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Лю ты... Се зон вост рых 
рэ спі ра тор ных 

ін фек цый, пра студ ных 
за хвор ван няў і на ват 

гры пу. Не па спе еш 
азір нуц ца, як ужо 

ля жыш з тэм пе ра ту рай. 
Тым, ка го яшчэ не 

«пры ха пі ла», са мы час 
па ду маць пра зда роўе. 

Не вы пад ко ва ў на ро дзе 
ка жуць: «Прый дзе лю ты 

— спы тае, як абу ты».
Тым, што ў ар міі бо сым 
ні хто не хо дзіць, ні ко га 
не здзі віш. Але, тым не 

менш, хва рэ юць і там. 
Як ле чац ца сал да ты 
тэр мі но вай служ бы 
без хат няй грэл кі і 

мат чы най гар ба ты з 
ма лі най, да ве да лі ся 

на шы ка рэс пан дэн ты, 
па бы ваў шы ў ад ным з 

мед пунк таў 
Уз бро е ных Сіл.

Праў да, гэ ты бу ды нак, які 
раз мя шча ец ца на ба зе 2-й ін-
жы нер най бры га ды, што ў Сос-
нах, на ват мед пунк там на зваць 
нель га. Пе ра вя зач ныя, пра цэ-
дур ная, фіз ка бі нет, ста ма та-
ла гіч ны ка бі нет, іза ля тар для 
ін фек цый ных хво рых, ла за рэт, 
ам бу ла то рыя, ап тэ ка, ста ло вая 
з кух няй... Ма лень кая баль ні ца! 
Мі ні-шпі таль!

Нас су стра кае дзя жур ная па 
мед пунк це, фель чар На тал ля 
Га ла ві на. Сён ня яна тут га лоў-
ная. Вя до ма, пас ля га лоў у ра ча. 
Пе рад тым, як па чаць агляд ную 
«эк скур сію» па мед час ци, зна-
ё мім ся.

На тал ля Га ла ві на ў 2-й ін-
жы нер най бры га дзе ня даў на. 
У Мінск пе ра вя лі му жа-вай-
скоў ца, з ім пры еха ла і яна. 
Да гэ туль пра ца ва ла на чаль-
ні кам мед пунк та ў 336-й рэ ак-
тыў на-ар ты ле рый скай бры га-
дзе ў Асі по ві чах. Яшчэ ра ней 
— фель ча рам у 51-й змя ша най 
ар ты ле рый скай гру пе там жа, у 
са на то рыі Мі ніс тэр ства аба ро-
ны. Ад ным сло вам, усё жыц цё 
ў ар міі.

— На гра ма дзян цы зу сім ін-
шыя ад но сі ны, а тут — дыс цып-
лі на, па ра дак, па ва га, — пры-
зна ец ца жан чы на. — Ды мне 
не пры вы каць, я ўвесь час у 

ар мей скім ася род ку: вы рас ла 
ў сям'і вай скоў ца, у та кой сям'і 
жы ву і ця пер.

У Сос нах На тал лі Але гаў не 
вель мі па да ба ец ца. Ка жа, што 
тут паў на вар тас ны мед пункт, 
доб ры ка лек тыў. Хоць і не вя лі кі: 
на чаль нік мед пунк та, на чаль нік 
ап тэ кі, 4 фель ча ры, урач-ста-
ма то лаг, мед сяст ра. Вя до ма, 
што са ўсі мі хва ро ба мі гэ ты 
шэ раг спе цы я ліс таў спра віц ца 
не мо жа. Ды і не мае пра ва: на 
іх кла дзец ца толь кі пер шая даў-
ра чэб ная і ўра чэб ная да па мо га, 
ас тат няе — спра ва су пра цоў ні-
каў 432-га Га лоў на га ва ен на га 
клі ніч на га ме ды цын ска га цэнт-
ра Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, які 
зна хо дзіц ца ў Мін ску.

