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Да ўра чыс та га па стра ен ня і свя-

точ на га валь са за ста ец ца лі та раль-

на паў га дзі ны, але мы па спя ва ем 

па гу та рыць з вы пуск ні ка мі-су во раў-

ца мі. Так, стар шы ві цэ-сер жант Анд-

рэй Са за но віч скон чыў ву чы лі шча з 

за ла тым ме да лём.

— Усё па ча ло ся ў 2013 го дзе, 

ка лі я пры няў ра шэн не па сту паць 

сю ды. У сям'і вай скоў цаў ня ма. Але 

з дзя цін ства бы ла ма ра стаць ва-

ен ным. Ву чы лі шча — гэ та доб рая 

шко ла жыц ця і афі цэр скіх кад раў. 

І за 5 га доў ні ра зу не па шка да ваў, 

што ву чыў ся тут. Мя не пад трым-

лі ва лі баць кі, сяб ры і, ка неш не ж, 

афі цэ ры — не толь кі па ву чо бе, але 

і ў жыц цё вых сі ту а цы ях. Свой пра-

фе сій ны шлях я вы браў — па сту піў 

на ва ен ны фа куль тэт БДМУ.

— Су во раў скае ву чы лі шча дае 

пэў ную за гар тоў ку ў жыц ці, — ка-

жа стар шы ві цэ-сер жант Да ні ла 

ПЕ ТУ ХОЎ. — Да ве даў ся шмат ча-

го аб вай ско вай тэх ні цы, уз бра ен-

ні, знай шоў но вых сяб роў. І па гля-

дзеў на па ра ды ва чы ма ўдзель ні ка. 

Я пра хо дзіў у іх двой чы — у 2016 

і 2017 га дах, абод ва ра зы на Дзень 

Не за леж нас ці. Па ра ды за пом ні лі ся 

не толь кі ўра жан ня мі, але і пя ці ме-

сяч най пад рых тоў кай да іх. За раз 

жа па сту паю ў Ва ен ную ака дэ мію. 

Ма ру стаць лёт чы кам — з дзя цін-

ства цяг не ў не ба...

У су во раў скае ву чы лі шча сё ле-

та — зрэш ты, як і заўж ды, — прый-

дуць па сту паць 12-га до выя хлоп чы-

кі. Што і ка заць, у та кім уз рос це да-

во лі скла да на вы зна чыць свой шлях 

на ўсё на ступ нае жыц цё. Але...

— Ва ен на-па тры я тыч нае вы ха-

ван не, пра фі лак тыч ная і праф ары-

ен та цый ная ра бо та з су во раў ца мі, 

іх па ста ян ныя вы ез ды ў злу чэн ні і 

во ін скія час ці, зно сі ны з афі цэр скім 

скла дам роз ных сі ла вых струк тур у 

кан чат ко вым вы ні ку да зво ляць ім 

зра біць усвя дом ле ны вы бар сва-

ёй бу ду чай пра фе сіі, — га во рыць 

на чаль нік Мінск ага су во раў ска га 

ва ен на га ву чы лі шча Аляк сандр 

НА ВУ МЕН КА. — Больш за 95 пра-

цэн таў вы пуск ні коў ідуць у сі ла выя 

струк ту ры.

Уся го ж атэс та ты атры ма лі 

62 вы ха ван цы, 15 з іх — са спе-

цыя лі за ва на га спар тыў на га кла са. 

Уз вод вы пуск ной ро ты пад рых та-

ваў ча ты рох кан ды да таў у май стры 

спор ту, пе ра мож цаў і пры зё раў чэм-

пі я на таў кра і ны.

Мі ністр аба ро ны ге не рал-лей-

тэ нант Анд рэй РАЎ КОЎ за зна-

чыў, што вы пуск ні кі су во раў ска га 

ву чы лі шча атрым лі ва юць тры ва-

лыя ве ды.

