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 На сувязі

НЕРВ АРМII
Менавiта так называюць сувязiстаў. Без сувязi не пратрымаецца пяхота, i танкi ў
бiтву не пойдуць. Пра гэта
ведае кожны вайсковец.

Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда»
і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь
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 З першых вуснаў

 Весткі з палігонаў

Вайна i мiр
Мiкалая Апiёка

Вось ужо на працягу дзесяцiгоддзя галоўным выканаўцам гэтага
гiмна (а па сумяшчальнiцтве i кiраўнiком студыi) з'яўляецца заслужаны
дзеяч мастацтваў Беларусi Мiкалай АПIЁК. Самiм лёсам яму было
наканавана стаць апявальнiкам ваенна-патрыятычнай тэмы ў беларускiм выяўленчым мастацтве.
— Цi не сталi таму прычынай
дзiцячыя ўражаннi, атрыманыя
вамi, яшчэ падлеткам, у гады Вялiкай Айчыннай вайны?
— Так яно i ёсць. Першую работу,
прысвечаную ваеннай тэме, я напiсаў яшчэ ў iнстытуце. Яна называецца «Купалле. 1941 год». Памятаю,
стаяў цёплы лiпеньскi вечар. Раптам
я пачуў залпы «кацюш» (наша вёска
знаходзiцца за 20 кiламетраў ад Оршы). У мяне i сёння ў вушах стаiць іх
жудаснае выццё.
— Адкуль вы родам?
— З Дубровенскага раёна, што на
Вiцебшчыне. Вёска Макараўка. Раней
гэта быў маленькi куточак цывiлiзацыi:
недалёка ад яе пралягала шаша Берлiн — Масква. Сёння вёска вымiрае:
засталося ўсяго 12 жыхароў.
— Ваша хата засталася? Цi прадалi «радзіму»?
— Не прадаў. Зараз у матчынай хаце жыве малодшая сястра.
— А вы там часта бываеце?
— Прыкладна раз у 3 месяцы. Хацелася б бываць часцей... Ёсць патрэба
наведваць радзiму. Пабуду там дзён 5
(з эцюднiкам, вядома). Усе ж багаццi
адтуль!
— Мiкалай Апанасавiч, а хто вашы
родныя?
— Мой дзед Сiдар ваяваў у iмперыялiстычную вайну. Расказвалi, што
ён быў запявалам у армii. Бацька да
вайны працаваў дыспетчарам электрастанцыi БелГРЭС. Як i ўсiх вясковых
мужыкоў, яго забралi на фронт. Падчас
бою пад Тамбовам ён быў моцна кантужаны. Таму далей да канца вайны
знаходзiўся ў тыле. У 1946 годзе ён
вярнуўся. Працаваў на чыгунцы.
— Ваш дзед ваяваў у Першую сусветную, бацька — у Другую. А вы
ўзначалiлi Студыю ваенных мастакоў...