Але ак ту аль ныя для гэ тай 
па ры за хвор ван ні — бран хіт, 
ан гі на, вост рыя рэ спі ра тор ныя 
ін фек цыі — як раз у кам пе тэн-
цыі мяс цо вых ура чоў. Ся род 
па цы ен таў боль шасць — прад-
стаў ні кі но ва га па паў нен ня. 
Мед ра бот ні кі гэ та тлу ма чаць 
прос та. На пра ця гу трох ме ся-
цаў юна кі адап ту юц ца да ін ша га 
рэ жы му жыц ця. А пе ры яд адап-
та цыі, як вя до ма, — леп шы час 
для аб васт рэн ня хра ніч ных за-
хвор ван няў. Не ка то рым на віч-
кам шан цуе больш: скар дзяц ца 
толь кі на га лаў ны боль, стом ле-
насць і не да сы пан не. Праз два 
тыд ні і гэ та пра хо дзіць.

Ідзём ка ля па мяш кан ня з 
хво ры мі — ла за рэ та па-ар мей-
ску. Сён ня там шас цё ра па-
цы ен таў. Уз ні кае жа дан не за-
зір нуць: хто там, чым хва рэе. 

На ма заў шы ў но се ак са лі на вай 
маз зю (дзе ля пе ра сця ро гі), за-
хо дзім у па кой. Ака за ла ся, што 
тое ма зан не бы ло да рэм ным. 
Тут ля жаць тры хлоп цы: адзін 
— на рэ абі лі та цыі пас ля апе-
ра цыі, дру гі — на ля чэн ні пас-
ля вы да лен ня па зног ця, трэ ця га 
не па ко яць ма за лі.

Зна ё мім ся. Па вел Кос тач ка 
з Мін ска ў ін жы нер ную бры га ду 
пры зваў ся ў маі. Траў ма, якую 
атры маў пе рад ар мі яй, на га да-
ла пра ся бе пад час стра я вой. 
Боль быў на столь кі моц ным, 
што да вя ло ся вы да ляць ме-
ніск. Апе ра цыя прай шла вы-

дат на — па ста ра лі ся леп шыя 
хі рур гі ва ен на га шпі та ля. Яшчэ 
не каль кі пра цэ дур — і юнак 
зноў у страі.

Ягор Бяль ке віч з Са лі гор ска 
так са ма пры нёс хва ро бу з гра-
ма дзян кі. На ўрос лы па зно гаць 
звяр нуў ува гу ўжо ў ар міі. Без 
хі рур гіч на га ўмя шан ня не абы-
шло ся. У яго зем ля ка Аляк сея 

Яфі ма ва ўсё пра сцей, але не 
менш ба лю ча, — ма за лі. «Ні ко лі 
не на сіў бер цаў, та му пры вы каць 
да ар мей скіх бо таў бы ло скла-
да на», — па тлу ма чыў юнак.

Яшчэ трое хлоп цаў зна хо-
дзяц ца ў асоб ным па коі. Тут 
ак са лі на вая мазь бы ла як раз 
да рэ чы: у іх — ін фек цыі ор га наў 
ды хан ня. Каб не кан так та ваць 
з ін шы мі, ле чац ца асоб на. Доб-
ра, што мес ца да зва ляе. Але 
пус тыя лож кі хут ка за поў няц ца 
— праг на зу ец ца грып. Так што 
ля чы це ся, хлоп цы!

Ам бу ла то рыя. Сю ды вай-
скоў цы трап ля юць, як толь кі 
ад чу юць пэў нае не да ма ган не. 
Тут вя дзец ца аб сле да ван не і 
пры зна ча ец ца ля чэн не. У гэ тым 
ка бі не це пра хо дзіць ме ды цын-
скі агляд і ку хар скі склад бры га-
ды, які сён ня бу дзе дзя жу рыць 
на вай ско вай кух ні.

Атрым лі ваць роз ныя таб лет кі 
і мікс ту ры для хво рых мед сяст-
ра ідзе ў ап тэ ку. Тут ула да рыць 
Воль га Зай ца ва. Яна і вы дае 
па трэб ныя ле кі. У на чаль ні ка 
ап тэ кі ўсё пад лі ча на. Як толь кі 
ча го не ха пае, пі ша ў дак лад-
ной, што трэ ба ку піць. Акра мя 
та го, кант ра люе жан чы на і за-
па сы ап тэ чак, якія зна хо дзяц-
ца ў кож ным пад раз дзя лен ні, у 
транс парт ных срод ках бры га ды. 
Іх на зы ва юць ап тэч ка мі пер шай 
ме ды цын скай да па мо гі. На бор, 
вя до ма, не вя лі кі, але са мае не-
аб ход нае тут зной дзец ца: ва лі-
дол, ніт ра глі цэ рын, бінт, ва та, 
ёд, пе ра вя зач ны па кет, на ша-
тыр ны спірт...

