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ШКОЛУ МОЖНА І «РАЗГРУЗІЦЬ». АЛЕ МНОГІЯ СУПРАЦЬ
Святлана БАРЫСЕНКА
Ва ўсіх раёнах сталіцы прайшлі педагагічныя канферэнцыі, якія «задаюць
тон» новаму навучальнаму году. На ўсіх узроўнях — раённым, гарадскім, рэспубліканскім — работнікі сістэмы адукацыі абмяркоўваюць актуальныя для
сучаснай агульнаадукацыйнай школы тэмы. Наспеў час для «максімальна
прадметнай і актуальнай дыскусіі, а не пафасных справаздач», падкрэсліў у
інтэрв'ю нашай газеце міністр адукацыі Сяргей Маскевіч (нумар ад 16 жніўня
г.г.). Ён заўважыў, што шэраг праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у сістэме адукацыі, трэба ўжо не проста ўзнімаць і агучваць, але актыўна шукаць
на іх адказы. Свой пункт гледжання па некаторых вострых тэмах выказала
начальнік упраўлення адукацыі Адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска Таццяна ЯНУШКЕВІЧ.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Ці даўно ты, дарагі чытач, быў апошні раз у школе,
якую скончыў? Так-так... і я таксама наведвала
родную навучальную ўстанову пятнаццаць гадоў таму,
калі там адзначалі 25-годдзе. І вось цяпер, у апошні
выхадны жніўня, Пачапаўская сярэдняя школа
Баранавіцкага раёна справіла сціплы юбілей —
40 гадоў з дня адкрыцця. З радасцю і
душэўным трымценнем давялося прайсціся па ціхіх
школьных паверхах. Уразіў знешні выгляд школы.
Аказалася, летась, у сувязі з наданнем вёсцы статуса
аграгарадка, школу адрамантавалі як лялечку. Замест старых
вокнаў стаяць сучасныя шклопакеты, а кожны
прадметны кабінет аформлены ў сваім колеры і стылі.
Ды не гэта галоўнае, галоўнае, што ў школе захавалася
нешта невымоўнае аж з тых самых часоў, тое,
што дазваляе кожнаму выпускніку адразу ўспомніць,
адчуць свае школьныя гады.

ЛЮСТЭРКА 3

Дырэктар школы Алена КАЗЬМЕРЧЫК з вучнямі.
Наш клас, з якога сабраліся на вечар чатыры чалавекі, быў у нейкім сэнсе сімвалам школы, яе першым сапраўдным выпускам. Бо мы
прыйшлі ў першы клас, акурат калі школа адкрылася. І сустрэла нас
тады першая настаўніца Зінаіда Уладзіміраўна Табала. Яна, дарэчы,
не змагла прыйсці на мерапрыемства па стане здароўя, пра што мы
вельмі пашкадавалі. 40 гадоў — дастатковы тэрмін, каб зразумець,
як пашанцавала нам тады з першай настаўніцай. Неяк мы з аднакласніцай Галяй Коршун, цяпер з адным з самых паспяховых кіраўнікоў
сельгаспрадпрыемстваў Баранавіцкага раёна Галінай Матус, успомнілі, як стаялі ў куце ў першым класе. Прос та замест урока ў другую
змену мы пайшлі ў кіно, якое круцілі ў ак тавай зале для старэйшых.
Затым, як няцяжка здагадацца, з'явілася магчымасць падумаць пра
сэнс жыцця, гледзячы, як сыходзяцца дзве сцяны. Цяпер мы дакладна
ведаем, што ў тым куце быў закладзены падмурак нашых выдатных
атэс татаў. Але гэта з ліку гумарыс тых успамінаў. А калі казаць сур'ёзна, то нам было цікава вучыцца ў пачатковай школе, цікава было і
далей. Таму мы з лёгкасцю паступалі ў сталічныя ВНУ. Уявіце сабе:
школа знаходзіцца ў цэнтры слабаватага саўгаса, за 40 кіламетраў
ад райцэнтра. Ні пра якія гурткі, секцыі, развіваючыя заняткі па-за
школай ніхто і думаць не мог. Сэнс слова «рэпетытар» нашы бацькі
прос та не зразумелі б, каб ім тады сказаў. Усё, з чым мы далей ішлі
ў жыццё, мы атрымлівалі ў школе. І не толькі асновы ведаў па розных навуках, але і асновы чалавечых стасункаў, стаўлення да працы
і навакольных.
За ўсё гэта і дзякавалі выпускнікі розных гадоў сваёй школе. Паводле
гарадскіх мерак, школа наша вельмі маленькая. За чатыры дзесяцігоддзі
з яе сцен выйшаў 1021 чалавек. Столькі і больш навучаецца адначасова
ў стандартнай гарадской школе. Але сярод выпускнікоў невялікай вясковай навучальнай установы каго толькі няма: педагогі і ўрачы, кіраўнікі
розных прадпрыемстваў і арганізацый, відныя вучоныя і юрысты, ёсць
такія, хто годна прадстаўляе нашу краіну за яе межамі. А яшчэ нямала
былых вучняў папаўняе калектыў мясцовага сельгаспрадпрыемства і
вырошчвае хлеб. Школа імі асабліва ганарыцца.
Сорак гадоў ведаю цяперашняга дырэк тара школы Алену Генрыхаўну Казьмерчык, але на гэты раз яна мяне зноў здзівіла. Як можна
трымаць столькі інфармацыі ў памяці? Яна ж ведае ці не пра кожнага
выпускніка: яго працоўны шлях, сямейнае становішча, усё, чым жыве
чалавек. Каб шчыра цікавіцца, настолькі ведаць сваіх вучняў, трэба,
відавочна, іх любіць. Вось чаму нам так прыемна і цяпер заходзіць у
сваю школу, і вось дзе хаваецца тое невымоўнае, пра што я казала
ў пачатку.
Алена Генрыхаўна, дарэчы, сабралася хутка перадаць дырэктарскую
пасаду некаму з маладзейшых калег. Бо сама адпрацавала ў школе
роўна сорак гадоў, з іх 26 — дырэктарам. Прыйшла пара больш увагі
ўдзяліць родным унукам, якіх у яе чацвёра. Але ў школе яна пакуль застаецца, школу ж гэтую ў многім яна, вобразна кажучы, рабіла сваімі
рукамі, тут прайшло ўсё жыццё. Застаецца яна таксама на вастрыні
грамадскага жыцця вёскі як дэпутат сельскага Савета. На такога дэпутата старшыня сельсавета Людміла Канявега не магла нахваліцца, бо
гэта сапраўдны народны выбраннік, які клапоціцца пра ўсіх, асабліва пра
састарэлых жыхароў вёскі.
За ста юцца на стаўнікі, заста ецца школа з яе слаўны мі вы пускні ка мі і сён няшнімі вучня мі, хоць іх і знач на менш, чым было ў далё кім 1971 годзе. Добра, што школа зноў будзе святкаваць Дзень
ве даў з шу мам дзі ця чых га ла соў, мност вам бу ке таў і ня змен ным
на першае верас ня пахам фарбы, з чым яе вельмі пры емна сёння
па він ша ваць.
Былая вучаніца Святлана ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

