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дай джэстдай джэст

У ПЯ ЦЁР ЦЫ! 
Па вы ні ках «Ар мей скіх 
міжнародных гуль няў — 
2017» збор ная Бе ла ру сі 
за ня ла чац вёр тае мес ца

Пры гэ тым на шы ва ен на слу-
жа чыя абы шлі прад стаў ні коў 
най мац ней шых ар мій све ту — 
Іра на, Ін дыі, Із ра і ля... У вы ні-
ко вым рэй тын гу за бе ла рус-
кі мі вай скоў ца мі — лю дзі ў 
па го нах з 24 кра ін!

І гэ та на ват ня гле дзя чы на тое, 
што з 28 кон кур саў на шы ва ен на-
слу жа чыя ўдзель ні ча лі ў 13-ці. Але 
гэ та не пе ра шко дзі ла ім адзі нац-
цаць ра зоў пад няц ца на п'е дэс тал. 
«Зо ла та» ай чын най збор най пры-
нес ла пе ра мо га на шых вай скоў цаў 
у кон кур се ва ен на-пра фе сій на га 
май стэр ства «Во ін Са друж нас ці — 
2017».

У най больш ві до вішч ным кон-
кур се гуль няў — «Тан ка вым бія-
тло не» — бе ла рус кія вай скоў цы 
аба гна лі тан кіс таў з 15 кра ін све ту. 
Больш хут кі мі за іх ака за лі ся толь кі 
ра сі я не, ка за хі і кі тай цы.

НА ПЕ РА ДЗЕ — 
«ЗА ХАД-2017»
Пад рых тоў ка да су мес на га 

стра тэ гіч на га ву чэн ня 
на ста дыі за вяр шэн ня

Не ўза ба ве рас пач нец ца ву-
чэн не Уз бро е ных Сіл Бе ла-
ру сі і Ра сіі. На га да ем, сё ле та 
сваё пра фе сій нае май стэр-
ства вай скоў цы бу дуць удас-
ка наль ваць на бе ла рус кай 
зям лі.

Для ства рэн ня рэ аль най аб-
ста ноў кі і ад пра цоў кі прак тыч ных 
дзе ян няў сіл і срод каў ты ла во га і 
тэх ніч на га за бес пя чэн ня ў хо дзе 
ву чэн ня ў кра і ну ўжо пры бы ва юць 
вай ско выя час ці і пад раз дзя лен-
ні рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў 
(сіл) з ра сій ска га бо ку. Ужо на 
днях яны пры сту пяць да су мес най 
з бе ла рус кі мі ка ле га мі трэ ні роў кі, 
пад час якой ад пра цу юць комп лекс 
ме ра пры ем стваў па ты ла вым і тэх-
ніч ным за бес пя чэн ні ма ю ча га ад-
быц ца ву чэн ня.

На зі раць за бу ду чым ву чэн нем 
за пра сі лі звыш 80 між на род ных на-
гля даль ні каў ад ААН, АБ СЕ, АДКБ, 
Між на род на га ка мі тэ та Чыр во на-
га Кры жа, Поль шчы, кра ін Бал тыі, 
Скан ды на віі, Укра і ны, а так са ма 
ва ен ных ата шэ, акрэ ды та ва ных 
у Бе ла ру сі.

СВЯ ТА МУ ЗЫ КАЎ 
У ПА ГО НАХ

«Спас кая ве жа» ча кае сяб роў 
з 26 жніў ня па 3 ве рас ня

Між на род ны ва ен на-му зыч ны 
фес ты валь ужо дзя ся ты год 
за пар на пры кан цы ле та — 
напа чат ку во се ні ла дзіц ца 
ў Маск ве. У ма ляў ні чым шоу, 
якое пра хо дзіць ка ля Крам-
ля, ра зам з ва ен ны мі му зы-
камі з роз ных кра ін све ту 
тра ды цый на бу дзе здзіў ляць 
пуб лі ку і Узор на-па ка заль ны 
ар кестр Уз бро е ных Сіл Бе ла-
ру сі.