На ступ ны наш ві зіт — у пе-
ра вя зач ную. Тут іх дзве. Пер-
шую на зы ва юць «чыс тай». Тут 
апе ра цый ная, роз ныя пры бо-
ры для ака зан ня не ад клад най 
да па мо гі... На шчас це, вы ка-
рыс тоў ва ец ца яна рэд ка — у 
вы пад ках, ка лі, як той ка заў, 
кож ная хві лі на да ра гая.

У дру гой пе ра вя зач най па цы-
ен ты бы ва юць на шмат час цей. 
На клас ці па вяз ку, па мя няць 
бінт, апра ца ваць ра ну — усё 
не аб ход нае зной дзец ца тут.

У пра цэ дур най па цы ен ты 
ў вай ско вай фор ме бы ва юць 
яшчэ час цей. Тым, хто зна хо-
дзіц ца ў мед пунк це на ста цы-
я нар ным ля чэн ні, вы да юц ца 
ме ды ка мен ты. Пра вод зяц ца 
тут і ўнут ры вен ныя ма ні пу ля-
цыі. Ка лі трэ ба здаць ана лі зы, 
па цы ен таў на кі роў ва юць у ва-
ен ны шпі таль. І едуць яны ту ды 
на ма шы не, якая з'яў ля ец ца 
ма ё мас цю мед пунк та. На ёй, 
да рэ чы, да стаў ля юць у Мінск 
і цяж ка хво рых. За ру лём ар-
мей скай «хут кай да па мо гі» — 
сал дат тэр мі но вай служ бы, які 
мае пра вы кі роў цы. У яго та кі ж 
рэ жым, як і ва ўсіх. Ка лі ён па-
трэ бен, яго вы клі ка юць. Бы вае, 
што на ват ноч чу.

— Та кі рэ жым мя не цал кам 
за да валь няе: не ма гу зна хо-
дзіц ца ўвесь час на ад ным мес-
цы, — дзе ліц ца кі роў ца Ан тон 
Трэ нік. — «УАЗ» — ма шы на 
што трэ ба! На ціс ну на газ — і 
на мес цы.

Най больш «лю бі мы» ка бі нет 
для сал дат — ста ма та ла гіч ны. 
Усё, як на гра ма дзян цы: не пой-

дзеш, па куль ад бо лю выць не 
бу дзеш. Зоя Шы ман ская пра цуе 
ста ма то ла гам тут 21 год. За гэ-
ты час на гля дзе ла ся ўся ля ка га. 
Толь кі з го да ў год, як пры зна ец-
ца жан чы на, ад но за ста ец ца ня-
змен ным — што ні вай ско вец, то 
з хво ры мі зу ба мі. І толь кі ў ар міі 
юна кі ўсве дам ля юць, што іх трэ-
ба ля чыць. Та му без ра бо ты Зоя 
Ула дзі мі ра ўна ні ко лі не бы вае. 
Вось і про сіць нас, каб на пі са лі, 
што ў ар мію трэ ба пры хо дзіць 
слу жыць, а не ля чыц ца!

Ёсць у мед час ці і па кой для 
пры ёму ежы. Тут сал да ты хар-
чу юц ца. Ежу для іх но сяць са 
ста лоў кі. Тут, ка лі трэ ба, яе і 
па да грэць мож на.

Да во дзіц ца су пра цоў ні кам 
мед пунк та пра ца ваць і ў па ля-
вых умо вах. Дзе ву чэн ні, страль-
ба на тэ ры то рыі бры га ды — там 
і лю дзі ў бе лых ха ла тах. Яны і ў 
лаз ні — агля да юць сал дат пе-
рад ку паль ны мі пра цэ ду ра мі. 
Ка лі па трэб на пер шая ме ды-
цын ская да па мо га ка ман дзі рам 
ці афі цэ рам бры га ды, фель ча-
ры мед пунк та тут як тут. Ад ным 
сло вам, зда роўе 2-й ін жы нер най 
бры га ды ў на дзей ных ру ках во-
пыт ных спе цы я ліс таў.