— Хлоп чы кі за гэ тыя пяць га доў 

па ста ле лі, па муж не лі, атры ма лі вы-

дат ную аду ка цыю і га то выя ўсту-

паць у да рос лае жыц цё. Ка лі вы 

па сту па лі ў 2013 го дзе, то гэ та быў 

час 60-год дзя ву чы лі шча. А вы пус-

ка е це ся ў год, ка лі ву чы лі шча свят-

куе 65-год дзе. Не ўсім су во раў цам 

так па шан ца ва ла...
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Па між ап тэ кай 
і сель са ве там

Па аду ка цыі ён гіс то рык, але 

пра цуе бар ме нам у Мін ску. Воль ны 

час пры свя чае роз ным ка рыс ным 

спра вам. На прык лад, да ве даў ся, 

што зем ля коў вель мі хва люе ад-

сут насць у Глу шы му зея Але ся Ада-

мо ві ча. Вось ён і вы ра шыў зра біць 

унё сак у гэ тую спра ву і са браць гро-

шы на пом нік пісь мен ні ку. Па куль 

шу каў ва ры ян ты, ства рыў з сяб ра мі 

ў Баб руй ску іні цы я тыў ную гру пу, 

якая зай ма ец ца па пу ля ры за цы яй 

імя Але ся Ада мо ві ча. У пад трым-

ку сва ёй іні цы я ты вы з пом ні кам 

са браў больш за 600 под пі саў. За 

пра ект вы ка за лі ся жы ха ры Мін ска, 

Ма гі лё ва, Баб руй ска, Глу шы. Пас ля 

та го як іні цы я ты ву ўзгад ні лі ў Мі ніс-

тэр стве куль ту ры, абл вы кан ка ме і 

рай вы кан ка ме, ак ты віст знай шоў 

скульп та раў, якія па га дзі лі ся за ад-

нос на не вя лі кую су му зра біць брон-

за вы бюст. Па мен ша ная яго вер сія 

ўжо іс нуе. Анд русь спа дзя ец ца, што 

да дня на ра джэн ня пісь мен ні ка — 

3 ве рас ня — пом нік бу дзе зроб ле-

ны ў на ту раль ную ве лі чы ню. Зва ро-

ты пад тры маць доб рую спра ву ён 

раз мяс ціў у роз ных сац сет ках і на 

плат фор ме «Та ла ка». На пра ця гу 

ме ся ца атры ма ла ся са браць у эк-

ві ва лен це 3300 до ла раў.

Мес ца для пом ні ка яшчэ трэ ба 

ўзгад ніць з рай вы кан ка мам. Але 

сам Анд русь, і яго пад трым лі вае ў 

гэ тым дач ка пісь мен ні ка — На тал-

ля Ада мо віч, ба чыць толь кі адзін 

ва ры янт. Бюст па ві нен зна хо дзіц-

ца па між бу дын кам ап тэ кі і іс ну ю-

чым Глу шан скім сель вы кан ка мам. 

Па куль гэ та, па звест ках сель вы-

кан ка ма, пус ту ю чая пля цоў ка, і 

ка лі яна бу дзе за дзей ні ча на, там, 

акра мя пом ні ка, па явіц ца яшчэ і 

пры го жы «лі та ра тур ны» сквер.

Ну ля вы кі ла метр
Па да ро зе ў Глу шу Анд русь 

агуч вае яшчэ ад ну не менш ці-

ка вую ідэю — ства рыць тут 

пры пы нак у го нар Ада мо ві ча. 

У Баб руй скім рай вы кан ка ме яе 

пад тры ма лі. На сай це на ват ёсць 

ін фар ма цыя, што кон курс пра ек таў 

пра во дзіў ся на пра ця гу мая. Хут ка 

бу дуць пад ве дзе ны яго вы ні кі.

— Па сту пі ла шмат ці ка вых пра-

па ноў, але не ка то рыя з іх паў та ра-

юц ца, — ка жа Анд русь. — Най бо-

лей пры ваб ная — па зна чыць гэ та 

мес ца як ну ля вы кі ла метр. І стрэл-

ка мі па ка заць звя за ныя з Ада мо ві-

чам мяс ці ны: бу ды нак ап тэ кі, пом-

нік, ву лі цу, мес ца па ха ван ня.