— Усе школы імкнуцца як след падрыхтавацца да пачатку школьнага сезона. Мы
не выключэнне: без затрымак атрымалі
неабходнае фінансаванне, выкарысталі
пры падрыхтоўцы ўсе сродкі. Дапамаглі
і шэфы — ААТ «Амкадор» і іншыя. Адна
школа ў раёне знаходзіцца на капітальным
рамонце, а ўсе астатнія да вучэбнага года
гатовыя.
— Бацькі таксама ўнеслі ў падрыхтоўку да новага навучальнага сезона
сваю лепту?
— Прымалася і добраахвотная дапамога бацькоў. Упраўленне, дарэчы, вельмі
сур'ёзна працуе з раённым бацькоўскім
камітэтам, які дзейнічае вось як паўтара
гады. Бацькі павінны разумець, што ніхто
не мае права прымушаць іх да матэрыяльнай падтрымкі. З другога боку, варта памятаць, што дапамогу бацькі аказваюць не
асобна ўзятаму будынку, а, перш-наперш,
свайму дзіцяці. Я ведаю бацькоў, якія кажуць, што гатовыя па меры сіл спрыяць
камфорту і ўтульнасці. Мы ўсе павінны
ўсвядоміць, што нічога бясплатнага не бывае. Падтрымка школе можа быць толькі
добраахвотнай і толькі безнаяўнай.

— Агульнаадукацыйная школа зараз
імкнецца «ўпрыгожыць» навучальны
працэс шматлікімі эксперыментамі і інавацыямі. Аднак ці не нашкодзіць гэта
звычайнай базавай адукацыі?
— Базавай адукацыі эксперыменты і
новыя ідэі ніяк не нашкодзяць. Мы не гаворым пра тое, што кожная школа ці гімназія
патанае сёння ў інавацыях. Браць на сябе
непасільную ношу не варта, трэба разлічваць свае магчымасці. Калі ж у канкрэтнай
установы ёсць рэсурс для наватарства, то
чаму б і не? Калі педагагічны склад здольны
да творчасці, хоча ўкараняць нешта новае,
навошта яго стрымліваць? Гімназія № 22
проста не можа не тварыць, не здзіўляць!
Цікавыя ў гэтым сэнсе і гімназіі № 15 і №
30, СШ № 76, якая запускае новы праект...
Дарэчы, падобная работа матэрыяльна заахвочваецца. Настаўнік, які прапануе цікавы праект, можа атрымаць прэмію, грант
гарвыканкама... Дзякуючы гэтаму, у нашай
справе ёсць свае зоркі, прозвішчы якіх на
слыху ў раёне: Кендыш Наталля Антонаўна,
Градабаева Іна Барысаўна, Пазняк Галіна
Баляславаўна, Радзюк Галіна Іванаўна.
— Якой павінна быць прафарыентацыя школьнікаў? Што робіцца для таго, каб пазнаёміць дзяцей з рабочымі
прафесіямі?
— Сітуацыя склалася так, што вучэбна-вытворчы камбінат Савецкага раёна з
гэтага навучальнага года будзе працаваць
як структурнае падраздзяленне СШ № 76.
На першым паверсе будзе непасрэдна камбінат, на другім і трэцім — агульнаадукацыйная школа. Камбінат будуць наведваць дзеці
не толькі Савецкага, але і Першамайскага
раёна. На першым этапе вучні дзявятых класаў атрымаюць магчымасць пазнаёміцца з

