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ПЛАЦДАРМ
АЛЬМА-МАТАР
ДЛЯ БУДУЧЫХ ПРАПАРШЧЫКАЎ

(Заканчэнне.
Пачатак на 3-й стар.)
5 месяцаў i 720 вучэбных гадзiн. Столькi займае навучальны
працэс будучых курсантаў. Гэтая
вучэбная часць адрознiваецца ад
iншых устаноў не толькi тым, што
навучэнцы жывуць у казармах,
выконваюць артыкулы воiнскiх
статутаў, пакiдаюць часць толькi
праз адпускныя бiлеты, але i праграмай выкладання. Цяперашнiя
курсанты прыбылi да нас у той
час, калi студэнты звычайных
ВНУ яшчэ толькi рыхтавалiся да
экзаменаў. Iспыты будучых прапаршчыкаў чакаюцца восенню.
— У нашай школе вывучаюць
як спецыяльныя, так i агульнавайсковыя дысцыплiны. А гэта
страявая, фiзiчная i агнявая падрыхтоўка, ваенная тапаграфiя,
— тлумачыць сiстэму выкладання намеснiк начальнiка школы
— начальнiк вучэбнага аддзялення, гвардыi падпалкоўнiк
Вiталь САЧКО. — Вынiкам вучо бы з'яўля юц ца вы пуск ныя
экзамены, згодна з вучэбнай
праграмай: курсанты цягнуць
бiлеты з трыма тэарэтычнымi
пытаннямi i адказваюць вусна.
А калi патрабуе праграма, прыходзiцца здаваць i адпаведныя
нарматывы.
...У 11:40 у мясцовым вучэбным корпусе абвяшчаюць дваццацiхвiлiнны перапынак. Нехта
перагаворваецца, курыць каля
ўвахода з сябрамi. Сярод навучэнцаў у камуфляжнай форме
шмат рэзервiс таў, якiя праходзяць у ШПП вучэбныя зборы i
напрыканцы службы атрымаюць
званне прапаршчыка запасу.
— Для мяне тут усё новае, а
таму вельмi цiкавае, — расказвае малодшы сяржант Алена
ЗЯНКОВА.
Адметна, што Алена ў армii
пяты месяц. Прыйшла вучыцца
ў школу, калi ёй споўнiлася 34.
Але пра гэта кажа лёгка i проста,
з усмешкай: маўляў, ужо даўно
хацела трапiць у армiю i яе жа-

данне нарэшце ажыццявiлася.
— У мяне ў сям'i ўсе вайскоўцы, — дадае Алена. — I ў маiм
выбары сям'я мне дапамагла,
паставiлася з паразуменнем.
Вучыцца цiкава. Хлопцы тут,
безумоўна, на дзяўчат увагу
звяртаюць, але кожнаму сваё.
Я прыйшла сюды атрымлiваць
спецыяльнасць.
На жаль, нiякiх патуранняў
для дзяўчат тут не iснуе. Трэба
страляць з аўтамата — значыць,
будзе дзяўчына страляць! Усё
насамрэч па-сапраўднаму.
— Жан чы ны вы кон ва юць
амаль усе нарматывы, якiя павiнны ведаць мужчыны-ваеннаслужачыя, — апярэджвае маё
пытанне гвардыі старшы лейтэнант Людмiла ПАДУПЕЙКА.
— У iх ёсць абавязковыя стрэльбы на палiгоне, кiданне баявой
гранаты. Зразумела, ёсць тыя,
хто напачатку палохаецца зброi,
хвалюецца. Але пасля шэрагу
трэнiровачных заняткаў усе выконваюць нарматывы, а нехта

 Лёс чалавека

МІНСКАЕ ПАДПОЛЛЕ.
«НЯГУЧНАЯ ГІСТОРЫЯ»...

Салдацкая сталовая — адно з любiмых месцаў курсантаў.

Разам з хлопцамi армейскую азбуку ў 72-м аб'яднаным
вучэбным цэнтры спасцiгаюць дзяўчаты.