Па куль пры пы нак но сіць нейт-

раль ную наз ву «Глу ша». Але, ка-

лі за дум ка рэа лі зу ец ца, ён ста не 

доб рым ары ен ці рам для ту рыс таў. 

Ці ка вая пра па но ва на конт афарм-

лен ня пры пын ку ёсць і ў стар шы ні 

Глу шан ска га сель са ве та Ма рыі Су-

шчан кі. Яна лі чыць, што ці ка вас ці 

аб' ек ту мог бы да даць ін тэр ак тыў-

ны ва ры янт. Со неч ныя ба та рэі, 

ан ты ван даль ны дыс плэй, сіс тэ-

ма ві дэа на зі ран ня — ця пер та кія 

ІT-пры пын кі атры ма лі рас паў сю-

джан не дзя ку ю чы бе ла рус кім рас-

пра цоў шчы кам. У Глу шы та кі пры-

пы нак змог бы зна ё міць ту рыс таў з 

фак та мі з жыц ця і твор час ці Але ся 

Ада мо ві ча. І ці ка ва, і ка рыс на. Бо 

гэ та ад на ча со ва і раз віц цё аль тэр-

на тыў ных кры ніц свят ла, і эка ла гіч-

ны скла даль нік, і пры віц цё лю бо ві 

да сва ёй ма лой ра дзі мы, і па пу ля-

ры за цыя твор час ці ай чын ных кла-

сі каў. Тым больш за пас ля ва ен ны 

час па дзеі даў но мі ну лых дзён ста лі 

за бы вац ца і на ват глу шан ская мо-

ладзь не заў сё ды ве дае, хто та кі 

Ада мо віч і што ён жыў у гэ тым на-

се ле ным пунк це.

Га лоў нае — 
дзей ні чаць

Анд русь лі та раль на фан та нуе 

ідэ я мі. Рас каз вае, што на ват па-

спра ба ваў ся бе ў ро лі ар га ні за та ра 

эк скур сіі ў Глу шу. Праз са цы яль-

ныя сет кі знай шоў ся род баб руй чан 

тых, хто жа да ў ту ды з'ез дзіць, каб 

прай сці ся па мяс ці нах, звя за ных з 

Ада мо ві чам. На жаль, у марш рут цы 

змаг лі змяс ціц ца толь кі 20 ча ла век, 

але ах вот ных бы ло на шмат бо лей, 

за пэў ні вае ма ла ды ча ла век. Па да-

рож жа па ча ло ся ме на ві та з пры-

пын ку, які мо жа стаць «ада мо віц-

кім», по тым прай шлі ся па ву лі цы 

Ада мо ві ча. Ёсць та кая ў Глу шы. 

Пер ша па чат ко ва пла на ва ла ся на-

зваць імем пісь мен ні ка цэнт раль-

ную ву лі цу, дзе зна хо дзіц ца бу ды-

нак ап тэ кі. Але ў вы ні ку спы ні лі ся 

на той, па якой глу шан скія дзе ці 

бя гуць у шко лу. У ёй пад час сва іх 

пры ез даў на да ра гую ра дзі му не 

раз бы ваў Алесь Ада мо віч. По тым 

на ве да лі мо гіл кі, што на ўскрай ку 

ся ла Дой ні ча ва, — там, дзе зна хо-

дзяць свой апош ні пры ту лак жы-

ха ры Глу шы, быў па ха ва ны і Алесь 

Ада мо віч по бач са сва і мі баць ка мі, 

ба бу ляй, бра там. На жаль, па бы-

ваць у му зеі яшчэ не вя до ма ка лі 

прый дзец ца. Не ха пае гро шай. Але 

Анд ру ся гэ та не бян тэ жыць. Яго 

прын цып: трэ ба ра біць нягле дзя чы 

ні на што. І які там бу дзе вы нік, яго 

не тур буе, га лоў нае — па ка заць, 

што ёсць та кая спра ва, пры цяг нуць 

ува гу як ма га боль шай коль кас ці 

лю дзей. Ня даў на вось па слаў ліст 

Іва ну Урган ту, зна ка мі тая ба бу ля 

яко га — Ні на Ургант — сыг ра ла 

ў філь мах «Вай на пад стрэ ха мі» і 

«Сы ны ідуць у бой» Ган ну Мі хай-

лаў ну Кар зун — пра та ты па ма ці 

Але ся Ада мо ві ча. За раз Анд русь 

мае на мер вый сці на зна ка мі та га 

бры тан ска га рэ жы сё ра Дэ ні Бой ла. 

