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Нель га быць га то вым
Вя лі кую Ай чын ную ён прай шоў ад па-

чат ку і да кан ца. На па лях яе біт ваў пра вёў 

сваю ма ла досць. Там жа і па ста леў. Сён ня 

пра вай ну Мі ха і лу Сяр ге е ві чу на гад ва юць 

два ра нен ні, ор дэ ны і ме да лі. А так са ма па-

чуц цё жа ху і го рыч страт.

Па сло вах Мі ха і ла Сяр ге е ві ча, вай на для 

яго па ча ла ся ра ней за 1941-ы.

«Па сё лак, дзе я жыў, на зы ва ец ца Яро мі-

на і зна хо дзіц ца пад Го ме лем. Там не да лё ка 

пра хо дзі ла чы гун ка з Укра і ны ў Ле нін град. 

Яшчэ да па чат ку вай ны я і мае сяб ры ба чы-

лі, як цяг ні кі пе ра во зі лі ва ен ную тэх ні ку. Па-

мя таю, як на схо дах кам са мо ла мы аб мяр-

коў ва лі, што трэ ба па чы наць рых та вац ца да 

вай ны. Мы ўжо та ды па да зра ва лі, што яна 

маг чы мая», — рас каз вае Мі ха іл Са мо наў.

Для гэ та га ён амаль кож ны ты дзень ез-

дзіў з сяб ра мі ў Го мель, дзе прак ты ка ваў ся 

ў страль бе. Так са ма 

з дзя цін ства ма рыў 

быць лёт чы кам. 

Пра хо дзіў усе тэс-

ты па зда роўі. Ву-

чыў ся ля таць на 

са ма лё це У-2, але 

лёт чы кам так і не 

стаў. А вось стра-

ляць на ву чыў ся 

трап на. Ка лі яго 

ма бі лі за ва лі, ён 

ужо па каз ваў вы дат ны вы нік. На па чат ку 

ад пра ві лі ў тыл і за лі чы лі ў Ва ро неж скую 

шко лу ма лод шых авія спе цы я ліс таў страл-

ком-ра дыс там.

«Па мя таю, як мя не і ма іх сяб роў ма бі лі за-

ва лі і па вез лі з Го ме ля ў Арол. У ней кай сту пе-

ні мы бы лі га то выя да вай ны. Але гэ та толь кі 

тэ а рэ тыч на. На прак ты цы да яе нель га быць 

цал кам га то вым», — па дзя ліў ся ве тэ ран.

Пер шы бой 
і аба ро на Маск вы

Пер шае хры шчэн не аг нём у 

Мі ха і ла Са мо на ва прай шло пад-

час аба ро ны Маск вы ў кан цы 

1941-га і па чат ку 1942 го да. 

Іх пад раз дзя лен не раз мяс-

ці лі ў Хім ках, а пра ціў нік 

быў у го ра дзе Со неч на-

горск. Па сту пі ла за да ча 

ад біць го рад. Вы ка наць 

за гад бы ло скла да на, 

бо на се ле ны пункт ужо 

ўма ца ва лі і пад рых та ва-

лі да аба ро ны. Ме на ві та 

та ды Мі ха іл Сяр ге е віч 

упер шы ню ад чуў страх 

стра ціць сваё жыц цё.

«Па мя таю, як ад-

да лі за гад на штурм. 

У пер шых хві лі нах 

бою я ба чыў, як гі-

нуць мае та ва ры шы. Та ды мне ста ла страш-

на па мер ці ў са мым па чат ку вай ны. У гэ тым 

баі за гі ну ла шмат хлоп цаў 18—20 га доў. 

Пер шае хры шчэн не бы ло гор кае», — пры-

гад вае Мі ха іл Са мо наў.

Па мя тае і як у скла дзе 102-га спец ба-

таль ё на ў на ступ лен ні поўз, пры ціс ка ю чы ся 

да сне гу, які ста на віў ся чыр во ным ад кры ві. 

Як за ды хаў ся, ка лі пе ра но сіў част кі ку ля мё-

та і па тро ны, каб пад тры маць аг нём сва іх. 

Тыя дні для яго бы лі са мыя цяж кія. Па мя тае 

і як на сту па лі ў 25-гра дус ны ма роз, ка лі не 

бы ло дзе грэц ца. Та ды пад Маск вой паў-

сюль бы лі су цэль ныя мо гіл кі і раз бі тая ня-

мец кая тэх ні ка, па вер ну тая на за хад. А гэ та 

вы клі ка ла ра дасць і азна ча ла, што нем цы 

ўця ка лі. Сал да ты зра зу ме лі, што ад ста я лі 

Маск ву.

