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— Не ча каў, што трэ на жор мо жа быць та кім «жы-

вым», — пры знаў ся ра да вы Ігар Куц коў. — Ру ха ю-
чы ся па вір ту аль най «тра се», ад чу ва еш ня роў на сці 
мяс цо вас ці, па ва ро ты і хут касць «ма шы ны». Уво гу-
ле, усё як у рэ ча іс нас ці.

У пе ра пын ку гу та ру з на чаль ні кам цык ла кі ра-
ван ня і тэх ніч най пад рых тоў кі ма ё рам Дзміт ры ем 
ДЗЁМ ЧА ВЫМ. Яго мер ка ван не аб элект рон ным 
комп лек се бы ло ад на знач ным: трэ на жор доб ры і 
ка рысць ад яго ві да воч ная.

— ТБ-543 мак сі маль на на блі жа ны да ўмоў экс-
плу а та цыі рэ аль най тэх ні кі, што да зва ляе па вы сіць 
якасць і эфек тыў насць на ву чан ня, ска ра ціць час 
пад рых тоў кі ме ха ні каў-кі роў цаў і аб лег чыць пра цу 
вы клад чыц ка га са ста ву. Ужо за не каль кі пла на вых 
за ня ткаў кур сан ты атрым лі ва юць ня дрэн ныя на вы кі 
ў кі ра ван ні шмат во се вай ма шы най.

Яшчэ адзін плюс элект рон най сіс тэ мы ў тым, што 
тут мож на на 100% кант ра ля ваць на ву чан не кур сан-
таў, ча го не маг чы ма зра біць на рэ аль най тэх ні цы. 
На яў насць на ма ні то ры зва рот най су вя зі да зва ляе 
ін струк та ру свое ча со ва вы явіць ін ды ві ду аль ныя па-
мыл кі кож на га на ву чэн ца і пры му сіць вы пра віць іх, 

паў тор на ад пра ца ваў шы дзе ян ні па эле мен тах.
Нель га не ад зна чыць і яшчэ ад ной іс тот най вар-

тас ці элект рон най рас пра цоў кі — гэ та эка но мія га-
ру ча га, мо та рэ сур су і зап час так да ра гой тэх ні кі. Як 
вы свет лі ла ся, са праўд ны ця гач МАЗ-543 з тан ка вым 
ру ха ві ком рас хо дуе ад 125 да 170 літ раў дыз па лі ва на 
100 кі ла мет раў (у за леж нас ці ад за груз кі ма шы ны і 
сту пе ні яе экс плу а та цыі). Пад лі ча на, што пры вы ка нан-
ні толь кі па чат ко ва га прак ты ка ван ня за адзін «кру жок» 
па аў та дро ме шмат во се вая ма шы на ву чэб на-ба я вой 
гру пы «з'я дае» больш чым сем літ раў са ляр кі (а пры 
ад пра цоў цы пе ра адо лен ня пе ра шкод па эле мен тах 
гэ тая су ма па двой ва ец ца). Лі та раль на не каль кі хві-
лін спат рэ бі лі ся во пыт на му афі цэ ру, каб на па пе ры 
пад лі чыць рэ аль ную эка но мію гэ та га трэ на жо ра пры 
на ву чан ні 70 ця пе раш ніх кур сан таў за ўвесь пе ры яд 
на ву чан ня. Яна скла ла... ка ля 17 тон ды зель на га па лі-
ва. Ня дрэн ны вы нік. А ка лі пры плю са ваць сю ды яшчэ 
рас ход мас ла, ра монт шмат во се вай тэх ні кі, кошт за-
па сных час так? Не трэ ба быць вя лі кім ма тэ ма ты кам, 
каб зра зу мець, на коль кі ві да воч ная вы га да та ко га 
трэ на жо ра. Да рэ чы, за га дзі ну пра цы ТБ-543 рас хо дуе 
ўся го... ка ля трох кі ла ват элект ра энер гіі. За гэ ты час 
на ім па спе юць па прак ты ка вац ца 8-9 на ву чэн цаў, што 
ў два ра зы больш, чым бы ло б на ма шы не.

Ся рэд ні га ран тый ны тэр мін служ бы су час ных трэ-
на жор ных комп лек саў — не менш як 10 га доў, або 
дзе сяць ты сяч га дзін экс плу а та цыі. Ма тэ ма ты ка тут 
прос тая. Мож на лёг ка пад лі чыць, за які тэр мін акуп-
ля юц ца трэ на жо ры, ка лі вя до ма, што іх кошт роў ны 
ся мі пра цэн там ад кош ту рэ аль най ва ен най тэх ні кі.

Без умоў на, на ват та кія су час ныя трэ на жо ры, які-
мі б дас ка на лы мі яны ні бы лі, усё роў на не змо гуць 
за мя ніць па ля вую вы вуч ку во і наў на «жы вой» тэх-
ні цы. Гэ та як лёт чы ка нель га на ву чыць ля таць на 
са ма лё це без рэ аль ных фі гур вы шэй ша га пі ла та жу. 
Але прак ты кай да ка за на, што на пэў ным эта пе на-
ву чан ня бу ду чых ма лод шых спе цы я ліс таў (да 40% 
ву чэб ных за ня ткаў) сён ня не маг чы ма абы сці ся без 
су час ных кам п'ю тар ных тэх на ло гій.