Кантрабанда аўтазапчастак на Br600 млн
Гродзенскія мытнікі ў пункце пропуску «Брузгі» затрымалі партыю кантрабандных запчастак для аўтамабіляў, паведаміў БЕЛТА
намеснік начальніка па ідэалагічнай рабоце Гродзенскай рэгіянальнай мытні Віктар Гурэеў.
Увагу мытнікаў прыцягнуў грузавы аўтамабіль з партыяй аўтазапчастак, які рухаўся з краін Заходняй Еўропы ў Расію. Пры аглядзе аказалася,
што ў грузавым адсеку аўтамабіля акрамя заяўленых у таварасуправаджальных дакументах запчастак перавозіцца буйная партыя няўлічанага грузу: панэлі прыборнай дошкі, пераключальнікі, прывадныя рамяні,
металічныя дэталі для аўтамабіляў. У агульнай колькасці без выплаты
мытных пошлін перавозчык спрабаваў перавезці праз мяжу амаль 18 тыс.
аўтазапчастак на суму каля Br600 млн. Вядзецца праверка.

Падрабязнасці

КІЛАМЕТРЫ СТРАХУ

У мінулую пятніцу ў Магілёве каля 17 гадзін у самы «час пік» пад
коламі аўтамабіля загінула 42-гадовая жанчына. «Звязда» паведаміла папярэднюю інфармацыю з Магілёўскай ДАІ: на скрыжаванні
праспекта Дзмітрава і вуліцы Залуцкага аўтамабіль пасля сутыкнення з другім аўто выехаў на пешаходны пераход і наехаў на чатырох
чалавек, адзін з якіх атрымаў смяротную траўму.
Цяпер стала вядома, што за рулём «Пежо» была 48-гадовая жанчына, аднак, акцэнтуюць у ДАІ, праверка ўсіх абставін здарэння не завершана. Дзве жанчыны, 52 і 60 гадоў, а таксама 60-гадовы мужчына, былі
шпіталізаваны з траўмамі. Паводле інфармацыі медыкаў, двое з іх ужо
пераведзены ў траўматалогію, а адзін чалавек усё яшчэ ў цяжкім стане ў
рэанімацыі. Акрамя гэтага, у панядзелак стала вядома, што памёр яшчэ
адзін удзельнік ДТЗ, якое ў Магілёўскай вобласці ўмоўна назвалі «піцерскім». Нагадаем, што тыдзень таму ў Быхаўскім раёне каля вёскі Вараніно
сутыкнуліся тры аўтамабілі з санкт-пецярбургскімі нумарамі — фура і дзве
легкавушкі. Адзін чалавек загінуў на месцы, два потым памерлі ў раённай
бальніцы. Цяпер памёр яшчэ адзін удзельнік той аварыі — 12-гадовы падлетак. Прычым трое з ахвяр гэтага здарэння з'яўляюцца сваякамі: бацька,
сын і брат. Следства працягваецца. У Магілёўскай ДАІ адзначаюць: сёлета
на дарогах вобласці загінулі 79 чалавек, больш чым 500 параненыя. Разам
з тым, толькі за тры дні, ад 26 да 28 жніўня, у вобласці зафіксавана больш
за 2 тысячы парушэнняў правілаў дарожнага руху: 80 чалавек затрыманы
за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане, да адміністрацыйнай адказнасці за перавышэнне хуткасці прыцягнуты 678 вадзіцеляў.
Ілона ІВАНОВА.

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 30 сентября 2011 года
в 10.00 в зале заседаний исполкома (4-й этаж), расположенного по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22,
проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков,
в 11.00 – открытый аукцион по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов,
в 12.00 аукцион по продаже земельного участка общей площадъю 0,2052
для ведения подсобного хозяйства в д. Зеньковичи Узденского района
(начальная цена продажи земельного участка 203 070 рублей)
На аукционные торги на право заключения договоров аренды выставляются следующие участки с начальной ценой:
№ лота

Продавец

Местонахождение участка

S (га)

Кадастровый номер

Начальная цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке
(кроме расходов
на публикацию извещения)

Земельный участок:
0,0150
625650100005000430
669 170
1 635 337
г. Узда – ул. Колхозная
Земельный участок:
Лот № 2 Узденский райисполком
0,1389
625650100001000514 22 864 690
1 386 462
г. Узда – ул. Новицкого участок № 3
Земельный участок:
Лот № 3 Узденский райисполком
0,0021
625650100003001478
131 740
84 000
г. Узда – ул. Советская
Целевое назначение участков – по улицам Колхозная и Советская – от строений. Инженерные коммуникации: имеется возможность подведля установки и обслуживания торгового павильона, по улице Новицкого дения к газоснабжению, водоснабжению, водоотведению. Срок аренды
– для строительства и обслуживания здания магазина. Участок свободен земельных участков – 25 лет, по улице Советской – 5 лет.
Лот № 1