Толь кі ўсё ж лепш не хва-
рэць! Зда ро вы сал дат — зу сім 
ін шая спра ва. Не ўспа мі наць жа 
по тым на гра ма дзян цы ва ен ны 
шпі таль. У ар міі ёсць на шмат 
ці ка вей шыя рэ чы! А лю ты, між 
ін шым, ужо прый шоў. Са мы 
час звяр нуць ува гу на свой 
абу так...

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ад на курс ні кі па-доб ра му 
зайз дрос цяць хлоп цам. Як толь-
кі атрым лі ва ец ца, бра ты заў сё ды 
ра зам. І гэ та ня гле дзя чы на тое, 
што Ар тур — на чац вёр тым кур-
се, а Аляк сей яшчэ на ві чок: ён 
пер ша курс нік.

Пра фе сію аба рон цы Ай чы ны 
хлоп цы вы бра лі не вы пад ко ва — 
ёсць на ка го раў няц ца. Баць ка, 
афі цэр за па су, пра хо дзя чы служ-
бу ў 11-й гвар дзей скай асоб най 
ме ха ні за ва най бры га дзе, што ў 
Сло ні ме, вы хоў ваў сы ноў у стро-
гай дыс цып лі не. Не па слаб ля ла 
вы ха ваў чую так ты ку і ма ці — су-
пра цоў ні ца ра ён на га су да. Са ма 
ат мас фе ра, якая па на ва ла ў афі-
цэр скай сям'і, пры вя ла бра тоў у 
ка дэц кі кор пус пры шко ле, дзе 
і па ча ла ся для іх вай ско вая за-
гар тоў ка.

Аказ ва ец ца, гэ та бы ла толь-
кі раз мін ка — і ста рэй шы Ар тур 
па сту пае ў Ва ен ную ака дэ мію. 
Толь кі, на жаль, не пра хо дзіць 
ус туп ныя вы пра ба ван ні. Каб не 
ся дзець без спра вы, юнак па дае 
да ку мен ты ў Жы ро віц кі дзяр жаў-
ны аграр на-тэх ніч ны ка ледж. 
Праз год на ву чан ня там хло пец 
ра зу мее, што гэ та не тое, з чым 
бы ён ха цеў звя заць сваё жыц цё, 
і даў няя ма ра — стаць вай скоў-
цам — не па кі дае яго. Ле там Ар-
тур вы пра боў вае ўда чу ў Маск ве. 
Атры ма ла ся! І ён — кур сант Мас-
коў ска га вы шэй ша га ва ен на га 
ка манд на га ву чы лі шча. Праў да, 
праз два з па ло вай га ды на ву-
чан ня крам лёў скі кур сант не ад-
чу вае за да валь нен ня ў тым, што 
ад бы ва ец ца на во кал, і пе ра во-
дзіц ца на ра дзі му — у Ва ен ную 
ака дэ мію.

І тут па чы на ец ца са праўд-
нае вай ско вае жыц цё. Ар ту ру 
на столь кі ўсё па да ба ец ца, што, 
гле дзя чы на шчас лі ва га бра та, 
Аляк сей вы ра шае паў та рыць яго 
лёс. Мі ну ю чы ліш нія шля хі, ён з 
пер ша га ра зу па сту пае на агуль-
на вай ско вы фа куль тэт. Праў да, 

на ін шую спе цы я лі за цыю: ён — 
бу ду чы мо та стра лок. Ста рэй шы 
брат, у сваю чар гу, ву чыц ца на 
тан кіс та. Між ін шым, гэ та ма ра 
ўся го жыц ця!

— Усе во е на чаль ні кі — тан кіс-
ты, але не таму я вы браў та кую 
пра фе сію, — пры зна ец ца Ар тур. 
— Яшчэ ў дзя цін стве я ўвесь час 
спя ваў пес ню «Тры тан кіс ты — 
тры вя сё лыя сяб ры». А лю бі май 
кі на стуж кай і сён ня за ста ец ца 
«Ча ты ры тан кіс ты і са ба ка». Ужо 
шас ці га до вым хлоп чыкам, ка лі 
ез дзіў з баць кам на па лі го ны, ве-
даў, кім ха чу быць.