Мі ка лай МА КА РЭ ВІЧ, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 3-й стар.)

5 ме ся цаў i 720 ву чэб ных га-
дзiн. Столь кi зай мае на ву чаль ны 
пра цэс бу ду чых кур сан таў. Гэ тая 
ву чэб ная часць ад роз нi ва ец ца ад 
iн шых уста ноў не толь кi тым, што 
на ву чэн цы жы вуць у ка зар мах, 
вы кон ва юць ар ты ку лы во iн скiх 
ста ту таў, па кi да юць часць толь кi 
праз ад пуск ныя бi ле ты, але i пра-
гра май вы кла дан ня. Ця пе раш нiя 
кур сан ты пры бы лi да нас у той 
час, ка лi сту дэн ты звы чай ных 
ВНУ яшчэ толь кi рых та ва лi ся да 
эк за ме наў. Iс пы ты бу ду чых пра-
пар шчы каў ча ка юц ца во сен ню.

— У на шай шко ле вы ву ча юць 
як спе цы яль ныя, так i агуль на-
вай ско выя дыс цып лi ны. А гэ та 
стра я вая, фi зiч ная i аг ня вая пад-
рых тоў ка, ва ен ная та па гра фiя, 
— тлу ма чыць сiс тэ му вы кла дан-
ня на мес нiк на чаль нi ка шко лы 
— на чаль нiк ву чэб на га ад дзя-
лен ня, гвар дыi пад пал коў нiк 
Вi таль СА ЧКО. — Вы нi кам ву-
чо бы з'яў ля юц ца вы пуск ныя 
эк за ме ны, згод на з ву чэб най 
пра гра май: кур сан ты цяг нуць 
бi ле ты з тры ма тэ а рэ тыч ны мi 
пы тан ня мi i ад каз ва юць вус на. 
А ка лi па тра буе пра гра ма, пры-
хо дзiц ца зда ваць i ад па вед ныя 
нар ма ты вы.

...У 11:40 у мяс цо вым ву чэб-
ным кор пу се аб вя шча юць двац-
ца цi хвi лiн ны пе ра пы нак. Нех та 
пе ра га вор ва ец ца, ку рыць ка ля 
ўва хо да з сяб ра мi. Ся род на ву-
чэн цаў у ка муф ляж най фор ме 
шмат рэ зер вiс таў, якiя пра хо-
дзяць у ШПП ву чэб ныя збо ры i 
на пры кан цы служ бы атры ма юць 
зван не пра пар шчы ка за па су.

— Для мя не тут усё но вае, а 
та му вель мi цi ка вае, — рас каз-
вае ма лод шы сяр жант Але на 
ЗЯН КО ВА.

Ад мет на, што Але на ў ар мii 
пя ты ме сяц. Прый шла ву чыц ца 
ў шко лу, ка лi ёй споў нi ла ся 34. 
Але пра гэ та ка жа лёг ка i прос та, 
з усмеш кай: маў ляў, ужо даў но 
ха це ла тра пiць у ар мiю i яе жа-

дан не на рэш це ажыц ця вi ла ся.
— У мя не ў сям'i ўсе вай скоў-

цы, — да дае Але на. — I ў ма iм 
вы ба ры сям'я мне да па маг ла, 
па ста вi ла ся з па ра зу мен нем. 
Ву чыц ца цi ка ва. Хлоп цы тут, 
без умоў на, на дзяў чат ува гу 
звяр та юць, але кож на му сваё. 
Я прый шла сю ды атрым лi ваць 
спе цы яль насць.

На жаль, нi я кiх па ту ран няў 
для дзяў чат тут не iс нуе. Трэ ба 
стра ляць з аў та ма та — зна чыць, 
бу дзе дзяў чы на стра ляць! Усё 
на са мрэч па-са праўд на му.

— Жан чы ны вы кон ва юць 
амаль усе нар ма ты вы, якiя па-
вiн ны ве даць муж чы ны-ва ен на-
слу жа чыя, — апя рэдж вае маё 
пы тан не гвардыі стар шы лей-
тэ нант Люд мi ла ПАД УПЕЙ КА. 
— У iх ёсць аба вяз ко выя стрэль-
бы на па лi го не, кi дан не ба я вой 
гра на ты. Зра зу ме ла, ёсць тыя, 
хто на па чат ку па ло ха ец ца зброi, 
хва лю ец ца. Але пас ля шэ ра гу 
трэ нi ро вач ных за ня ткаў усе вы-
кон ва юць нар ма ты вы, а нех та 

на ват пас ля про сiць яшчэ да дат-
ко ва кi нуць гра на ту.

Што ты чыц ца вай ско вай дыс-
цып лi ны, кур сан ты, як лi чыць 
гвар дыi пад пал коў нiк Ба ран скi, 
ра зу ме юць, дзе зна хо дзяц ца i 
на вош та сю да пры еха лi. Праў да, 
ёсць адзiн кi, з кiм пры хо дзiц ца 
пад час на ву чан ня раз вi тац ца.

