тыл во ра га, на 
тэ ры то рыю аку па ва най Бе ла ру сі, 
у асоб ную ды вер сій на-раз вед валь-
ную бры га ду 
імя Ле ні на, 
якая дыс ла-
цы ра ва ла ся 
ва Ушац кім 
ра ё не Ві цеб-
скай воб лас-
ці ў сла ву тай 
і ге ра іч най у 
тыя га ды пар-
ты зан скай зо-
не. Ва я ваць 
да вя ло ся ў 
раз вед цы, і 
за га ды лі ха-
лец ця ня ма ла 
вёрс таў на-
ме рыў, ша га-
ю чы па шмат па кут най бе ла рус кай 
зям лі.

Вы зва лен не пар ты за ны на блі-
жа лі кож ны дзень. А су стрэў шы 
пе ра да выя час ці рэ гу ляр най Чыр-
во най Ар міі, пра во дзі лі іх да го ра да 
Док шы цы. Там пар ты зан скую бры-
га ду рас фар мі ра ва лі. Боль шасць 
бай цоў улі лі ся ў шэ ра гі сал да таў 
і па гна лі во ра га да лей на за хад. 
Не ка то рых па кі ну лі на вы зва ле най 
тэ ры то рыі па ды маць на род ную гас-
па дар ку. З чле наў бры га ды бы лі 
ада бра ныя 20 най больш пад рых-

та ва ных ча ла век, якія па сту-
пі лі ў рас па ра джэн не НКУС. 
Вік тар Іва на віч апы нуў ся ся-
род іх.

Па чы наў но вую служ бу 
Ашчэп каў па моч ні кам опер-
упаў на ва жа на га. Пра ца ваў у 
Док шы цах, Брас ла ве, Ду ні-
ла ві чах (у тыя га ды — ра ён ны 
цэнтр), а ў апош ні час — на 
Па стаў шчы не. У пер шыя пас-
ля ва ен ныя га ды мі лі цы я не ры 
кож ны дзень і ноч ры зы ка ва-
лі жыц цём, лік ві ду ю чы банд-

гру пы. Для Вік та ра Ашчэп ка ва як 
су пра цоў ні ка мі лі цыі вай на скон-
чы ла ся праз мно гія га ды пас ля Пе-
ра мо гі...

У 1963 го дзе ў Па ста вах Вік тар 
Іва на віч быў на зна ча ны на па са ду 
стар ша га след ча га, а пас ля ўзна ча-
ліў ра ён ны ад дзел па за ве да мас най 
ахо вы. Ме на ві та з гэ тай па са ды ў 
1979 го дзе пай шоў на за слу жа ны 
ад па чы нак. Але, ві даць, та кі ўжо 
ў гэ та га ча ла ве ка ха рак тар, што 
не мо жа ён ся дзець склаў шы ру-
кі. Ме на ві та та му Вік тар Іва на віч 
час та на вед ва ец ца ў Па стаў скае 
ад дзя лен не Дэ парт амен та ахо вы. 
Ужо шмат га доў ён уз на чаль вае 
Са вет ве тэ ра наў ор га наў унут ра-
ных спраў Па стаў шчы ны. І сён ня, 
ня гле дзя чы на ста лы ўзрост, Вік тар 
Іва на віч зна хо дзіць сі лы ак тыў на 
ўдзель ні чаць у вы ха ван ні ма ла до га 
па ка лен ня су пра цоў ні каў ор га наў 
унут ра ных спраў, пе ра да ваць ім 
свой ба га ты жыц цё вы і прак тыч-
ны во пыт.

ЛЁС ПАР ТЫ ЗА НАЛЁС ПАР ТЫ ЗА НА

Ду ша ка лек ты ву
Вы — на шей Родины герои!
Фашисты били Вас ог нём,
А Вы разбили и ду шою!