Не бы ло ча су ду маць 
пра смерць

Ад нак ужо пас ля біт вы пад Маск вой вай-

на ста ла звык лай. Як ка жа Мі ха іл Сяр ге е віч, 

у яго па прос ту не бы ло ча су на тое, каб ду-

маць пра смерць або ад чу ваць страх. І гэ та, 

як ён ка жа, не бра ва да, а псі ха ло гія.

Ужо по тым Мі ха іл Са мо наў прай шоў Ка-

лі нін скі фронт, Пер шы Пры бал тый скі, дай-

шоў да Кё нігс бер га. На ват ця пер яму цяж ка 

зра зу мець, як ён вы жыў, бо смерць бы ла 

паў сюль.

«Мы вый гра лі Вя лі кую Ай чын ную міль ё-

на мі ча ла ве чых жыц цяў. Міль ё на мі ах вяр. 

Мне не зра зу ме ла, ча му пас ля та кой тра ге-

дыі лю дзі да гэ та га ча су раз ва жа юць пра 

вай ну? Не дай ёй бог зда рыц ца. Вай на гэ та 

страш на. Каб яна не паў та ра ла ся — трэ ба 

па мя таць», — лі чыць ве тэ ран.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



ВАЙ НУ ТРЭ БА ПА МЯ ТАЦЬ 
У ДЭ ТА ЛЯХ

Адзін з найстарэйшых фран та вікоў краіны ўзгадаў па ча так Вя лі кай Ай чын най

Полк уз бро е ны зе ніт ны мі ра кет-

ны мі комп лек са мі «Тор-М2», якія 

зу сім ня даў на па сту пі лі ў ар мію. 

Уся го ад на та кая ма шы на здоль-

ная ад на ча со ва зні шчыць да вась-

мі цэ ляў.

— Полк на паў ноч на-за ход-

нім кі рун ку вы кон вае за да чы 

пры крыц ця па вет ра най пра сто-

ры Бе ла ру сі, — па ве да міў мі-

ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй 

РАЎ КОЎ. — Пад час ра бо ты агуль-

най сіс тэ мы ППА полк бу дзе ажыц-

цяў ляць фі зіч нае пры крыц цё атам-

най элект ра стан цыі, якая ўво дзіц-

ца ў экс плу а та цыю на ле та. Ча му 

для ўзбра ен ня вы бра ны ме на ві та 

комп лек сы «Тор-М2»? Гэ ты кі ру-

нак мы лі чым ад ным з са мых важ-

ных. І ла гіч на, што яго пры крые 

най ноў шая зброя.

Акра мя та го, 1146-му гвар дзей-

ска му зе ніт на му ра кет на му пал ку 

быў уру ча ны ба я вы сцяг. Зна мя-

наль на, што гэ тая па дзея ў гіс-

то рыі фар мі ра ван ня ад бы ла ся ў 

юбі лей ны год Уз бро е ных Сіл. Полк 

быў сфар мі ра ва ны ў 1956 го дзе на 

ба зе 36-га гвар дзей ска га асоб на га 

зе ніт на-ар ты ле рый ска га ды ві зі ё-

на, які ў 1941 го дзе ахоў ваў Да ро гу 

жыц ця ў бла кад ны Ле нін град.

— Уру чэн не ба я во га сця га зой-

ме асаб лі вае мес ца ў гіс то рыі 

пал ка, — сцвяр джае ка ман дзір 

пал ка гвар дыі пад пал коў нік Дзя-

ніс ЗЫК. — Тут па да бра ны най-

леп шыя з най леп шых ва ен на слу-

жа чых ВПС і войск ППА. У дру гім 

паў год дзі сі лы бу дуць скі ра ва ны 

на пад рых тоў ку і пра вя дзен не так-

тыч на га ву чэн ня з ба я вой страль-

бой на па лі го не Ашу лук у Ра сіі.

Сім вал во ін ска га го на ру і сла вы 

ва ен на слу жа чыя час ці су стра ка-

лі ў но вым ва ен ным га рад ку. Ён 

з'яў ля ец ца ўні каль ным для на-

шай кра і ны. Бу даў ніц тва га рад-

ка рас па ча ло ся не так і даў но — 

у лю тым 2016 го да. Усе яго склад-

ні кі — штаб, на ву чаль ны кор пус, 

ка зар мы, клуб, парк ма шын, ста-

ло вая, па коі воль на га ча су, ін фар-

ма ван ня — уз ве дзе ны з ну ля і цал-

кам пры ста са ва ны пад па трэ бы 

ця пе раш ня га ча су.