Фес ты валь пра хо дзіць пры поў-
ным анш ла гу. Каб аца ніць май стэр-
ства му зы каў у па го нах, што год 
за пе ры яд пра вя дзен ня «Спас кай 
ве жы» Крас ную пло шчу ў ся рэд нім 
на вед вае ка ля 300 ты сяч ча ла век. 
Ар га ні за та ры юбі лей на га фес ты-
ва лю за пэў ні ва юць, што сё ле та 
дзе ся ці дзён нае шоу, якое ўяў ляе 
са бой вы ступ лен ні най леп шых ва-
ен на-ар кест ро вых ка лек ты ваў све-
ту, бу дзе за па мі наль ным.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу



Мі ну лыя дні ста лі спя кот ны мі 
для Мін ска не толь кі з пры чы-
ны пя ку ча га лет ня га сон ца, 
але і ад па дзей, якія ад бы-
ва лі ся ў ста лі цы. На пра ця гу 
тыд ня вай скоў цы з Ар ме ніі, 
Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Ра сіі 
зма га лі ся за га на ро вае зван-
не — леп ша га во і на Са друж-
нас ці.

Сё ле та кон курс пра фе сій на-
га май стэр ства вай скоў цаў быў 
уклю ча ны ў пра гра му «Ар мей скіх 
між на род ных гуль няў — 2017». 
Пад час зна хо джан ня ў на шай кра-
і не ва ен на слу жа чыя з ін шых дзяр-
жаў маг лі не толь кі па ка заць свой 
пра фе сі я на лізм, пе ра няць во пыт 
ка лег, але і па зна ё міц ца з куль ту-
рай і гіс то ры яй Бе ла ру сі, тра ды цы-
я мі на ша га го ра да.

Пер шы кон курс — «Эру дыт» — 
вы пра ба ван не ін тэ ле кту аль нае. 
Удзель ні кі па спа бор ні ча лі ў ве дан-
ні ва ен най гіс то рыі, рат най сла вы 
і тра ды цый аба рон цаў Ай чы ны. 
У вы ні ку най больш эру дзі ра ва ны мі 
вай скоў ца мі ака за лі ся бе ла ру сы. 
А хто з іх най больш трап ны стра-
лок, ва ен на слу жа чыя да каз ва лі 
пад час вы пра ба ван ня па аг ня вой 
пад рых тоў цы «Снай пер». Вы свет-
лі ла ся, што з аў та ма там Ка лаш ні-
ка ва най больш сяб руе прад стаў нік 
ка зах стан скай ка ман ды Ал жас Ер-
ме каў і — ува га! — на ша зям ляч ка 
Ган на Ка ва леў ская.

— Кож ны член ка ман ды мае вя-
лі кае зна чэн не, — лі чыць Ган на. — 
Зма гац ца ра зам — гэ та важ ная 
і цяж кая ад каз насць. Да па ма гае 
тое, што вы сту па ем на сва ёй зям-
лі, ад чу ва ец ца пад трым ка лю дзей, 
якія хва рэ юць ду шой за на шу ка-
ман ду. Муж чы ны ў ка ман дзе па 
асаб лі ва му ста вяц ца да мя не (па 
ўмо вах кон кур су, кож ную ка ман-
ду прад стаў ля юць тры вай скоў цы і 
ад на дзяў чы на. — Аўт.): і бро не ка-
мі зэль ку пад ня суць, і да па мо гуць, 
ка лі па трэб на.