Лёс Ва сі ля Про ха ра ві ча Яш ко ва 
ака заў ся доб ра зыч лі вым — ён вяр-
нуў ся з пе ра мо гай.

У па чат ку вай ны 19-га до вы Ва-
сіль тра піў у лік кур сан таў Ма хач-
ка лін ска га ва ен на-мар ско га ву чы-
лі шча. Ва я ваў на Ка лі нін скім, 1-м 
Пры бал тый скім, 3-м Бе ла рус кім 
фран тах. Пас ля пе ра мо гі над фа-
шысц кай Гер ма ні яй ужо во пыт ны 
ба ец быў на кі ра ва ны на Да лё кі 
Ус ход для вя дзен ня ба я вых дзе ян-
няў су праць япон скіх ін тэр вен таў. 
За ге ра іч ную служ бу Ва сіль Про-
ха ра віч уз на га ро джа ны ор дэ на мі 

Ай чын най вай ны 2-й і 1-й сту пе няў, 
ме да ля мі «За пе ра мо гу над Гер ма-
ні яй», «За пе ра мо гу над Япо ні яй», 
«За ба я выя за слу гі».

Пас ля вай ны Ва сіль Про ха ра-
віч вы браў мі лі цэй скую служ бу. 
Прай шоў шэ раг па сад у роз ных 
пад раз дзя лен нях, у роз ных рэ гі ё-
нах Бе ла ру сі. У 1966 го дзе Яш коў 
уз на ча ліў па за ве да мас ную ахо ву 
Ма гі лёў скай воб лас ці. Пры ім служ-
ба раз ві ва ла ся, удас ка наль ва ла ся 
тэх ніч на, з'я ві ла ся но вая па слу га 
— ахо ва ква тэр гра ма дзян.

Больш за 30 га доў Ва сіль Яш коў 
на за слу жа ным ад па чын ку. Ад нак 
у свае 88 га доў не пе ра стае пра ца-
ваць у роз ных ар га ні за цы ях і з'яў-
ля ец ца ак тыў ным чле нам Са ве та 
ве тэ ра наў Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня Дэ парт амен та ахо вы. 
Не ацэн ная і прак тыч ная да па мо-
га, ака за ная Ва сі лём Про ха ра ві чам 
пры фар мі ра ван ні экс па зі цыі, якая 
ад люст роў вае гіс то рыю ста наў лен-
ня пад раз дзя лен няў ахо вы воб лас-
ці ў гіс то ры ка-экс па зі цый най за ле 
аб луп раў лен ня. Гэ та і аса біс тая 
да па мо га ў збо ры экс па на таў, і 
пры цяг нен не да пра цы ін шых ве-
тэ ра наў, і слуш ныя па ра ды па фар-
мі ра ван ні асоб ных раз дзе лаў экс-
па зі цыі і, зра зу ме ла ж, бяс цэн ныя 
яго ўспа мі ны аб пер ша па чат ко вай 
ар га ні за цыі ня сен ня служ бы па ахо-
ве ма ё мас ці і дзяр жаў най улас нас ці 
на Ма гі лёў шчы не.

На пя рэ дад ні зна мя наль най да ты 
ма ла дое па ка лен не су пра цоў ні каў 
ахо вы воб лас ці вы каз вае Ва сі лю 
Про ха ра ві чу і ўсім ве тэ ра нам удзяч-
насць за чыс тае і мір нае не ба над 
га ла вой, за бяс цэн ныя ўро кі жыц ця, 
за па до ра ную бу ду чы ню. Моц на га 
Вам зда роўя і доў гіх га доў!

