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Двой чы на год — у маі і ў ліс та па дзе — 

Уз бро е ныя Сі лы, ін шыя ві ды вой скаў 

і вай ско вых фар мі ра ван няў па паў ня юць 

на ва бран цы. У пер шы дзень ад праў кі на 

Мін скім га рад скім збор ным пунк це, што 

мес ціц ца на ву лі цы Ан гар скай, са бра ла ся 

ка ля ста ма ла дых лю дзей. Усім ім да-

вя дзец ца пра вес ці ў ар мей скіх шэ ра гах 

роз ны тэр мін: ка мусь ці шэсць ме ся цаў, 

а ка мусь ці і ўсе 18.

За пля чы ма Ра ма на Бу ліц ка га — скон ча ны 

спар тыў на-тэх ніч ны фа куль тэт БНТУ. Але, як 

пра ві ла, вы пуск ні кі вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў атрым лі ва юць па вест кі ўво сень — ад ра-

зу пас ля та го, як пе ра ста юць быць сту дэн та мі.

— На са мрэч я пра хо дзіў ужо дру гую ме ды-

цын скую ка мі сію, — га во рыць хло пец. — Але 

за цяг ну лі ся тэр мі ны, і да кан ца ліс та па да цал-

кам аб сле да вац ца я не па спеў. Вось так пры зыў 

для мя не пе ра нёс ся на вяс ну. Па хо-

ды да ўра чоў за ня лі не дзе ка ля ме-

ся ца... Адзі нае — на ва ен най ка фед-

ры ў БНТУ я не ву чыў ся. Та му да вя-

дзец ца пра слу жыць год. Але я да 

гэ та га ма раль на га то вы. На пра цы 

ка за лі, што мя не бу дзе не ха паць, 

але ку ды дзе неш ся? Я ж быў вы-

клад чы кам у БНТУ. Ку ды ме на ві та 

ад праў лю ся — па куль не вя до ма. Ве-

даю толь кі, што ву чэб ка ча кае мя не 

ў 2-м Аб' яд на ным ву чэб ным цэнт ры 

ў Пе чах.

Ра ман не клі каў на пра во дзі ны 

ні ко га з род ных. Ка жа, што яму так 

пра сцей. Раз ві таў ся з усі мі зран ку, 

са браў рэ чы і па ехаў сю ды.

А вось пра во дзіць Ві та ля Ду боў-

ска га прый шлі дзед, ба ба і ма ці.

— Я скон чыў Мін скі дзяр жаў ны 

ма шы на бу даў ні чы ка ледж па спе-

цы яль нас ці «тэх нік-ме ха нік». Па спеў па пра ца-

ваць паў го да на ад ным са ста ліч ных за во даў. 

Мя не так са ма пры зы ва лі ўво сень, але я атры маў 

ад тэр мі ноў ку на паў го да. Спра ва ў тым, што я 

ву чыў ся ад ва ен ка ма та на пра вы кі роў цы ка тэ-

го рыі «С». Ужо ска за лі, дзе бу ду слу жыць — не-

па да лёк ад ста лі цы ў час ці Ка мі тэ та дзяр жаў най 

бяс пе кі. Ра зам са мной ту ды па едуць і не каль кі 

хлоп цаў, з які мі я ра зам зда ваў на пра вы.

Да ар міі я асаб лі ва не рых та ваў ся. До ма бу-

дуць ча каць ма ма, баць ка, дзед, сяб ры. Дзед 

быў толь кі за тое, каб я ад слу жыў. Ды і ў са мо-

га ёсць та кое жа дан не. Ха чу атры маць но выя 

эмо цыі і ма раль на па ста лець.

Ма ці хлоп ца, Ала Ду боў ская, пры зна ец ца, 

што не вель мі га то ва да та го, што сы на паў та ра 

го да не бу дзе до ма. Але, як яна ка жа, та кі лёс 

у жан чын — пра во дзіць сва іх сы ноў у вой ска.

— У мя не дзве дач кі, та му ка гось ці з род ных 

да во дзіц ца пра во дзіць упер шы ню, — ка жа дзя-

ду ля хлоп ца Мі ка лай Гор бач. — Я сам слу жыў у 

1970—1972 га дах у ра кет ных вой сках стра тэ гіч-

на га пры зна чэн ня ў го ра дзе Мір ны, што ў Ар-

хан гель скай воб лас ці. Уну ку ка заў, што Мін ская 

воб ласць да ста лі цы ку ды блі жэй шая, чым Край-

няя Поў нач.

