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У рам ках рэс пуб лi кан скай 
ак цыi на ву чэн скай мо ла дзi 
«Дзя куй сал да там Пе ра мо гi 
за тое, што не ве да ем вай-
ны» ў Бе ла рус кiм дзяр жаў-
ным му зеi гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны ад бы ла-
ся ўра чыс тая су стрэ ча пад 
сiм ва лiч най наз вай «Подз-
вiг вы зва лi це ляў за хоў ва-
ем веч на», пры све ча ная 
70-год дзю з па чат ку вы зва-
лен ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-
фа шысц кiх за хоп нi каў.

Па доб ныя ме ра пры ем ствы 
для на ву чэн цаў ся рэд няй шко-
лы № 83 iмя Жу ка ва г. Мiн ска 
— не рэд касць. Гра мад ска-
па тры я тыч нае вы ха ван не — 
адзiн з асноў ных кi рун каў 
дзей нас цi на ву чаль най уста-
но вы. Рэ гу ляр на школь нi каў 
на вед ва юць ве тэ ра ны Вя лi кай 
Ай чын най вай ны. Ня ма ла ме-

ра пры ем стваў iм пры свя ча юць 
i юныя па тры ё ты. На прык лад, 
з на го ды дня на ра джэн ня мар-
ша ла Жу ка ва ў шко ле пла ну-
ец ца пра вя дзен не ад кры тай 
кан фе рэн цыi «Асо ба ў гiс то рыi: 
Ге ор гiй Кан стан цi на вiч Жу каў. 
Яго ро ля ў пе ра лом ных бiт вах 
у пе ры яд Вя лi кай Ай чын най 
вай ны». Вы клад чы ка мi i вуч ня-
мi рас пра ца ва на элект рон ная 
гуль ня «Пе ра мо га». У шко ле 
ак тыў на пра цуе му зей ба я вой 
сла вы. На ват ар га нi зу юц ца эк-
скур сii да ве тэ ра наў Вя лi кай 
Ай чын най вай не, чые ўну кi i 
праў ну кi ву чац ца ў шко ле.

— Сён няш няя су стрэ ча — 
урок муж нас цi, — за зна чы ла 
на мес нiк ды рэк та ра па вы ха-
ваў чай ра бо це ся рэд няй шко-
лы № 83 iмя Жу ка ва г. Мiн ска 
Свят ла на КЛЯ БА НА ВА. — Зва-
рот да гiс то рыi, асаб лi ва да гiс-
то рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны 
i гiс то рыi яе ге ро яў, на строй вае 
дзя цей на больш глы бо кае ра-
зу мен не пры чын на-вы нi ко вых 
су вя зяў мi ну лых па дзей. Я заў-
сё ды iм ка жу, што не маг чы ма, 
не ве да ю чы мi ну ла га, ру хац ца 
ў бу ду чае.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА
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Не ка то ры час та му пад мас коў ны па лі гон 
Ала бі на з'яў ляў ся ме кай тан ка ва га май стэр-
ства. Леп шыя тан кіс ты з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Ка зах ста на і Ар ме ніі зма га лі ся тут за лі дэр-
ства ў гэ тай ва ен най пра фе сіі. З пер шых у 
све це між на род ных спа бор ніц тваў «Тан ка-
вы бія тлон» бе ла рус кая ка ман да вяр ну ла ся 
з 3-м мес цам і... з брон за вым тан кам.

Пер шым стаў тан ка вы экі паж з Ра сіі. Ся рэб ра-
ны ме даль да стаў ся тан кіс там з Ка зах ста на. Чац-
вёр тае мес ца — у ар мян скай дру жы ны.

Два экі па жы прад стаў ля лі на шу кра і ну на спа-
бор ніц твах. У асноў ны ўвай шлі тан кіс ты з 355-га 
гвар дзей ска га асоб на га тан ка ва га ба таль ё на 120-й 
гвар дзей скай асоб най ме ха ні за ва най бры га ды. Ро лю 
за па сных вы кон ва лі вай скоў цы з тан ка ва га ба таль ё на 
6-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га ды.

За дзень да спа бор ніц тваў бе ла рус кім тан кіс там 
да лі маг чы масць апра ба ваць да ру ча ную тэх ні ку, 
пра ехаць на тан ку Т-72 па марш ру це тра сы. Усе 
ма шы ны толь кі пры бы лі ў парк 2-й гвар дзей скай 
мо та страл ко вай ды ві зіі з ра монт на га за во да, іх 
пра бег скла даў не больш за 150 кі ла мет раў. Роз-
на ка ля ро выя тан кі бы лі ў вы дат ным тэх ніч ным 
ста не. Пас ля лё са ван ня бе ла ру сам да стаў ся танк 
жоў та га ко ле ру.