 Конкурс

8 жніўня 2013 г.

У архітэктурны ансамбль сучаснай плошчы
Парыжскай Камуны і вуліцы М. Багдановіча
ў сталіцы Беларусі арганічна ўваходзіць будынак Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча — тварэнне вядомага беларускага
дойліда Георгія Заборскага. Аднак нямногія
памятаюць, што ў гэтых старадаўніх сценах
у гады Вялікай Айчыннай вайны дзейнічалі
мінскія падпольшчыкі...

нават пасля просiць яшчэ дадаткова кiнуць гранату.
Што тычыцца вайсковай дысцыплiны, курсанты, як лiчыць
гвардыi падпалкоўнiк Баранскi,
разумеюць, дзе знаходзяцца i
навошта сюда прыехалi. Праўда,
ёсць адзiнкi, з кiм прыходзiцца
падчас навучання развiтацца.
— Мы маем права адлiчыць
са школы курсанта з-за дысцыплiнарнай правiннасцi. Кожны сам
выбiрае свой шлях. I я нiколi не
ўтойваў таго, што кагосьцi прыйдзецца адлiчыць. Акрамя таго,
ёсць палажэнне, згодна з якiм
вайсковая часць павiнна ацэньваць спецыялiстаў пасля вяртання
з вучобы, даслаць водгук наконт
якасцi падрыхтоўкi. А вось водгукi
да нас прыходзяць пазiтыўныя.
Адзiн з такiх мэтанакiраваных
навучэнцаў — старшы сяржант
Аляксандр Грэцкi, якi прыбыў у
ШПП з 103-й асобнай мабiльнай
брыгады (г. Вiцебск). Кажа, што

пра школу прапаршчыкаў ведаў
даўно, бачыць для сябе вучобу
як яшчэ адзiн крок наперад у
службе.
— Прапаршчык — гэта для
мяне i гонар, i званне, з якiм я
збiраюся звязаць сваё будучае
жыццё, — шчыра прызнаецца
старшы сяржант Аляксандр
ГРЭЦКI.
Вiдавочна, што патрабаваць
ад хлопцаў той самаахвярнасцi
вядомага прапаршчыка з Печаў
Дзмiтрыя Халмiна, якi ўсё жыццё
аддаў службе ў войску, будзе
наiўна. Аднак, калi чуеш у словах маладых ваеннаслужачых
армейскi патрыятызм, гонар за
званне, хочацца, каб гэта не было бравадай. Каб тыя хлопцы i
дзяўчаты знайшлi сябе ў службе, сталi добрымi спецыялiстамi
сваёй справы.
Тарас ШЧЫРЫ.
Фота Надзеi БУЖАН.
г. Барысаў

ЯЕ ВАЙНА

Маёй бабулі 83 гады. Мне вельмі цікава слухаць
яе ўспаміны пра сваё дзяцінства, маладосць. Бабулі было 11, калі пачалася вайна, і яна помніць
шмат з таго, што адбывалася тады. «У сяле ўжо
чулі, што ідуць немцы, глумяцца з людзей, расстрэльваюць, паляць хаты. Немцы ў нашай вёсцы
вялікай шкоды не рабілі. Уласаўцы найгорш за
ўсіх з людзей здзекаваліся. А яшчэ даставалася
ад паліцаяў. Забіралі ўсё, што бачылі, выдавалі
тых, хто пайшоў у партызаны. Так расстралялі
сям'ю Дорахаў. Усіх — і малых, і старых.
У вёсцы нашай жылі ў той час тры сям'і яўрэяў. Гэтых людзей немцы знішчалі. Не мінула злая доля сем'і
Яўрэмеля, Ошара і Бэрка. Аднойчы мужчын, што былі
ў вёсцы, немцы некуды пагналі. А вечарам бацька рас-