— Мы ма ем пра ва ад лi чыць 
са шко лы кур сан та з-за дыс цып-
лi нар най пра вiн нас цi. Кож ны сам 
вы бi рае свой шлях. I я нi ко лi не 
ўтой ваў та го, што ка гось цi прый-
дзец ца ад лi чыць. Акра мя та го, 
ёсць па ла жэн не, згод на з якiм 
вай ско вая часць па вiн на ацэнь-
ваць спе цы я лiс таў пас ля вяр тан ня 
з ву чо бы, да слаць вод гук на конт 
якас цi пад рых тоў кi. А вось вод гу кi 
да нас пры хо дзяць па зi тыў ныя.

Адзiн з та кiх мэ та на кi ра ва ных 
на ву чэн цаў — стар шы сяр жант 
Аляк сандр Грэц кi, якi пры быў у 
ШПП з 103-й асоб най ма бiль най 
бры га ды (г. Вi цебск). Ка жа, што 

пра шко лу пра пар шчы каў ве даў 
даў но, ба чыць для ся бе ву чо бу 
як яшчэ адзiн крок на пе рад у 
служ бе.

— Пра пар шчык — гэ та для 
мя не i го нар, i зван не, з якiм я 
збi ра ю ся звя заць сваё бу ду чае 
жыц цё, — шчы ра пры зна ец ца 
стар шы сяр жант Аляк сандр 
ГРЭЦ КI.

Вi да воч на, што па тра ба ваць 
ад хлоп цаў той са ма ах вяр нас цi 
вя до ма га пра пар шчы ка з Пе чаў 
Дзмiт рыя Хал мi на, якi ўсё жыц цё 
ад даў служ бе ў вой ску, бу дзе 
на iў на. Ад нак, ка лi чу еш у сло-
вах ма ла дых ва ен на слу жа чых 
ар мей скi па тры я тызм, го нар за 
зван не, хо чац ца, каб гэ та не бы-
ло бра ва дай. Каб тыя хлоп цы i 
дзяў ча ты знай шлi ся бе ў служ-
бе, ста лi доб ры мi спе цы я лiс та мi 
сва ёй спра вы.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

г. Ба ры саў

Та кую маг чы масць вось ужо 
як 10 га доў за пар пра да стаў ля-
юць школь ні кам Мі ніс тэр ства 
аба ро ны і Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі. За гэ ты час у ана ла гіч ных 
лет ні ках па бы ва ла больш за 100 
ты сяч юна коў і дзяў чат. 

У адзін з та кіх лет ні каў па тра-
піў ка рэс пан дэнт «Звяз ды» і апы-
нуў ся... у 72-м гвар дзей скім аб'-
яд на ным ву чэб ным цэнт ры пад-
рых тоў кі пра пар шчы каў і ма лод-
шых спе цы я ліс таў, што ў Пе чах, 
ка ля Ба ры са ва. Ад ным сло вам, у 
ар міі. І лет нік тут амаль ар мей скі 
— аба рон ча-спар тыў ны.

— У цэнт ры ство ра ны ўсе ўмо-
вы для та го, каб пад лет кі маг лі 
пра явіць свае ва ен на-спар тыў ныя 
на вы кі, па зна ё міц ца з жыц цём і 
бы там ва ен на слу жа чых, —  за зна-
чае на чаль нік лет ні ка, за гад чык 
ад дзе ла па тры я тыч на га вы ха-
ван ня Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
ту рыз му і края знаў ства на ву чэн-
скай мо ла дзі Іры на ПЯТ РО ВІЧ. 
— З 2008 го да тут па бы ва ла ка ля 
700 дзя цей. Сё ле та тут ад па чы вае 
кры ху больш за 100 ча ла век з усіх 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Пры чым, каб 
па тра піць у ла гер, не аба вяз ко ва 
быць ка дэ там. Да стат ко ва прос-

та на вед ваць фа куль та тыў ныя 
за ня ткі ці ама тар скія гурт кі ва ен-
на-па тры я тыч на га кі рун ку.

На пра ця гу дзе вя ці дзён 
хлоп цы і дзяў ча ты жы лі амаль 
у ар мей скіх умо вах. Пад' ём — 
у 7.30, ад бой — у 22.00. Толь-
кі з хар ча ван нем ім па шан ца-
ва ла больш, чым звы чай ным 
вай скоў цам: кар мі лі 5 ра зоў на 
дзень. За гэ ты час па зна ё мі лі-
ся з гіс то ры яй вайсковай час ці, 
у ба чы лі са праўд нае ўзбра ен не і 
ва ен ную тэх ні ку, на ве да лі за ня-
ткі па па чат ко вай ва ен най пад-
рых тоў цы.