лiгенцыi. Уладзiмiра Мулявiна,
Мiхаiла Пташука, Яўгена Глебава, Аляксея Дударава... Цi будзе
працяг у гэтага праекта?
— Безумоўна! Зараз працую
над партрэтам Iгара Лучанка.
У хуткiм часе планую напiсаць
партрэты Генадзя Аўсяннiкава,
Арнольда Памазана.
— Вы працуеце ў многiх жанрах жывапiсу. У вашай калекцыi
шмат нацюрмортаў, пейзажаў,
партрэтаў... Паспрабуйце даць
сабе ацэнку: што ўдалося лепш,
а што горш?
— Магу вельмi доўга i шмат
маляваць прыроду, рабiць эцюды.
Толькi пейзаж мяне не трывожыць.
Мая хвароба — чалавек. Яшчэ ў
школе, калi ўвогуле не было такога прадмета, як маляванне, у
мяне з'явiлася цяга да мас тацтва. Памятаю, як у пятым класе
мы, хлопчыкi-падлеткi, разважалi
пра будучыню. I я тады незнарок
выказаўся, што мару намаляваць
карцiну, дзе будзе шмат-шмат людзей, якiя былi б як жывыя: размаўлялi, спрачалiся...
— Мiкалай Апанасавiч, а якую са
сваiх работ вы лiчыце вяршыняй вашай творчасцi?
— Я нiколi не задумваўся над гэтым.
— А калi паспрабаваць зрабiць гэта зараз?
— Напэўна, работа ў цэлым. Як варыянт — вялiкi трыпцiх «З жыцця Усяслава Чарадзея. ХI стагоддзе», над
якiм я працую ўжо чацвёрты год. Галоўная iдэя работы — яднанне славянскiх
народаў. Невыпадкова ў цэнтры твора
адлюстраваны тры Сафii — Полацкая,
Кiеўская i Наўгародская. Тут i вызначальныя асобы той эпохi — Усяслаў
Чарадзей, Ефрасiння Полацкая, Кiрыла
Тураўскi...
— Мiкалай Апанасавiч, ваша жонка Тамара Нiкалаева-Апiёк — заслужаная артыстка Рэспублiкi Беларусь,
таленавiтая актрыса Купалаўскага
тэатра. Як вы, двое людзей мастацтва, ужываецеся разам?
— Напэўна, сакрэт у тым, што мы
— прадстаўнiкi розных сфер творчасцi.
Добра, што яна не мастачка! Праўда,
быў перыяд, калi мы 10 гадоў працавалi разам — у Гродзенскiм абласным
драматычным тэатры, дзе я быў галоўным мастаком. Я i сёння гляджу ўсе яе
спектаклi. I хто, як не я, можа сказаць
ёй праўду. У той жа час i яна не ўпусцiць моманту мяне пакрытыкаваць. I
трэба сказаць, што гэта нават бывае
карысна.
Гутарыла Веранiка КАНЮТА
Фота Анастасii ЧУМIК.

Сёлета студыi ваенных мастакоў спаўняецца 10 гадоў. Для
гiсторыi — прамежак невялiкi.
Толькi i за гэты час зроблена
нямала. Напiсана шмат карцiн,
арганiзаваны тэматычныя выставы, персанальныя экспазiцыi ўдзельнiкаў творчага аб'яднання. Што нi палатно — то
ўвасабленне воiнскага подзвiгу, усхваленне патрыятызму,
своеасаблiвы гiмн Айчыне.

ЗЕНIТЧЫКАЎ
ЧАКАЕ ЗАБАЙКАЛЛЕ

— Яшчэ Сувораў казаў, што гераiзм, патрыятызм i бадзёрасць усюды
патрэбны, але гэта дарэмна будзе, калi
не зыходзiць з мастацтва. Хто сказаў,
што вайскоўцы не павiнны разбiрацца ў
мастацтве? Яны такiя ж людзi, як i ўсе.
У iх таксама ёсць душа, якая прагне
высокага i недасягальнага. Задача студыi — сродкамi выяўленчага мастацтва
ў структуры ваенных дзеянняў адлюстраваць сённяшнi дзень. Ваенныя вучэннi, быт, норавы, паводзiны сённяшняга
воiна... 30% кожнай выставы павiнна
складаць гiсторыя: калi мы не будзем
будаваць фундамент на гiстарычных
падзеях мiнулага, то не будзе з чаго
ствараць будучыню.
— А хто яны, мастакi студыi? Таксама дзецi вайны?
— Не зусiм так. На першай выставе
студыi, якая называлася «Памяць», былi прадстаўлены работы 19 мастакоў.
Прычым не толькi дзяцей вайны, але
i яе ветэранаў. Сёння сярод мастакоў
студыi актыўныя працуе толькi 8.
— Над чым сёння яны працуюць?
— Наш калектыў аб'ядноўвае адзiн
маштабны праект. Мы пiшам серыю
партрэтаў двойчы Герояў Савецкага
Саюза — ураджэнцаў Беларусi. Сярод
iх — удзельнiкi баявых дзеянняў Павел Галавачоў, Сяргей Грыцавец, Iосiф
Гусакоўскi, Сцяпан Шутаў i Iван Якубоўскi. А таксама першыя беларускiя
касманаўты — Пётр Клiмук i Уладзiмiр
Кавалёнак.
— У вас ёсць i асабiсты цыкл партрэтаў — беларускай творчай iнтэ-