За ці ка ві ла, чым жа ва біць ва-
ен ная кар' е ра дзяў чат? І Ган на 
рас кры ла сак рэт: «Мне заў сё ды 
па да ба лі ся ва ен ныя лю дзі, я ўвесь 
час ха це ла бе гаць, стра ляць. Пра-
ца з па пер ка мі — гэ та не для мя-

не. Ужо ў пя тым кла се ра зу ме ла, 
што ха чу на сіць па го ны. Спа чат ку 
ду ма ла быць мі лі цы я не рам, по тым 
вы ра шы ла, што ар мія мне блі жэй. 
У ма ёй сям'і да гэ туль ні хто па го ны 
не на сіў, але баць кі пад трым лі ва-
юць мае па чы нан ні».

Най больш скла да ным стаў 
этап «Ат лет». Жу ры не аб ход на 
бы ло вы зна чыць, хто ся род ва-
ен ных кант ракт най служ бы са мы 
хут кі, спрыт ны і моц ны. Вай скоў-
цам прый шло ся па па цець: бег на 
роз ныя дыс тан цыі, пад цяг ван ні і 
ад ціс кан ні, па ла са пе ра шкод і кі-
дан не гра на ты. Але ня гле дзя чы 
на тое, што з кож ным ра зам вы-
пра ба ван ні ста на ві лі ся ўсё больш 
скла да ны мі, Ган на Ка ва леў ская не 
пе ра ста ва ла здзіў ляць вы ні ка мі. 
У гэ тай на мі на цыі бе ла рус ка зноў-
та кі за ня ла пер шае мес ца. А ся род 
муж чын ад зна чыў ся ка зах, стар-
шы сяр жант Асхат Бай даў ле таў.

Кон курс «Пра фе сі я нал» пра ве-
рыў удзель ні каў на тры ва ласць і 
ця га ві тасць. Як рас ка заў стар шы 

афі цэр га лоў на га ўпраў лен ня 

ба я вой пад рых тоў кі Уз бро е ных 

Сіл і га лоў ны суд дзя вы пра ба-
ван ня Сяр гей СА ВІЦ КІ, гэ ты этап 
з'яў ля ец ца най больш скла да най 
част кай у «Во і не Са друж нас ці». 
«Кон курс уклю чае ў ся бе шэ раг пе-
ра шкод для пра вер кі пра фе сій ных 
на вы каў вай скоў цаў, дэ ман струе 
іх умен не ў вы ка нан ні нар ма ты ваў 

па ба я вой пад рых тоў цы і вя дзен ні 
агню са страл ко вай зброі, — га во-
рыць ён. — Ад кож на га вай скоў ца 
на гэ тым эта пе па тра бу ец ца мак-
сі маль нае на пру жан не сва іх сіл — 
фі зіч ных і ма раль ных. Для жан чын 
адзі нае па слаб лен не: на ўчаст ку 
раз бу ра най лес ві цы ім да зво ле-
на не пе ра адоль ваць апош нія два 
бер вя ны».

Час ішоў на хві лі ны: най хут чэй 
трэ ба бы ло вы ка наць нар ма ты вы 
па ба я вой пад рых тоў цы і да бег чы 
да кан ца, не здац ца. І вось яна — 
фі ніш ная пра мая.

Да від Ага не сян з Ар ме ніі ў «Во і не 
Са друж нас ці» ўдзель ні чаў ужо дру гі 
раз. Як пры знаў ся юнак, у Мінск ён 
ехаў з ба я вым на стро ем. «Пад рых-
та ваў ся як ма раль на, так і фі зіч на: 
быў упэў не ны, што ча кае год ны са-
пер нік, — рас каз вае вай ско вец. — 
Але ж га лоў ным са пер ні кам быў я 
сам, бо са мае скла да нае — пе ра-
адо лець ся бе».