казаў, што тыя капалі яму. Туды сагналі яўрэяў з нашай
вёскі і з Гарадка, дзе і расстралялі. Тым жа мужчынам
загадалі і закопваць. Толькі адна дзяўчынка нейкім чынам засталася жывая. Некалькі дзён яна хавалася ў
стажку за сялом. Прыходзіла двойчы і да нас, маці ёй
паесці дасць, і яна зноў хаваецца. Прыйшоў аднойчы
сусед, ды кажа: «Поля (маю прабабулю звалі Пелагея),
не рызыкуй. Як даведаецца хто — усю сям'ю расстраляюць». Праз нейкі час немцы тую дзяўчынку ўсё ж
знайшлі і забілі.
«Вядома, страшна было. Тры чалавекі з нашай сям'і
ў Германію вывезлі. Там у гаспадароў служылі, розную
работу выконвалі, пасля вайны вярнуліся. А паліцаі, як
немцы адыходзілі, з імі пайшлі, ды там, у Германіі, і засталіся: баяліся помсты людской». Бабуля задумваецца і
дадае: — «Не дай Божа, вам, дзеці, перажыць тое...».

Гэта, вядома, не ўсё, што расказвае бабуля мне пра
вайну. Расказ яе кранае да глыбіні душы. Я ўяўляю яе,
маленькую дзяўчынку, і таго немца, з аўтаматам, што
спакойна страляе ў малое дзіця. Я ўяўляю, як яна есць тую
скібачку хлеба, што дае ёй маці, і сябе — калі кожны дзень
можна есці розныя прысмакі. Робіцца страшна і балюча.
Балюча і крыўдна за сваё пакаленне. Мы не ведаем жахаў
вайны, не ведаем голаду. Чарсцвеем, нашы душы пусцеюць ад раскошы, уседаступнасці. Колькі людзей загінула,
каб мы жылі і радаваліся! А цяпер я нават не ўпэўнены, ці
зможа наша моладзь так самаахвярна абараняць сваю
Радзіму. Спадзяюся, што я памыляюся!
Іван АКУЛІЧ,
вучань Рамельскай СШ Столінскага раёна



 Канікулы колеру хакі
Лета... Пара адпачынку. А для
навучэнцаў ваенна-патрыятычных і кадэцкіх класаў гэта
яшчэ і час прадэманстраваць
добрае веданне ваенных
дысцыплін, паказаць фізічную падрыхтоўку і праявіць
баявы камандны дух.
Такую магчымасць вось ужо
як 10 гадоў запар прадастаўляюць школьнікам Мініс тэрства
абароны і Міністэрства адукацыі. За гэты час у аналагічных
летніках пабывала больш за 100
тысяч юнакоў і дзяўчат.
У адзін з такіх летнікаў патрапіў карэспандэнт «Звязды» і апынуўся... у 72-м гвардзейскім аб'яднаным вучэбным цэнтры падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў, што ў Печах,
каля Барысава. Адным словам, у
арміі. І летнік тут амаль армейскі
— абаронча-спартыўны.
— У цэнтры створаны ўсе ўмовы для таго, каб падлеткі маглі
праявіць свае ваенна-спартыўныя
навыкі, пазнаёміцца з жыццём і
бытам ваеннаслужачых, — зазначае начальнік летніка, загадчык
аддзела патрыятычнага выхавання Рэспубліканскага цэнтра
турызму і краязнаўства навучэнскай моладзі Ірына ПЯТРОВІЧ.
— З 2008 года тут пабывала каля
700 дзяцей. Сёлета тут адпачывае
крыху больш за 100 чалавек з усіх
рэгіёнаў Беларусі. Прычым, каб
патрапіць у лагер, неабавязкова
быць кадэтам. Дастаткова прос-