У вайсковых часцях Паўночна-заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сiл i войск супрацьпаветранай абароны гарачая пара: там пачаўся
другi этап планавых аператыўна-тактычных
вучэнняў. Самы напружаны пункт — гэта
практычныя стрэльбы разлiкаў 15-й зенiтнай ракетнай брыгады на расiйскiм ваенным
палiгоне «Целемба», што знаходзiцца ў Забайкальскiм рэгiёне.
Страляць iм там давядзецца па трох вiдах
паветраных мiшэняў, якiя iмiтуюць авiяцыю,
крылатыя i балiстычныя ракеты. А гэта —
экзамен няпросты. Эшалоны з беларускiмi
вайскоўцамi ўжо адправiлiся ў Забайкалле. Да расiйскага палiгона, дзе i адбудуцца
стрэльбы, iх чакае шлях працягласцю амаль
у сем тысяч кiламетраў.
Віктар ВОIНАЎ



Нядаўна 14-ы асобны ордэна
Чырвонай Зоркi полк урадавай
сувязi Камiтэта дзяржбяспекi
Рэспублiкi Беларусь, што базiруецца ў Маладзечне, адсвяткаваў свой 70-гадовы юбiлей.
З гэтай нагоды ў Доме культуры адбылiся ўрачыс тасцi, а
падраздзяленнi палка прайшлi
маршам па цэнтральнай гарадской плошчы. Воiнаў-сувязiстаў
i iх сем'i павiншаваў губернатар
Мiнскай вобласцi Барыс Батура.
Старшыня аблвыканкама азнаёмiўся з умовамi быту, адпачынку вайскоўцаў, прыняў ўдзел у
адкрыццi водна-паркавага ансамбля i абноўленай экспазiцыi,
што размясцiлася ў пакоi баявой славы.
У падраздзялення надзвычай багатая i слаўная гiсторыя.
6 чэрвеня 1943 года ў Свярдлоўску на базе 53-га асобнага
запаснога палка сувязi пачалося фармiраванне корпуснага
батальёна сувязi. А 28 чэрвеня
батальёну прысвоены нумар
i найменне — 694-ы асобны
батальён сувязi. Баявое хрышчэнне вайскоўцы прынялi 13
лiпеня ў раёне ракi Зуша, дзе
забяспечвалi сувязь дывiзiям,
што наступалi на горад Арол.
Гэты дзень i лiчыцца днём на-

раджэння вайсковай адзiнкi. З
таго часу шмат чаго памянялася. Аднак галоўная задача — забеспячэнне ўрадавай сувяззю
вышэйшых асоб дзяржавы —
засталася ранейшай.
З 1986-га па 1993 год палком
камандаваў палкоўнiк (цяпер у
адстаўцы) Пётр Безкаравайны.
«Гэта быў нялёгкi перыяд, распаўся Савецкi Саюз. Паўстала
пытанне: што рабiць далей?
Я ведаў, што для незалежнай
дзяржавы патрэбна ўрадавая сувязь. А iншых падраздзяленняў,
хто б яе наладзiў, не было. Давялося даказваць, адстойваць

Без сувязi
не пратрымаецца
пяхота i танкi
ў бiтву не пойдуць.
Пра гэта ведае
кожны вайсковец.
свой пункт гледжання, — згадвае Пётр Мiнавiч. — I я вельмi ганаруся, што наш полк працягвае
шлях, прымнажае слаўныя традыцыi старэйшых пакаленняў
воiнаў-сувязiстаў, а былыя лейтэнанты i капiтаны, што служылi
пры мне, дастойна камандуюць
падраздзяленнямi».
За апошнiя гады значна змянiўся выгляд палка. Тэхнiка сувязi
пераводзiцца на лiчбавыя сiстэмы
перадачы iнфармацыi, уведзены