ЗАПАВЕТНАЕ 
СЛОВА «ЖЫВЫ»

ВЯСНА ІДЗЕ — ВЯСНЕ ДАРОГУ!
МІНУЛЫ СПЕЦВЫПУСК БЫЎ ПРЫСВЕЧАНЫ ЖАНЧЫНАМ У ПАГОНАХ, ЯКІЯ СЛУЖАЦЬ 

У САМЫХ РОЗНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯХ ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

ВЯСНА Ж ЯШЧЭ Ў САМЫМ РАЗГАРЫ! У СЁННЯШНІМ НУМАРЫ МЫ ВЫРАШЫЛІ 
ПРАЦЯГНУЦЬ ГЭТУ ТЭМУ

ОЗЕ РА ВА Воль га ІГ НА ТО ВІЧ На дзея

Люд мі ла БА БУШ КІ НА

На пя рэ дад ні 65-год дзя Пе ра мо гі ў Брэсц кім 
аб лас ным Дэ парт амен це ахо вы стар та ва ла 
ак цыя «Па фран та вых да ро гах Пе ра мо гі...». 

На ме ча ны шэ раг ме ра пры ем стваў: су стрэ чы аса-
бо ва га скла ду з удзель ні ка мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, на вед ван не іх до ма з ака зан нем ма тэ ры-
яль най і ма раль най пад трым кі, ве ча ры-ўспа мі ны 
ва ўсіх рэ гі я наль ных ад дзе лах пад агуль най наз-
вай «Ус пом нім мы пя хо ту і род ную ро ту», агляд-
кон курс фо та ра бот «І па мя тае свет вы ра та ва ны», 
вы ста ва дзі ця ча га ма люн ка «Свет ва чы ма дзя-

цей». Пас ля за кан чэн ня ўсіх эта паў ак цыі бу дзе 
вы пу шча ны бук лет з апі сан нем жыц цё вых гіс то-
рый і ба я вых подз ві гаў ве тэ ра наў, якія ў мір ны час 
звя за лі сваё жыц цё са служ бай ахо вы.

У кож на га пад раз дзя лен ня Брэст чы ны ёсць пра 
ка го рас ка заць у рам ках на ша га спец вы пус ку. Але 
мы вы ра шы лі спы ніц ца на Коб рын скім ад дзе ле 
Дэ парт амен та ахо вы. Ме на ві та тут пра ца ва лі вар-
таў ні ка мі дзве цу доў ныя і ге ра іч ныя жан чы ны, якія 
прай шлі па да ро гах Вя лі кай Ай чын най — Ган на 
ДЗЕ НІ СЕН КА і Аляк санд ра ТАН КУ ШЫ НА.

Аляк санд ра Іва наў на Тан ку шы-
на на ра дзі ла ся ў 1921 го дзе ў Каш-
пір скім ра ё не Ле нін град скай воб-
лас ці. Ка лі ёй споў ні ла ся 7 га доў, яе 
ад да лі на вы ха ван не да цёт кі, якая 
жы ла ў го ра дзе Ціх він, па коль кі ў 
вёс цы па на ва ла га ле ча і раз ру ха. 
Там пай шла ў шко лу, якая зна хо-
дзі ла ся за 19 км ад до ма. Ма ры ла 
стаць ура чом, але з-за бед нас ці 
сям'і пас ля за кан чэн ня 8 кла саў 
да вя ло ся па кі нуць ву чо бу і пай сці 
пра ца ваць афі цы янт кай у бу фет.

Усё жыц цё пе ра вяр ну ла вай на. 
20-га до вая дзяў чы на па во лі лё су 
апы ну ла ся на Вол хаў скім фрон це 
на па са дзе кла даў шчы ка хар чо-
ва га скла да пры 844-м ба таль ё не. 
Зда ва ла ся б, па са да цал кам ты-
ла вая, але Аляк санд ра не цу ра ла-
ся ва ен най спра вы. Яна ак тыў на 
ўдзель ні ча ла ў аба ро не Ле нін гра-
да, у нач ным бу даў ніц тве да рог. Ус-
па мі на ю чы Ле нін град, Аляк санд ра 
Іва наў на не мо жа стры маць слёз. 
Па мя тае як учо ра, як яна ар га ні-
зоў ва ла функ цы я на ван не «да ро-
гі жыц ця», як вы стаў ля ла дзяў чат 
уз доўж во зе ра на лё дзе з па ход-
ня мі ўна чы, каб па каз ваць да ро гу 
транс пар ту, як ма шы ны пра валь-
ва лі ся пад лёд, за бі ра ю чы з са бой 
фран та вых сяб ро вак.