— Да са ма га апош ня га мо ман ту на ша ка ман да 
ўпэў не на тры ма ла ся на дру гім мес цы, — рас ка-
заў на вод чык-апе ра тар тан ка гвар дыі ра да вы 
Аляк сей КРАС НАП РО ШЫН. — Ад нак не абы-
шло ся без тэх ніч ных не па ла дак: пра ва ды тэ ле ка-
мер за бла кі ра ва лі аў та ма тыч ны 
ме ха нізм за ра джэн ня. У вы ні ку 
экі паж апы нуў ся на штраф ным 
кру зе. Час быў упу шча ны, і на ша 
ка ман да фі ні ша ва ла трэ цяй. Хоць 
па коль кас ці зні шча ных мі шэ няў 
і бес па мыл ко ва га пе ра адо лен ня 
пе ра шкод, па пры знан ні суд дзяў, 
мы бы лі леп шы мі.

Да стат ко ва ха ця б та го, што 
іх пры зна лі леп шы мі ў Бе ла ру сі. 
Іна чай, не гэ тая слаў ная трой ка 
прад стаў ля ла б на шу кра і ну на 
спа бор ніц твах та ко га ўзроў ню.

— Перш чым тра піць на «Тан-
ка вы бія тлон», чле нам экі па жа да-
вя ло ся прай сці не менш скла да нае 
спа бор ніц тва — праў да, ужо ся род 
сва іх, — за зна чыў ка ман дзір 3-й 
тан ка вай ро ты 120-й гвар дзей-
скай асоб най ме ха ні за ва най 
бры га ды гвар дыі стар шы лей тэ нант Іван ВЫ СА-
КОС. — Экі паж быў пры зна ны леп шым у ба таль ё не: 
пад час па пя рэд ніх стрэль баў ён па каз ваў доб рыя 
вы ні кі на трэ на жо рах і ў па ля вых умо вах, дзей ні-
чаў хут ка і зла джа на. Са мае га лоў нае, што чле ны 
экі па жа маг лі лік ві да ваць маг чы мыя ня спраў нас ці 
пад час страль бы.

Толь кі та кія ўмель цы бы лі і ў ін шых вай ско вых 
час цях. Та му га лоў ны кон курс ны ад бор ад быў ся на 
па лі го не Абуз-Ляс ноў скім, што пад Ба ра на ві ча мі. 
Тут пад час сур' ёз ных вы пра ба ван няў яны, тан кіс-
ты са 120-й гвар дзей скай асоб най ме ха ні за ва най 
бры га ды, і па ка за лі леп шыя вы ні кі. Ад ра зу і вы-
свет лі ла ся, хто па е дзе на спа бор ніц твы ў Ра сію. 
Дру гі мі на па лі гон ных ву чэн нях ста лі гро дзен цы. 
Яны бы лі пры зна ча ны за па сны мі.

На пра ця гу ме ся ца два экі па жы трэ ні ра ва лі ся 
на Абуз-Ляс ноў скім. Дзя сят кі га дзін, пра ве дзе ных 

тут, не прай шлі да рэм на. Усе пе ра шко ды пад час 
«Тан ка ва га бія тло ну» бы лі прой дзе ны па спя хо ва. 
Ма неў ра ва лі «змей кай», за ра джа лі кі ра ва ную ра-
ке ту, стра ля лі, пе ра адоль ва лі брод, мі наў зрыў ную 
ага ро джу, з лёг кас цю еха лі па ка лей ным мос це.

Як пры зна юц ца чле ны экі па жа, яны хут ка знай-
шлі агуль ную мо ву. У тан кіс таў па-ін ша му і быць 
не па він на! І гэ та ня гле дзя чы на роз ны ўзрост, 
жыц цё вы лёс, су праць лег лыя ха рак та ры.

Аляк сей Крас нап ро шын, на вод чык-апе ра тар 
тан ка, на ра дзіў ся ў Мар' і най Гор цы. У ар мію пры-
зваў ся ад ра зу пас ля за кан чэн ня шко лы. Тое, што 
хлоп ца вы бра лі для ўдзе лу ў спа бор ніц твах, ста-
ла не ча ка нас цю для яго і го на рам для баць коў. У 
ліс та па дзе юнак дэ ма бі лі зоў ва ец ца. Толь кі ар мія, 
асаб лі ва тан ка вы бія тлон, яму за пом ніц ца на доў-
га. Хло пец пе ра ка на ны: спа бор ніц твы да да лі яму 
ўпэў не нас ці ў са бе, пры ба ві лі жыц цё ва га во пы ту.

Ка ман дзір бе ла рус ка га экі па жа, стар шы лей тэ нант 
Ар цём Баг да наў, — ка ман дзір і ў рэ аль ным ва ен ным 
жыц ці. Ён ка ман дуе тан ка вым уз во дам 355-га гвар-
дзей ска га асоб на га ба таль ё на 120-й гвар дзей скай 
асоб най ме ха ні за ва най бры га ды. Ма ла ды ча ла век 
пры ехаў у ста лі цу з Баб руй ска. Скон чыў шы агуль на-
вай ско вы фа куль тэт Ва ен най ака дэ міі, ва Уруч чы вось 
ужо дру гі год пра хо дзіць афі цэр скую служ бу.