ў дзеянне метралагiчная лабараторыя, палiгон сувязi i ўнутраная
лiчбавая АТС для абслугоўвання
абанентаў. Значна палепшылiся
ўмовы службы i пражывання ваеннаслужачых. У казармы падведзена гарачая вада, абсталяваны
душавыя кабiнкi, устаноўлены машыны для мыцця бялiзны, пабудаваны новы кантрольна-тэхнiчны
пункт, капiтальна адрамантавана
каравульнае памяшканне, адна з
казармаў. «У нашых планах усё
гэта захаваць i прымножыць», —
зазначыў выконваючы абавязкi
начальнiка тылу падпалкоўнiк
Юрый Куцкевiч.
«Дзяржава павiнна абаранiць
свой народ, забяспечыць сваю
абараназдольнасць. Мяркую, без
функцыянавання такiх падраздзяленняў галоўны канстытуцыйны абавязак быў бы невыканальны», — падзялiўся ўражаннямi
ад наведвання аб'екта Барыс
БАТУРА. — У пачатку Вялiкай
Айчыннай вайны з-за парушэння
сувязi было страчана кiраванне
армiяй. Без такога падраздзялення нельга арганiзаваць шырокамаштабныя баявыя дзеяннi i
наогул сур'ёзныя аперацыi».
Павiншавалi воiнаў-сувязiстаў таксама намеснiк старшынi
КДБ Рэспублiкi Беларусь генерал-маёр Iгар Бусько i старшыня Маладзечанскага райвыканкама Аляксандр Яхнавец.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ,
Маладзечанскi раён



 Вайсковае ноу-хау

І ВУЧАЦЬ СУМЛЕННА,
І ПАЛІВА НЕ ПРОСЯЦЬ
У гэты год, які ў нашай краіне
аб ве шча ны Го дам эка но міі і
бе ражлі васці, на першы план
вый шлі пы тан ні ра цы я нальнага выдаткоўвання фінансавых і матэрыяльных сродкаў,
што вы даткоўва юцца на баявую падрыхтоўку беларускай
арміі.
Важны акцэнт у гэтым кірунку традыцыйна зроблены на выкарыстанне сучасных вучэбна-трэніровачных
сродкаў. Як паказвае практыка, шырокае ўкараненне ў баявой вучобе
сучасных камп'ютарных тэхналогій
і методык навучання дазваляе не
толькі паспяхова рыхтаваць ваенных
спецыялістаў з найменшымі затратамі матэрыяльных рэсурсаў, але і
павышаць якасць іх навучання.
Параўнальна нядаўна на ўзбраенне 59-й школы падрыхтоўкі спецыялістаў па эксплуатацыі аўтамабільнай тэхнікі і рамонтных падраздзяленняў паступіў унікальны па сваіх
магчымасцях трэнажорны комплекс
ТБ-543. Навінка, якая распрацавана сумесна беларускімі і расійскімі спецыялістамі, прызначана для
навучання і падтрымання навыкаў
кіравання шматвосевага колавага
цягача МАЗ-543 без расходу мотарэсурсу і гаруча-змазачных матэрыялаў.
— Трэнажор ТБ-МАЗ-543 з'яўляецца незаменным памочнікам для
падрыхтоўкі механікаў-кіроўцаў колавага цягача, — адзначае начальнік 59-й школы падпалкоўнік Анд-

Будучы механік-кіроўца БМП-2 Эдуард БЕЛІКАЎ
выконвае пачатковае практыкаванне на сучасным трэнажоры ТБ-675.

рэй ЧУХЛЕБ. — З яго дапамогай
навучэнцы маюць магчымасць дасканала вывучыць работу органаў кіравання і кантрольна-вымяральных
прыбораў, асвоіць паслядоўнасць
дзеянняў, пачынаючы ад запуску
рухавіка і заканчваючы выкананнем
вучэбных задач. Трэнажор у стане
забяспечыць выкананне амаль усіх
вучэбных прак тыкаванняў, прадугледжаных курсам кіравання баявых
і спецыяльных машын без выезду на
рэальны аўтадром.