Пе ра ся ка юц ца ў Ва ен най ака-
дэ міі бра ты не час та — у кож на-
га кур са свой рас па ра дак дня. 
Толь кі юна кі ўмуд ра юц ца знай сці 
вый сце: ці пад ся дуць адзін да ад-
на го пад час абе ду ў ста лоў цы, ці 
ра зам рых ту юц ца ў біб лі я тэ цы да 
за ня ткаў. Як той ка заў, га лоў нае 
— за ха цець.

А жа дан ня ў хлоп цаў хоць 
ад баў ляй! На тое яны і бра ты. 
Да рэ чы, вель мі друж ныя. На ват 
ад па чы ва юць ра зам. Ці да ха ты 
па едуць пад час зваль нен ня, ці, 
ка лі за ста юц ца на вы хад ныя ў 
Мін ску, пой дуць ра зам у го рад. 
На два іх ад ны за ба вы: ка ра тэ, 
кі но, дзяў ча ты. Не-не, не тое, што 
вы па ду ма лі! Іх дзяў ча ты зна ё-
мыя ад на з ад ной: не ад ной чы 

ўчац вя рых збі ра лі ся, на ват Но-
вы год свят ка ва лі ра зам.

Як пры зна юц ца хлоп цы, баць-
кам за іх пе ра жы ваць не вар та. 
Ма лод шы заў сё ды пад кант ро-
лем у ста рэй ша га. Ар тур і па ву-
чо бе да па мо жа, па фі зіч най пад-
рых тоў цы пад цяг не, дасць, ка лі 
трэ ба, па ра ду. Ста рэй шы брат, 
што тут ска заць!

Ар ту ра, як чац вёр та курс ні ка, 
час цей ад пус ка юць у зваль нен-
ні. І тут вы ру чае ма лод ша га. 
Па е дзе да ха ты — на зад вя зе 
дзве тор бы: ад ну — са бе, дру-
гую — бра ту. Ла су ю чы ся хат ні мі 
пры сма ка мі, Аляк сею зда ец ца, 
што і ён до ма па бы ваў. Асаб лі-
ва ра ды ён мат чы ным ру ле там 

з ма кам і ка ры цай. Ка жа, што 
ва ўсім све це та кіх смач ных не 
зной дзеш!

— Так заў сё ды: на пер шых 
кур сах вель мі хо чац ца са лод ка-
га, — тлу ма чыць Ар тур. — Ка лі 
ста но віш ся ста рэй шым, ужо ін-
шыя пры яры тэ ты — мя са.

Ён ве дае на пе рад, што ча кае 
ма лод ша га бра та. Па пя рэдж-
вае, на якія ву чэб ныя дыс цып-
лі ны трэ ба звяр нуць асаб лі вую 
ўва гу, як раз мер ка ваць свой час, 
каб усё па спець. Ад ным сло вам, 
не брат, а на стаў нік, на ват за-
ступ нік. Аляк сея гэ та не за сму-
чае, пры слу хоў вац ца да Ар ту ра 
лі чыць сва ім аба вяз кам.

...Да рэ чы, у той дзень, ка лі ад-
бы ла ся су стрэ ча з юна ка мі, ста-
рэй шы з іх, Ар тур, быў хво рым 
— ан гі на. Толь кі пад вес ці не меў 
пра ва — не па-афі цэр ску гэ та, 
не па-муж чын ску. Гэ та бы лі яго 
сло вы, сло вы бу ду ча га аба рон цы 
Ай чы ны!