Узденский райисполком

На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов выставляются следующие участки с начальной ценой:
№ лота

Продавец

Местонахождение участка

S (га)

Кадастровый номер

Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3

Дещенский с/Совет
Дещенский с/Совет
Дещенский с/Совет

0,1965
0,1519
0,2500

625682502101000095
625682503101000016
625682509601000032

Лот № 4

агрогородок Озеро

Земельный участок: д. Володьки
Земельный участок: д. Дегтяное
Земельный участок: д. Рябиновка
Земельный участок: Озерский
сельский Совет, д. Сороковщина

Расходы по подготовке (кроНачальная цена
ме расходов на публикацию
(бел. руб.)
извещения) (бел. рублей)
30 000 000
84 000
25 000 000
84 000
15 000 000
84 000

0,2500

625682510101000053

35 000 000

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания
жилого дома.
К участку, расположенному по адресу: д. Володьки Дещенского сельЗадаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется
путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 3602631002502
финансового отдела Узденского райисполкома
в филиале 606 ОАО «Беларусбанк» г. Дзержинска, МФО 153001514, УНП 600203994,
код платежа на право заключения договоров
аренды 04002, код платежа по продаже земельных участков в частную собственность 04901.
Граждане, индивидуальные предприниматели
и юридические лица, желающие участвовать в
аукционе в отношении нескольких земельных
участков, вносят задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей
начальной ценой.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по

84 000

ского Совета и д.Сороковщина Озерского сельского Совета, имеется
возможность подключения к газоснабжению и водоснабжению; в д. Рябиновка – к водоснабжению, в д. Дегтяное к газоснабжению

адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, второй этаж,
кабинет 210, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням
с 1 сентября по 27 сентября 2011 года включительно.
Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.55
в день проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить
следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных
участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц представляют документ, удостоверяющий
личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона
производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и
подготовке документации для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут
ознакомиться с земельными участками, которые
предлагаются для продажи на аукционе путем
выезда к месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах,
условиях участия размещена на официальном
сайте Узденского районного исполнительного
комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по
телефонам: (801718) 55404, 54705, 55342.

рабочымі прафесіямі, запатрабаванымі ў
горадзе, наведаюць ліцэі і каледжы, даведаюцца, дзе і як атрымаць тую ці іншую спецыяльнасць. Далей на базе ліцэяў і каледжаў
мы пакажам, як менавіта навучаюць прафесіі будаўніка ці аўтаслесара, цырульніка або
повара-афіцыянта. Трэба заўважыць, што
ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай адукацыі сёння створаны вельмі добрыя ўмовы
для авалодання самымі рознымі прафесіямі... На трэцім этапе, ужо ў 10-11-х класах,
можна будзе непасрэдна атрымаць адну з
прапанаваных прафесій на базе вучэбнавытворчага камбіната.
Прафесійная арыентацыя неабходная
як дзецям, так і іх бацькам, якія таксама
маюць магчымасць наведаць любую навучальную ўстанову. Мы павінны данесці да дарослых і дзяцей, што эканамісту,
юрысту зараз складаней знайсці працу,
чым будаўніку ці кухару. Іншая рэч, паралельна неабходна займацца і павышэннем
прэстыжу рабочых спецыяльнасцяў.
— У раёне ёсць праблемы з настаўніцкімі кадрамі? Ці бачыце вы спосаб утрымаць у прафесіі маладых спецыялістаў?
— У нашых агульнаадукацыйных установах праблем з кадрамі няма. Той, хто
ўцягнуўся ў работу ў школе, сысці не павінен, бо гэта — фанаты. Утрымліваць, зацікаўліваць трэба маладых спецыялістаў.
Для гэтага мы і арганізавалі клуб маладога
настаўніка «Мы маладыя». Летась да нас
прыйшлі 42 маладыя настаўнікі. З іх удзелам мы правялі шэраг мерапрыемстваў,
у тым ліку ў нефармальнай абстаноўцы,
паколькі важная не толькі сама працэдура
працы, але і як цябе прынялі, як сустрэлі,
як ставяцца. Колькі маладых спецыялістаў
застанецца праз год — паглядзім...