За ўдзел у вы зва лен ні Ле нін гра-
да яна ўзна га ро джа на ме да лём.

Але вай на не за кон чы ла ся. Ака-
за ла ся ў Кё нігс бер гу, за гад чы цай 
хар ча ван ня час ці. Па езд кі за пра-
дук та мі ажыц цяў ля лі ся па ля сах, 
вуз кіх мас тах ка ля аб ры ваў. Ад ной-
чы сал дат-кі роў ца, які не спаў тры 
но чы, за снуў за ру лём. Ма шы на 
са рва ла ся ў аб рыў з вя ліз най вы-

шы ні. З 5 па са жы раў вы ра та ва ла ся 
толь кі Аляк санд ра. З пе ра ло ма мі 
яна змаг ла пра паўз ці ка ля паў кі ла-
мет ра да блі жэй шай вёс кі, дзе ёй 
і ака за лі пер шую да па мо гу. Гэ ты 
дзень яна лі чыць дру гім днём на-
ра джэн ня. Пас ля вы піс кі са шпі та ля 
тра пі ла ў атрад, які на кі роў ваў ся ў 
Гер ма нію.

Пас ля за кан чэн ня вай ны Тан ку-
шы на бы ла раз мер ка ва ная ў Коб-
рын, дзе пра ца ва ла кла даў шчы ком 
вай ско вай час ці. Тут вый шла за муж 
за лёт чы ка-вы пра ба валь ні ка. Зда-
ва ла ся, жыц цё на ла дзі ла ся, але не. 
Праз 8 га доў яна з дзець мі на ру ках 
за ста ла ся ад на. Ад нак год на вы ха-
ва ла абод вух сы ноў. Ста рэй шы, як 
і баць ка, стаў лёт чы кам, ця пер ён 
пал коў нік за па су. Ма лод шы — ма-
рак — ха дзіў у «за гран ку», ця пер 
пра цуе ша фё рам.

Аляк санд ра Іва наў на шмат га-
доў пра ца ва ла вар таў ні ком ад-
дзе ла па за ве да мас най ахо вы пры 
Коб рын скім РА УС, а пас ля ў Коб-
рын скім га рад скім ад дзе ле Аб' яд-
нан ня «Ахо ва». Акра мя юбі лей ных 
ме да лёў, у яе ёсць тры ор дэ ны за 
ба я выя подз ві гі.

ГУБ ЛЯ ЛА ФРАН ТА ВЫХ СЯБ РО ВАК 
ПА «ДАРОЗЕ ЖЫЦЦЯ»«Во семь де сят ков с половиной

На мо ем уже сче ту —
Труд но верится, но с Су дьбою
Я в согласии живу».
(В. Кисляк)
Аляк сей Ся мё на віч на ра дзіў ся 

11 са ка ві ка 1924 го да ў вёс цы Ар-
хан гель скае Пен зен скай воб лас ці. 
У 1941 го дзе скон чыў ся рэд нюю 
шко лу, па сту піў у Ке ме раў скае пя-
хот нае ву чы лі шча. Вя лі кую Ай чын-
ную су стрэў ра да вым уз во да су вя зі 
52 страл ко ва га пал ка 77 страл ко-
вай ды ві зіі — яго, як і мно гіх ін шых 
не да ву ча ных кур сан таў, ад пра ві лі 
на фронт.

