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Ар га ні за та ры, ся род якіх 

мі ніс тэр ствы аба ро ны і аду-

ка цыі, рас пра ца ва лі вя лі кую 

пра гра му злё ту. Але са май 

ві до вішч най ста ла ва ен на-

спар тыў ная гуль ня «За рні-

ца», якая прай шла на ба зе 

120-й гвар дзей скай асоб най 

ме ха ні за ва най бры га ды.

102 вуч ні з усіх кут коў Бе-

ла ру сі з'е ха лі ся на ўскра і ну 

Мін ска. Ся род іх шмат дзяў-

чат. Яны па гля да юць на па-

ла су пе ра шкод, праз якую 

па бя гуць праз паў га дзі ны...

— На жаль, на двор'е за 

ноч са пса ва ла ся. Тра ва мок-

рая, зям ля мок рая, та му, ня-

гле дзя чы на ўсё імк нен не да 

пе ра мо гі, будзь це гра ніч на 

асця рож ныя, — пра во дзіць 

ін струк таж на мес нік ка ман-

дзі ра бры га ды па ідэа ла-

гіч най ра бо це пал коў нік 

Сяр гей КОР НЕЎ. — Важ ная 

поў ная ўза е ма да па мо га, вы-

руч ка. Бу дзе це пра хо дзіць 

па ла су пе ра шкод — па дай-

це ру ку, да па ма жы це вы-

лез ці свай му ка ле гу. І па-

мя тай це: за лік ста віц ца па 

апош нім ча ла ве ку. У лю бым 

вы пад ку, не за леж на ад вы-

ні ку, — сва іх не кі да юць.

«За рні ца» — гэ та спар-

тыў ная эс та фе та ва ен на-па-

ля вой на кі ра ва нас ці. І та му 

ўсе яе склад ні кі так ці інакш 

ма юць да чы нен не да спе-

цы фі кі вай ско вай служ бы. 

Праў да, пра гра ма яе бы ла 

да во лі спро шча на, па коль кі 

ўсё ж та кі дзей ныя асо бы — 

школь ні кі, а не сал да ты.

Ці ка вім ся ў Сяр гея Кор-

не ва: што ж ча кае пад лет-

каў на па ла се пе ра шкод?

— Ім трэ ба бу дзе пе ра-

брац ца праз двух мет ро вы 

роў, пра бег чы праз ла бі-

рынт, пе ра адо лець раз-

бу ра ную лес ві цу і вы лез ці 

з пад зем на га пе ра хо ду. 

А яшчэ — са браць і ра за-

браць аў та мат Ка лаш ні-

ка ва, ака заць па ра не на му 

пер шую да па мо гу, на дзець 

агуль на вай ско вы ахоў ны 

кам бі не зон, знай сці мі ну, 

вы ка наць сі ла выя прак ты-

ка ван ні... Пра гра ма для ўсіх 

адзі ная. Дзяў ча ты прой дуць 

тыя ж вы пра ба ван ні, як і 

хлоп цы. Якіхсь ці «льгот» 

для іх не бу дзе.

Да стар ту за ста юц ца 

лі ча ныя хві лі ны, але мы 

па спя ва ем па гу та рыць 

з некато ры мі ўдзель ні ка мі 

«За рні цы».

— Вы браў гэ ты кі ру нак, 

та му што лі чу гэ та год най 

маг чы мас цю ў бу ду чы ні пра-

явіць ся бе, — ка жа ву чань 

кла са ва ен на-па тры я тыч-

на га кі рун ку ся рэд няй шко-

лы № 27 го ра да Баб руй ска 

ка ман дзір уз во да ка дэ таў 

Ягор РАЎ НЕЙ КА. — Я ўжо 

ў адзі нац ца тым кла се, і та-

му трэ ба вы бі раць да лей шы 

шлях у жыц ці. Дзед мой — 

пад пал коў нік, слу жыў у ор-

га нах унут ра ных спраў. Збі-

ра ю ся ў Ака дэ мію МУС і я. 