ШКОЛЬНІКІ
АДПАЧЫВАЮЦЬ У... КАЗАРМАХ

та наведваць факультатыўныя
заняткі ці аматарскія гурткі ваенна-патрыятычнага кірунку.
На працягу дзевяці дзён
хлопцы і дзяўчаты жылі амаль
у армейскіх умовах. Пад'ём —
у 7.30, адбой — у 22.00. Толькі з харчаваннем ім пашанцавала больш, чым звычайным
вайскоўцам: кармілі 5 разоў на
дзень. За гэты час пазнаёміліся з гісторыяй вайсковай часці,
убачылі сапраўднае ўзбраенне і
ваенную тэхніку, наведалі заняткі па пачатковай ваеннай падрыхтоўцы.
— На маю думку гэты
летнік — своеасаблівая
школа жыцця, школа выжывання, школа мужнасці, — лічыць Ірына Пятровіч. — Сучасныя дзеці
маюць усё: утульную кватэру, гарачую і халодную
ваду, тэлефон, прыгатаваную ежу. А тут было
інакш. Вядома, у летніку
ўсё не па-спартанску, але
ёсць пэўныя цяжкасці, якія
неабходна пераадолець.
Галоўнай падзеяй для
ўдзельнікаў летніка стала ваенна-патрыятычная
гульня «Зарніца». Каманды па 15 чалавек з 6 абласцей і сталіцы павінны