А вось на дум ку на ша га зем ля-
ка Ар цё ма Пуш нё ва, са мае скла да-
нае — гэ та фі ніш. «Ты ра зу ме еш, 
што да кан ца та бе за ста ло ся ўся-
го 100 мет раў, але сіл ужо ня ма, а 
трэ ба бег чы, — ка жа хло пец. — Да 
кон кур су ня стом на рых та ваў ся два 
ме ся цы: днём і ноч чу. Ха це ла ся б, 
каб вы ні кі бы лі кры ху леп шыя, але 
ўжо як атры ма ла ся (Ар цём спы ніў ся 
за крок ад лі да ра і за няў дру гое мес-
ца па вы ні ках кон кур су. — Аўт.) Та-
кія ме ра пры ем ствы па трэб ныя. Яны 

да па ма га юць па леп шыць фі зіч ныя 
якас ці вай скоў цаў, іх пра фе сій ныя 
на вы кі, згур тоў ва юць на ро ды і дзяр-
жа вы».

Апош ні этап вы пра ба ван ня — 
«Ка ва лер» («Спа да ры ня») — пра-
во дзіў ся з мэ тай вы явіць твор-
чыя асаб лі вас ці ва ен на слу жа чых 
дру жа люб ных ар мій. За ку лі са мі 
мож на бы ло на зі раць не ка то рых 
кан кур сан таў, якія нер во ва пе ра-
мі на лі ся з на гі на на гу, ха дзі лі то ў 
адзін бок, то ў дру гі. Бы ло зра зу ме-
ла — рых та ва лі ся сур' ёз на.

А на сцэ не Дра ма тыч на га тэ-
ат ра бе ла рус кай ар міі ўжо гу ча лі 
вер шы і пес ні, бы лі прад стаў ле ны 
тан цы, му зыч ная кам па зі цыя, вы-
ка на ная на сак са фо не. Вай скоў цы 
пры кла лі ўсе на ма ган ні, каб год на 
вы сту піць і пра явіць ся бе ў якас ці 
ар тыс таў. І гэ та ў іх атры ма ла ся.

На пад вя дзен ні вы ні каў ІХ Між-
на род на га кон кур су ва ен на-пра-
фе сій на га май стэр ства ва ен на-
слу жа чых дру жа люб ных ар мій 
«Во ін Са друж нас ці» пры сут ні чаў і 
мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй 
Раў коў. Пер шае мес ца ся род жан-
чын за ва я ва ла на ша зям ляч ка яф-
рэй тар кант ракт най служ бы Ган на 
Ка ва леў ская, дру гое — ма лод шы 
сяр жант кант ракт най служ бы Лі лія 
Да ута ва з Ра сіі, «брон за» да ста ла-
ся ка заш цы, ма лод ша му сяр жан ту 
кант ракт най служ бы Люд мі ле Гу ба-
ра вай. Ся род муж чын пер шым стаў 
стар шы сяр жант Арын бек Сан ды-
бе каў з Ка зах ста на, «се раб ро» 
да ста ла ся бе ла ру су — стар шы не 
Ар цё му Пуш нё ву, прад стаў нік на-
шай ар міі Сяр гей Чар ноў атры маў 
брон за вы ме даль.

— Пад час кон кур су яго ўдзель-
ні кі не толь кі спа бор ні ча лі ў вай ско-
вым май стэр стве, а і да кра ну лі ся 
да свя ты няў бе ла рус кай зям лі, дзе 
бе раж лі ва за хоў ва ец ца па мяць пра 
Вя лі кую Пе ра мо гу, — па він ша ваў 
кан кур сан таў ге не рал-лей тэ нант 
Анд рэй РАЎ КОЎ. — Кон курс з'яў-
ля ец ца яр кім па цвяр джэн нем та го, 
што мы раз ві ва ем і ўма цоў ва ем су-
пра цоў ніц тва па між дзяр жа ва мі на 
ка рысць на шых на ро даў, бяс пе кі і 
мі ру.