Дарэчы, «язда» на «камп'ютарным МАЗе» дае да 40% вучэбнай
практыкі кіравання рэальным шматвосевым цягачом. Ужо на першапачат ко вай ста дыі на ву чан ня ён
да па ма гае кур сан там атры маць
неабходныя навыкі (па запуску падагравальніка, кранання машыны
з месца), а таксама пазбавіцца ад
псіхалагічнай боязі буйнагабарытнай тэхнікі. А гэта даволі складаныя задачы. Асабліва для маладога
салдата.

Адзін з галоўных элементаў трэнажора — працоўнае месца інструктара па кіраванні. Гэта чатыры маніторы, камп'ютарная клавіятура з
маніпулятарам, прынтар, акустычная сістэма і мікрафон.
Паводле слоў інструктара старшага сяржанта Андрэя НІКУЛІНА, на маніторы індывідуальна для кожнага навучэнца можна запраграмаваць не толькі
выкананне вучэбнага практыкавання,
але і выбраць любыя ўмовы надвор'я,
пару года і сутак, парадак пераадолення перашкод. Націснуў клавішу — і
віртуальны аўтадром з прапанаваным
рэльефам мясцовасці гатовы.
На дубліруючым маніторы кіраўнік
мае магчымасць назіраць, з якой хуткасцю рухаецца «40-тонны цягач» па
трасе, як пераадольвае натуральныя і
штучныя перашкоды. Візуальна можна кантраляваць таксама паслядоўнасць дзеянняў маладога механікакіроўцы падчас падрыхтоўкі машыны
да руху. На экране манітора інструктар мае магчымасць бачыць паказанні ўсіх прыбораў у кабіне аўтамабіля,
якія фіксуюць абароты рухавіка, хуткасць руху, ціск масла і тэмпературу
ахаладжальнай вадкасці.
Імітатар шасі МАЗ-543 працуе ва
ўсіх плоскасцях і здольны мадэляваць рэальныя паводзіны цягача ў
залежнасці ад рэльефу мясцовасці.
Дынамічная платформа так праўдападобна «скача па выбоінах», што
калі не выконваць меры бяспекі падчас віртуальнага кіравання, можна
займець і самы сапраўдны сіняк.
(Заканчэнне на 4-й стар.)

 Рэпартаж з «вучэбкі»

АЛЬМА-МАТАР ДЛЯ БУДУЧЫХ ПРАПАРШЧЫКАЎ
Печы. Яшчэ трыццаць гадоў таму
адна толькi назва легендарнага ваеннага гарадка прыводзiла ў хваляванне чарговае салдацкае папаўненне,
а iншым нагадвала пра той армейскi час, якi ўжо сапраўдныя мужчыны
правялi менавiта тут — сярод маляўнiчых краявiдаў Барысаўшчыны, на
ўзбярэжжы вiрлiвай Плiсы. Так было,
слава пра мясцовы ваенны вучэбны
цэнтр грымела на ўвесь неабдымны
Саюз. I найперш з-за той вайсковай
дысцыплiны, якую камандзiры iмкнулiся прывiваць сваiм падначаленым.
Праўда, сёння Печы ўжо не тыя,
што былi раней. Ваенны гарадок стаў
часткай Барысава. Сёння па цэнтральнай вулiцы Сярэбранiкава вольна рухаецца грамадскi транспарт, з гандлёвых кропак гучыць сучасная музыка,
а моладзь хуткiм крокам спяшаецца
на электрычку. Аднак Печы i зараз —
гэта буйное ваеннае злучэнне — 72-гі
аб'яднаны вучэбны цэнтр, у якiм, мiж
iншым, разам з мужчынамi армейскую
азбуку спасцiгаюць дзяўчаты.
Школу па пад рых тоў цы пра паршчыкаў, летась прызнаную лепшай
у аб'яднаным вучэбным цэнтры, тут,
аказ ва ец ца, ве дае амаль кож ны.
«Гэта там, дзе дзяўчат на прапар-

Гвардыi падпалкоўнiк Уладзiмiр БАРАНСКI.