доўга і метадычна, а потым напаўжывога кінулі ў
агульную камеру смаленскай СД, якая знаходзілася ў доме 17 па вуліцы Астроўскага. Там я і сустрэўся са сваёй цёткай, А.П. Цырульнік, Велікжаніным
і Любай (таксама сувязной)...
Велікжанін быў моцна збіты. Ён падпоўз да мяне і сказаў, што яго схапілі яшчэ 28 лістапада.
Катаванняў ён не вытрымаў і выдаў усіх нас (каго
ведаў) гестапаўцам. Велікжанін таксама расказаў
ім, дзе схавана ўзрыўчатка, якую ён мне перадаАрхітэктар Георгій Заборскі ўспамінаў: «...На ваў (я неяк яму казаў, дзе яна спачатку была мной
месцы цяперашняга сувораўскага вучылішча ста- схавана, але потым я яе ўсё ж перахаваў). Немцам,
яла (яна згарэла падчас Вялікай Айчыннай вай- у выніку, удалося «раскруціць» амаль увесь «ланны) чатырохпавярховая каробка. Калісьці гэта быў цужок». Нямала было ў нас прамашак. У выніку
двухпавярховы будынак, які выкарыстоўваўся як чаго пацярпелі 64 чалавекі.
жылы дом (незадоўга да вайны надбудавалі яшчэ
На наступным допыце, пасля таго, як я зноў
два паверхі). Па рашэнні ўрада, згарэлая каробка не прызнаўся гестапаўцам, дзе схаваў міны, яны
падлягала аднаўленню і рэканструкцыі пад будынак выбілі мне рукаяткай пісталета ўсе пярэднія зуМінскага сувораўскага ваеннага вучылішча»...
бы. Пасля чаго былі турма СД (камера 88), затым
Сапраўды, падчас адступлення ў ліпені 1944 канцлагер на вуліцы Шырокай. Жывот у мяне быў
года акупанты палілі і знішчалі ўсё, што маглі. Па- перапяразаны маёй цёткай рознымі анучамі, каб
водле звестак савецкай разведкі, у вайну ў будын- пасля ўсіх катаванняў скрозь адкрытую рану, наку размяшчаліся склады падраздзяленняў паліцыі несеную падчас допыту штыком, не вываліліся мае
бяспекі, гаспадарчай часці СС і некалькі кватэр вантробы. Як я выжыў — сам не разумею...
чыноў акупацыйнай адміністрацыі. У падвале, які
Дзён праз 15 нас загналі ў вагоны і амаль два
захаваўся і да нашых дзён, былі прадуктовыя і рэ- тыдні везлі на захад. Так мы апынуліся ў канцлачавыя склады. У двары размяшчаўся барак-склад геры ў Францыі. Шмат маіх таварышаў памерла
трафейных артылерыйскіх боепрыпасаў. І што гэта па дарозе ад голаду. З вагонаў нас выцягвалі, як
стала вядома савецкай разведцы, самае непа- дровы. Велікжаніна ў тым пекле не было. Затое
срэднае дачыненне меў юны мінскі падпольшчык там я сустрэў Уладзіміра Трушко, які праводзіў са
Анатоль Кроўз.
мной інструктаж па зарадцы і ўстаноўцы магнітных
На шлях барацьбы з нацыстамі Анатоль Кроўз мін (яго Велікжанін таксама выдаў)...
ступіў свядома. І было яму тады ўсяго толькі 13
У лагеры ўсіх нас выкарыстоўвалі на прымусогадоў. Анатоль Міхайлавіч памятае, як шыбені- вых працах. Умовы былі нечалавечыя, а жаданцы стаялі тады ў Цэнтральным скверы каля Дома не адно — выжыць і вярнуцца дадому. У ноч на
афіцэраў, у раёнах Камароўскага, Чэрвенскага і 8 верасня 1944 года з дапамогай ахоўнікаў з ліку
Суражскага рынкаў. Як у адзіную шыбеніцу-гір- бельгійцаў нам (усяго 26 чалавек) удалося ўцячы.
лянду былі пераўтвораны пасля разгрому першага Потым хаваліся ў штольнях цэментнага завода.
саставу Мінскага падпольнага гаркама балконы Праз два дні нас вызвалілі войскі саюзнікаў СССР
гасцініцы «Беларусь». А што такое катаванні ў тур- па антыгітлераўскай кааліцыі»...
ме СД, якая размяшчалася акурат насупраць буАмаль праз сорак гадоў у «Асабістым лістку па
дынка Дома ўрада, ён зведаў на сабе. І гэта ніколі ўліку партызанскіх кадраў» ад 18.12.1982 года за
не забудзецца...
подпісам былога камандзіра партызанскай брыА пачалося ўсё ў снежні 1942 года, калі Анатоль гады «Жалязняк» генерал-маёра ў адстаўцы І.Ф.
разам са сваёй цёткай М.А. Кроўз
Ціткова было напісана: «...Кроўз
(якая замяніла яму ў 1935 годзе Што такое катаванні
Анатоль Міхайлавіч, сувязны падмаці) і суседкай па кватэры А.П.
польнай групы, з 10 снежня 1942
ў
тур
ме
СД,
Цырульнік стаў членам адной з
года па 30 лістапада 1943 года
падпольных груп, якія дзейнічалі якая размяшчалася акурат
— член брыгады «Жалязняк».
ў акупаваным нацыстамі Мінску. насупраць будынка
Уваходзіў у склад разведвальнай
Жылі яны тады ў доме № 3 па Дома ўрада, Анатоль Кроўз
групы маёра Казанцава СцяпаУсходнім завулку.
на Іванавіча і Трушко Уладзіміра
Першапачаткова ён займаў- зведаў на сабе. І гэта ніколі
Паўлавіча. Група вяла разведся распаўсюджваннем лістовак, не забудзецца...
валь на-ды вер сій ную пра цу па
якія атрымліваў ад партызан ва
г. Мінску. Сам Кроўз А.М. асабіста
ўмоўленым месцы паблізу Тэатра
ўдзельнічаў у дастаўцы ўзрыўчаткі пры мініраванні
оперы і балета праз абсталяваны там тайнік. Усім нямецкага склада. У сувязі з правалам падполасновам канспірацыі і выжывання юнаму падполь- ля быў рэпрэсаваны і адпраўлены ў фашысцкую
шчыку прыходзілася вучыцца літаральна на хаду. Германію.
Наперадзе Анатоля чакалі іншыя, больш рызыкоў...Сам Кроўз А.М. быў цямлівым хлопцам. Падныя і небяспечныя баявыя справы...
леткам прымаў актыўны ўдзел разам з дарослымі
У сакавіку 1943 года маёр-пагранічнік Сцяпан ў партызанскіх дзеяннях. На допытах паводзіў сяКазанцаў быў дэсантаваны на чале спецгрупы «Ар- бе добра, што дало яму магчымасць пазбегнуць
тур» непадалёк ад Мінска.
пакарання смерцю. Некалькі гадоў знаходзіўся ў
Гісторыя будынка Мінскага СВВ непасрэдна звя- нямецкім канцлагеры ў Францыі. У спісах брыгады
зана з разведвальна-дыверсійнай дзейнасцю гэтай «Жалязняк» значыўся загінулым».
спецгрупы, якой удалося ўсталяваць цесныя сувязі
І гэ тая акалічнасць доўгія гады адыгрыва ла
з мясцовымі падпольшчыкамі.
негатыўную ролю ў пасляваенным лёсе Анатоля
Да чэрвеня 1943 года пастаянныя заданні і асоб- Кроўза. Мёртваму ж нічога не трэба. А сведкі
ныя даручэнні спецгрупы С.І. Казанцава выконва- і ві да воч цы пад поль най ба раць бы рас се я лі ся
лі мінскія падпольшчыкі З.З. Гало, А.І. Адамовіч, па бяз меж ных пра сто рах СССР, а то і зу сім
О.О. Маслоўскі, В.І. Шышкін, А.М. Кроўз — усяго за гі нулі ў тыя страш ныя га ды. Ана толь прайкаля дваццаці чалавек. У далейшым колькасць па- шоў пас ля ва ен ную фільтра цыю як ма ла лет ні
трыётаў павялічылася больш чым у чатыры разы. вязень фа шысцкіх канц лагераў. А жыццё праГэтыя людзі здабывалі інфармацыю палітычнага, цяг вала ся...
эканамічнага і ваеннага харак тару, атрымліваІ толькі ў 2004 годзе рашэннем Камісіі па спралі звесткі, якія датычыліся падрыўной дзейнасці вах былых партызан і падпольшчыкаў пры Савеце
мясцовых калабарацыяністаў, выконвалі і іншыя Міністраў Рэспублікі Беларусь Анатоль Міхайлавіч
заданні Цэнтра.
Кроўз быў прызнаны ўдзельнікам партызанскага
Анатоль Кроўз, працуючы прыбіральшчыкам
руху. Доўгія пасляваенныя гады ён працаваў на
памяшканняў, змог, згодна з заданнем Казанцава,
Мінскім заводзе вылічальнай тэхнікі, займаючы
пранесці 6 магнітных мін для ажыццяўлення дыверпасаду старшага інжынера, жыў сціпла і годна.
сіі ў драўляным бараку, дзе быў склад трафейных
Стаў заслу жаным працаўніком прамысловасці
боепрыпасаў. На жаль, з прычыны маладушнасці
БССР, быў удастоены ўрадавых узнагарод Рэсаднаго з членаў падпольнай групы акцыя сарвапублікі В'етнам, Балгарскай Народнай Рэспублілася, і Анатоль, як і ўся яго сям'я, быў схоплены
кі, Ганаровай граматы Вярхоўнага Савета БССР.
СД. Выратавала толькі тое, што мін пры ім не акаСправядлівасць у выніку перамагла. Вянцом яе
залася...
стала ўручэнне Анатолю Міхайлавічу пасведчання
Юнаму Анатолю Кроўзу па «поўнай праграпартызана. Так была напісана яшчэ адна старонка
ме» давялося «азнаёміцца» з метадамі крывавых
гісторыі часоў акупацыі Мінска. А колькі іх яшчэ недопытаў «мяснікоў» са смаленскай СД і асабісвядомых чалавечых лёсаў — сапраўдных старонак
та яе шэфа Алферчыка. Праз гады ён успамінаў:
нашай памяці, якія неабходна напісаць і захаваць
«...Мяне арыштавалі ўвечары 30 лістапада 1943
для нашчадкаў...
года, калі я прыйшоў дадому з працы. Акрамя гесМікалай СМІРНОЎ
тапаўцаў, там знаходзіўся і нехта Багданоўскі, які
жыў з намі ў адной камунальнай кватэры. Білі мяне