— А з якімі цяжкасцямі сутыкаецца
моладзь у першыя гады працы? Што
даецца найцяжэй?
— Аказваецца, самая вялікая цяжкасць
звязана не з выкладаннем прадмета, а
з роляй класнага кіраўніка. Як правіла,
у маладых яшчэ няма сваіх сем'яў, няма
дзяцей. І ў такіх выпадках узнікае пэўны
бар'ер у стасунках з бацькамі, якія маюць
не толькі дзяцей, але і багаты жыццёвы
вопыт. Я прапаную дырэктарам школ не
ставіць маладога спецыяліста класным
кіраўніком, калі ёсць такая магчымасць.
Калі ж такой магчымасці няма, то няхай
побач будзе настаўнік, які ў складанай сітуацыі прыйдзе на дапамогу... Узяць хоць
бы той жа бацькоўскі сход. Да яго трэба сур'ёзна рыхтавацца, гэта не павінна
стаць выключна месцам разборкі кожнага
вучня. Размова з бацькамі — не другасная частка работы. Трэба разумець, што
многае спасцігаецца толькі на практыцы,
гэтаму нідзе не вучаць.
— Безумоўна, ёсць бацькі, якія неабгрунтавана скардзяцца на настаўнікаў,
патрабуюць пакарання... Няўжо настаўніка штораз караюць?
— У прынцыпе, любое пытанне можна
ўрэгуляваць. У сур'ёзных сітуацыях для
прыняцця як мага больш аб'ек тыўнага
рашэння збіраецца спецыяльная камісія.
Але тут справа ў многім заключаецца ў
стаўленні настаўніка да прафесіі, у тым,
як аднабока часам паказваецца грамадству фі гу ра ча ла ве ка, які зай ма ец ца
вельмі высакароднай справай. З другога
боку, чаго хаваць, ёсць і настаўнікі, якія
сталі, так бы мовіць, ахвярамі эмацыйнага выгарання і ўжо не падыходзяць для
працы ў школе.

— Ці не перагружана сёння школа
шматлікімі конкурсамі, спартакіядамі,
спаборніцтвамі, зборам макулатуры і
металалому і г.д.?
— Што да збору макулатуры, то важна, як
гэта давесці да дзяцей. Нічога цяжкага для
дзяцей тут няма, калі гэта будзе свайго роду
гульня. Што да іншых мерапрыемстваў, то
ў горадзе, рэспубліцы, на базе самой школы сапраўды праводзіцца шмат мерапрыемстваў. Але кожная сярэднеадукацыйная
ўстанова мае, як мы кажам, свой «твар», і
можна выбраць з мноства мерапрыемстваў
тое, што адпавядае інтарэсам і накіраванасці школы. Ніхто не прымушае ўдзельнічаць
ва ўсіх мерапрыемствах адразу.
— Што вы думаеце пра школьныя
перагрузкі?
— Гаварыць пра перагрузкі вельмі няпрос та. Адны бацькі хочуць разгрузіць
дзіця, а другія — наадварот, максімальна
загрузіць, бо лічаць, што ў дзіцяці не павінна быць вольнага часу, трэба, каб яно пастаянна чым-небудзь займалася. На маю
думку, прывучыць дзіця да самых розных
карысных заняткаў — вельмі добра для
далейшага жыцця. Гэта цудоўна, калі ў чалавека ёсць хобі. Таму мы і кажам бацькам
першакласнікаў — няхай дзіця займаецца
хоць бы па месяцы ў кожным гуртку. Гэта
пошук, які прынясе свой плён.
— Як вы ставіцеся да рэпетытарства?
— Ніводзін рэпетытар не здольны даць
усяго таго, што даецца на працягу года
ў межах школьнай праграмы. Рэпетытар
дасягае добрага выніку, толькі калі ёсць
добрая школьная падрыхтоўка. А калі ёсць
добрая школьная падрыхтоўка, то можна
паступіць у ВНУ і без рэпетытара.

НЕ ТОЛЬКІ ДАЦЬ ВЕДЫ...
Начальнік аддзела дашкольнай і
агульнай сярэдняй адукацыі ўпраўлення адукацыі Адміністрацыі Савецкага
раёна г. Мінска Леакадзія СТАСЕВІЧ:
— Дабрабыт краіны напрамую залежыць
ад таго, наколькі якасныя кадры мы падрыхтуем для яе. Таму наша задача — не толькі
даць веды, але і выхаваць чалавека з грамадзянскай адказнасцю, таго, хто пазней
прынясе карысць краіне, якая яго рыхтавала, вывела ў дарослае жыццё... Падчас
сёлетняй нарады педагагічных работнікаў

Савецкага раёна сталіцы мы гаварылі і аб
тым, што грамадскія арганізацыі, якія прысутнічаюць ў школе, радуюць, хіба, колькасным складам, але не якасцю работы, а таксама аб тым, як наблізіцца да таго, каб нашы
вучні валодалі размоўнай замежнай мовай...
Актыўны ўдзел у падрыхтоўцы мерапрыемства ўзяў раённы клуб «Мы маладыя». Спадзяёмся, яны не кінуць сваю спецыяльнасць
праз два гады работы... Усім калегам зычу
плённай працы, добрага настрою ў новым
навучальным годзе!