— Сён ня мы тра ды цый на ад праў ля ем ма ла-

дых лю дзей, пры зна ных пры дат ны мі да служ бы, 

у во ін скія час ці Уз бро е ных Сіл і ін шых фар мі ра-

ван няў, — ка жа на чаль нік упраў лен ня ідэа ла-

гіч най пра цы і са цы яль най аба ро ны ва ен на-

га ка мі са ры я та Мін ска пал коў нік Дзміт рый 

ПЯТ РО ВІЧ. — Я па гу та рыў з пры зыў ні ка мі: на-

строй у іх ба я вы. Ха чу ад зна чыць, што сён ня мы 

ад праў ля ем па паў нен не для вой скаў сіл спе цы-

яль ных апе ра цый, Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе-

кі. Не каль кіх хлоп цаў на кі ру юц ца ў 72-і Аб' яд на-

ны ву чэб ны цэнтр.

Ад ным з іх ста не ва сям нац ца ці га до вы Мак сім 

Са вель еў.

— Я ву чыў ся ў ка ле джы, але ву чо бу не скон-

чыў. Прый шла па вест ка, і вось я апы нуў ся пас-

ля мед ка мі сіі тут. Ся род сва я коў 

ёсць не каль кі кад ра вых афі цэ раў, 

та му мож на ска заць, што я пэў нае 

ўяў лен не аб бу ду чай служ бе атры-

маў.

Пе рад тым як стаць у строй, хлоп-

цы зна ё мі лі ся са страл ко вай збро яй 

і рыш тун кам, які дэ ман стра ва лі вай-

скоў цы сіл спе цы яль ных апе ра цый.

— Сён ня ў вас ура чыс ты, па мят-

ны і тры вож ны дзень, — звяр нуў ся 

да пры сут ных пад час мі тын гу ва ен-

ны ка мі сар Мін ска Юрый 

ПІ ЛІ ШЧЫК. — У вой ску вы атры ма-

е це ва ен на-ўлі ко вую спе цы яль насць, 

зда бу дзе це на вы кі вы ка ры стан ня 

ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі, пра ве-

дзя це з ка рыс цю час. Баць кам жа-

даю цяр пен ня, каб ва шы дзе ці бы лі 

зда ро выя і ра да ва лі сва і мі ліс та мі. 

Пры зыў ні кам зы чу зда роўя, ап ты міз му і ўда-

чы.

А бай цы 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га 

пры зна чэн ня па ка за лі пры зыў ні кам май стар-

клас па ва ло дан ні збро яй і эле мен та мі ру ка паш-

на га бою. Пас ля гэ та га на ва бран цы прай шлі 

ўра чыс тым мар шам мі ма тры бу ны. Зу сім хут ка, 

15 чэр ве ня, іх ча кае пры няц це пры ся гі.

Агу лам жа сё лет няй вяс ной пла ну ец ца на кі-

ра ваць ва Уз бро е ныя Сі лы, ін шыя вой скі і вай-

ско выя фар мі ра ван ні кра і ны ка ля 10 ты сяч ча-

ла век. Пры гэ тым вы клі ку ў пры зыў ныя ка мі сіі 

пад ля га юць ка ля 40 ты сяч хлоп цаў. Па ста не на 

15 мая ўжо бы ло да дзе на больш чым 20 ты сяч 

ад тэр мі но вак. 80 % з іх звя за ны з пра ця гам аду-

ка цыі. Ас тат нія да ты чац ца ста ну зда роўя, ся-

мей на га ста но ві шча, ча су атры ман ня ва ен на-

тэх ніч ных спе цы яль нас цяў і ажыц цяў лен ня дэ-

пу тац кіх паў на моц тваў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Гэ ты мі дня мі вой скі Мінск ага гар ні-

зо на рых ту юц ца да свя точ на га па-

ра да, які прой дзе 3 лі пе ня ў го нар 

75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі. 

Сё ле та ён пач нец ца а 21-й га дзі не 

ве ча ра. Пе шая ка ло на трэ ні ру ец ца 

на стра я вым пла цы ва ен най ка мен-

да ту ры ў ва ен ным га рад ку Уруч ча. 