Ме ха нік-кі роў ца ў экі па жы — гвар дыі яф рэй тар 
Ігар Ба біч. У 355-ы гвар дзей скі асоб ны тан ка вы 
ба таль ён на час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня спа бор-
ніц тваў пры быў з За сло на ва, дзе пра хо дзіць служ бу 
па кант рак це. На ра дзіў ся хло пец у вёс цы Чар не ві чы 
Глы боц ка га ра ё на, што на Ві цеб шчы не.

Пад час уз на га ро джан ня леп шых тан ка вых экі-
па жаў з рук мі ніст ра аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ге не ра ла ар міі Сяр гея Шай гу бе ла рус кія тан кіс ты 
асноў на га экі па жа атры ма лі ме да лі «За ўма ца ван-
не ба я вой са друж нас ці».

Ад ным сло вам, «Тан ка вы бія тлон» не прай-
шоў без вы ні ко ва. Га лоў нае ўпраў лен не ба я вой 
пад рых тоў кі Мі ніс тэр ства аба ро ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на ват пла нуе ўнес ці зме ны ў пра гра-
му ву чо бы тан кіс таў. Ме на ві та ў ад па вед нас ці 
з ты мі нар ма ты ва мі, якія пра во дзі лі ся пад час 
«Тан ка ва га бія тло ну». Па лі чы лі, што па доб ныя 
спа бор ніц твы — прак тыч на адзін з эпі зо даў вя-
дзен ня рэ аль ных ба я вых дзе ян няў. Хі ба толь кі 
ад сут ні чае агонь з бо ку пра ціў ні ка. А гэ та га лепш 
і не ве даць.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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Яшчэ не каль кi дзе ся цi год дзяў та му 
Мар' i на Гор ка сла вi ла ся са мым вя-
лi кiм ва ен ным гар нi зо нам у Бе ла-
ру сi. З 11 во iн скiх фар мi ра ван няў, 
што раз мя шча лi ся тут, сён ня iс нуе 
толь кi ад но — 5-я асоб ная бры га да 
спе цы яль на га пры зна чэн ня. Мес ца, 
дзе зна хо дзiц ца элiт нае пад раз дзя-
лен не Уз бро е ных Сiл, на гад вае не-
ка то рым мяс цо вым жы ха рам яшчэ 
пра ад ну ўнi каль ную часць, якой ужо 
ня ма, — 8-ю гвар дзей скую тан ка вую 
ды вi зiю.

ВА ЕН НАЯ БIЯ ГРА ФIЯ ЗЛУ ЧЭН НЯ
Сфар мi ра ва ны 2-i тан ка вы кор пус (так 

пер ша па чат ко ва на зы ва ла ся злу чэн не) 
быў у га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. Ме-
на вi та та ды, пас ля пе ра мо гi са вец кiх войск 
у бiт ве за Маск ву, уз нiк ла не аб ход насць 
ства рыць ча ты ры но выя буй ныя тан ка выя 
аб' яд нан нi. Ад но з iх з'я вi ла ся ў го ра дзе 
Гор кiм (за раз Нiж нi Ноў га рад) у кра са вi ку 
1942 го да. Пер шым ка ман дзi рам 2-га тан-
ка ва га кор пу са быў на зна ча ны га мяль ча-
нiн, Ге рой Са вец ка га Са ю за, ге не рал-ма ёр 
Аляк сандр Лi зю коў.

Бе ру чы ўдзел у буй ней шых апе ра цы ях 
Вя лi кай Ай чын най, тан кiс ты крок за кро кам 
вы зва ля лi Ра дзi му. Пас ля ба ёў пад Ста лiн-
гра дам ад кор пу са, па ўспа мi нах ве тэ ра наў, 
за ста ла ся толь кi наз ва i не вя лi кая гру па афi-
цэ раў. На доў гi час аб' яд нан не бы ло вы ве-
дзе на ў рэ зерв на пе ра фар мi ра ван не, пас ля 
ча го з ве рас ня 1943 го да па ча ло на зы вац ца 
8-м гвар дзей скiм тан ка вым кор пу сам.

Пасля вай ны, во сен ню 1945 го да, кор пус 
увай шоў у склад Бе ла рус кай ва ен най акру-
гi i быў пе рай ме на ва ны ў 8-ю гвар дзей скую 
тан ка вую Чыр ва на сцяж ную ды вi зiю. У 1947 
го дзе яе мес цам дыс ла ка цыi ста ла Мар' i на 
Гор ка. У склад ды вi зii ўвай шло 7 пал коў, 4 
ба таль ё ны i асоб ны ра кет ны ды вi зi ён.

СЛУ ЖЫЦЬ ТУТ МА РЫ ЛI ТАН КIС ТЫ...
У хут кiм ча се пра слаў ле нае злу чэн не 

ста ла са праўд най куз няй ва ен ных кад раў. 
Тут пра хо дзi лi служ бу i атрым лi ва лi во пыт 
кi ра ван ня вой ска мi мно гiя во е на чаль нi кi 
Са вец ка га Са ю за i не за леж най Бе ла ру сi. 
У тым лi ку i сён няш нi мi нiстр аба ро ны ге-
не рал-лей тэ нант Юрый Жа до бiн.

