
Сучасна історична наука висвітлює все більше невідомих сторінок історії новітньої доби. 
Особливої уваги заслуговують конкретні сюжети, пов’язані з історією рідного краю. Серед 
багатьох містечок і селищ Миколаївщини особливе місце належить селищу Піски 
Баштанського району, яке вписало особливу сторінку в новітню історію Півдня України. 

Важливим завданням є фіксація спогадів очевидців бурхливих подій першої половини 
ХХ ст. У січні 2003 р. було проведено комплексне опитування старожилів села Піски, 
внаслідок чого вдалося виявити коло людей, які володіли цінною інформацією про період, 
що розглядається. Представлені матеріали – це в основному   спогади сина  голови  колгоспу 
“Андре Марті”  М.О. Сердюка. 

В 1928-1929 роках почали організовуватись колгоспи, або, як їх тоді називали, СОЗи: ім. 
Ворошилова  і “Андре Марті”, а також дрібні підприємства, наприклад, гончарня 
“Промартель”. В той же час комуністи спалили церкву і ходили по дворах – збирали ікони і 
палили їх біля приміщення церкви. Пізніше приміщення церкви було відновлено під клуб 
(ДК). Будинком культури Свято-Покровська церква була до середини 90-х років, потім 
церкву відновили. 

Людей, які вступалися за церкву або не віддавали ікони, засуджували до ув’язнення від 
10 до 25 років. 

У СОЗі “Андре Марті” наприкінці 20-х – початку 30-х років керівником був Сердюк 
Олександр Самойлович. За словами його сина, державою було поставлено в 1932 р. 
нереальні плани по здачі зерна, товариство уже майже виконало план, коли прийшов другий, 
значно завищений план. Із села було вивезено все зерно, у людей не залишилося ні зернинки. 
Тоді голові колгоспу було наказано здавати сіменник. Керівник “Андре Марті” відмовився, 
за що його було засуджено на 10 років вислання до Сибіру як ворога народу. Із села вивезли 
все до зернинки. 

Розпочався голодомор, який у Пісках набув найбільш гострого характеру, пов’язаний з 
тим, що село поставили, як писала одеська газета “Чорноморська комуна”, на “чорну 
дошку”, тобто рішенням ГУПКОМА Харкова в Піски було заборонено ввозити навіть сіль і 
керосин. Село контролювало 40 міліціонерів. На всіх в’їздах і виїздах стояли вартові. 
Виїздити і в’їжджати в село можна було лише за спеціальними пропусками. Люди помирали 
голодною смертю, опухали. За роки голодомору 1932-1933 рр., за неофіційними даними, в 
Пісках померло близько 600 чоловік. Померлих скидали у велику яму, вириту посеред 
кладовища. Для “похорону” був назначений спеціальний “гробовщик” Драний Василь, він 
звозив до ями померлих і просто скидав їх туди, навіть не пригортаючи. За словами 
очевидців, він кидав туди і живих, але безнадійних людей, мовляв, “все одно подохне, щоб я 
завтра не приїздив...” За це Драний Василь одержував хоч і примітивний, але пайок.  

Директор школи товаришував із головою президії Верховної Ради СРСР Калініним і 
написав листа, віддав його сину Сердюка і сказав переписати своєю рукою від свого імені і 
відіслати Калініну. За клопотаннями останнього термін заслання Сердюку Олександру 
Самойловичу скоротили до 4 років і дозволили йому повернутися до села. Голодомор 
скінчився після того, як у 1933 році було зібрано багатий врожай. 
 