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ўба чы лі, 

як гэ та ад бы ва ец ца.

У скла дзе ка ло ны прой дуць 25 па рад-

ных раз лі каў, якія скла да юць ка ля чаты-

рох ты сяч вай скоў цаў. Ужо па тра ды цыі 

па рад вой скаў ад кры юць су во раў цы. За 

імі пе рад тры бу на мі пра ня суць Сцяг Пе-

ра мо гі і штан да ры 1-га, 2-га, 3-га Бе ла-

рус кіх і 1-га Пры бал тый ска га фран тоў, 

якія пры ма лі ўдзел у стра тэ гіч най на сту-

паль най апе ра цыі «Баг ра ці ён». Акра мя 

та го, пе рад тры бу на мі прой дуць ка дэ ты 

і на ву чэн цы спе цы я лі за ва ных лі цэ яў, кур-

сан ты Ва ен най ака дэ міі, ва ен на-тэх ніч-

на га фа куль тэ та БНТУ, вай скоў цы 120-й 

і 11-й асоб ных гвар дзей скіх ме ха ні за ва-

ных бры гад, 38-й асоб най гвар дзей скай 

дэ сант на-штур ма вой бры га ды, 103-й 

асоб най гвар дзей скай па вет ра на-дэ-

сант най бры га ды і 5-й асоб най бры га ды 

спе цы яль на га пры зна чэн ня. І гэ та яшчэ 

не ўсё: у па ра дзе возь муць удзел і па рад-

ныя раз лі кі ДПК, МУС, МНС, вой скаў тэ-

ры та ры яль най аба ро ны, звод най ро ты 

га на ро вай вар ты і звод ны ар кестр Уз бро-

е ных Сіл.

Адзін з тых, хто бу дзе ўдзель ні чаць у 

па ра дзе, — кур сант фа куль тэ та ра кет-

ных вой скаў і ар ты ле рыі Ва ен най ака дэ-

міі Ба рыс Ма ман таў. Для юна ка гэ тая 

мі сія асаб лі ва па чэс ная, ка лі ўлі чыць, 

што па сту піў ён у на ву чаль ную ўста но ву 

ле тась.

— Я ра ней ха дзіў на не каль кі па ра даў, 

але як гля дач. Ну а ця пер прай ду ў ка ло не. 

Рэ пе ты цыі пра хо ду ў нас пра цяг лыя. Ужо 

дак лад на бы ло больш чым тры дзя сят кі 

пра го наў. Ад на трэ ні роў ка зай мае пры-

клад на дзве з па ло вай га дзі ны. І так — тры 

ра зы на ты дзень. Пад час іх нам па каз ва-

юць на не да хо пы. Іх мы і імк нём ся вы праў-

ляць пад час пе ра пын каў. Спа чат ку 

моц на стам ляў ся: усё-та кі на двор'е, ска-

жам, не ха лод нае, плюс аму ні цыя, якая 

ва жыць кі ла гра маў дзе вяць. Але ў рытм 

уцяг нуў ся, і ця пер ста ла пра сцей.

Баць ка Ба ры са, Алег Ма ман таў, прый-

шоў на ад ну з трэ ні ро вак, каб пад тры-

маць сы на.

— Я так са ма ўдзель ні чаў у па ра дзе, 

ка лі слу жыў у па вет ра на-дэ сант ных вой-

сках у са вец кі ча с у Літ ве. Бы ло гэ та на-

пры кан цы 1980-х га доў. Па рад з удзе лам 

ка ман ду ю ча га быў та ды пры мер ка ва ны 

да юбі лею вой скаў. Але вось я гля джу, 

што ў пла не пад рых тоў кі ў са слу жыў цаў 

май го сы на ўсё ку ды сур' ёз ней. Трэ ні роў-

кі, на прык лад, ад бы ва лі ся ўся го ме сяц, 

а тут яны за цяг нуц ца на знач на боль шы 

тэр мін. Ды і на ра ды ж ні хто не ад мя няў. 

Але я ве ру, што Ба рыс з усім спра віц-

ца.

Ра да вы Ар цём Фра лоў слу жыць у 

103-й асоб най гвар дзей скай па вет ра на-

дэ сант най бры га дзе. За га рэ лы хло пец 

ка жа, што трэ ні роў кі пра цяг ва юц ца ка ля 

ме ся ца.