Тут ма ры лi пра цяг ваць служ бу i тыя, 
хто ўжо ў свой час раз вi таў ся з ар мi яй. 
Так бы ло з ве тэ ра нам Вя лi кай Ай чын-
най вай ны Ва сi лём Цык рам, якi пры ехаў 
у Мар' i ну Гор ку па рэ ка мен да цыi род на га 
бра та, што слу жыў на чаль нi кам су вя зi ў 
пер шым ба таль ё не 94-га пал ка. I гэ та пас-

ля фран та вой за гар тоў кi, якую ён атры-
маў, бу ду чы ў скла дзе пя хот на га пал ка ў 
Iва наў скай воб лас цi, тан ка ва га пал ка ва 
Ула дзi мi ры i са ма ход на га ар ты ле рый ска га 
пал ка ў Рас то ве, дзе з'яў ляў ся ка ман дзi-
рам раз лi ку.

Усю ды 18-га до вы юнак быў па тры ме ся-
цы. I ўсё за апош нi год вай ны! За вы зва лен-
не вен гер ска га го ра да Па па быў уз на га ро-
джа ны ор дэ нам Чыр во най Зор кi. А пас ля 
вы зва лен ня Ве ны за стаў ся сум ны на па мiн: 
тут пад час ба ёў Ва сiль Цык ра ра зам з усi мi 
чле на мi экi па жа га рэў у са ма ход цы. Пас ля 
два з па ло вай ме ся цы пра ля жаў у шпi та лi, 
за леч ва ю чы аб га рэ лыя ру кi i твар. Тут су-
стрэў i Дзень Пе ра мо гi.

— Хто не ба чыў, на ват уя вiць са бе не 
мо жа, коль кi ў нас та ды бы ло ра дас цi! — 
ус па мi нае Ва сiль Анд рэ е вiч. — Усе па лi лi 
са стрэль баў: хто ў вок ны, хто ў не ба. Так 
ад зна ча лi Пе ра мо гу!

Да лей шую служ бу Ва сiль Цык ра пра-
цяг ваў у Мал да вii. Тут, у зе нiт ным пал ку, 
слу жыў у ар кест ры. Iг раў на аль це, ба ры-
то не, тру бе. Ар мiя з яго зра бi ла му зы кан та. 
Пас ля дэ ма бi лi за цыi на ра дзi ме — у па сёл-
ку Смот рыч, што ў Хмяль нiц кай воб лас цi 
ва Укра i не, — пра ца ваў у До ме куль ту ры. 
Ад сюль ра зам з сям' ёй пры ехаў у 8-ю тан-
ка вую ды вi зiю, дзе ўлад ка ваў ся ў ар кестр 
94-га гвар дзей ска га пал ка. Пас ля iг раў у 
ды вi зi ён ным ар кест ры, стаў стар шы нёй ро-
ты кi ра ван ня ў шта бе ды вi зii. У 1973 го дзе 
зволь нiў ся ў за пас i тут, у Мар' i най Гор цы, 
якая за гэ ты час па спе ла стаць для яго 
дру гой ра дзi май, асеў на заў сё ды.

I не ён адзiн. Цi то гэ ты ку то чак бе ла рус-
кай зям лi па лю бiў ся Аляк санд ру Ва роў ска-
му, цi то яго пры ва бi ла пра фе сiя тан кiс та, 
афi цэр за па су не пры зна ец ца. На пэў на, i 
пер шае, i дру гое. Цi як па тлу ма чыць тое, 
што ён, ад слу жыў шы тут, па ехаў да ха ты ў 
Сi бiр i праз год вяр нуў ся?

— 8-я гвар дзей ская тан ка вая ды вi зiя 
ста ла для мя не дру гiм до мам, — рас каз-
вае Аляк сандр Кi ры ла вiч. — Ка лi пас ля 
дэ ма бi лi за цыi па ехаў на ра дзi му, вель мi за-
сума ваў па ка лек ты ве, па тан ках... На пi саў 
лiст у полк, у якiм пра сiў за бяс пе чыць мя не 
пра цоў ным мес цам. Атры маў ста ноў чы ад-
каз. Па чаў збi раць ча ма да ны: быў упэў не-
ны, што еду нi на год i нi на два. Ажа нiў ся з 
дзяў чы най, з якой вёў пе ра пiс ку. Пры ехаў 
сю ды ўжо з жон кай i сы нам.

I пра цяг ваў служ бу ў гэ тым пал ку да 
зваль нен ня ў за пас. 27 га доў жыц ця пры-
свя цiў ва ен най пра фе сii i тан кам! Быў на-
вод чы кам, ме ха нi кам-ва дзi це лем, на мес нi-
кам ка ман дзi ра ро ты па ўзбра ен нi.