Акра мя га лоў най ва ен най ВНУ кра і-
ны, атры маць афі цэр скія па го ны мож на 
на 7 ва ен ных фа куль тэ тах і 4 ва ен ных 
ка фед рах гра ма дзян скіх уста ноў аду ка-
цыі. Ад нак усё ж та кі ў Ва ен най ака дэ міі 
скан цэнт ра ва ны вя ду чыя ў вай ско вай 
спра ве спе цы я ліс ты, клю ча выя ва ен на-
на ву ко выя шко лы і кас цяк на ву ко вых 
су пра цоў ні каў вы шэй шай ква лі фі ка цыі. 
У га лоў най ва ен най ВНУ вя дзец ца пад-
рых тоў ка афі цэ раў больш чым па 70 
спе цы яль нас цях, кі рун ках спе цы яль нас-
цяў і спе цы я лі за цы ях. На ба зе Ва ен най 
ака дэ міі ство ра на 7 фа куль тэ таў, на якіх 
ажыц цяў ля ец ца пад рых тоў ка афі цэ раў 
так тыч на га звя на. Акра мя та го, ва ўста-
но ве аду ка цыі рых ту юц ца афі цэр скія 
кад ры для ўнут ра ных вой скаў МУС. На 
ва ен ных фа куль тэ тах ін шых ВНУ пад рых-
тоў ка бу ду чых афі цэ раў вя дзец ца больш 
чым па 20 спе цы яль нас цях, кі рун ках спе-
цы яль нас цяў і спе цы я лі за цы ях.

Ад ных з са мых за па тра ба ва ных сён-
ня спе цы я ліс таў для бе ла рус кай ар міі 

рых ту юць на ка фед ры бес пі лот ных 
авія цый ных комп лек саў і ба я во га кі ра-
ван ня на ва ен ным фа куль тэ це Мінск ага 
дзяр жаў на га вы шэй ша га авія цый на га 
ка ле джа.

— Па доб ных спе цы я ліс таў у Бе ла ру сі 
рых ту ем толь кі мы, — пад крэс ліў на-
мес нік на чаль ні ка ва ен на га фа куль-
тэ та па ідэа ла гіч най ра бо це Мінск ага 
дзяр жаў на га вы шэй ша га авія цый на га 
ка ле джа пал коў нік Ана толь ЕР МА ЛО-
ВІЧ. — Пер шыя кур сан ты, якія асвой-
ва юць но вую спе цы яль насць, ву чац ца 
ўжо на дру гім кур се. Гэ тыя спе цы я ліс ты 
бу дуць пі ла та ваць, аб слу гоў ваць, ра ман-
та ваць, рых та ваць да па лё таў і, у тым 
лі ку, пра ек та ваць бес пі лот ныя комп лек-
сы. Да рэ чы, на гэ тай ка фед ры кур са вую 
пад рых тоў ку пра хо дзяць спе цы я ліс ты не 
толь кі сі ла вых струк тур, а і гра ма дзян-
скай авія цыі. Тое, што гэ тая спе цы яль-
насць з'яў ля ец ца перс пек тыў най і для 
на род най гас па дар кі, не вы клі кае су-
мнен ня. На шы спе цы я ліс ты, на прык лад, 

пры ма лі ўдзел у за бес пя чэн ні Алім пі я ды 
ў Со чы. Не дзі ва, што з кож ным го дам 
па пу ляр насць спе цы яль нас ці рас це. Ад-
сюль і вя лі кі кон курс.

Не мен шы ён і на спе цы яль насць 
«Срод кі на зем на га за бес пя чэн ня па лё-
таў». Між ін шым, на пост са вец кай пра-
сто ры та кіх спе цы яль нас цяў уво гу ле не 
іс нуе.

Да рэ чы, дзяў ча ты мо гуць па сту паць у 
ка ледж на фа куль тэт гра ма дзян скай авія-
цыі. Яны ма юць пра ва атры маць лю бую 
спе цы яль насць, звя за ную з са ма лё та мі. 
У тым лі ку пра фе сію авія цый на га дыс-
пет ча ра.

Што ты чыц ца тых, ка го не пры ваб лі-
ва юць бяс кон цыя лек цыі і шмат лі кія кан-
спек ты, то і ў вай ско вай аду ка цыі — шы-
ро кая пра сто ра для вы ба ру. На прык лад, 
спе цы фі ка агуль на вай ско ва га фа куль тэ та 
Ва ен най ака дэ міі ў тым, што прак тыч ныя 
за ня ткі скла да юць ка ля 70% на ву чан ня. 
Та му хлоп цам, якія ма раць асво іць ма гут-
ную вай ско вую тэх ні ку, як раз сю ды.

