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Ме на ві та та кія і пра цу юць у 
31-м на ві га цый на-та па гра фіч ным 
цэнт ры Уз бро е ных Сіл на шай кра-
і ны. Ва ен ныя та по гра фы, кар то-
гра фы і геа дэз іс ты — пе ра ем ні кі 
2-га ма та ры за ва на га та па гра фіч-
на га атра да, які быў сфар мі ра ва-
ны ў кра са ві ку 1933 го да ў Сма-
лен ску. Сён ня гэ та ўні каль ная 
вай ско вая часць, якая скла да ец-
ца з не каль кіх пад раз дзя лен няў. 
У кож на га з іх — свая спе цы фі ка. 
Да ве дац ца якая, па шчас ці ла як-
раз пад час так ты ка-спе цы яль ных 
ву чэн няў — пе ры я ду пра вер кі 
маг чы мас цяў цэнт ра прак тыч на 
вы ка наць за да чы па пры зна чэн ні. 
У час, ка лі ўсе кар ты ад кры ты — 
вя до ма, за вы клю чэн нем тых, якія 
змя шча юць сак рэт ную ін фар ма-
цыю. А ў пра мым сэн се — та ды, 
ка лі ўсё мак сі маль на пры блі жа на 
да ба я во га ста но ві шча.

Да след чы кі 
бе ла рус ка га рэ лье фу 

У на ві га цый на-геа дэз іч най 
час ці цэнт ра лю дзей не гус та. Пра цу, вя-
до ма, ні хто не пра гуль вае: спе цы я ліс ты 
ў по лі — да сле ду юць мяс цо васць. Аб' ез-
дзі лі ўсю Бе ла русь. Ня ма та ко га ка вал ка 
зям лі, на які б не ме ла ся свая кар та. На 
ад ной і той жа мяс цо вас ці спе цы я ліс там 
да во дзіц ца бы ваць не ад ной чы. А ўсё та-
му, што, як ка заў Ге рак літ, усё ця чэ, усё 
змя ня ец ца. Не каль кі га доў та му тут бы ла 
вя лі кая вёс ка, а за раз — уся го не каль-
кі хат. Ці на гэ тым мес цы ра ней рас ло 
дрэ ва, а ця пер яго ня ма. Пра кла лі да ро-
гу, вы ру бі лі лес, вы ка па лі во зе ра — усе 
зме ны фік су юць ва ен ныя та по гра фы і 
геа дэз іс ты.

— Лю быя но выя звест кі вель мі важ ныя 
для нас, — рас каз вае на чаль нік на ві га-
цый на-ін фар ма цый на га ад дзя лен ня 
Ле а нід КОР' ЕЎ. — Па пры ез дзе ў цэнтр 
аб наў ля ем та па гра фіч ныя кар ты, сіс тэ-
ма ты зу ем і апра цоў ва ем атры ма ную па-
ля вым ме та дам ін фар ма цыю, як і тую, 
што за фік са ва лі кас міч ныя апа ра ты на-
ві га цый ных сіс тэм.

Бы вае, што ад на ча со ва (праў да, на 
роз ных аб' ек тах) пра цуе не ад на ка ман-
да геа дэз іс таў і та по гра фаў. Іх на зы ва-
юць раз лі ка мі — афі цэр і тры сал да ты 
тэр мі но вай служ бы. Ся род апош ніх, 
да рэ чы, вы пад ко вых лю дзей ня ма. Ва 
ўзвод та па гра фіч на га за бес пя чэн ня 
пры зы ва юц ца юна кі з доб рым ве дан нем 
ма тэ ма ты кі і фі зі кі. Не ад ной чы трап ля-
лі ся пры зыў ні кі з вы шэй шай аду ка цы яй, 
на ват са спе цы яль най. Тыя, у ка го яе 
ня ма, пра хо дзяць курс ма ла до га бай-
ца, за свой ва юць так ты ка-спе цы яль ную 
пад рых тоў ку, ву чац ца ва ло даць пры бо-
ра мі — і ў по ле.

На той мо мант, ка лі на мес нік на чаль-
ні ка та па геа дэз іч на га ад дзя лен ня Сяр-
гей Дзят лаў вы ра шыў звя заць свой лёс 
з та па гра фі яй і кар та гра фі яй, у Бе ла ру сі 
та кіх спе цы я ліс таў не рых та ва лі. Пра фе-
сію атрым лі ваў у Санкт-Пе цяр бург скім 
ва ен на-та па гра фіч ным ін сты ту це (ця пер 
Ва ен на-кас міч ная ака дэ мія імя Ма жай-
ска га). Па спе цы яль нас ці Сяр гей — кар-
то граф. У на ві га цый на-геа дэз іч най час ці 
па вы шае сваю ква лі фі ка цыю: хо ча быць 
асам у сва ёй спра ве.