ТАН КА ВАЕ МАЙ СТЭР СТВА 
ПА-АРАБ СКУ I ВУ ЧЭН НI, 

ЯК НА ВАЙ НЕ
У пас ля ва ен ны час у ды вi зii па-

ча ла ся пла на вая ба я вая ву чо ба. 
У ар га нi за цыi на ву чаль на га пра цэ су 
да во дзi ла ся пе ра адоль ваць ня ма ла 
сур' ёз ных цяж кас цяў: ад сут нi ча ла 
ма тэ ры яль ная ба за, ад чу ваў ся не-
да хоп ву чэб най лi та ра ту ры, у ка-
зар мах бы ло ня ўтуль на. Ня рэд ка 
вай ско вая пад рых тоў ка спа лу ча ла-
ся з гас па дар чы мi ра бо та мi i iн шы мi 
не ад клад ны мi за да ча мi.

Да во дзi ла ся дзя лiц ца во пы-
там i з за меж ны мi ка ле га мi. Гэ тую 
важ ную мi сiю да ру чы лi во пыт на му 
тан кiс ту Ва роў ска му. Iн тэр на цы я-
наль ны доўг вы кон ваў у Бал га рыi, 
Су да не i Лi вii. Па не каль кi га доў 
ён, iн струк тар па ва джэн нi тан каў 
Т-72, вы кла даў за меж ным афi цэ-
рам тан ка вае май стэр ства.

— За ня ткi вёў на араб скай 
мо ве, якую прый шло ся вы ву чыць. Ча сам 
раз маў ляў па-анг лiй ску i па-ўкра iн ску, — ус-
па мi нае тан кiст. — Па лi го наў там не бы ло, 
та му на вы кi ад пра цоў ва лi ў пус ты нi. I трэ ба 
ска заць, што, ня гле дзя чы на та кiя ўмо вы, 
на шы тан кi вя лi ся бе цу доў на!

У той час на ўзбра ен нi ды вi зii зна хо-
дзi лi ся тан кi Т-34 i Т-76, М4А2 «Шэр ман», 
IС-2, са ма ход на-ар ты ле рый скiя ўста ноў кi 
СУ-85, СУ-76, СУ-57, бро не транс пар цё ры i 
бро не ма шы ны БТР МЗА1, «Ска ут», БА-64. 
Як лi чыць бы лы тан кiст Мi ха iл Iва ноў, якi 
прай шоў шлях ад на вод чы ка тан ка да яго 
ка ман дзi ра i яко га ва ен нае жыц цё на сi ла 
амаль па ўсiх тан ка вых пал ках СССР, iх 
нель га па раў наць з ця пе раш няй тэх нi кай.

— Су час ным тан кам кi ра ваць на мно га 
ляг чэй, — пе ра ка на ны бы лы ка ман дзiр тан-
ка ва га ба таль ё на. — Ра ней экi паж тан ка 
скла даў ся з пя цi ча ла век, а сён ня ўсе за да чы 
здоль ныя вы ка наць тры спе цы я лiс ты. Ужо 
ня ма ў тан ку за ра джаль шчы ка i страл ка-ра-
дыс та. Iх функ цыi вы кон вае тэх нi ка. За раз 
тан ка вы экi паж — ка ман дзiр тан ка, на вод-
чык-апе ра тар i ме ха нiк-ва дзi цель. Праў да, як 
ра ней, так i ця пер, не вы ву чыў шы тэ о рыю, 
кi ра ваць тан кам не маг чы ма. Ка лi гля джу па-
рад, так хо чац ца iз ноў пра ка цiц ца на Т-34, 
уклю чыць ста бi лi за тар, даць вы страл!

Як ус па мi на юць ве тэ ра ны, у пер шыя га-
ды пас ля Пе ра мо гi, асаб лi ва ў пе ры яд «ха-
лод най вай ны», ба я вая пад рых тоў ка бы ла 
ар га нi за ва на па прын цы пе «Ву чыць вой скi 
та му, што не аб ход на на вай не».

— Ву чэн нi бы лi яшчэ якi мi! — да дае бы-
лы зам па лiт ба таль ё на 8-й гвар дзей скай 
тан ка вай ды вi зii Iван Паў лю ка вец. — Уз вод-
ныя, рот ныя, ба таль ён ныя, пал ка выя, ды вi-
зi ён ныя, на ват у маш та бе Уз бро е ных Сiл.

Мi ха iл Iва ноў, на прык лад, удзель нi чаў 
у ву чэн нях кра iн Вар шаў ска га да га во ра. 
Пры чым ву чэн нi па ча лi ся ў Ру мы нii, а скон-
чы лi ся аж но ў Гер ма нii.

— Ад ной чы да нас у Мал да вiю пры яз-
джаў сам мар шал Жу каў! — ус па мi нае 
Ва сiль Цык ра. — На той час ён з'яў ляў ся 
ка ман ду ю чым Адэ скай ва ен най акру гi. Дык 
вось з на мi ён пра во дзiў за ня ткi. У яго бы лi 
та кiя ву чэн нi, быц цам iз ноў iш ла вай на!