А «За рні ца» — гэ та цу доў-

ная маг чы масць пра ве рыць 

сваю фі зіч ную пад рых тоў ку 

і ма раль ныя якас ці. Ну і, ка-

неш не ж, па сту паць трэ ба 

ўжо з пэў ны мі ве да мі, якія 

спат рэ бяц ца ў да лей шым.

Ка дэт, ві цэ-ма лод шы 

сяр жант Мі кі та СЯ ЛЕД-

ЧЫК пры ехаў са Сло ні ма.

— У нас пра цуе ка дэц кі 

кор пус, за сна ва ны на ба-

зе ся рэд няй шко лы № 9. У 

мя не брат ву чыў ся ў ка дэц-

кім кла се, я пай шоў па яго 

сля дах. Там фар мі ру юц ца 

дыс цып лі на, вы праў ка, 

і хлоп чык ста но віц ца муж-

чы нам. Са дзей ні чае гэ та му 

і «За рні ца». Ду маю па сту-

паць на ва ен ны фа куль тэт 

пас ля шко лы, як гэ та зра біў 

і мой брат.

Гу чыць ка ман да — «На 

старт! Ува га! Марш» — і пер-

шыя дзве дру жы ны ўжо бя-

гуць на па ла су пе ра шкод...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

— Мы хо чам на ву чыць юна коў 

дзе ян ням ва ўмо вах бу ду чай ва ен-

най служ бы, — за ўва жае на мес нік 

на чаль ні ка па ля во га вуз ла су вя-

зі па ідэа ла гіч най ра бо це ма ёр 

Сяр гей ПАЎ ЛАЎ. — Рых та ваць ма-

раль на і фі зіч на да гэ та га іх лепш 

за ўсё ужо ця пер. Ім ужо ад 14 да 

16 га доў. Бу ду чыя пры зыў ні кі! Ды і 

на за ня тках па да пры зыў най пад-

рых тоў цы ім бу дзе ляг чэй.

Пра гра ма для школь ні каў вель-

мі на сы ча ная. Не па срэд на на тэ-

ры то рыі час ці яны вы ву ча юць 

агуль на вай ско выя дыс цып лі ны: 

зай ма юц ца стра я вой, аг ня вой, 

так тыч най і ін жы нер най пад рых-

тоў кай. Але і куль тур ны склад нік 

так са ма вя лі кі — спла на ва ны эк-

скур сіі, па хо ды па мес цах бая вой 

сла вы...

Так са ма мы пад рых ту ем на-

шых вы ха ван цаў да ва ен най 

эс та фе ты. Яна ўклю чае ў ся бе 

дзе сяць пунк таў, на якіх прад-

стаў ле ны раз на стай ныя эле мен-

ты ва ен най спра вы. Ся род іх — 

на строй ка ра дыё стан цыі, по шук 

ня спраў ных ка ту шак, раз мі ні ра-

ван не ўчаст ка, раз бор ка-збор-

ка зброі, сна раж дэн не ма га зі на, 

ака зан не пер шай да па мо гі, умен-

не па ста віць па лат ку на не каль-

кі ча ла век... Ад ным сло вам, усё, 

што спат рэ біц ца ім у бу ду чы ні ў 

вой ску.

Ся род сяр жан таў, якія ка ман-

ду юць хлоп ца мі, — толь кі мак сі-

маль на пад рых та ва ныя. Двое з іх 

пра ца ва лі з но вым па паў нен нем і 

та му атры ма лі вя лі кую прак ты ку ў 

зно сі нах з людзь мі, якія да гэ та га 

не ме лі да чы нен ня да вай ско вай 

спра вы.

— Спа чат ку бы ла ідэя ар га ні-

за ваць та кі ла гер для на ву чэн цаў, 

якія ста яць на ўлі ку ў ін спек цыі 

па спра вах не паў на лет ніх, — га-

во рыць на мес нік ды рэк та ра па 

вы ха ваў чай ра бо це ся рэд няй 

шко лы № 170 го ра да Мін ска 

Свят ла на ЖО ГАЛ. — Каб да па-

маг чы ім ар га ні за ваць ся бе, сфар-

мі ра ваць но выя ры сы ха рак та ру. 