— На ву чаль ны кор пус змя-

шчае дзе вяць кла саў для кож най 

спе цы яль нас ці, — ка жа стар шы 

па моч нік на чаль ні ка шта ба ка-

пі тан Аляк сандр НА ВУМ ЧЫК. — 

Яны аб ста ля ва ны са май су час най 

кам п'ю тар най тэх ні кай, узо ра мі і 

ма ке та мі ўзбра ен ня, тэ ма тыч ны-

мі пла ка та мі з асноў ны мі так ты-

ка-тэх ніч ны мі ха рак та рыс ты ка мі. 

На кож ным кам п'ю та ры ўста ноў-

ле ны спе цы яль ныя пра гра мы, якія 

рых ту юць спе цы я ліс таў да ра бо ты 

на зе ніт на-ра кет ных комп лек сах. 

Тэс ты так са ма пра вод зяц ца дыс-

тан цый на на кам п'ю та рах.

Спрад веч нае жыл лё вае пы тан-

не так са ма вы ра ша ец ца. Пры чым 

мяркуецца абы сці ся без ін тэр на-

таў. Так, для афі цэ раў пал ка ў 

Аст раў цы ўзве дзе ны 84-ква тэр ны 

служ бо вы дом. Мяр ку ец ца, што 

ўжо ў лі пе ні да яго дадасца яшчэ 

адзін дом, але гэ тая но ва бу доў ля 

бу дзе раз лі ча на на 40 ква тэр.

Для раз мя шчэн ня ж аса бо ва га 

скла ду па бу да ва ны но выя пра стор-

ныя і ўтуль ныя ка зар мы. По бач з 

кож най з іх зна хо дзіц ца не вя лі кі 

спар тыў ны ку ток. Спар тыў ная за ла 

пра стор ная і цу доў на па ды хо дзіць 

для ка манд ных гуль няў з мя чом. 

По бач з ёй — су час ная «трэ на жор-

ка». Ёсць тут і ста ды ён са спе цы-

яль най бе га вой да рож кай.

Тут жа раз ме шча ны і клуб — су-

час ны бу ды нак з пра стор ны мі фае 

і вя лі кі мі шкля ны мі сце на мі. Яго 

так са ма аб ста ля ва лі па-су час на-

му: ве лі зар ная гля дзель ная за ла 

мае муль ты ме дый ную і гу ка ўзмац-

няль ную апа ра ту ру. Дай шлі но выя 

тэн дэн цыі і да біб лі я тэ кі. Акра мя 

звык ла га кніж на га фон ду, тут ёсць 

і не каль кі аў та ма ты за ва ных пра-

цоў ных мес цаў.

— Увя дзен не ў строй но ва га ва-

ен на га га рад ка — гэ та па дзея, — 

пра цяг вае Анд рэй Раў коў. — Вель мі 

важ на ства рыць для во ін скай час ці 

та кія ўмо вы, у іх сал да ты і афі цэ-

ры бу дуць зай мац ца толь кі ба я вой 

пад рых тоў кай, мі ні маль на пры гэ-

тым ад ры ва ю чы ся на раз на стай ныя 

гас па дар чыя пы тан ні. Гэ та па дзея 

зна ка вая і для аса бо ва га скла ду. 

Трэ ба, каб бай цы слу жы лі доб ра, на 

ра дасць баць кам і сла ву кра і не.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Вай на — гэ та страш нае сло ва. У 1941-м яна мя ня ла жыц цё, ла ма ла лё сы, 

раз лу ча ла лю дзей. Дзя ку ю чы подз ві гу дзя доў і пра дзе даў сён ня пра вай ну 

мно гія ве да юць толь кі па гіс та рыч ных звест ках і му зе ях. 

А яны за нас прай шлі ўсе яе жа хі. Ме на ві та лёс і жыц цё вы во пыт ве тэ ра наў 

нам за раз на гад вае пра са праўд ную ца ну мір на га не ба над га ла вой. 

На пя рэ дад ні Дня ўсе на род най па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най вай ны адзін 

з най ста рэй шых фран та ві коў Бе ла ру сі, яко му спаў ня ец ца 

95 га доў, ве тэ ран, удзель нік біт вы пад Маск вой 

Мі ха іл Сяр ге е віч СА МО НАЎ па дзя ліў ся тым, як для яго 

па чы на ла ся вай на, рас ка заў пра страх пер ша га бою і пра 

тое, ча му трэ ба заў сё ды па мя таць.
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най вай ны адзін

ПАД АХО ВАЙ «ТО РАЎ»
У чэр ве ні не па да лё ку 

ад Аст раў ца быў ура чыс та 

ад кры ты ва ен ны га ра док 

1146-га гвар дзей ска га 

зе ніт на га ра кет на га пал ка. 

Ён бу дзе пры кры ваць 

Бе ла рус кую АЭС з па вет ра. 

Стан цыя зна хо дзіц ца 

ад сюль у зо не пра мой 

бач нас ці.