Тан кiс таў заў сё ды бе раг лi пад час вай ны: 
iх лi чы лi га лоў най удар най сi лай су ха пут ных 
войск. У мiр ны час гэ тая пра фе сiя па сту по ва 
страч ва ла ак ту аль насць. Пра што свед чыць 
ха ця б тое, што ў 1990 го дзе 8-я гвар дзей ская 
тан ка вая ды вi зiя бы ла пе ра ўтво ра на ў 6313-ю 
гвар дзей скую ба зу за хоў ван ня ма ё мас цi. У 
1991-м i яна бы ла рас фар мi ра ва на.

Так ма гут ней шая тан ка вая ды вi зiя пе ра-
ста ла iс на ваць на бе ла рус кай зям лi. Прай-
шло не каль кi га доў — i са мы вя лi кi гар нi зон 
кра i ны за стаў ся толь кi на ста рон ках кнiг i 
гiс та рыч ных да ку мен таў. Ды ў па мя цi тых, 
хто яшчэ не каль кi га доў та му нёс служ бу 
ў Пу ха вiц кiм краi.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

г. Мар' i на Гор ка
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ТАН КА ВЫ КОР ПУС № 2

Бы лыя тан кiс ты ка ля пом нi ка ды вi зii, Бы лыя тан кiс ты ка ля пом нi ка ды вi зii, 
дзе не ка лi слу жы лi.дзе не ка лi слу жы лi.

ССтаршыня фонду імя Жукава таршыня фонду імя Жукава 
Дзмітрый Дзмітрый СЯНЬКОСЯНЬКО  

і чацвёртакласніца Таццяна і чацвёртакласніца Таццяна ПАШКЕВІЧПАШКЕВІЧ..

Па куль сту дэн ты гра ма дзян скіх ВНУ 
ад па чы ва лі, кур сан ты Ва ен най ака-
дэ міі ўжо ваў сю спа сці га лі ва ен ную 
на ву ку. Пер ша курс ні кі прай шлі курс 
агуль на вай ско вай пад рых тоў кі, па-
спе лі адап та вац ца да ар мей скай 
дыс цып лі ны, на ву чы лі ся пры шы-
ваць каў ня ры і ў вы ні ку атры ма лі 
кур санц кія па го ны.
А са праўд ная кла січ ная на ву ка ў іх па-

ча ла ся як і ва ўсіх. У дру гі дзень ве рас ня 
кур сан ты зноў се лі за пар ты, пер ша курс ні кі 
ўпер шы ню ад кры лі пад руч ні кі па ва ен ным 
май стэр стве. Ся род на віч коў — 313 юна коў 
з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Трое з іх бу дуць 
на ву чац ца ў Ака дэ міі МУС. 43 ча ла ве кі вы-
ра шы лі атрым лі ваць ва ен ную аду ка цыю ў 
ВНУ Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

— Сён няш ні кур сант — бу ду чы афі цэр, 
— аха рак та ры за ваў пер ша курс ні ка на-
чаль нік Ва ен най ака дэ міі ге не рал-ма ёр 
Сяр гей БОБ РЫ КАЎ. — У асноў ным, гэ та 

жы хар го ра да. На жаль, з кож ным го дам 
усё менш абі ту ры ен таў з сель скай мяс цо-
вас ці. За ме сяц, які кур сан ты пра вя лі тут, 
яны вы раў ня лі ся, ста лі па доб ны мі адзін да 
ад на го. Га лоў нае, што іх аб' яд ноў вае, — 
ад ноль ка выя мэ ты, дзе ля якіх яны прый шлі 
ву чыц ца ў га лоў ную ва ен ную ВНУ кра і ны.

Но ва спе ча ны кур сант Аляк сандр Бух та 
бу дзе спа сці гаць ва ен ную на ву ку на агуль-
на вай ско вым фа куль тэ це Ва ен най ака-
дэ міі па спе цы яль нас ці «Мо та стра лок». 
Юнак жар туе, што гэ та доб рая за яў ка 
ў ка ман дзі ры: як раз та кіх спе цы я ліс таў 
боль шасць ся род ка манд на га скла ду Уз-
бро е ных Сіл кра і ны. І ў яго на вы дат ную 
кар' е ру ёсць усе шан цы. Аляк сандр пра-
цяг вае ва ен ную ды нас тыю сва ёй сям'і: 
дзя ду ля, баць ка, дзядзь ка і брат у роз-
ныя ча сы пры ся га лі на вер насць Ай чы не. 
Та му год на пра хо дзіць служ бу для юна-
ка  — за да ча № 1, бо род ныя па пя рэ дзі лі: 
«Не пад вя дзі!»

Аду ка цый ны пра цэс у Ва ен най ака дэ міі і 
на ва ен ных фа куль тэ тах гра ма дзян скіх вы-
шэй шых на ву чаль ных уста ноў Бе ла ру сі ад-
па вя дае ўсім тым тэн дэн цы ям, якія іні цы юе 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі. У пер шую чар гу, гэ та 
ты чыц ца пе ра хо ду да но вых аду ка цый ных 
стан дар таў трэ ця га па ка лен ня з улі кам ды-
фе рэн цы ра ва ных тэр мі наў на ву чан ня.