— На маю дум ку гэ ты 
лет нік — свое асаб лі вая 
шко ла жыц ця, шко ла вы-
жы ван ня, шко ла муж нас-
ці, — лі чыць Іры на Пят-
ро віч. — Су час ныя дзе ці 
ма юць усё: утуль ную ква-
тэ ру, га ра чую і ха лод ную 
ва ду, тэ ле фон, пры га та-
ва ную ежу. А тут бы ло 
інакш. Вя до ма, у лет ні ку 
ўсё не па-спар тан ску, але 
ёсць пэў ныя цяж кас ці, якія 
не аб ход на пе ра адо лець.

Га лоў най па дзе яй для 
ўдзель ні каў лет ні ка ста-
ла ва ен на-па тры я тыч ная 
гуль ня «За рні ца». Ка ман-
ды па 15 ча ла век з 6 аб-
лас цей і ста лі цы па він ны 

бы лі па ка заць тое, як яны 
за сво і лі ва ен ную на ву ку, 
і пра дэ ман стра ваць сваю 
фі зіч ную пад рых тоў ку. Эс-
та фе та пра ду гледж ва ла 17 
эта паў. Юна кі і дзяў ча ты 
ска ка лі це раз ако пы, пе-
ра адоль ва лі па ла су пе ра-
шкод і ла бі рынт, «раз мі ні-
ра ва лі» ўчас так мяс цо вас-
ці, пра во дзі лі збор ку-раз-
бор ку аў та ма та, «кі да лі» 
гра на ты, аказ ва лі пер шую 
ме ды цын скую да па мо гу... 
Са праўд ная да рос лая гуль-
ня! І пе ра маг ла ў ёй ка ман-
да Мін скай воб лас ці «Па-
тры ёт» ся рэд няй шко лы № 
7 з Ба ры са ва. Дру гі мі ста лі 
школь ні кі з Брэс та, трэ цімі 

— юнымя па тры ё ты з Грод на.
— Што год я з за да валь нен нем 

еду ў спар тыў на-па тры я тыч ны 
лет нік, — рас каз вае член ка ман-
ды «Па тры ёт» Мін скай воб лас ці 
Яна ДУК. — Асаб лі ва пры ем на, 
што не без вы ні ко ва: вось ужо дру гі 
год за пар на ша ка ман да ста но віц-
ца пе ра мож цам у гуль ні «За рні ца». 
І мой уклад тут так са ма ёсць: я 
раз бі раю і збі раю аў та мат, склад-
ваю не аб ход ныя вай скоў цу рэ чы 
ў спе цы яль ны мех, пе ра адоль ваю 
ако пы і ла бі рынт. Пос пех ка ман ды 
— у яе згур та ва нас ці.

На маё пы тан не, чым дзяў чат 
пры ваб лі ва юць ва ен на-па тры я-
тыч ныя кла сы, дзяў чы на ад ка-
за ла, што аса біс та яна пла нуе 
звя заць сваё жыц цё з ар мі яй.

Пад лет кі—на род твор чы. Свае 
здоль нас ці маг лі яны пра явіць і ў 
лет ні ку. Ды на кон курс най асно ве. 
У пер шы дзень кож ная з ка манд у 
не звы чай ным фар ма це рас ка за ла 
пра ся бе. Ці ка выя атры ма лі ся «ві-
зіт кі»! Паз ней спя ва лі па тры я тыч-
ныя пес ні, мар шы ра ва лі ў страі, 
ма ля ва лі ба я выя ліст кі.

— Спар тыў на-па тры я тыч ныя 
лет ні кі скі ра ва ны на тое, каб за-
да во ліць улас ці выя пад лет кам 
па трэ бы з улі кам іх ін та рэ саў і ак-
тыў нас ці, даць усё не аб ход нае, каб 
яны ўваб ра лі ў ся бе са мыя леп шыя 
ча ла ве чыя якас ці, — пе ра ка на ны 
па моч нік мі ніст ра аба ро ны па 
ідэа ла гіч най ра бо це ва Уз бро е-
ных Сі лах — на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 
Мі ніс тэр ства аба ро ны, ге не рал-
ма ёр Аляк сандр ГУ РА. — Не мы 
па він ны ка заць аб эфек тыў нас ці 
па доб ных лет ні каў, а дзе ці. А яны 
з вя лі кім жа дан нем імк нуц ца сю-
ды па тра піць. Іс нуе на ват кон курс! 
Гэ та га во рыць аб мно гім: ка лі яны 
та кім чы нам хо чуць пра вес ці лет нія 
ка ні ку лы — зна чыць гэ та са праў ды 
ці ка ва. Тут жа пры ві ва юц ца на вы-
кі, не аб ход ныя бу ду ча му аба рон-
цу Ай чы ны. Да стат ко ва ска заць, 
што мно гія пас ля спар тыў на-па-
тры я тыч ных лет ні каў вы каз ва юць 
жа дан не па сту піць у ва ен ныя на-
ву чаль ныя ўста но вы. А по тым, між 
ін шым, па спя хо ва іх за кан чва юць і 
ста но вяц ца афі цэ ра мі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та БЕЛ ТА.