— Бла кіт ны бе рэт — гэ та сім вал, які 

ўпры гож вае муж чы ну, — ка жа Ар-

цём. — Цяж кас ці ёсць, але мы іх па спя-

хо ва пе ра адоль ва ем. Бо хто, акра мя 

нас са міх, гэ та зро біць?! Тым больш 

што я да вой ска не ад на ра зо ва ха дзіў у 

па хо ды, быў у ту рыс тыч ных ла ге рах. 

Пад час трэ ні ро вак мы тры ма ем раў нен-

не, по стаць, па ла жэн не зброі, лок цяў 

рук, па ла жэн не ў ша рэн зе, кант ра лю ем 

пад' ём на гі. Але ўсё па ча ло ся з ад бо ру 

па рос це. Вось па гля дзі це: пер шая ша-

рэн га ў раз лі ку амаль не ад роз ні ва ец ца 

ад дру гой. Я, на прык лад, пай ду ў дру-

гой ша рэн зе.

— Для ўдзе лу ў свя точ ным па ра дзе 

за про ша ны прад стаў ні кі вась мі дзяр-

жаў, — за зна чыў на мес нік мі ніст ра аба-

ро ны Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. — Па рад 

пач нец ца з па вет ра на га эша ло на і скон-

чыц ца пра хо джан нем ме ха ні за ва най ка-

ло ны. Ча ка ец ца ўдзел трох жа но чых раз-

лі каў.

У не бе над Мінск ам жы ха ры і гос ці 

го ра да ўба чаць авія цый ную тэх ні ку ва-

ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў про ці ра-

кет най аба ро ны. Скон чыц ца па рад плац-

кан цэр там ро ты га на ро вай вар ты і звод-

на га ва ен на га ар кест ра Уз бро е ных Сіл. 

Пры го жым фі на лам свя та ста не са лют.

Ге не раль ная трэ ні роў ка па ра да прой-

дзе 1 лі пе ня на скры жа ван ні пра спек таў 

Пе ра мож цаў і Ма шэ ра ва.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

АДБІВАЮЧЫ КРОК 
УЗ ДОЎЖ ТРЫ БУН

Са праўд ны да вер і ка хан не, на-

дзей ны тыл і ад да насць — та-

кі мі якас ця мі, а яшчэ са праўд-

ны мі твор чы мі та лен та мі ва ло-

да юць ма ла дыя сем'і афі цэ раў 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, якія 

зма га лі ся за зван не най леп шых 

у кон кур се «Сям'я — крыш таль 

гра мад ства».

Пра цяг каз кі
І жы лі яны доў га і шчас лі ва... Та кі мі 

сло ва мі за кан чва ец ца мност ва ка зак, 

і ні хто не ве дае, як там да лей жы лі 

ма ла дыя... Рас ка заць на ўсю кра і ну 

пра цяг каз кі, па ка заць, што ад бы ва-

ец ца ў афі цэр скай сям'і, чым зай ма-

юц ца пас ля вя сел ля прынц і прын цэ са, 

у фі на ле спа бор ніц тваў ад ва жы лі ся 

шэсць пар. Праў да, ад ну з іх, сям'ю 

лей тэ нан та Але га СТАР ЧАН КІ, ка ман-

дзі ра ро ты ін жы нер на-са пёр на га ба-

таль ё на 11-й асоб най гвар дзей скай 

ме ха ні за ва най бры га ды, гле да чы так 

і не па ба чы лі. Яго жон ка Ган на лі та-

раль на на пя рэ дад ні фі на лу лег ла на 

за ха ван не. Ка жуць, тры ма ла ся да 

апош ня га. Вось гэ та я ра зу мею, ад да-

насць і вер насць му жу і спра ве...

Ас тат нія пяць пар дэ ман стра ва лі 

свае ўмен ні ў трох на мі на цы ях кон кур су. 

Прад стаў ля лі «Ві зіт ную карт ку сям'і». 

Рас каз ва лі пра лю быя сэр цу мяс ці ны ў 

спа бор ніц тве «Мой род ны кут, як ты мне 

мі лы...». Па каз ва лі свае пе сен ныя, тан-

ца валь ныя і ак цёр скія та лен ты ў «Твор-

чым кон кур се». На кож нае вы ступ лен не 

ім ад во дзі ла ся па пяць хві лін. Як ні дзіў-

на, за гэ ты час яны па спя ва лі рас ка заць 

пры сут ным гіс то рыю сям'і, рас па вес ці 

пра свае над зеі і ма ры і на ват рас крыць 

не ка то рыя сак рэ ты.