70 гадоў таму савецкіх немцаў Паволжа
аб'явілі дыверсантамі і шпіёнамі
28 жніўня 1941 года быў прыняты
Указ Прэзідыума Вярхоўнага
Савета СССР, які стаў пачаткам
дэпартацыі немцаў Паволжа
на спецпасяленне ў Сібір
і Казахстан. Навошта гэта
рабілася і якія былі нюансы
гэтай справы, расказвае
гісторык, даследчык
нацыянальных працэсаў
у Беларусі Уладзімір ГУЛЕНКА:
— Гэты ўказ, падпісаны Калініным
і Горкіным, амаль невядомы шырокаму колу чытачоў, таму для далейшага разумення падзей дазвольце
мне спачатку працытаваць яго: «По
достоверным данным, полученным
военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов,
которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы
в районах, населенных немцами Поволжья. О наличии такого большого
количества диверсантов и шпионов
среди немцев Поволжья никто из
немцев, проживающих в районах
Поволжья, советским властям не
сообщал, следовательно, немецкое
население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти. В случае, если произойдут диверсионные
акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и
шпионами, в Республике немцев Поволжья или прилегающих районах и
случится кровопролитие, Советское
правительство по законам военного
времени будет вынуждено принять
карательные меры против всего
немецкого населения Поволжья.
Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения
серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все
немецкое население, проживающее
в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были
наделены землей и чтобы им была
оказана государственная помощь по
устройству в новых районах...».
Напэўна, вы заўважылі ў тэксце
недарэчныя па кантэксце словы: «надзяліць... зямлёй і ўгоддзямі», аказаць
«дзяржаўную дапамогу»... Каму? Дыверсантам, шпіёнам і іх укрывальнікам? Праўда, стыль гэтага дакумента
можна зразумець, бо ён прымаўся ва
ўмовах цяжкага становішча на фронце і было імкненне пазбегнуць любой
рызыкі ў гэты час. Аднак, ведаючы
хоць трошкі сапраўднае становішча
спраў у аўтаноміі, алагічнасць указа
проста кідаецца ў вочы. У рэспубліцы
тады пражывала 380 тысяч немцаў.
Большасць з іх — дзеці, жанчыны і
старыя. Акрамя немцаў, жылі там і
рускія, казахі, калмыкі — усяго каля
200 тысяч чалавек. Дык што атрымліваецца — усё дарослае насельніцтва
з немцаў было шпіёнамі і дыверсантамі? Гэта яны павінны былі «ўзарваць»
сваіх дзяцей і родных на пшанічных
палях (бо буйной прамысловасці там
не было)? Ці, можа, гэтыя немцы хавалі шпіёнаў і дыверсантаў? Але
гэтыя «дзясяткі тысяч шпіёнаў і дыверсантаў» у маленькую аўтаномію
на Паволжы проста фізічна не маглі
пранікнуць. Бо людзі ў вёсках ведалі
адзін аднаго на працягу пакаленняў і
незнаёмыя людзі не змаглі б застацца тут незаўважанымі. Дарэчы, так і
адбылося: чэкісты, закінутыя сюды ў
форме нямецкіх парашутыстаў для
праверкі «лаяльнасці» тутэйшага насельніцтва, па ўспамінах відавочцаў,
атрымалі дастойны адпор. Дый на
пачатак вайны на службе ў Чырвонай Арміі знаходзіліся дзясяткі тысяч
савецкіх немцаў — яны нават былі
сярод гераічных абаронцаў Брэсцкай
крэпасці.

— Чаму ж тады ўбачыў свет
гэты ўказ?
— У свядомасць савецкіх людзей
доўгія гады ўкаранялася думка, што
указ ад 28 жніўня 1941 года быў
жыццёва неабходны. Аргументаў на
гэты кошт прыводзілася шмат, але
яны ўсе не вытрымліваюць крытыкі.
Драматызм лёсу паволжскіх немцаў,
як і ўсіх савецкіх немцаў, заключаны
ў тым, што іх жыццё неправамерна звязвалася з адносінамі паміж
СССР і нацысцкай Германіяй.
Менавіта палітыка фашызму, накіраваная на аб'яднанне ўсіх немцаў
незалежна ад краіны пражывання,
выклікала насцярожанае стаўленне
і да савецкіх немцаў. Так, сапраўды,
разлік Гітлера на немцаў з Польшчы,
Чэхаславакіі, Югаславіі і Францыі,
на думку гісторыкаў, сябе апраўдаў,
але ці мог ён абаперціся на немцаў з
СССР? Давайце паразважаем. Так,
«аб'яднальная» прапаганда нацыстаў
эфектыўна ўздзейнічала на немцаў,
якія пражывалі ў еўрапейскіх краінах,
і прычынай гэтаму былі розныя перадзелы кантынента апошніх гадоў,
калі пасля Першай сусветнай вайны
Германію пазбавілі тэрыторый, якімі
яна валодала стагоддзямі. Але зусім іншай была сітуацыя з немцамі,
якія пражывалі на тэрыторыі СССР.
Вядома, Гітлер разлічваў на іх падтрымку, але з гэтага нічога не атрымалася. Пра гэта напісаў Луі дэ Іонг
у кнізе «Нямецкая пятая калона ў
Другой сусветнай вайне»: «У Савецкім Саюзе нямецкія органы разведкі не змаглі абаперціся на дапамогу
нямецкай нацыянальнай меншасці,
бо яна пражывала ў такіх глыбінных
раёнах Расіі, што наладзіць з ёй сувязі аказалася немагчымым...». Трэба
ўзгадаць таксама гісторыю немцаў
Паволжа: іх жыццё на той момант
было больш за 2 стагоддзі звязана
з гісторыяй Расіі, яны ўдзельнічалі
ў дзяржаўным, вайсковым, навуковым, літаратурным і эканамічным
жыцці, іх прадстаўнікі былі сярод
дзекабрыстаў, рэвалюцыянераў і
г. д. Такім чынам, яны былі часткай
савецкага народа — гэта былі такія ж
самыя рабочыя і сяляне, што і ў іншых
нацыянальнасцяў.
Безумоўна, калі б было прынята
звычайнае рашэнне аб эвакуацыі
мірнага насельніцтва з зоны, да якой
набліжаюцца баявыя дзеянні, то ўсё
выглядала б зусім інакш: не было б і
гаворкі пра несправядлівасць, праяўленую ў дачыненні да цэлага народа.
Бо хоць указ фармальна тычыўся
толькі немцаў Паволжа, але яго дзеянне распаўсюдзілі фактычна на 1,5
мільёна савецкіх немцаў: пачалося іх
высяленне з Украіны і Крыма, Каўказа, Масквы і Ленінграда. Вядомыя
таксама выпадкі высялення грамадзян нямецкай нацыянальнасці і ў
Сярэдняй Азіі. Нямецкія вёскі Сібіры
і Казахстана гэтай акцыі не падвергліся, але трэба мець на ўвазе, што
шмат якія з гэтых вёсак пасля 37-га
года наогул засталіся без мужчын,
старэйшых за 16 гадоў.
Перасяленцаў, якія прыбылі ў
раёны Сібіры і Каўказа, рассялялі
па вёсках па некалькі сем'яў. Пры
ад' ез дзе ім да зва ля ла ся ўзяць
толькі мінімум рэчаў, таму амаль
усе яны не былі гатовыя да жыцця
ў новых умовах.
— А што было з тымі немца-