Але з ча сам мы ста лі на бі раць не 

толь кі та кіх юна коў, але і ін шых 

хлоп цаў, якія хо чуць вы зна чыц ца з 

пра фе сі яй, не як ся бе ар га ні за ваць 

і дыс цып лі на ваць.

Ан ва ру ХА ДЖА Е ВУ споў ні ла-

ся 16 га доў. У ва ен на-па тры я тыч-

ным ла ге ры ён упер шы ню.

— Да гэ та га я нёс вах ту на Па-

сту № 1, зай маў вы со кія мес цы на 

кон кур сах па стра я вой пад рых тоў-

цы. Ёсць дум кі па сту паць у Ва ен-

ную ака дэ мію. Пры цяг вае ар мей-

ская тэ ма тым, што слу жы лі брат, 

баць ка і дзед. Так са ма ўдзель ні чаў 

у па ра дзе да Дня Не за леж нас ці. 

Ка лі мар шы ру еш, то на ця бе ўсе 

гля дзяць, і ты ад чу ва еш вя лі кую 

ад каз насць. За пер шы дзень тут 

я на ву чыў ся пры го жа за праў ляць 

ло жак. На стра я вых за ня тках мы 

рэ пе ці ра ва лі па стра ен не. Ляг чэй 

мне і на да пры зыў най пад рых-

тоўцы.

А вось пят нац ца ці га до вы Сяр-

гей ЦАР ЛЮ КЕ ВІЧ у 56-м пал ку 

ўжо дру гі год за пар.

— Ле тась мне ў шко ле рас ка-

за лі пра гэ ты ла гер і спы та лі, ці не 

ха чу я сю ды з'ез дзіць. Я па га дзіў-

ся. І мне спа да ба ла ся. Тым больш 

што дзед — вай ско вец, шмат рас-

каз ваў пра служ бу. Сяб рую і са 

спор там — ужо да во лі даў но зай-

ма ю ся бок сам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА



ВА КА ЦЫІ ПА ЎСТА ВЕ

Кам пе тэнт на
Больш за 150 спар тыў на-па-

тры я тыч ных ла ге раў ар га ні зу ец-

ца сё ле та ў Бе ла ру сі. Мяр ку ец ца, 

што ў іх паў дзель ні ча юць ка ля 

10 ты сяч вуч няў. Пра гэ та за явіў 

на чаль нік упраў лен ня ін фар-

ма цыі — прэс-сак ра тар га лоў-

на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 

ра бо ты Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Ула дзі мір МА КА РАЎ.

Іх ра бо та вя дзец ца па спар-

тыў на-тэх ніч ным, фіз куль тур на-

спар тыў ным, ва ен на-па тры я-

тыч ным, аба рон на-спар тыў ным 

кі рун ках. Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

рэа лі зуе ва ен на-па тры я тыч ныя 

аду ка цый ныя пра гра мы ва ўза-

е ма дзе ян ні з Мі на ба ро ны, МУС, 

Дзярж па гран ка мі тэ там і МНС.

ЯК ПАД ЛЕТ КІ 
ГУ ЛЯ ЮЦЬ У «ЗА РНІ ЦУ»
У пер шай па ло ве лі пе ня ў кра і не тра ды цый на пра-

хо дзіць рэс пуб лі кан скі злёт на ву чэн цаў, які на вед-

ва юць кла сы ва ен на-па тры я тыч най на кі ра ва нас ці. 

Сё ле та ён пры све ча ны 100-год дзю Уз бро е ных Сіл 

Бе ла ру сі.

Зме наЗме на  

19 хлоп цаў з Мас коў ска га ра ё на Мін ска на 9 дзён пе ра бра лі ся 

ў 56-ы асоб ны полк су вя зі ВПС і вой скаў ППА. Увесь гэ ты час 

яны на чу юць у ка зар мах, а ка ман ду юць імі сяр жан ты 

тэр мі но вай служ бы і афі цэ ры.