Мес ца, дзе жы вуць сэр ца 
і ўспа мі ны

Рас каз ва ю чы ў дру гім кон кур се пра 

ма лую ра дзі му, удзель ні кі з за мі ла-

ван нем ус па мі на лі свае ка ра ні, дзя лі-

лі ся сак рэ та мі, чым да ра гія сэр цу іх 

лю быя мяс ці ны.

Вік тар Ган ча рэн ка, на чаль нік ра-

дыя  цый най, хі міч най і бія ла гіч най аба-

ро ны 377-га зе ніт на га ра кет на га пал-

ка ВПС і вой скаў СПА, ра зам з жон кай 

Яў ге ні яй і сы на мі Аляк санд рам і Анд-

рэ е м рас ка за лі пра па мят ныя для іх 

мяс ці ны, аба пі ра ю чы ся на ўспа мі ны 

ві да воч цаў. Пра ба бу ля жон кі ка пі та на 

98-га до вая Яў ге нія Каз ло ва доб ра па-

мя тае пра ва ен ныя і пас ля ва ен ныя 

ча сы. Род ны па сё лак Ба ра ву ха, які 

зу сім ня даў на стаў ад ным з мік ра ра ё-

наў На ва по лац ка, для сям'і Ган ча рэн-

ка як кні га гіс то рыі і на тхнен не. «На-

ва по лацк — го рад ка зак, якія ста лі 

был лю», — пры зна ла ся ся мей ства ў 

су мес най пес ні.

Ка пі тан Пётр Ка ба но віч, на чаль нік 

кур са ва ен на га фа куль тэ та ў Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ міі авія цыі, і яго 

жон ка Ка ця ры на лі чаць ра дзі май не 

толькі мяс тэч кі Па гост і Даў гі на ва, дзе 

выраслі і вучыліся, але і Мінск, дзе на-

ра дзі ла ся іх сям'я і дзе ці.

— Мая ай чы на Бе ла русь, та бе на 

вер насць пры ся гаю, бо бе ла ру сам я 

за вусь... Я ка пі тан, і ге не ра лам ста ну, 

і гэ та сло ва я стры маю, — па абя цаў, 

ка жу чы пра ма лую ра дзі му, ка пі тан 

Ка ба но віч.

«Сям'я — гэ та мы, сям'я — гэ та 

на ша, сям'я Каз ло вых на све це ўсіх 

лепш» — та кой ба дзё рай «кры чал-

кай» су стра ка лі вы ступ лен не сям'і 

Дзміт рыя КАЗ ЛО ВА, на мес ні ка ка-

ман дзі ра па ідэа ла гіч най ра бо це ба-

таль ё на за бес пя чэн ня цэнт ра 72АВЦ, 

якая рас каз ва ла пра лю боў да род на-

га Ба ры са ва. А жон ка ка пі та на Вік то-

рыя пра спя ва ла яму шы коў ную пес ню: 

«Го рад мі лы, го рад мой, го рад над 

Бя рэ зі най, пра чы на ец ца вяс ной».

Стар шы лей тэ нант Ар тур КУЦ КО, 

ка ман дзір уз во да па ра шут на-дэ сант-

най ро ты 103-й асоб най гвар дзей скай 

па вет ра на-дэ сант най бры га ды сіл 

спе цы яль ных апе ра цый, і яго жон ка 

Ма ры на рас каз ва лі пра род ныя мяс-

ці ны — Пінск і Гор кі, а так са ма Мінск, 

які па яд наў іх, у на цы я наль ных стро ях 

і пры зна ва лі ся ў лю бо ві да кра і ны па-

бе ла рус ку.