мі, якія ўжо служылі ў Чырвонай
Арміі?
— У першы год вайны былі знятыя з фронту вайскоўцы нямецкай
нацыянальнасці — яны былі мабілізаваны ў працармію, складзеную
з перасяленцаў. Яны працавалі
ў тайзе, у шахтах, на будаўніцтве ўральскіх заводаў. Пазней у
працармію былі накіраваны і нямецкія жанчыны, старэйшыя за 16 гадоў.
Дарэчы, у савецкія часы аб працарміі
было вядома вельмі мала, нават само слова «працармія» не ўжывалася
ў друку. Тыя публікацыі, якія былі,
адлюстроўвалі толькі іх працоўны
ўнёсак у перамогу. А пра цяжкае фізічнае і маральнае становішча працармейцаў ніхто не пісаў. А варта
сказаць, што яны ўтрымліваліся ў лагерах, абнесеных калючым дротам,
на вышках іх вартавалі аўтаматчыкі. На працу трэба было хадзіць пад
канвоем. І гэта пры тым, што сярод
працармейцаў былі камуністы, камсамольцы, ветэраны грамадзянскай
вайны, учарашнія чырвонаармейцы
і камандзіры, якія мелі раненні і баявыя ўзнагароды за заслугі перад
Радзімай. Не меншым за голад і цяжкую працу быў і маральны груз — іх,
савецкіх людзей, лічылі памагатымі
фашыстаў. Хоць адзіным крытэрыем
вінаватасці гэтых савецкіх немцаў
была іх нацыянальнасць.
Цікава, што пабег з працарміі
прыраўноўваўся да дэзерцірства
з фронту, але, нягледзячы на гэта, з працарміі беглі... на фронт!
Бо імкненне ваяваць са зброяй у
руках супраць ворага, непрыняцце
зневажальных умоў працарміі былі
мацнейшымі за страх смерці. Паколькі трапіць на фронт з нямецкім
прозвішчам было немагчыма, таму
вайскоўцы і працармейцы выдавалі
сябе за прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў — напрыклад, яўрэяў,
бо прозвішчы былі падобныя. І хто
ведае, колькі іх загінула за час вайны пад чужымі прозвішчамі?..
— Пасля Вялікай Перамогі
працармейцаў распусцілі па дамах?
— Да канца 1947 года працармія
ў асноўным была дэмабілізаваная, і
шмат якія савецкія немцы атрымалі
права вярнуцца ў тыя месцы, куды іх
выслалі ў 1941 годзе. Яны жылі надзеяй на тое, што ім дазволяць вярнуцца ў родныя мясціны, але іх чакала расчараванне: 26 лістапада 1948
года выйшаў новы указ, у якім было
напісана, што немцы, як і калмыкі, інгушы, чачэнцы, карачаеўцы, балкарцы, крымскія татары і прадстаўнікі
іншых народаў, пераселены навечна
і што іх выезд са сваіх месцаў паселішча без асаблівага дазволу органаў
МУС караецца катаржнымі работамі
тэрмінам у 20 гадоў.
— Няўжо ўсе савецкія немцы