У ар хі тэк тур ны ан самбль су час най пло шчы 
Па рыж скай Ка му ны і ву лі цы М. Баг да но ві ча 
ў ста лі цы Бе ла ру сі ар га ніч на ўва хо дзіць бу-
ды нак Мінск ага су во раў ска га ва ен на га ву-
чы лі шча — тва рэн не вя до ма га бе ла рус ка га 
дой лі да Ге ор гія За бор ска га. Ад нак ня мно гія 
па мя та юць, што ў гэ тых ста ра даў ніх сце нах 
у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны дзей ні ча лі 
мін скія пад поль шчы кі...

Ар хі тэк тар Ге ор гій За бор скі ўспа мі наў: «...На 
мес цы ця пе раш ня га су во раў ска га ву чы лі шча ста-
я ла (яна зга рэ ла пад час Вя лі кай Ай чын най вай-
ны) ча ты рох па вяр хо вая ка роб ка. Ка лісь ці гэ та быў 
двух па вяр хо вы бу ды нак, які вы ка рыс тоў ваў ся як 
жы лы дом (не за доў га да вай ны над бу да ва лі яшчэ 
два па вер хі). Па ра шэн ні ўра да, зга рэ лая ка роб ка 
пад ля га ла ад наў лен ню і рэ кан струк цыі пад бу ды нак 
Мінск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча»...

Са праў ды, пад час ад ступ лен ня ў лі пе ні 1944 
го да аку пан ты па лі лі і зні шча лі ўсё, што маг лі. Па-
вод ле звес так са вец кай раз вед кі, у вай ну ў бу дын-
ку раз мя шча лі ся скла ды пад раз дзя лен няў па лі цыі 
бяс пе кі, гас па дар чай час ці СС і не каль кі ква тэр 
чы ноў аку па цый най ад мі ніст ра цыі. У пад ва ле, які 
за ха ваў ся і да на шых дзён, бы лі пра дук то выя і рэ-
ча выя скла ды. У два ры раз мя шчаў ся ба рак-склад 
тра фей ных ар ты ле рый скіх бо еп ры па саў. І што гэ та 
ста ла вя до ма са вец кай раз вед цы, са мае не па-
срэд нае да чы нен не меў юны мін скі пад поль шчык 
Ана толь Кроўз.

На шлях ба раць бы з на цыс та мі Ана толь Кроўз 
сту піў свя до ма. І бы ло яму та ды ўся го толь кі 13 
га доў. Ана толь Мі хай ла віч па мя тае, як шы бе ні-
цы ста я лі та ды ў Цэнт раль ным скве ры ка ля До ма 
афі цэ раў, у ра ё нах Ка ма роў ска га, Чэр вен ска га і 
Су раж ска га рын каў. Як у адзі ную шы бе ні цу-гір-
лян ду бы лі пе ра ўтво ра ны пас ля раз гро му пер ша га 
са ста ву Мінск ага пад поль на га гар ка ма бал ко ны 
гас ці ні цы «Бе ла русь». А што та кое ка та ван ні ў тур-
ме СД, якая раз мя шча ла ся аку рат на су праць бу-
дын ка До ма ўра да, ён зве даў на са бе. І гэ та ні ко лі 
не за бу дзец ца...

А па ча ло ся ўсё ў снеж ні 1942 го да, ка лі Ана толь 
ра зам са сва ёй цёт кай М.А. Кроўз 
(якая за мя ні ла яму ў 1935 го дзе 
ма ці) і су сед кай па ква тэ ры А.П. 
Цы руль нік стаў чле нам ад ной з 
пад поль ных груп, якія дзей ні ча лі 
ў аку па ва ным на цыс та мі Мін ску. 
Жы лі яны та ды ў до ме № 3 па 
Ус ход нім за вул ку.

Пер ша па чат ко ва ён зай маў-
ся рас паў сюдж ван нем ліс то вак, 
якія атрым лі ваў ад пар ты зан ва 
ўмоў ле ным мес цы па блі зу Тэ ат ра 
опе ры і ба ле та праз аб ста ля ва ны там тай нік. Усім 
ас но вам кан спі ра цыі і вы жы ван ня юна му пад поль-
шчы ку пры хо дзі ла ся ву чыц ца лі та раль на на ха ду. 
На пе ра дзе Ана то ля ча ка лі ін шыя, больш ры зы коў-
ныя і не бяс печ ныя ба я выя спра вы...

У са ка ві ку 1943 го да ма ёр-па гра ніч нік Сця пан 
Ка зан цаў быў дэ сан та ва ны на ча ле спец гру пы «Ар-
тур» не па да лёк ад Мін ска.

Гіс то рыя бу дын ка Мінск ага СВВ не па срэд на звя-
за на з раз вед валь на-ды вер сій най дзей нас цю гэ тай 
спец гру пы, якой уда ло ся ўста ля ваць цес ныя су вя зі 
з мяс цо вы мі пад поль шчы ка мі.