І ВУЧАЦЬ СУМЛЕННА,
І ПАЛІВА НЕ ПРОСЯЦЬ
былі паказаць тое, як яны
засвоілі ваенную навуку,
і прадэманстраваць сваю
фізічную падрыхтоўку. Эстафета прадугледжвала 17
этапаў. Юнакі і дзяўчаты
скакалі цераз акопы, пераадольвалі паласу перашкод і лабірынт, «размініравалі» ўчастак мясцовасці, праводзілі зборку-разборку аўтамата, «кідалі»
гранаты, аказвалі першую
медыцынскую дапамогу...
Сапраўдная дарослая гульня! І перамагла ў ёй каманда Мінскай вобласці «Патрыёт» сярэдняй школы №
7 з Барысава. Другімі сталі
школьнікі з Брэста, трэцімі
— юнымя патрыёты з Гродна.
— Штогод я з задавальненнем
еду ў спартыўна-патрыятычны
летнік, — расказвае член каманды «Патрыёт» Мінскай вобласці
Яна ДУК. — Асабліва прыемна,
што небезвынікова: вось ужо другі
год запар наша каманда становіцца пераможцам у гульні «Зарніца».
І мой уклад тут таксама ёсць: я
разбіраю і збіраю аўтамат, складваю неабходныя вайскоўцу рэчы
ў спецыяльны мех, пераадольваю
акопы і лабірынт. Поспех каманды
— у яе згуртаванасці.
На маё пытанне, чым дзяўчат
прывабліваюць ваенна-патрыятычныя класы, дзяўчына адказала, што асабіста яна плануе
звязаць сваё жыццё з арміяй.