Сяб роў скія зно сі ны па між Бе ла рус-

сю і Ра сі яй спа лу чы лі ў сва ёй ін тэр на-

цы я наль най па ры стар шы лей тэ нант 

Ян МА КА РАН КА, на мес нік ка ман дзі ра 

ву чэб на-трэ ні ро вач на га авія цый на га 

звя на 116-й гвар дзей скай штур ма вой 

авія ба зы ВПС і вой скаў СПА, і яго 

жон ка Ва ле рыя. Рас каз ва ю чы пра свае 

ма лыя ра дзі мы, яны ўва саб ля лі ў стро-

ях на цы я наль ны ка ла рыт кож най 

з кра ін. Ян — мін ча нін, які тра піў на 

служ бу ў Лі ду, і ця пер са ма ад да на па-

лю біў го рад. Ва ле рыя ро дам з Сі бі ры, 

ку ды яе дзя ду ля-бе ла рус у свой час 

па ехаў бу да ваць го рад Лан ге пас, што 

ў Цю мен скай воб лас ці. Так склаўся 

лёс, што дзяў чы на, ар хі тэк тар па спе-

цы яль нас ці, вяр ну ла ся з Ра сіі ў Бе ла-

русь, каб бу да ваць да мы ў Мін ску. 

У ста лі цы яны і сустрэлі адно ад на го.

Шчас лі вы той, 
хто шчас лі вы ў ся бе до ма

У гэ тых не муд ра ге ліс тых сло вах 

ува соб ле ны ся мей ны ўклад і быт, які 

мо жа стаць ру цін ным і цяж кім, а мо-

жа — яск ра вым і на тхняль ным, як ва 

ўдзель ні каў кон кур су. Як ба вяць час 

до ма, яны рас ка за лі ў трэ цім па ядын-

ку — «Твор чым кон кур се».

Сям'я ГАН ЧА РЭН КАЎ, пе ра мож цаў 

кон кур су «Сям'я — крыш таль гра мад-

ства», па ка за ла за ма лёў ку пра су стрэ-

чу свя та — Дня сям'і. Гос ці, гас цін цы, 

верш ад Анд ру шы, ста рэй ша га з сы ноў 

ка пі та на, су мес ная пес ня — гле да чы 

ні бы та за зір ну лі ў гас цёў ню іх сям'і.

— Пас ля пер ша га эта пу ру кі трэс-

лі ся ней ма вер на. Пас ля дру го га ўжо 

бы ло спа кай ней. А ў фі на ле дзей ні ча-

лі па прын цы пе «як пой дзе», — пры-

зна юц ца пе ра мож цы. — Са мае хва-

лю ю чае бы ло, каб дзе ці не збег лі 

куды-небудзь са сцэ ны.

Ра зу мен не пе ра мо гі не прый шло 

яшчэ да гэ туль. Ад нак, тым не менш, 

сям'я на кі ра ва на і да лей пра цяг ваць 

удзель ні чаць у твор чых спа бор ніц-

твах.

Ус па мі ны Але ны Ка роў кі най, ба бу-

лі Ва ле рыі Макаранкі, су жэн цы стан-

ца ва лі на «пло шчы». Гэ та быў апош ні 

вальс пе рад тым, як Аляк сей Ка роў кін 

(муж Але ны Іга раў ны і дзя ду ля Ва ле-

рыі) ад пра віў ся на фронт і па да рыў на 

па мяць ка ха най хус цін ку. Са ма жан-

чы на ў гэ ты час гар та ла ста рон кі фо-

та аль бо ма, і по ста ці бы ло га па ўста ва-

лі на сцэ не ў асо бах Яна і Ва ле рыі. 

Пра цяг нуў ся ну мар пес няй з пад тан-

цоў кай хлоп цаў і дзяў чат з 10 «А» кла-

са Лід скай ся рэд няй шко лы № 9, якія 

спе цы яль на пры еха лі пад тры маць 

сям'ю. Мэ та на кі ра ва ныя Ма ка ран кі 

раз ліч ва лі на пер шае мес ца, ад нак 

атры ма лі серабро твор чых спа бор ніц-

тваў.

— Мы столь кі но ва га да ве да лі ся 

пра твор часць ад но ад на го. Да кон-

кур су столь кі не тан ца ва лі, — за ўва-

жае Ян.

Сям'я Каз ло вых, якая за ня ла трэ-

цяе мес ца ў кон кур се, з да па мо гай 

бу та фо рыі пе ра тва ры ла сцэ ну ў дзі-

ця чы па кой і пад час пес ні пра зор ную 

кра і ну па ка за ла са праўд ны кліп пра 

жыц цё сям'і: кла пат лі вую ма му, шчас-

лі ва га сы на і та ту-ча раў ні ка. Трох -

га до вы Па ша Каз лоў пад час усіх вы-

ступ лен няў баць коў быў з імі на сцэ не. 