Да чэр ве ня 1943 го да па ста ян ныя за дан ні і асоб-
ныя да ру чэн ні спец гру пы С.І. Ка зан ца ва вы кон ва-
лі мін скія пад поль шчы кі З.З. Га ло, А.І. Ада мо віч, 
О.О. Мас лоў скі, В.І. Шыш кін, А.М. Кроўз — уся го 
ка ля двац ца ці ча ла век. У да лей шым коль касць па-
тры ё таў па вя лі чы ла ся больш чым у ча ты ры ра зы. 
Гэ тыя лю дзі зда бы ва лі ін фар ма цыю па лі тыч на га, 
эка на міч на га і ва ен на га ха рак та ру, атрым лі ва-
лі звест кі, якія да ты чы лі ся пад рыў ной дзей нас ці 
мяс цо вых ка ла ба ра цы я ніс таў, вы кон ва лі і ін шыя 
за дан ні Цэнт ра.

Ана толь Кроўз, пра цу ю чы пры бі раль шчы кам 
па мяш кан няў, змог, згод на з за дан нем Ка зан ца ва, 
пра нес ці 6 маг ніт ных мін для ажыц цяў лен ня ды вер-
сіі ў драў ля ным ба ра ку, дзе быў склад тра фей ных 
бо еп ры па саў. На жаль, з пры чы ны ма ла душ нас ці 
ад на го з чле наў пад поль най гру пы ак цыя са рва-
ла ся, і Ана толь, як і ўся яго сям'я, быў схоп ле ны 
СД. Вы ра та ва ла толь кі тое, што мін пры ім не ака-
за ла ся...

Юна му Ана то лю Кроў зу па «поў най пра гра-
ме» да вя ло ся «азна ё міц ца» з ме та да мі кры ва вых 
до пы таў «мяс ні коў» са сма лен скай СД і аса біс-
та яе шэ фа Ал фер чы ка. Праз га ды ён ус па мі наў: 
«...Мя не арыш та ва лі ўве ча ры 30 ліс та па да 1943 
го да, ка лі я прый шоў да до му з пра цы. Акра мя гес-
та паў цаў, там зна хо дзіў ся і нех та Баг да ноў скі, які 
жыў з на мі ў ад ной ка му наль най ква тэ ры. Бі лі мя не 

доў га і ме та дыч на, а по тым на паў жы во га кі ну лі ў 
агуль ную ка ме ру сма лен скай СД, якая зна хо дзі ла-
ся ў до ме 17 па ву лі цы Аст роў ска га. Там я і су стрэў-
ся са сва ёй цёт кай, А.П. Цы руль нік, Ве лік жа ні ным 
і Лю бай (так са ма су вяз ной)...

Ве лік жа нін быў моц на збі ты. Ён пад поўз да мя-
не і ска заў, што яго сха пі лі яшчэ 28 ліс та па да. 
Ка та ван няў ён не вы тры маў і вы даў усіх нас (ка го 
ве даў) гес та паў цам. Ве лік жа нін так са ма рас ка заў 
ім, дзе сха ва на ўзрыў чат ка, якую ён мне пе ра да-
ваў (я не як яму ка заў, дзе яна спа чат ку бы ла мной 
сха ва на, але по тым я яе ўсё ж пе ра ха ваў). Нем цам, 
у вы ні ку, уда ло ся «рас кру ціць» амаль увесь «лан-
цу жок». Ня ма ла бы ло ў нас пра ма шак. У вы ні ку 
ча го па цяр пе лі 64 ча ла ве кі.

На на ступ ным до пы це, пас ля та го, як я зноў 
не пры знаў ся гес та паў цам, дзе сха ваў мі ны, яны 
вы бі лі мне ру ка ят кай піс та ле та ўсе пя рэд нія зу-
бы. Пас ля ча го бы лі тур ма СД (ка ме ра 88), за тым 
канц ла гер на ву лі цы Шы ро кай. Жы вот у мя не быў 
пе ра пя ра за ны ма ёй цёт кай роз ны мі ану ча мі, каб 
пас ля ўсіх ка та ван няў скрозь ад кры тую ра ну, на-
не се ную пад час до пы ту шты ком, не вы ва лі лі ся мае 
вант ро бы. Як я вы жыў — сам не ра зу мею...

Дзён праз 15 нас за гна лі ў ва го ны і амаль два 
тыд ні вез лі на за хад. Так мы апы ну лі ся ў канц ла-
ге ры ў Фран цыі. Шмат ма іх та ва ры шаў па мер ла 
па да ро зе ад го ла ду. З ва го наў нас вы цяг ва лі, як 
дро вы. Ве лік жа ні на ў тым пек ле не бы ло. За тое 
там я су стрэў Ула дзі мі ра Труш ко, які пра во дзіў са 
мной ін струк таж па за рад цы і ўста ноў цы маг ніт ных 
мін (яго Ве лік жа нін так са ма вы даў)...

У ла ге ры ўсіх нас вы ка рыс тоў ва лі на пры му со-
вых пра цах. Умо вы бы лі не ча ла ве чыя, а жа дан-
не ад но — вы жыць і вяр нуц ца да до му. У ноч на 
8 ве рас ня 1944 го да з да па мо гай ахоў ні каў з лі ку 
бель гій цаў нам (уся го 26 ча ла век) уда ло ся ўця чы. 
По тым ха ва лі ся ў штоль нях цэ мент на га за во да. 
Праз два дні нас вы зва лі лі вой скі са юз ні каў СССР 
па ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі»...