— Сё ле та на ву чаль ны пра цэс бу дзе 
ар га ні за ва ны па 21 аду ка цый ным стан-
дар це, — па ве да міў на чаль нік ву чэб на-
ме та дыч на га ад дзе ла Ва ен най ака дэ міі 
Анд рэй ГО ВІН. — Згод на гэ тым стан дар-
там, на мі пра ве дзе на сіс тэ ма ты за цыя пад-
рых тоў кі спе цы я ліс таў як ва ен на га, так і 
гра ма дзян ска га про фі лю, ажыц цёў ле ны 
ўхіл на прак тыч ную пад рых тоў ку кур сан-
таў. Ужо не пер шы год ад мет ная асаб лі васць 
аду ка цыі Ва ен най ака дэ міі — шчыль нае су-
пра цоў ніц тва з між на род ны мі ар га ні за цы я-
мі.  У пры ват нас ці, з ар га ні за цы я мі АДКБ. 
Ня даў на, на прык лад, кур сан ты вяр ну лі ся з 

ра сій ска га па лі го на, дзе прай шлі ста жы роў-
ку і ўдзель ні ча лі ў рэ аль ных пус ках, вы кон-
ва ю чы ра зам з ра сій скі мі ва ен на слу жа чы мі 
ба я выя за да чы.

Адзін са склад ні каў пад рых тоў кі бу ду-
чых афі цэ раў — на ву ко вая ра бо та. Трэ ба 
ад зна чыць, што яна тут пра во дзіц ца на са-
мым вы со кім уз роў ні. Пра што свед чыць 
ха ця б тое, што, у ад роз нен не ад тэн дэн-
цый гра ма дзян скай аду ка цыі, дзе тэ мы 
дып лом ных ра бот рас пра цоў ва юц ца на 
вы пус ка ю чай ка фед ры, тэ мы дып лом ных 
ра бот кур сан таў пе рад на пі сан нем аба вяз-
ко ва ўзгад ня юц ца з за каз чы кам.

...Не сак рэт, што мы даў но імк нём ся 
стаць удзель ні ка мі Ба лон ска га пра цэ су. 
Вы ка нан не ўсіх аду ка цый ных стан дар таў 
на блі жа юць нас да гэ тай мэ ты. Вя лі кі крок 
у гэ тым «па да рож жы» ро біць і га лоў ная 
ва ен ная ВНУ кра і ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Vіvat, кур сант!Vіvat, кур сант!  �� МЕНШ НА ВУ КІ, БОЛЬШ ПРАК ТЫ КІ

Ва ен ны ле та пi сецВа ен ны ле та пi сец  ��

Спе цы яль ныя су стрэ чыСпе цы яль ныя су стрэ чы  ��
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Вы лу чы лі ся!Вы лу чы лі ся!  ��

«ЗОР КІ»
ТАН КА ВА ГА БІЯ ТЛО НУ

— Га луб цы, га ра чыя га луб цы! Хлоп-
цы, бя ры це хот-до гі! Толь кі з печ-
кі вы цяг ну ла! А якія ў нас пі раж кі! 
Па спра буй це — не па шка ду е це, а 
пас ля па да баў ку пры бя жы це. Сто 
ад сот каў даю!

Ба дзё рая пра да вец у бу фе це рэ кла ма-
ва ла сваю пра дук цыю не менш ак тыў на, 
чым пра даў цы на ста ліч най Ка ма роў цы. 
Ад на ча со ва з пра соў ван нем у ма сы та ва-
ру яна па спя ва ла раз лі ваць у плас ты ка-
выя ку бач кі гар ба ту, рэ гу ля ваць чар гу... і 
да ваць жыц цё выя па ра ды. Гэт кія сі ту а цыі 

сто ра зоў ба чыў у звы чай ных бе ла рус кіх 
ка вяр нях, ад нак ні ко лі не мог па ду маць, 
што неш та па доб нае су стрэ ну ў вой ску.

Пра тое, што ў ар міі ёсць бу фе ты, па чуў 
яшчэ ад свай го баць кі, які пры Са ю зе слу-
жыў пад Патс да мам, у гру пе са вец кіх вой-
скаў у Гер ма ніі. Так зва ны «ча пок» (сал-
дац кая чай ная) зна хо дзіў ся на тэ ры то рыі 
вай ско вай час ці. Па ло ву ад на па вяр хоў кі 
зай ма ла па мяш кан не, дзе ра зам з пра-
дук та мі мож на бы ло на быць за ла ціс тыя 
гу зі кі з зо рач ка мі, пад шы вач ны ма тэ ры-
ял, адэ ка лон «У па лёт!», роз на ка ля ро выя 
ніт кі... А ў су сед няй за ле хлоп цы ў ка муф-
ля жы маг лі па піць гар ба ты з пе чы вам і 
на ват ня мец кую «Штэрн Ко лу», пра якую 
ў кра і не Са ве таў на па чат ку 1980-х ве да лі 
толь кі ама та ры за меж ных ка ман дзі ро вак. 
У чай ную сал да ты ха дзі лі, зра зу ме ла, ка лі 
атрым лі ва лі гра шо вае за бес пя чэн не. Ра-
бі лі пра ме над у воль ны час. У ін шым вы-
пад ку прад пры маль ны сал дат мог лёг ка 
на рвац ца на чар го вы на рад. «Звы чай ная 
ежа на да куч ва ла, а та му ха це ла ся са лод-
ка га, не ча га сха ва на га ў пры го жай ня мец-
кай аб горт цы», — з на сталь гі яй уз гад ваў 
ар мей скую служ бу мой баць ка.

