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Ва ен ная ака дэ мія ад зна чы ла свой 

юбі лей. За 65 га доў у ВНУ на ву чан не 

прай шлі амаль 35 ты сяч бе ла рус кіх 

афі цэ раў, а так са ма больш за 

4 ты ся чы ва ен ных спе цы я ліс таў 

для ар мій за меж ных дзяр жаў. 

Як ад зна чыў мі ністр аба ро ны 

ге не рал-лей тэ нант Анд рэй Раў коў 

на ўра чыс тым схо дзе, пры све ча ным 

юбі лею, сён ня ака дэ мія 

зай ма ец ца клю ча вым пы тан нем — 

га ран та ван нем на цы я наль най 

бяс пе кі.

«З ад крыц цём у 2006 го дзе фа куль тэ та 

ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл за вер-

ша на ства рэн не бе ла рус кай на цы я наль най 

ва ен най шко лы, эфек тыў насць якой пры-

зна на да лё ка за ме жа мі дзяр жа вы», — ад-

зна чыў мі ністр аба ро ны.

Ура чыс тыя ме ра пры ем ствы пра хо дзі лі з 

4 па 6 мая. Так, у су бо ту 5 мая ў Ва ен най 

ака дэ міі адбыўся дзень ад чы не ных дзвя рэй. 

Кож ны мог пазна ё міц ца з усім тым, чым сён-

ня жы ве ву чэб ная ўста но ва. Для гле да чоў ар-

га ні за ва лі па ка заль ную вы сад ку па ра шу тыс-

таў, якія пры зям ля лі ся на пляц ВНУ. Таксама 

пра дэ ман стра ва лі эле мен ты так тыч ных дзе-

ян няў у скла дзе дроб ных пад раз дзя лен няў. 

На вед валь ні кі ўба чы лі маг чы мас ці тэх ні кі 

фа куль тэ таў су вя зі, про ці па вет ра най аба-

ро ны, ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі. Сваё 

ві до вішч нае вы ступ лен не з аг нём і эле мен-

та мі ру ка паш на га бою па ка за лі вы ха ван цы 

фа куль тэ та ўнут ра ных вой скаў.

Як ад зна чыў на чаль нік Ва ен най ака дэ-

міі ге не рал-ма ёр Вік тар ЛІ СОЎ СКІ, ВНУ 

па ста ян на зай ма ец ца вы ву чэн нем і ўка ра-

нен нем апош ніх тэн дэн цый у аду ка цый ны 

пра цэс.

«На ўзбра ен не сён ня па сту пае но-

вая тэх ні ка. Для та го каб яе эфек тыў на 

экс плу а та ваць, па він на дзейнічаць доб-

рая сіс тэ ма ва ен най аду ка цыі. Сён ня ў 

аду ка цый ным пра цэ се Ва ен най ака дэ міі 

ўка ра нё ны са мыя су час ныя тэх на ло гіі па 

за сва ен ні тэх ні кі і ўзбра ен ня, вя дуцца на-

ву ко выя да сле да ван ні па раз віц ці гэ тых 

сіс тэм уз бра ен ня», — рас тлу ма чыў Вік тар 

Лі соў скі.

Ён так са ма ад зна чыў, што коль касць ах-

вот ных па сту піць у ака дэ мію заў сё ды вя лі-

кая. Кон курс на не ка то рыя спе цы яль нас ці 

да хо дзіць да 10 ча ла век на мес ца.

«У са ка ві ку да нас прый шлі ка ля 

1,5 ты ся чы ча ла век. Пры чым гэ та тыя, хто 

свя до ма хо ча звя заць свой лёс з Ва ен най 

ака дэ мі яй. Але мы па пя рэдж ва ем, што 

служ ба ва Уз бро е ных Сі лах пра ду гледж вае 

пэў ныя аб ме жа ван ні і ад на го жа дан ня слу-

жыць ма ла. Ста тыс ты ка та кая: пад час па-

чат ко ва га кур са пад рых тоў кі дзесь ці 1-2 % 

ра зу ме юць, што, маг чы ма, не вы тры ма юць 

на груз кі», — рэ зю ма ваў Вік тар Лі соў скі.