Амаль праз со рак га доў у «Аса біс тым ліст ку па 
ўлі ку пар ты зан скіх кад раў» ад 18.12.1982 го да за 
под пі сам бы ло га ка ман дзі ра пар ты зан скай бры-
га ды «Жа ляз няк» ге не рал-ма ё ра ў ад стаў цы І.Ф. 

Ціт ко ва бы ло на пі са на: «...Кроўз 
Ана толь Мі хай ла віч, су вяз ны пад-
поль най гру пы, з 10 снеж ня 1942 
го да па 30 ліс та па да 1943 го да 
— член бры га ды «Жа ляз няк». 
Ува хо дзіў у склад раз вед валь най 
гру пы ма ё ра Ка зан ца ва Сця па-
на Іва на ві ча і Труш ко Ула дзі мі ра 
Паў ла ві ча. Гру па вя ла раз вед-
валь на-ды вер сій ную пра цу па 
г. Мін ску. Сам Кроўз А.М. аса біс та 

ўдзель ні чаў у да стаў цы ўзрыў чат кі пры мі ні ра ван ні 
ня мец ка га скла да. У су вя зі з пра ва лам пад пол-
ля быў рэ прэ са ва ны і ад праў ле ны ў фа шысц кую 
Гер ма нію.

...Сам Кроўз А.М. быў цям лі вым хлоп цам. Пад-
лет кам пры маў ак тыў ны ўдзел ра зам з да рос лы мі 
ў пар ты зан скіх дзе ян нях. На до пы тах па во дзіў ся-
бе доб ра, што да ло яму маг чы масць па збег нуць 
па ка ран ня смер цю. Не каль кі га доў зна хо дзіў ся ў 
ня мец кім канц ла ге ры ў Фран цыі. У спі сах бры га ды 
«Жа ляз няк» зна чыў ся за гі ну лым».

І гэ тая ака ліч насць доў гія га ды ады гры ва ла 
не га тыў ную ро лю ў пас ля ва ен ным лё се Ана то ля 
Кроў за. Мёрт ва му ж ні чо га не трэ ба. А свед кі 
і ві да воч цы пад поль най ба раць бы рас се я лі ся 
па бяз меж ных пра сто рах СССР, а то і зу сім 
за гі ну лі ў тыя страш ныя га ды. Ана толь прай-
шоў пас ля ва ен ную філь тра цыю як ма ла лет ні 
вя зень фа шысц кіх канц ла ге раў. А жыц цё пра-
цяг ва ла ся...

І толь кі ў 2004 го дзе ра шэн нем Ка мі сіі па спра-
вах бы лых пар ты зан і пад поль шчы каў пры Са ве це 
Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана толь Мі хай ла віч 
Кроўз быў пры зна ны ўдзель ні кам пар ты зан ска га 
ру ху. Доў гія пас ля ва ен ныя га ды ён пра ца ваў на 
Мін скім за вод зе вы лі чаль най тэх ні кі, зай ма ю чы 
па са ду стар ша га ін жы не ра, жыў сціп ла і год на. 
Стаў за слу жа ным пра цаў ні ком пра мыс ло вас ці 
БССР, быў уда сто е ны ўра да вых уз на га род Рэс-
пуб лі кі В'ет нам, Бал гар скай На род най Рэс пуб лі-
кі, Га на ро вай гра ма ты Вяр хоў на га Са ве та БССР. 
Спра вяд лі васць у вы ні ку пе ра маг ла. Вян цом яе 
ста ла ўру чэн не Ана то лю Мі хай ла ві чу па свед чан ня 
пар ты за на. Так бы ла на пі са на яшчэ ад на ста рон ка 
гіс то рыі ча соў аку па цыі Мін ска. А коль кі іх яшчэ не-
вя до мых ча ла ве чых лё саў — са праўд ных ста ро нак 
на шай па мя ці, якія не аб ход на на пі саць і за ха ваць 
для на шчад каў...

Мі ка лай СМІР НОЎ

�

АЛЬ МА-МА ТАР 
ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПРА ПАР ШЧЫ КАЎ

Сал дац кая ста ло вая — ад но з лю бi мых мес цаў кур сан таў.

Ра зам з хлоп ца мi ар мей скую аз бу ку ў 72-м аб' яд на ным 
ву чэб ным цэнт ры спа сцi га юць дзяў ча ты.

Лёс ча ла ве каЛёс ча ла ве ка  ��

МІН СКАЕ ПАД ПОЛ ЛЕ. 
«НЯ ГУЧ НАЯ ГІС ТО РЫЯ»...