«Зня лі ўсё ву чы лі шча і ад пра ві лі 
пад Ста лін град, — ус па мі нае Аляк-
сей Ся мё на віч, — мы іш лі пе ха той. 
Зі ма, ма роз — ні воп рат кі цёп лай, 
ні ежы. Цяж кія бы лі на тых зем лях 
баі, кры ва выя... Адзін кі за ста лі ся 
жы выя. У ад ным з та кіх я атры маў 
аско лач нае ра нен не, больш за су-
ткі пра ля жаў на сне зе, і ў шпі та лі 
пас ля ля чы лі на ват не ра нен не, а 
ўсклад нен ні пас ля сур' ёз на га аб-
ма ра жэн ня».

Пас ля шпі та ля, дзе На га чын пра-
вёў амаль паў го да, ён вяр нуў ся ў 
сваю часць. Доў га ча ка ную пе ра мо-
гу су стрэў у Чэ ха сла ва кіі. Ад туль 

Аляк сея Ся мё на ві ча ад пра ві лі ў ву-
чы лі шча су вя зі ў Кі е ве, а праз па ру 
ме ся цаў ён стаў слу ха чом пер шай 
мас коў скай шко лы Га лоў на га ўпраў-
лен ня контр раз вед кі «Смерш». 
Спец пад раз дзя лен ні «смерш» па ча-
лі фар мі ра вац ца яшчэ ў 1943 го дзе 
для ба раць бы з ня мец кі мі бан да мі, 
якія пас ля ад ступ лен ня ха ва лі ся на 
тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за. Аляк-
сей Ся мё на віч рас па чаў вай ну су-
праць іх звер стваў у ся рэ дзі не 1945 
го да. Ус па мі наць пра гэ ты час яму 
цяж ка, ка жа, што вель мі рэ аль на 
ад люст роў вае па дзеі та го ча су і 

дзей насць «смер ша» фільм бе ла-
рус ка га рэ жы сё ра Мі ха і ла Пта шу ка 
«У жніў ні 44-га».

З лі пе ня 1946-га па ве ра сень 
1962-га На га чын слу жыў ва Упраў-
лен ні КДБ па Гро дзен скай воб лас ці 
на па са дзе апе ра тыў на га ра бот ні ка 
ў зван ні ка пі та на, ад на ча со ва скон-
чыў Уні вер сі тэт марк сіз му-ле ні ніз-
му. У 1952 го дзе ажа ніў ся са сва ёй 
зям ляч кай Ні нэль Кня жас кай.

У 1962 го дзе ў зван ні пад пал коў-
ні ка Аляк сей На га чын быў за лі ча ны 
ў за пас. Але праз па ру ме ся цаў яму 
пра па на ва лі па са ду кар та тэт чы ка 
ў ад дзя лен ні апе ра тыў най ін фар-
ма цыі і вы шу ку ін фар ма цый на га 
цэнт ра УУС Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма, і ён ад ра зу па га дзіў ся.

У «ахо ву» Аляк сей Ся мё на-
віч прый шоў у ліс та па дзе 1972-га 
на па са ду ін жы не ра па ты ла вым 
за бес пя чэн ні і «пад ня ўся» да за-
гад чы ка гас па дар кай аб' яд нан ня 
«Ахо ва» пры МУС Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

Доб рых ус па мі наў пра Аляк сея 
Ся мё на ві ча вель мі шмат ва ўсіх, 
хто су ты каў ся з ім па пра цы, ды і 
ў жыц ці. Сён ня на яго раў ня юц ца, 
бя руць прык лад ма ла дыя па ка лен-
ні «ахоў ні каў».

У ЖЫВЫХ ЗАСТАЛІСЯ НЯМНОГІЯ

Над спец вы пус кам пра ца ва лі: 
Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Аляк сандр ГЕ РА СІ МАЎ, Юлія АК СЮ ЧЫЦ, Але на 

ЯР МА ЛІН СКАЯ, Воль га КІП ЧАН КА, Ак са на СА ЛЯ НЮК, На тал ля ІГНАТОВІЧ.