Не як пра чы таў ін тэр в'ю з ім, дзе 

той пры знаў ся, што вы браць пра-

фе сію яго на тхніў ме на ві та фільм 

«Ідзі і гля дзі», зня ты па тво рах Але-

ся Ада мо ві ча. Маг чы ма, ён так са ма 
не ад мо віц ца пад тры маць пра ект з 
ад крыц цём му зея.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Да лу чыц ца да доб рай спра вы мо-

жа це і вы. Раз лі ко вы ра ху нак іс нуе 
пры ад дзе ле ідэа ла гіч най ра бо-
ты, куль ту ры і па спра вах мо ла-
дзі Баб руй ска га рай вы кан ка ма р/с 
BY84АКВВ36421292723267100000 
у фі лі яле 703 ААТ «ААБ Бе ла рус-
банк», БІК АKBBBY21703, УНП 
701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для 
вы ра бу пра ект на-каш та рыс най 
да ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу-
дын ка ў па сёл ку Глу ша пад му зей 
А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі сказ па-
ві нен быць па зна ча ны ў бан каў-
скім да ку мен це аба вяз ко ва.
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Двой чы Двой чы 
юбі лей ны вы пускюбі лей ны вы пуск

Па сту по ва 
дой дзем 
і да му зея.

ПРА ЦЯГ НУЦЬ 
РУ КУ ДА ПА МО ГІ

Бе ла русь ужо дру гі раз 

за апош ні год ад пра ві-

ла ва Укра і ну гу ма ні тар-

ную да па мо гу. 

Ця пер быў са бра ны на-

бор вы ра баў на агуль ную 

су му ка ля 160,5 ты ся чы 

руб лёў. Асно ву скла лі пра-

дук ты хар ча ван ня — мяс ныя 

кан сер вы, цу кар, дрож джы, 

рап са вы алей, пша ніч ная 

му ка, грэцкія кру пы, ма ка-

рон ныя вы ра бы.

Яшчэ на тэ ры то рыю 

Укра і ны ад пра ві лі кам плек-

ты вуч нёў скай мэб лі, ша фы 

для да ку мен таў і ха ла дзіль-

ні кі. Ра шэн не аб ака зан-

ні да па мо гі, а так са ма яе 

аб' ёме і пе ра лі ку вы ра баў 

за ма ца ва на ў па ста но-

ве Са ве та Мі ніст раў, якая 

вый шла ў кан цы кра са ві ка. 

За бес пя чэн нем вод пус ку і 

афарм лен нем ма тэ ры яль-

ных каш тоў нас цяў зай ма лі-

ся Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях, Мі ніс тэр-

ства пра мыс ло вас ці, Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны кан цэрн 

хар чо вай пра мыс ло вас ці, 

Гро дзен скі і Ві цеб скі абл вы-

кан ка мы. Як рас тлу ма чы лі 

ва ўра дзе, су пра ва джэн нем 

і да стаў кай гу ма ні тар най да-

па мо гі зай ма ец ца МНС пры 

са дзей ні чан ні Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў. 

У мі ну лым го дзе гу ма ні-

тар ная да па мо га раз мяр-

коў ва ла ся ся род гра ма дзян, 

якія зна хо дзяц ца ў зо не кан-

флік ту па абод ва ба кі лі ніі 

раз ме жа ван ня на Дан ба се. 

Та ды бе ла рус кі бок дзей-

ні чаў су мес на з Між на род-

ным ка мі тэ там Чыр во на га 

Кры жа. 

Да р'я КАС КО.

Вы пуск нік 
Ва дзім ЦЯП КО 

і Хрыс ці на АРА НОЎ СКАЯ.