шчыкаў вучаць? — перапытвае ў нас
мясцовы жыхар. — У такiм разе вам
крочыць да пастамента з танкам i
паварочваць направа. Убачыце тамака прапускны пункт з чырвоным
дахам».
Школа прапаршчыкаў аказалася
вялiкай тэрыторыяй з парай белых
цагляных казармаў, двухпавярховiкам
вучэбнага корпуса, вялiкай спартыўнай
пляцоўкай, клубам i, зразумела, сталовай. Заспець на плацу будучых прапаршчыкаў нам з нашым гiдам, гвардыі
старшым лейтэнантам Людмiлай Падупейка, не атрымалася. Усё проста: з
9:00 у курсантаў заняткi. Залiты сонечнымi промнямi плац днём пустуе.
ШПП, як скарочана называюць
адзiнае месца ў краiне, дзе рыхтуюць
прапаршчыкаў для Узброеных Сiл,
была створана 1 чэрвеня 2001 года
на базе 114-га гвардзейскага вучэб-

нага палка. За 12 гадоў школа падрыхтавала больш за 5 тысяч прапаршчыкаў. Лiчба, згадзiцеся, сапраўды
iстотная!
З начальнiкам школы, гвардыi падпалкоўнiкам Уладзiмiрам Баранскiм
мы сустрэлiся ў штабе. На сцяне яго
кабiнета — каляровы каляндар з фотаздымкам футбольнага БАТЭ. Як i
многiя мясцовыя ваенныя, ён таксама
актыўна «хварэе» за каманду Вiктара Ганчарэнкi i, дарэчы, у свой час
атрымаў першы разрад па лыжным
спорце. Таму не дзiўна, што фiзiчнай
падрыхтоўцы курсантаў тут надаюць
шмат увагi.
— Асноўная задача нашай школы — падрыхтоўка прапаршчыкаў па

спецыяльнасцях згодна з iх прызначэннем у армii, — кажа гвардыi падпалкоўнiк Уладзiмiр БАРАНСКI. —
Курсанты прыбываюць да нас з усёй
Беларусi i прадстаўляюць амаль усе
Узброеныя Сiлы краiны.
— Таварыш гвардыi падпалкоўнiк, званне прапаршчыка было даволi папулярнае ў Савецкiм Саюзе.
А цi актуальнае яно зараз для Беларусi?
— Я не сказаў бы, што зараз у армii
iснуе дэфiцыт ваеннаслужачых гэтай
катэгорыi, але нельга сказаць, што
ёсць вялiкi прыток спецыялiстаў. Аднак моладзь цiкавiцца гэтым званнем.
Нядаўна да нас прыйшоў лiст, у якiм
пыталiся, што неабходна зрабiць, каб

стаць прапаршчыкам. Адказваю. Найперш, чалавек павiнен мець жаданне
стаць вайскоўцам, скончыць тэрмiновую службу i пайсцi на службу па
кантракце. Калi начальнiк убачыць
у iм патэнцыяльнага прапаршчыка,
камандзiра, ён мае права накiраваць

яго да нас на навучанне. Пол значэння не мае.
Начальнiк 114 ШПП падкрэслiвае,
што дзяўчаты звычайна складаюць 1/4
ад агульнай колькасцi навучэнцаў.
— Яны з задавальненнем iдуць вучыцца на пасады спецыялiстаў сувязi,

тылавыя спецыяльнасцi, дзе абавязкi
можна выконваць годна, а ў пэўных
кампанентах i лепш, чым гэта робяць
мужчыны. Грашовае забеспячэнне
жанчын не адрознiваецца ад заробкаў мужчын.
(Заканчэнне на 4-й стар.)
Заняткi з курсантамi праводзiць
камандзiр вучэбнай роты, выкладчык,
гвардыi маёр Мiхаiл БАЛВАНОВIЧ.

«Звязду»
i ў армii
шануюць!

Фотаздымкі Надзеі БУЖАН.

Карэспандэнты «Звязды» правялi 6 гадзiн у 114-й гвардзейскай
Чанстахоўскай, ордэнаў Кутузава, Багдана Хмяльнiцкага i Чырвонай Зоркi школе па падрыхтоўцы прапаршчыкаў i спецыялiстаў
харчовай службы i даведалiся,
што трэба для таго, каб стаць сапраўдным прапаршчыкам.