Падлеткі—народ творчы. Свае
здольнасці маглі яны праявіць і ў
летніку. Ды на конкурснай аснове.
У першы дзень кожная з каманд у
незвычайным фармаце расказала
пра сябе. Цікавыя атрымаліся «візіткі»! Пазней спявалі патрыятычныя песні, маршыравалі ў страі,
малявалі баявыя лісткі.
— Спартыўна-патрыятычныя
летнікі скіраваны на тое, каб задаволіць уласцівыя падлеткам
патрэбы з улікам іх інтарэсаў і актыўнасці, даць усё неабходнае, каб
яны ўвабралі ў сябе самыя лепшыя
чалавечыя якасці, — перакананы
памочнік міністра абароны па
ідэалагічнай рабоце ва Узброеных Сілах — начальнік галоўнага
ўпраўлення ідэалагічнай работы
Міністэрства абароны, генералмаёр Аляксандр ГУРА. — Не мы
павінны казаць аб эфектыўнасці
падобных летнікаў, а дзеці. А яны
з вялікім жаданнем імкнуцца сюды патрапіць. Існуе нават конкурс!
Гэта гаворыць аб многім: калі яны
такім чынам хочуць правесці летнія
канікулы — значыць гэта сапраўды
цікава. Тут жа прывіваюцца навыкі, неабходныя будучаму абаронцу Айчыны. Дастаткова сказаць,
што многія пасля спартыўна-патрыятычных летнікаў выказваюць
жаданне паступіць у ваенныя навучальныя ўстановы. А потым, між
іншым, паспяхова іх заканчваюць і
становяцца афіцэрамі.
Вераніка КАНЮТА.
Фота БЕЛТА.