Ва ен ная ака дэ мія з'яў ля ец ца вя ду чай ва-

ен най на ву чаль най уста но вай кра і ны. Тут 

рых ту юць ва ен ных спе цы я ліс таў па 42 спе-

цы яль нас цях і 26 спе цы я лі за цы ях.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ЮБІЛЕЙ КУЗНІ АФІЦЭРАЎ
Ва ен най ака дэ міі споў ні ла ся 65 га доў

Брэсц кая крэ пасць ад свят ка-

ва ла чар го вы Дзень Пе ра мо-

гі — сваё га лоў нае свя та. Зноў 

у ме ма ры яль ны комп лекс 

прый шлі ты ся чы лю дзей. 

Да свя ты ні ме ма ры я ла — яго 

пліт — лег лі жы выя квет кі як 

сім вал па мя ці і смут ку. У та кія 

дні тут асаб лі ва шмат гас цей 

з ін шых га ра доў і кра ін. І ме-

ма ры яль ны комп лекс па ві-

нен вы гля даць год на. Але на 

пад трым ку са ма га буй но га на 

тэ ры то рыі кра і ны пом ні ка па-

трэб ныя вя лі кія срод кі.

Гэ та ра бот ні кі ме ма ры я ла асаб-

лі ва ад чу лі пас ля рас па ду Са вец-

ка га Са ю за, ка лі па ток ту рыс таў 

рэз ка змен шыў ся, ка лі ў 90-я 

на огул не ха па ла гро шай на са-

мае не аб ход нае. Та ды яшчэ бы лі 

жы выя мно гія аба рон цы крэ пас-

ці, удзель ні кі ба ёў за вы зва лен не 

Брэс та. Яны так са ма не маў ча лі, 

вы сту па лі ў срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі, за клі ка лі кі раў ні коў 

кра ін СНД да лу чыц ца да вы са ка-

род най спра вы вы ра та ван ня крэ-

пас ці. А не ка то рыя на ват улас ным 

руб лём са сціп лай ве тэ ран скай 

пен сіі пад трым лі ва лі бу ду чы ра-

монт. На прык лад, Сця пан Ва сіль-

е віч Ва раб' ёў з Ека ця рын бур га 

рэ гу ляр на пры сы лаў гра шо выя 

пе ра во ды. Тыя не вя лі кія па па ме-

ры, але ве лі зар ныя па знач нас ці 

ўзно сы і сён ня згад ва юць у Му зеі 

аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці.

Пра іні цы я ты ву ве тэ ра на Ва-

раб' ё ва і яго та ва ры шаў рас ка за лі 

ў кра са ві ку 1996 го да ўдзель ні кам 

Са ве та кі раў ні коў ура даў СНД. На 

на зва ным фо ру ме і бы ло пры ня-

тае ра шэн не аб пра вя дзен ні ка пі-

таль на га ра мон ту ме ма ры яль на га 

комп лек су. І ўжо праз два ме ся цы 

ад быў ся тэ ле ра дыё ма ра фон, пры-

све ча ны збо ру срод каў на гэ тыя 

мэ ты. Ён, не су мнен на, ады граў 

пэў ную пра па ган дысц кую ро-

лю. А ў са ка ві ку на ступ на га го да 

прэм' е ры кра ін СНД пад піс ва юць 

да ку мент аб до ле вым удзе ле ў фі-

нан са ван ні ка пі таль на га ра мон ту. 

Ра шэн не прынялі прад стаў ні кі дзе-

ся ці кра ін, гро шы пе ра лі чы лі пяць 

дзяр жаў (Бе ла русь, Ра сія, Укра і-

на, Ка зах стан, Мал до ва). Паз ней 

вы кан кам Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі 

вы дзе ліў знач ную су му на крэ-

пасць. Пас ля гэ та га ме ма ры яль ны 

комп лекс стаў лі та раль на на ва чах 

па збаў ляц ца ад не ка то рай за пу-

шча нас ці — аба вяз ко ва га спа да-

рож ні ка пе ра бо яў у фі нан са ван ні 

лю бо га аб' ек та. Бы лі пра ве дзе ны 

ра монт і рэ кан струк цыя боль шас ці 

аб' ек таў, па бу да ва ны но выя га за-

выя ка цель ні, за ме не ны мно гія ін-

жы нер ныя сет кі. Нех та з дас ціп ных 

ка лег на зваў той пра цэс аб наў лен-

ня «дру гой аба ро най Брэсц кай крэ-

пас ці». І ў гэ тым ёсць до ля праў ды. 