Анас та сія ГРУК



На фа са дзе ад на го з кар пу соў Ла гой скай 
ра ён най баль ні цы мож на ўба чыць ме ма-
ры яль ную дош ку. Зме шча ны на ёй над-
піс свед чыць пра муж насць і вер насць 
пра фе сій на му аба вяз ку ўра чоў і ме ды-
цын скіх ра бот ні каў, якія ў ва ро жым ты ле, 
у эк стрэ маль ных умо вах, ля чы лі па ра не-
ных чыр во на ар мей цаў.

— Баль ні ца ста ла па сут нас ці пад поль ным 
шпі та лем, — рас каз вае дач ка ад ной з мед сяс-
цёр Та ма ра Са ка ло ва. — Фак тыч на яе ўзна-
чаль ва ла хі рург Ма рыя Ані сі ма ва, якой не за-
доў га да та го пер шай у БССР бы ло пры свое на 
зван не за слу жа на га ўра ча рэс пуб лі кі. У Ма рыі 
На ву маў ны бы ла маг чы масць эва ку і ра вац ца, 
але яна за ста ла ся: не змаг ла па кі нуць па ра не-
ных. Па яе прось бе ў баль ні цу прый шлі ін шыя 
мед ра бот ні кі, у тым лі ку мая ма ці, Ма рыя Та-
рай коў ская.

Пас ля бою за Ла гойск, ка лі нем цы ўжо за ха-
пі лі па сё лак, у баль ні цы бы ло больш за сот ню 
па ра не ных са вец кіх во і наў. Да та го як ня мец кія 
сал да ты ўвар ва лі ся ў баль ні цу, ура чы і мед-
пер са нал па спе лі зні шчыць вай ско вую фор му 
ка манд на га са ста ву і пры нес ці для па ра не ных 
цы віль ную воп рат ку, пе ра пі саць не ка то рыя гіс-
то рыі хва ро бы. Та кім чы нам, ся род па ра не ных 
чыр во на ар мей цаў ста ла ня ма ла «цывільных» 
асоб. Мно гія зна хо дзі лі ся там па го дзе: у вы-
пад ку вы піс кі іх ча каў угон у Ня меч чы ну або 
канц ла гер. Таму ачу ня лых пе ра праў ля лі да 
пар ты за наў.

Ры зы кі па боль ша ла, ка лі не ка то рыя з ме-
ды каў па ча лі су пра цоў ні чаць з ла гой скі мі пад-
поль шчы ка мі. Ужо з кан ца 1941 го да зай ме ла 

су вязь з на род ны мі мсці ўца мі Ган на За ха рэ віч: 
ця пер ёй да во дзі ла ся зда бы ваць ме ды ка мен ты 
не толь кі для сва іх баль ніч ных па цы ен таў, але 
і для ляс ных сал дат.

Та кой жа сме лай і са ма ах вяр най бы ла і зга-
да ная хі рур гіч ная мед сяст ра Ма рыя Та рай коў-
ская, муж і брат якой ва я ва лі на фрон це. Пас ля 
на пру жа на га дзя жур ства жан чы на спя ша ла ся 
да до му ў не да лё кія Цер ха ві чы, дзе яе ча ка ла 
ма лая да чуш ка. І нес ла, бы ва ла, ле кі для пар-
ты за наў, а то і вя ла з са бою ка го-не будзь з 
ачу ня лых, каб по тым пе ра пра віць у лес.

Да па ма га лі пар ты за нам і На стас ся Мыт нік, 
сёст ры Яд ві га і Ган на Мік ла шэў скія, На дзея 
Мох і ін шыя. Во пыт ным кан спі ра та рам пра явіў 
ся бе ва е ну рач Паў лаў, які стаў га лоў ным ура-
чом, ка лі ў Ма рыі На ву маў ны на ра дзі ла ся дру-
гое дзі ця. Пе рад тым яна пад рых та ва ла са бе 
па моч ні цу — на ву чы ла апе ры ра ваць Яў ге нію 
Бу соль, зу сім яшчэ ма ла дую док тар ку.