Цал кам зра зу мець яго сло вы я здо-
леў толь кі та ды, ка лі сам апы нуў ся за шэ-
рым ар мей скім пло там. У на шай ву чэб цы 
кар мі лі доб ра, сыт на, ад нак да ра ле та з 
над пі сам «Бу фет», які зна хо дзіў ся ў ста-
ло вай, з кож ным днём цяг ну ла ўсё больш 
і больш. За пры лаў кам па адэ кват ных цэ-
нах раз лі ва лі на поі, ка ву, пра да ва лі ша-
ка лад, цу кер кі, кан ды тар скія гры боч кі і 
санд ві чы. А на вы со кіх па лі цах у скры нях 
ста я лі алоў кі, у стоп ках ля жа лі шкар пэт кі 
і тоў стыя сшыт кі. Вось яно, са праўд нае 
по ле цу даў для тых, хто не мо жа што дня 
на вед ваць улю бё ную кра му! Гро шы зні ка-
лі ад ра зу, а чар го вае пі рож нае, сха ва нае 
за шча кой, пры му ша ла з су мам уз гад ваць 
са лод кае гра ма дзян скае жыц цё. Гэ та ўжо 
пас ля мы да маў ля лі ся і ад праў ля лі ў «ча-
пок» ад на го хлоп ца, а ад ра зу тоў пі лі ся ў 
вя лі кіх чэр гах, ха ва лі ў буш ла тах усё тое, 
што толь кі маг лі сха ваць кі шэ ні зі мо вай 
воп рат кі. Да рэ чы, за хоў ваць у фор ме пра-
дук ты стро га за ба ра ня ец ца, а та му хар чы 
«зні шча лі ся» ад ра зу пас ля вя чэ ры, ка лі 
сал дат меў воль ны час.

Гэ та бы ло яшчэ ў снеж ні, а ле там у нас 
з'я ві ла ся яшчэ ад на чай ная. З ма ро зі вам, 

смаж ня мі і не каль кі мі сто лі ка мі, за які мі 
мож на бы ло па піць гар ба ты з са лод кім 
кру а са нам. Для нас, рэ зер віс таў, «ча пок» 
быў ад ным з улю бё ных мес цаў, а мы для 
пра даў цоў — цу доў ная маг чы масць па поў-
ніць ка су. У спя ко ту з пры лаў каў змя та ла-
ся ўся ва да, увесь плам бір вы цяг ваў ся з 
ля доў ні. Упэў не ны: пра даў цы на мі бы лі 
за да во ле ны, а мы яшчэ за га дзя лі чы лі 
гро шы на пя рэ дад ні па хо даў у бу фет. Між 
ін шым, рэд кія пе ра пад лі кі ўспры ма лі ся 
ледзь не як здра да, а чар го вы пры воз 
мы пра во дзі лі ва чы ма з па лёг кай, маў ляў, 
на рэш це, смач нень кае пры вез лі!

— Хлоп цы! Коль кі ка заць! Хут чэй па ды-
хо дзім. Пі раж кі ча каць не бу дуць — сты-
нуць! — кры ча ла пе рад га лод най сал дац-
кай чар гой ру ха вая ка бе та, пра па ноў ва ю-
чы ў сур вэт цы хот-дог.

І са праў ды, у «ча пок» не за рас це 
сал дац кая сця жы на. Так бы ло і пры ма-
ім баць ку, пры мне і бу дзе пры тых, хто 
прый дзе пас ля нас. Час ідзе, а сал дац кія 
тра ды цыі за ста юц ца.

Та рас ШЧЫ РЫ
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ГЭТА СА ЛОД КАЕ СЛО ВА «ЧА ПОК»!..
Смак цы віль на га жыц цяСмак цы віль на га жыц ця  ��
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ШТО МОЖ НА НА БЫЦЬ, 
КА ЛІ ЗА ЗІР НУЦЬ У «ЧА ПОК»:
— Кан ды тар скія вы ра бы.
— На поі, гар ба ту і ка ву.
— Пі раж кі.
— Кан цы ляр скія вы ра бы.
— Шкар пэт кі.
— Фар бу для абут ку.
— Пад шы вач ны ма тэ ры ял.
— Рэ чы туалету.