Каб не ўзя лі ся та ды та ла кой, не вя-

до ма, што ста ла б з ле ген дар най 

цы та дэл лю. Да стат ко ва ска заць, 

што адзін з га лоў ных сім ва лаў крэ-

пас ці — штык-абел іск вы шы нёй 

104,5 мет ра і ва гой 620 тон — да 

па чат ку 90-х га доў на хі ліў ся і зна-

хо дзіў ся фак тыч на ў ава рый ным 

ста не. Гэ ты пом нік пе ра жыў рэ кан-

струк цыю ад ным з пер шых, ужо 

ў 1998 го дзе ён быў ума ца ва ны. 

Ад на ча со ва па ча лі ся ра бо ты па 

рэ стаў ра цыі Свя та-Мі ка ла еў ска-

га гар ні зон на га хра ма, які мно гія 

га ды і дзе ся ці год дзі ста яў за кан-

сер ва ва ны. Ця пер ад ноў ле ны храм 

стаў ад ным з са мых па пу ляр ных 

у пра ва слаў ных пры ха джан го ра-

да. Ды пра кож ны аб' ект мож на 

га ва рыць у кан тэкс це гіс то рыі яго 

аб наў лен ня. На прык лад, зна ка мі-

тыя плі ты, пад які мі за хоў ва ец ца 

прах 1038 аба рон цаў крэ пас ці, не 

па тра ба ва лі рэ кан струк цыі. А вось 

таб ліч кі з ім ёна мі аль бо над пі са мі 

«Не вя до мы» бы лі аб ноў ле ны за 

срод кі ўпраў лен ня па ўве ка ве чан ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і ах вяр 

вой наў Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе-

ла ру сі і ўра да Маск вы.

Ме ма ры яль ны комп лекс увесь 

час раз ві ва ец ца. Тут па яў ля юц ца 

но выя му зеі і пом ні кі. У 2011 го-

дзе ад кры та скульп тур ная кам-

па зі цыя «Ге ро ям гра ні цы, жан-

чы нам і дзе цям, якія муж нас цю 

сва ёй зра бі лі крок у бес смя рот-

насць». Му зей «5 форт» зна ё міць 

на вед валь ні каў з гіс то ры яй па бу-

до вы крэ пас ці і сіс тэ май фар ты-

фі ка цыі. А 22 чэр ве ня 2014 го да 

бы ла ўра чыс та ад кры та экс па-

зі цыя «Му зей вай ны — тэ ры то-

рыя мі ру». З'я віц ца но ва му му-

зею ў ад рэ стаў ра ва най паўд нё-

ва-ўсход няй ка зар ме да зво лі ла 

спон сар ская да па мо га ра сій ска га 

ААТ «Газп рам».

Ге ра іч ная аба ро на крэ пас ці — 

гэ та на ша агуль ная гіс то рыя. Та му 

за ка на мер ным вы гля дае ўдзел у фі-

нан са ван ні на шых най блі жэй шых 

су се дзяў. І вось зноў пры ем ная 

на ві на. З бюд жэ ту Са юз най дзяр-

жа вы на ра монт, рэ кан струк цыю, 

кан сер ва цыю і му зе е фі ка цыю аб' ек-

таў ме ма ры яль на га комп лек су па-

сту пі ла амаль 97 міль ё наў ра сій скіх 

руб лёў (ка ля 1,6 міль ё на до ла раў). І 

гэ та толь кі пер шы транш. Уся го за-

пла на ва на вы дзе ліць 319 міль ё наў 

руб лёў. Ра бо ты бу дуць вес ці ся ў тры 

эта пы з 2018-га па 2020 год.

Ды рэк тар ме ма ры яль на га 

комп лек су «Брэсц кая крэ пасць-

ге рой» Ры гор БЫ СЮК рас ка заў, 

што пэў ныя на ма ган ні для пры цяг-

нен ня срод каў з са юз на га бюд жэ ту 

пры кла да лі ся на пра ця гу двух га-

доў. Бо ёсць цэ лы комп лекс ра бот, 

якія трэ ба пра вес ці не ад клад на. 