былі такімі сумленнымі і ніхто не
пайшоў на супрацоўніцтва з фашыстамі?
— Нельга выключыць факты супрацоўніцтва часткі савецкіх немцаў,
якія апынуліся ў акупацыі, з германскімі ўладамі (у тым ліку і на тэрыторыі
Беларусі): з матэрыялаў пра савецкіх
немцаў-падпольшчыкаў вядома, што
гітлераўцы прыцягвалі іх, напрыклад,
у якасці перакладчыкаў. Напэўна,
частка тых, хто быў вывезены пры
адступленні немцаў у Германію, магла апынуцца і ў складзе гітлераўскай арміі, калі пачалася татальная
мабілізацыя. Аднак можна сказаць з
упэўненасцю, што на супрацоўніцтва
з акупантамі яны ішлі не па «сваяцтву
крыві» і не па нацыянальнай прыкмеце: такія выпадкі, як, дарэчы, і ў іншых
нацыянальнасцяў, матываваліся асабістымі якасцямі людзей. Казаць пра
масавае здрадніцтва савецкіх немцаў, пра нейкія змовы супраць савецкай улады нельга, бо ў гісторыі няма
такіх фактаў і прыкладаў.
— Рэабілітацыі савецкія немцы дачакаліся?
— 13 снежня 1955 года Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР прыняў
новы Указ «Аб зняцці абмежаванняў
у прававым становішчы з немцаў і
членаў іх сем'яў, якія знаходзяцца ў
спецпасяленні». У адпаведнасці з ім
спецпасяленні здымаліся з уліку, а
немцы і члены іх сем'яў вызваляліся
з-пад адміністратыўнага нагляду органаў МУС. Аднак другі пункт указа
паведамляў, што зняцце з немцаў
абмежаванняў па спецпасяленні не
значыць, што ім даецца права вяртацца ў тыя мясціны, адкуль яны былі
выселены. Толькі яшчэ праз дзевяць
гадоў чарговым указам з савецкіх
немцаў былі знятыя цяжкія абвінавачванні ў памаганні нямецка-фашысцкім захопнікам. Што тычыцца
аўтаномнай рэспублікі савецкіх немцаў, то, у адрозненне ад чачэна-інгушскай, карачаева-чэркескай і калмыцкай аўтаномій, якія былі адноўлены яшчэ пасля ХХ з'езда, немцам
па-ранейшаму не дазвалялі вяртацца ў месцы, дзе яны пражывалі да
вайны. А тое, што ўказ 1964 года не
апублікаваў масавы друк, захавала
дыскрымінацыйныя моманты ў дачыненні савецкіх немцаў. Пасля 1965
года, калі дэлегацыі савецкіх немцаў
двойчы ставілі пытанне аб аднаўленні аўтаноміі, гэты народ поўнасцю
пазбавіўся нацыянальнай мастацкай
самадзейнасці — на месцах яе сталі
разглядаць як «праяўленне нацыяналізму», «імкненне да нацыянальнай
адасобленасці», «рассаднік аўтанамісцкіх ідэй» і г.д. Аматарам мастацкай самадзейнасці прапанавалася
«спяваць у агульным хоры, з усімі
разам». А дазвол вяртацца ў родныя
мясціны савецкім немцам быў дадзены толькі ў 1974 годзе.
Павел БЕРАСНЕЎ.

ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА:
Прыцягненне замежнікаў у Расію пачалося задоўга да царавання Кацярыны ІІ, але масавым стала ў часы яе праўлення. Выклікана
такая неабходнасць была тым, што трэба было засяляць, асвойваць
і замацоўваць за царскай каронай ускрайныя землі Расіі ў Ніжнім
Паволжы, на Паўночным Каўказе і ў Паўднёвай Расіі. У 1762, 1763,
1764 гадах былі выдадзены царскія маніфесты, якімі замежнікі з еўрапейскіх дзяржаў запрашаліся ў Расію. Першымі былі паселішчы са
шматлікіх раздробленых княстваў Германіі, а потым да іх далучыліся
іншыя нацыянальнасці — шведы, французы, швейцарцы і галандцы.
Але паколькі прадстаўнікоў гэтых нацыянальнасцяў было не так
шмат, з часам яны анямечыліся і сталі таксама называцца немцамі
Паволжа. У Першую сусветную вайну назіраліся антынямецкія настроі: у прыватнасці, было прынята рашэнне выселіць нямецкіх каланістаў з Валыні, закрыць нацыянальныя школы, забараніць нямецкую
мову ў справаводстве і перапісцы і г. д. Рыхтавалася высяленне і
нямецкіх каланістаў Паволжа, аднак Лютаўская рэвалюцыя спыніла
гэты працэс. Пасля перамогі савецкай улады з расійскіх немцаў быў
сфарміраваны Екацярынінштадскі камуністычны полк, які ваяваў супраць германскіх акупантаў на Украіне. У 1918 годзе І з'езд Саветаў
нямецкіх калоній Паволжа прыняў рашэнне аб утварэнні вобласці
немцаў Паволжа. 19 кастрычніка 1918 года гэтае рашэнне зацвердзіў
Саўнаркам, а ў 1924 годзе аўтаномная галіна была пераўтворана ў
Аўтаномную рэспубліку немцаў Паволжа (АССР НП).