На ра дзі ла ся Ган на Ра ма наў на 5 лю та га 1923 го да 
ў в. Су хоў чы цы Коб рын ска га ра ё на ў сям'і ма ра ка. 
Гэ тая част ка Бе ла ру сі ў той час зна хо дзі ла ся пад ула-
дай Поль шчы, та му Ган на скон чы ла 4 кла сы поль скай 
шко лы. Сям'я бы ла вя лі кая, шас цё ра дзя цей — дзве 
дач кі, ча ты ры сы ны. Баць ка слу жыў у Кранш та це і 
час та быў у пла ван ні.

Вай на прый шла не ча ка на. Фа шысц кія аку пан ты з 
ней ма вер най жорст кас цю апа лчы лі ся су праць мір на га 
на сель ніц тва: за бі ра лі ежу, вез лі ў Гер ма нію ма ла дых 
жан чын. У Су хоў чы цах быў ство ра ны пар ты зан скі 
атрад. Ган на ўва хо дзі ла ў склад гру пы, якая спе цы я-
лі за ва ла ся па ды вер сі ях на чы гун цы. Паз ней функ цыі 
пар ты зан ска га атра да знач на па шы ры лі ся, пры му ша-
ю чы фа шыс таў шка да ваць аб тым, што яны прый шлі 
на гэ тую зям лю. Жы лі пар ты за ны ў ле се, у зям лян ках. 
Мяс цо васць там ба ло ціс тая, што і аб ця жар ва ла во ра гу 
спро бы лік ві да ваць атрад.

Са мым скла да ным і ад каз ным за дан нем Ган на 
Дзе ні сен ка лі чы ла дзя жур ства на аэ ра дро ме, ка лі 
па тра ба ва ла ся дак лад насць у ка ар ды на цыі дзе ян няў 
пі ло таў, каб не ад бы ла ся ава рыя, ды і ахо ва са ма лё таў 
і гру заў — спра ва ад каз ная.

У атра дзе Ган на Ра ма наў на па зна ё мі ла ся з бу ду чым 
му жам Сяр ге ем. Хло пец быў ро дам з Коб ры на, вай на 
за спе ла яго ў вёс цы, ку ды ён пры ехаў да сва я коў. Сяр-

гей за стаў ся ва я ваць у атра дзе. 
Пас ля цяж ка га ра нен ня ў час 
ба ёў за вы зва лен не Бе ла ру сі 
быў на кі ра ва ны ў Брэсц кі ва-
ен ны шпі таль, але так моц-
на спа да ба ла ся яму Ган-
на, што ён уцёк прос та з 
са ні тар най ма шы ны і на 
спа да рож ных даб ра ўся 
да вёс кі... сва тац ца, каб 
ні хто не па спеў пе ра ха-
піць не на гляд ную. Праз 
ме сяц згу ля лі вя сел ле, 
а не ўза ба ве на ра дзіў-
ся і сын.

Пас ля вай ны Ган на Ра ма наў на па сту пі ла на пра цу ў 
ад дзел па за ве да мас най ахо вы пры Коб рын скім РА УС, 
а пас ля і ў Коб рын скі га рад скі ад дзел Аб' яд нан ня «Ахо-
ва» пры МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Шмат га доў нес ла 
вар та вую служ бу на пра дзіль на-ткац кай фаб ры цы. 
Бы лыя са слу жыў цы, су стра ка ю чы, з за да валь нен нем 
кан так ту юць з ёй. Яшчэ б — ка лі раз маў ля еш з гэ тай 
мі лай жан чы най, трап ля еш у ат мас фе ру да бры ні і 
спа га ды. А яшчэ ў Ган ны Ра ма наў ны ёсць 3 ба я выя 
ор дэ ны і мност ва юбі лей ных ме да лёў у азна ме на ван-
не Вя лі кай Пе ра мо гі.

ДЫ ВЕР САНТ ЧЫ ГУН КІ