Ма лы, зда ва ла ся, вы сту паў па асоб-

най пра гра ме, тан ца ваў, бе гаў, за баў-

ляў ся, але пры гэ тым цу доў на ўпіс ваў-

ся ва ўсе ну ма ры.

— Са мае га лоў нае, што мы лю бім 

ад но ад на го. А Па шка хоць і га рэз лі-

вы, але вель мі ар тыс тыч ны, — ка-

жуць баць кі. — Яго ўжо за пра сі лі ў 

тэ ат раль ны гур ток праз тры га ды 

пры хо дзіць. Ска за лі, пры муць без іс-

пы таў.

Ад да ныя ба лель шчы кі ся мей ства і 

іх на тхняль ныя вер ша ван кі-«кры чал-

кі» ста лі для Каз ло вых пры ем ным 

сюр пры зам. Як і тое, што атрымалася 

пра су нуц ца ў кон кур се так да лё ка. Пе-

рад фі на лам да вя ло ся мя няць шмат 

ча го ў вы ступ лен ні, за ма ры лі ся, але 

ця пер ужо кры ху вы дых ну лі.

— Гэ та ўсе мае са слу жыў цы. Іх 

пры еха ла ка ля 30 ча ла век. Мы не ча-

ка лі та ко га ім пэ ту ад іх, — ка жа га ла-

ва ся мей ства.

У ся мей ным ну ма ры з пес няй пра 

дзвюх сяс цёр Бе ла русь і Ра сію Ка ба-

но ві чы-муж чы ны — Пётр і Дзім ка — 

спя ва лі, а пры го жая па ло ва — Ка ця-

ры на з Алін кай збі ра лі на сцэ не квет-

кі і тан чы лі.

— Муж мне ка заў: ні чо га не пла нуй 

за над та, бо не вя до ма, як па вя дуць ся-

бе дзе ці на сцэ не, — пры зна ец ца Ка-

ця ры на Ка ба но віч. — Пад час рэ пе ты-

цый Алі на не ха це ла тан ца ваць зу сім. 

А тут ёй так спа да ба ла ся, што са ма 

пай шла з за да валь нен нем.

Жан чы на зна хо дзіц ца ў дэ крэ це, але 

ўмуд ра ец ца пры гэ тым пад пра цоў ваць. 

Яна ла га пед і зай ма ец ца з дзет ка мі.

— Як толь кі муж пры хо дзіць да до-

му — я ад ра зу на ра бо ту, — жар туе 

яна ў ад каз на маё пы тан не, як ёй гэ-

та ўда ец ца. — Ад нак гэ та толь кі раз 

на ты дзень.

— Мы спя ва ем па ве ча рах, даў но 

за бы лі ся, што та кое тэ ле ві зар. Ста ра-

ем ся вы га да ваць твор чых дзя цей. 

У сад ку Дзі ма ва ўсіх ме ра пры ем ствах 

удзель ні чае: вер шы чы тае, спя вае, — 

да лу ча ец ца Пётр. — У нас як мі ні мум 

трое дзе так бу дзе.

Ар тур і Ма ры на Куц ко лі та раль на 

за па лі лі за лу яск ра вым ды на міч ным 

вы ступ лен нем. У фор ме дэ сант ні каў 

яны спя ва лі, тан ца ва лі і зай ма лі ся ру-

ка паш ным бо ем. І ўсё гэ та на фо не 

ўдзе лу ка лег стар ша га лей тэ нан та, 

якія дэ ман стра ва лі раз на стай ныя 

пры ёмы бою, а пад ка нец пес ні ства-

ры лі жы вую пі ра мі ду.

Пры ёмы з жон кай ад пра цоў ва лі ся 

не па-ба я во му, а па-па ход на му, ка жа 

Ар тур Куц ко, ус па мі на ю чы, як рых та-

ва лі ся да кон кур су:

— Бы ло цяж ка, та му што шмат ча-

су пра вод жу па-за сям' ёй. На шы вой-

скі ні ко лі не ся дзяць на мес цы. Па ста-

ян ныя ба я выя дзя жур ствы, па ля выя 

вы ха ды, ву чэн ні ў кра і не і за яе ме жа-

мі. Да во дзі ла ся лі та раль на па на чах 

рых та вац ца, звяз вац ца з усі мі сяб ра-

мі, — пры знаў ся пас ля кон кур су Ар тур 

Куц ко.