Га вор ка ідзе пра ра монт і кан сер-

ва цыю ру ін Бе ла га па ла ца, ін жы-

нер на га ўпраў лен ня, ру ін у ра ё не 

Холм скіх ва рот. Вар та ад зна чыць, 

што тэ ры то рыя ўся го комп лек су 

скла дае 300 гек та раў, а тэ ры то рыя 

са мой крэ пас ці ка ля 70 гек та раў. 

І тут яшчэ шмат аб' ек таў, якія трэ-

ба прос та пры вес ці ў па ра дак, каб 

яны за ха ва лі ся для на шчад каў.

Уся го на зва ны пра ект уклю-

чае 16 ме ра пры ем стваў, 13 з якіх 

звя за ны з ка пі таль ным ра мон там, 

рэ стаў ра цы яй і рэ кан струк цы яй 

аб' ек таў, а 3 — з му зе е фі ка цы яй. 

Ужо сё ле та за пла на ва на мно гае 

зра біць. На прык лад, бу дзе пры-

ве дзе ная ў зда валь ня ю чы стан 

паў ве жа паўд нё ва-ўсход ніх ка-

зар маў (бар ба кан). За вер ша цца 

ка пі таль ны ра монт і кан сер ва цыя 

ру ін і пад ва лаў ка зар маў 333-га 

страл ко ва га пал ка, ра монт да-

ху паўд нё ва-за ход няй ка зар мы, 

рас пач нец ца ра монт мос та це раз 

ра ку Му ха вец не да лё ка ад ува-

хо да ў Му зей аба ро ны Брэсц кай 

крэ пас ці.

На па рад ку дня так са ма ра монт 

і кан сер ва цыя ру ін зна ка мі та га 

Бе ла га па ла ца, у якім быў пад пі-

са ны Брэсц кі мір сто га доў та му. 

Сё ле та пач нец ца вы раб пра ект-

на-каш та рыс най да ку мен та цыі 

на Бе лы па лац і бу ды нак ін жы-

нер на га ўпраў лен ня, ка пі таль ны 

ра монт да ху ка зар маў у ра ё не Ця-

рэс паль скіх ва рот. Паз ней бу дзе 

за ка за на пра ект на-каш та рыс ная 

да ку мен та цыя на ка пі таль ны ра-

монт Ус ход ня га фор та, дзе муж на 

тры маў ся ле ген дар ны ма ёр Пётр 

Гаў ры лаў, а так са ма 5-га фор та. 

Ра бо та па ства рэн ні экс па зі цый 

раз гор нец ца ў бар ба ка не. Там па-

явіц ца дыя ра ма па гіс то рыі Брэсц-

кай крэ пас ці. Ва ўсход нім фор це 

за ду ма ны не вя лі кі му зей аба ро ны 

гэ та га фор та, а ў 5-м фор це раз-

віц цё атры мае экс па зі цыя фар ты-

фі ка цыі і зброі.

Па вод ле слоў Ры го ра Бы сю ка, 

за пла на ва ны ка пі таль ны ра монт 

мас тац ка-дэ ка ра тыў най пад свет-

кі. Яна ста не больш энер га эфек-

тыў най, бо зро бяць яе па но вых 

тэх на ло гі ях. І ўжо на на ступ нае 

9 мая ад га лоў на га ўва хо да да 

цэнт раль на га вост ра ва мы бу дзем 

іс ці па да рож цы з но вай пад свет-

кай, не кід кай і яр кай, а стры ма-

на-стыль най.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Нех та з дас ціп ных ка лег 
на зваў той пра цэс аб наў лен ня 
«дру гой аба ро най Брэсц кай 
крэ пас ці». І ў гэ тым ёсць 
до ля праў ды. Каб не ўзя лі ся 
та ды та ла кой, не вя до ма, 
што ста ла б з ле ген дар най 
цы та дэл лю. 

З бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы 
на ра монт, рэ кан струк цыю, 
кан сер ва цыю і му зе е фі ка цыю 
аб' ек таў ме ма ры яль на га 
комп лек су па сту пі ла 
амаль 97 міль ё наў ра сій скіх 
руб лёў. І гэ та толь кі пер шы 
транш. 