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)
— Не чакаў, што трэнажор можа быць такім «жывым», — прызнаўся радавы Ігар Куцкоў. — Рухаючыся па віртуальнай «трасе», адчуваеш няроўнасці
мясцовасці, павароты і хуткасць «машыны». Увогуле, усё як у рэчаіснасці.
У перапынку гутару з начальнікам цыкла кіравання і тэхнічнай падрыхтоўкі маёрам Дзмітрыем
ДЗЁМЧАВЫМ. Яго меркаванне аб электронным
комплексе было адназначным: трэнажор добры і
карысць ад яго відавочная.
Кіраўнік заняткаў маёр
запасу Валерый ЛУЧКО
тлумачыць курсантам
парадак дзеянняў за
рычагамі кіравання
трэнажора ТБ-675.

— ТБ-543 максімальна набліжаны да ўмоў эксплуатацыі рэальнай тэхнікі, што дазваляе павысіць
якасць і эфектыўнасць навучання, скараціць час
падрыхтоўкі механікаў-кіроўцаў і аблегчыць працу
выкладчыцкага саставу. Ужо за некалькі планавых
заняткаў курсанты атрымліваюць нядрэнныя навыкі
ў кіраванні шматвосевай машынай.
Яшчэ адзін плюс электроннай сістэмы ў тым, што
тут можна на 100% кантраляваць навучанне курсантаў, чаго немагчыма зрабіць на рэальнай тэхніцы.
Наяўнасць на маніторы зваротнай сувязі дазваляе
інструктару своечасова выявіць індывідуальныя памылкі кожнага навучэнца і прымусіць выправіць іх,

паўторна адпрацаваўшы дзеянні па элементах.
Нельга не адзначыць і яшчэ адной істотнай вартасці электроннай распрацоўкі — гэта эканомія гаручага, мотарэсурсу і запчастак дарагой тэхнікі. Як
высветлілася, сапраўдны цягач МАЗ-543 з танкавым
рухавіком расходуе ад 125 да 170 літраў дызпаліва на
100 кіламетраў (у залежнасці ад загрузкі машыны і
ступені яе эксплуатацыі). Падлічана, што пры выкананні толькі пачатковага практыкавання за адзін «кружок»
па аўтадроме шматвосевая машына вучэбна-баявой
групы «з'ядае» больш чым сем літраў саляркі (а пры
адпрацоўцы пераадолення перашкод па элементах
гэтая сума падвойваецца). Літаральна некалькі хвілін спатрэбіліся вопытнаму афіцэру, каб на паперы
падлічыць рэальную эканомію гэтага трэнажора пры
навучанні 70 цяперашніх курсантаў за ўвесь перыяд
навучання. Яна склала... каля 17 тон дызельнага паліва. Нядрэнны вынік. А калі прыплюсаваць сюды яшчэ
расход масла, рамонт шматвосевай тэхнікі, кошт запасных частак? Не трэба быць вялікім матэматыкам,
каб зразумець, наколькі відавочная выгада такога
трэнажора. Дарэчы, за гадзіну працы ТБ-543 расходуе
ўсяго... каля трох кілават электраэнергіі. За гэты час
на ім паспеюць папрактыкавацца 8-9 навучэнцаў, што
ў два разы больш, чым было б на машыне.
Сярэдні гарантыйны тэрмін службы сучасных трэнажорных комплексаў — не менш як 10 гадоў, або
дзесяць тысяч гадзін эксплуатацыі. Матэматыка тут
простая. Можна лёгка падлічыць, за які тэрмін акупляюцца трэнажоры, калі вядома, што іх кошт роўны
сямі працэнтам ад кошту рэальнай ваеннай тэхнікі.
Безумоўна, нават такія сучасныя трэнажоры, якімі б дасканалымі яны ні былі, усё роўна не змогуць
замяніць палявую вывучку воінаў на «жывой» тэхніцы. Гэта як лётчыка нельга навучыць лятаць на
самалёце без рэальных фігур вышэйшага пілатажу.
Але практыкай даказана, што на пэўным этапе навучання будучых малодшых спецыялістаў (да 40%
вучэбных заняткаў) сёння немагчыма абысціся без
сучасных камп'ютарных тэхналогій.
Мікалай МАКАРЭВІЧ, фота аўтара.