Сям'я ка жа, што пе ра маг чы імк нен-

ня не бы ло. Было жаданне прадставіць 

не толь кі сваю сям'ю, але і род вой-

скаў, дзе слу жыць Ар тур. Гэ тую спе-

цы фі ку мы і ўкла лі ў вы ступ лен не.

— Ха це лі па ка заць, што мы су час-

ная сям'я, якая не ся дзіць на мес цы, 

якая ў не су пын ным ру ху, — да лу чы-

ла ся Ма ры на. — Я ў пэў ным сэн се 

так са ма ад чу ваю ся бе ва ен най. Ра ней 

я бы ла больш мяк кая. Ця пер, па пра-

ца ваў шы ў Ва ен най ака дэ міі з муж-

чын скім ка лек ты вам, ста ла больш 

стро гая, з'я віў ся стры жань.

Пас ля кон кур су за ста ла ся толь кі 

ад на дум ка: са праўд ны шчас лі вы той, 

хто су стрэў сваю род ную па лавінку, з 

якой хо чац ца ба віць увесь свой час і 

не страш на пай сці ў раз вед ку, бо ўпэў-

не ны ў на дзей ным ты ле.

Іры на СІ ДА РОК, 

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

З 19 да 25 мая два прад стаў ні кі Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у скла дзе гру пы прад стаў ні коў дзяр жаў — удзель ніц 

АБ СЕ на вед ва юць авія ба зы і ва ен ныя аб' ек ты ўзбро е ных сіл 

Бель гіі, Люк сем бур га і Ні дэр лан даў. Та кія на вед ван ні ар га ні-

зоў ва юц ца кож най дзяр жа вай — удзель ні цай АБ СЕ адзін раз у 

пяць га доў. Гэ та па ла жэн не рэг ла мен ту ец ца Вен скім да ку мен-

там 2011 го да.

Акра мя та го, з 21 да 24 мая прад стаў нік Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у скла дзе ін спек цый най гру пы Сер біі ўзяў удзел у пра вя дзен-

ні ін спек цыі вы зна ча на га ра ё на на тэ ры то рыі Іта ліі. Мэта ін спек цыі — 

пра вер ка та го, што ў гэ тым ра ё не не пра во дзіц ца ва ен ная дзей насць, 

якая па сва іх па ра мет рах пад ля га ла б па пя рэд ня му па ве дам лен ню аб 

ёй згод на з Вен скім да ку мен там.

Да та го ва ен ныя з вась мі кра ін пра ін спек та ва лі дзве вай ско выя час ці ў 

Бе ла ру сі. З 20 да 23 мая ў на шай кра і не зна хо дзі ла ся дэ ле га цыя са Злу-

ча на га Ка ра леў ства. Ін спек цыя пра вя ра ла, ці ёсць на аб' ек це ўзбра ен ні і 

ва ен ная тэх ні ка, што аб мя жоў ва юц ца Да га во рам аб звы чай ных уз бро е ных 

сі лах у Еў ро пе згод на з за яў ле най коль кас цю. У пра вя дзен ні ін спек цыі, 

акра мя пя ці ва ен ных ін спек та раў Злу ча на га Ка ра леў ства, удзель ні ча лі па 

ад ным спе цы я ліс це з Іта ліі, Ка на ды і ЗША. Так са ма з 21 да 24 мая з ана-

ла гіч най мэ тай у Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся дэ ле га цыя з Гер ма ніі. Яе су пра ва-

джа лі па ад ным ва ен ным ін спек та ры з Ні дэр лан даў, Поль шчы і Фран цыі.

МА ЛА ДАЯ, ТА ЛЕ НА ВІ ТАЯ, АФІ ЦЭР СКАЯ
Вы зна ча ны пе ра мож цы кон кур су «Сям'я — крыш таль гра мад ства»

«МІН СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ 
БЛІ ЖЭЙ ШАЯ ЗА ПОЎ НАЧ»

ЯК ПРА ХО ДЗІЦЬ 
ВЕС НА ВЫ 
ПРЫ ЗЫЎ?

УЗА ЕМ НЫЯ ІН СПЕК ЦЫІ