Не абы шло ся, на жаль, без пра ва лаў і ах вяр. 
Вы да дзе ны пра ва ка та рам, тра піў у ру кі гес та-
паў цаў Аляк сей Ка пы лоў, са вец кі лёт чык, яко-
га, цяж ка па ра не на га, вы ле чы лі, па ста ві лі на 
но гі ла гой скія ме ды кі. Та ды ра зам з ім арыш-
та ва лі вя лі кую гру пу баль ніч ных ра бот ні каў. 
Ка пы лоў муж на пе ра нёс ка та ван ні на до пы тах, 
ні ко га не вы даў, усю ві ну ўзяў на ся бе. Ра зам 
з ім за гі ну лі яшчэ чац вё ра мед ра бот ні каў, аб 
пад поль ных су вя зях якіх ве даў пра ва ка тар: 
Мыт нік, Вер шаль, Баб коў ская, Мац ке віч.

Праз не каль кі дзён арыш та ва лі сяс цёр 
Мік ла шэў скіх. На до пы це яны тры ма лі ся муж-
на, так і не на зваў шы тых, хто быў звя за ны з 
пар ты за на мі. Іх рас стра ля лі. Цу дам за ста ла ся 
жы вой Ган на За ха рэ віч. У той дзень аку рат яе 

вы клі ка лі ў вёс ку Даб рэ не ва на да па мо гу хво-
рай жан чы не. Па пя рэ джа ная зна ё мым па лі ца-
ем, Ган на па спе ла ўця чы пе рад тым, як кар ні кі 
рас пра ві лі ся з яе баць кам і сяст рой.

Лёс ака заў ся лі тас ці вы і да мед сяст ры Але-
ны Ка па нец. Яе сха пі лі, ка лі тая іш ла на тай ную 
сход ку пад поль шчы каў, змяс ці лі ра зам з мно гі-
мі арыш та ва ны мі ў му ра ва ным до мі ку пры ўва-
хо дзе ў парк. На заўт ра кар ні кі па ча лі вы во дзіць 
гру па мі на рас стрэл. У апош ні мо мант, як па-
ра іў адзін з арыш та ва ных, сха ва ла ся ў за ку так 
за печ кай, так і ўца ле ла. Бо лей у баль ні цу не 
пры хо дзі ла, па да ла ся ў пар ты зан скі атрад.

...Ка лі ў 1970 го дзе ў га зе це «Ком со моль-
ская пра вда» быў зме шча ны да ку мен таль ны 
на рыс Аляк санд ры За ха ран кі з ус па мі на мі бы-
лых ра бот ні каў гэ та га пад поль на га шпі та ля, у 
рэ дак цыю па ча лі пры хо дзіць дзя сят кі ўдзяч ных 
ліс тоў ад ура та ва ных са вец кіх сал дат. Вось 
ад но з тых па слан няў: «Доб ры дзень, Ма рыя 

На ву маў на! Заў сё ды пом ню, што сва ім вы ра-

та ван нем аба вя за ны вам і ўсім мед ра бот ні-

кам Ла гой скай баль ні цы. Ра зу мею, на коль кі 

ня прос та бы ло раз да быць для мя не спа чат ку 

да вед ку як бе жан цу з Ві цеб ска, а по тым і паш-

парт. Пры ва шым са дзей ні чан ні мя не пры ня лі 

вар таў ні ком у баль ні цу, бо быў па трэб ны да-

ку мент, што я пра цую і ад на ча со ва пра цяг-

ваю ля чэн не. Інакш мне па гра жа ла ад праў ка 

ў ла гер ва ен на па лон ных». (З ліс та штур ма на 
Дзміт рыя Кра сіль ні ка ва, збі та га пад Ла гой скам 
29 чэр ве ня 1941 го да).

Вік тар НЕ СЦЯ РО ВІЧ, 
Ла гойск
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Подз віг ла гой скіх ме ды каў
Як пад но сам у во ра га ля чы лі са вец кіх вай скоў цаў