— Сё ле та з 1 ве рас ня ў нас ад кры ва-
ец ца но вая спе цы яль насць — «Псі ха ла гіч-
нае за бес пя чэн не вай ско вай дзей нас ці», 
дзе, між ін шым, змо жа на ву чац ца і гра-
ма дзян скае на сель ніц тва па спе цы я лі за-
цыі «Прак тыч ная псі ха ло гія», — за зна чыў 
на мес нік на чаль ні ка агуль на вай ско ва-
га фа куль тэ та па ву чэб най і на ву ко вай 
пра цы пал коў нік Сяр гей МА ЗОЎ КА. — 
Ства рэн не па доб най спе цы яль нас ці ста-
ла не аб ход нас цю ва Уз бро е ных Сі лах, 
ак ту аль ным па ве вам су час на га жыц ця. 
Ча ла век — заў сё ды за гад ка. Афі цэ ры — 
звы чай ныя лю дзі, са сва і мі праб ле ма мі і 
пе ра жы ван ня мі. Та му па трэб ны спе цы я-
ліс ты, якія бу дуць здоль ныя прый сці на 
да па мо гу.

Ад ным сло вам, тым, хто збі ра ец ца звя-
заць сваё жыц ця з пра фе сі яй аба рон цы 
Ай чы ны, ёсць з ча го вы бі раць. А каб лепш 
ра за брац ца, да ча го ўсё ж та кі ля жыць ду-
ша, бы ло б доб ра на ве даць на ву чаль ныя 
ўста но вы ў дні ад чы не ных дзвя рэй
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Ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най, жы вых свед каў гіс-
то рыі, за ста ец ца ўсё менш і менш. Ра зам з імі ў ня быт 
сы хо дзіць і ўся праў да аб мі ну лай вай не. Гэ тыя лю-
дзі вель мі сціп ла рас каз ва юць пра ся бе, не лю бяць 
хва ліц ца, на ват час та не лі чаць, што тое, што яны 
зра бі лі для нас сён няш ніх, — гэ та подз віг, які за слу-
гоў вае ўва гі.

Шмат га доў мы сяб ру ем з ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, пал коў ні кам у ад стаў цы, Мі ка ла ем Ва сіль е ві чам 
Кі ся лё вым. Ён — удзель нік усіх на шых школь ных свят, 
уро каў муж нас ці, тур ні раў, пры све ча ных Дню аба рон цаў 
Ай чы ны.

Мі ка лай Кі ся лёў на ра дзіў ся ў 1926 го дзе. Шас нац ца ці га-
до вым хлап чу ком да вя ло ся пра ца ваць у ты ле на Ча ля бін-
скім трак тар ным за вод зе, які быў эва ку я ва ны з Ле нін гра да 
(ішоў 1942 год). За вод та ды вы пус каў тан кі для фрон ту. 
Цяж ка бы ло пра ца ваць пад лет кам ля стан коў у пер шыя 
ме ся цы фак тыч на пад ад кры тым не бам, збі ра ю чы пер шыя 
тры тан кі. І коль кі бы ло ра дас ці, хва ля ван ня, ка лі гэ тыя 
тан кі ўсім за во дам ад праў ля лі на фронт, ра зу ме ю чы, што 
яны да па мо гуць на шай ар міі пе ра маг чы.

У 1944 го дзе Мі ка лая Ва сіль е ві ча пры зва лі ў ар мію. 
Ён ва я ваў у скла дзе 2-га Пры бал тый ска га фрон ту — быў 
ме ха ні кам-ва дзі це лем тан ка ІС-2. Удзель ні чаў у ба ях па 
вы зва лен ні ад фа шысц кіх аку пан таў Пры бал ты кі і Ус ход-
няй Пру сіі: га ра доў Кё нігс берг, Лі е паі, Пі лау.