І ВУ ЧАЦЬ СУМЛЕННА, 
І ПА ЛІ ВА НЕ ПРО СЯЦЬ

Ма ёй ба бу лі 83 га ды. Мне вель мі ці ка ва слу хаць 
яе ўспа мі ны пра сваё дзя цін ства, ма ла досць. Ба-
бу лі бы ло 11, ка лі па ча ла ся вай на, і яна пом ніць 
шмат з та го, што ад бы ва ла ся та ды. «У ся ле ўжо 
чу лі, што ідуць нем цы, глу мяц ца з лю дзей, рас-
стрэль ва юць, па ляць ха ты. Нем цы ў на шай вёс цы 
вя лі кай шко ды не ра бі лі. Ула саў цы най горш за 
ўсіх з лю дзей здзе ка ва лі ся. А яшчэ да ста ва ла ся 
ад па лі ца яў. За бі ра лі ўсё, што ба чы лі, вы да ва лі 
тых, хто пай шоў у пар ты за ны. Так рас стра ля лі 
сям'ю До ра хаў. Усіх — і ма лых, і ста рых.

У вёс цы на шай жы лі ў той час тры сям'і яў рэ яў. Гэ-
тых лю дзей нем цы зні шча лі. Не мі ну ла злая до ля сем'і 
Яў рэ ме ля, Оша ра і Бэр ка. Ад ной чы муж чын, што бы лі 
ў вёс цы, нем цы не ку ды па гна лі. А ве ча рам баць ка рас-

ка заў, што тыя ка па лі яму. Ту ды са гна лі яў рэ яў з на шай 
вёс кі і з Га рад ка, дзе і рас стра ля лі. Тым жа муж чы нам 
за га да лі і за коп ваць. Толь кі ад на дзяў чын ка ней кім чы-
нам за ста ла ся жы вая. Не каль кі дзён яна ха ва ла ся ў 
стаж ку за ся лом. Пры хо дзі ла двой чы і да нас, ма ці ёй 
па ес ці дасць, і яна зноў ха ва ец ца. Прый шоў ад ной чы 
су сед, ды ка жа: «По ля (маю пра ба бу лю зва лі Пе ла гея), 
не ры зы куй. Як да ве да ец ца хто — усю сям'ю рас стра-
ля юць». Праз ней кі час нем цы тую дзяў чын ку ўсё ж 
знай шлі і за бі лі.

«Вя до ма, страш на бы ло. Тры ча ла ве кі з на шай сям'і 
ў Гер ма нію вы вез лі. Там у гас па да роў слу жы лі, роз ную 
ра бо ту вы кон ва лі, пас ля вай ны вяр ну лі ся. А па лі цаі, як 
нем цы ады хо дзі лі, з імі пай шлі, ды там, у Гер ма ніі, і за-
ста лі ся: ба я лі ся помс ты люд ской». Ба бу ля за дум ва ец ца і 
да дае: — «Не дай Бо жа, вам, дзе ці, пе ра жыць тое...».

Гэ та, вя до ма, не ўсё, што рас каз вае ба бу ля мне пра 
вай ну. Рас каз яе кра нае да глы бі ні ду шы. Я ўяў ляю яе, 
ма лень кую дзяў чын ку, і та го нем ца, з аў та ма там, што 
спа кой на стра ляе ў ма лое дзі ця. Я ўяў ляю, як яна есць тую 
скі бач ку хле ба, што дае ёй ма ці, і ся бе — ка лі кож ны дзень 
мож на ес ці роз ныя пры сма кі. Ро біц ца страш на і ба лю ча. 
Ба лю ча і крыўд на за сваё па ка лен не. Мы не ве да ем жа хаў 
вай ны, не ве да ем го ла ду. Чарс цве ем, на шы ду шы пус це-
юць ад рас ко шы, усе да ступ нас ці. Коль кі лю дзей за гі ну ла, 
каб мы жы лі і ра да ва лі ся! А ця пер я на ват не ўпэў не ны, ці 
змо жа на ша мо ладзь так са ма ах вяр на аба ра няць сваю 
Ра дзі му. Спа дзя ю ся, што я па мы ля ю ся!

Іван АКУ ЛІЧ, 
вучань Ра мель скай СШ Сто лін ска га ра ё на

�

Кон курсКон курс  �� ЯЕ ВАЙ НА

Ка ні ку лы ко ле ру ха кіКа ні ку лы ко ле ру ха кі  �� ШКОЛЬ НІ КІ ШКОЛЬ НІ КІ 
АД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ У... КАЗАРМАХАД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ У... КАЗАРМАХ

Ле та... Па ра ад па чын ку. А для 
на ву чэн цаў ва ен на-па тры я-
тыч ных і ка дэц кіх кла саў гэ та 
яшчэ і час пра дэ ман стра ваць 
доб рае ве дан не ва ен ных 
дыс цып лін, па ка заць фі зіч-
ную пад рых тоў ку і пра явіць 
ба я вы ка манд ны дух.

Што та кое ка та ван ні 
ў тур ме СД, 
якая раз мя шча ла ся аку рат 
на су праць бу дын ка 
До ма ўра да, Ана толь Кроўз 
зве даў на са бе. І гэ та ні ко лі 
не за бу дзец ца...

Кі раў нік за ня ткаў ма ёр 
за па су Ва ле рый ЛУЧ КО 

тлу ма чыць кур сан там 
па ра дак дзе ян няў за 

ры ча га мі кі ра ван ня 
трэ на жо ра ТБ-675.