Асаб лі ва цяж кі мі бы лі баі ва Ус ход няй Пру сіі ў кра са ві ку 
1945 го да. Мі ка лай Кі ся лёў пас ля та го, як пад бі лі іх танк, 
ра зам з экі па жам змог вы брац ца, вы кі нуць праз люк ку ля-
мёт, бо еп ры па сы. Па ча лі ад стрэль вац ца ад на сту па ю чых 
нем цаў. Ба чыў, як по бач за гі нуў ка ман дзір. За кан чва лі ся 
бо еп ры па сы. За ста ваў ся толь кі піс та лет і апош няя гра на-
та. У га ла ве пра міль гну ла дум ка: «Ну вось і ўсё! Жыц цё 
скон чы ла ся...» Але ў гэ ты са мы мо мант па чуў вы стра лы 
на шай пя хо ты, якая на сту па ла. Так за стаў ся ў жы вых, але 
стра ціў усіх сва іх сяб роў з экі па жа тан ка.

Дзень Пе ра мо гі фран та вік су стрэў у Пры бал ты цы, пас-
ля вель мі жорст кіх ба ёў, пас ля раз гро му во ра га, не па да-
лё ку ад Лі е паі. Пас ля вай ны ён пра цяг нуў служ бу ў ра дах 
Са вец кай Ар міі, у тан ка вых вой сках. 

Не мо жа гэ ты ча ла век за ста вац ца ў ба ку ад чу жо га 
го ра і сён ня. Ка лі ад быў ся вы бух у Мін скім мет ро (ве тэ ран 
гас ця ваў у свай го ўну ка), Мі ка лай Ва сіль е віч і там быў 
на пе ра да вой — ра зам з не ка то ры мі ве тэ ра на мі да па ма-
гаў па ра не ным, су па кой ваў сло ва мі. Пад час свят ка ван ня 
65-ай га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не Мі ка лай 
Кі ся лёў быў за про ша ны Прэ зі дэн там Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
і пры маў удзел у па ра дзе на Крас най пло шчы і свя точ ным 
пры ёме ў Крам лі. Сё ле та ён збі ра ец ца ў Мінск, каб ра зам з 
ін шы мі ад свят ка ваць 70-ю га да ві ну вы зва лен ня Бе ла ру сі.

На стас ся КАЎ БАС КА, г. Грод на
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«Хуткая» для вайскоўцаў«Хуткая» для вайскоўцаў  ��

БУДЗЬ ЗДА РО ВЫМ, 
САЛ ДАТ! 

НЕ ХВА РЭЙ!

Кож ны ва ен на слу жа чы мо жа на ве даць мед часць і, на прык лад, 
па ме раць ціск.

Кон курсКон курс  ��

САЛ ДАТ, ЯКІ ЗАЎ СЁ ДЫ Ў СТРАІ

На пра ця гу трох 
ме ся цаў юна кі 
адап ту юц ца да ін ша га 
рэ жы му жыц ця. А 
пе ры яд адап та цыі, 
як вя до ма, — леп шы 
час для аб васт рэн ня 
хра ніч ных 
за хвор ван няў.
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Ад мыс ло выя су стрэ чыАд мыс ло выя су стрэ чы  ��

У ЧА КАН НІ 
БУ ДУ ЧЫХ АФІ ЦЭ РАЎ

АДЗІН ЛЁС НА ДВАІХ

Ар тур і па ву чо бе да па мо жа, па фі зіч най 
пад рых тоў цы пад цяг не, дасць, ка лі трэ ба, 
па ра ду. Ста рэй шы брат, што тут ска заць!

Матэрыялы паласы падрыхтавала Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

У гэ тыя дні Ва ен ная ака дэ мія і вай ско выя фа-
куль тэ ты гра ма дзян скіх ВНУ пры ма юць гас цей 
— пра хо дзяць дні ад чы не ных дзвя рэй. Юна коў, 
што зра бі лі свой вы бар на ка рысць пра фе сіі афі-
цэ ра, зна ё мяць з вай ско вы мі спе цы яль нас ця мі, 

па рад кам па ступ лен ня і ар га ні за цы яй на ву чан ня 
ў сце нах аlma мater. Акра мя та го, абі ту ры ен там 
прад стаў ля ец ца маг чы масць за зір нуць у кур санц-
кія па коі, каб, так бы мо віць, па гля дзець на жыц цё 
бу ду чых аба рон цаў Ай чы ны знут ры.
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