Свое асаб лі вая пра вер ка ва ен ных геа-
дэз іс таў і та по гра фаў на пра фпры дат-
насць — ву чэн ні. Ні вод нае ву чэн не не 
ад бу дзец ца без іх па пя рэд няй пра цы. Танк 
не па е дзе па мяс цо вас ці, па куль экі паж 
не бу дзе ва ло даць яе ха рак та рыс ты ка мі. 
Ні я кая ін шая тэх ні ка без звес так аб гру за-
па ды маль нас ці не ры зык не пе ра адо лець 
пэў ны мост.

— За раз ак тыў на раз ві ва юц ца аў та ма-
ты за ва ныя сіс тэ мы кі ра ван ня, усё пе ра во-
дзіц ца на срод кі вы лі чаль най тэх ні кі, — га-
во рыць на чаль нік на ві га цый на-та па гра-
фіч най служ бы Уз бро е ных Сіл — на-
чаль нік на ві га цый на-та па гра фіч на га 
ўпраў лен ня Ге не раль на га шта ба пал-
коў нік Дзміт рый ЛУК' Я НЕН КА. — Але 
як бы да лё ка ні кро чыў на пе рад тэх ніч ны 

пра грэс, без па пя ро вай кар ты ўсё роў на 
вой скі ў бой не пой дуць. У той жа час, ка лі 
ра ней мы вы кон ва лі ра бо ты звы чай ны мі 
геа дэз іч ны мі пры бо ра мі і ін стру мен та мі, то 
ця пер пе ра хо дзім на спа да рож ні ка выя тэх-
на ло гіі: раз ві ва ец ца аме ры кан ская сіс тэ ма 
GPS, ука ра ня ец ца ра сій ская GLONAS. Гэ-
та ўсё да зва ляе ў ра зы ска ра ціць час на 
вы ка нан не за дач. Тое, што ра ней ра бі лі 
дзень-два, ця пер зай мае ўся го не каль кі 
га дзін. Пры чым дак лад насць за ста ец ца 
та кой жа вы со кай.

Спра ва жа но чых рук — 
і цяр пен ня 

Пас ля та го, як та по гра фы і геа дэз іс-
ты апра ца ва лі атры ма ныя звест кі, яны 
трап ля юць у часць ства рэн ня ліч ба вай 
ін фар ма цыі аб мяс цо вас ці. Тут ула да раць 
спе цы я ліс ты па геа ін фар ма цый ных сіс-
тэ мах.

— На асно ве кар та гра фіч на га ма тэ-
ры я лу — а гэ та, час цей за ўсё, фо та да ку-
мен ты мяс цо вас ці, ста рыя та па гра фіч ныя 
кар ты, да ныя геа дэз іч ных вы мя рэн няў — 
мы ства ра ем элект рон ныя кар ты мяс цо-

вас ці, — уво дзіць у курс спра вы на мес нік 
на чаль ні ка 1-га ад дзя лен ня ства рэн ня 
элект рон ных кар таў стар шы лей тэ нант 
Мі ха іл ЗА ПРУЦ КІ. — Гэ тыя кар ты пры зна-

ча ны не толь кі для ва ен ных: імі 
мо гуць ка рыс тац ца прад стаў ні кі 
і ін шых сфер дзей нас ці. Вя до ма, 
у вы ні ку пэў най да моў ле нас ці. У 
ме жах сіс тэ мы ўза е ма аб ме ну наш 
цэнтр уза е ма дзей ні чае з мно гі мі 
гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, у тым 
лі ку з «Бел геа дэз іяй».

Ці ка ва, што ў час ці ства рэн ня 
ліч ба вай ін фар ма цыі аб мяс цо-
вас ці боль шасць спе цы я ліс таў 
скла дае гра ма дзян скі пер са нал. 
Ся род іх — амаль усе жан чы ны, у 
тым лі ку і кі раў ні ца. Як пры зна ец-
ца на чаль нік час ці пад пал коў нік 
Люд мі ла БУД НІК, ства рэн не кар-
таў — вель мі кар пат лі вая пра ца, з 
якой мо гуць спра віц ца толь кі жан-
чы ны. «У гэ тай спра ве не аб ход-
ны ўсед лі васць і ўваж лі васць. Як 
пра ві ла, на шы моц ныя муж чы ны 
гэ тай ма на тон най пра цы не вы-
трым лі ва юць».

Люд мі ла Буд нік у на ві га цый на-
та па гра фіч ным цэнт ры — ста ра-
жыл. Вы со кай па са дзе па пя рэд-
ні ча лі доў гія 16 га доў плён най 
пра цы. А па чы на ла гра ма дзян скім 

ін жы не рам у кар та скла даль ніц кім ад дзя-
лен ні.

Ка лі са ства рэн нем кар таў усё зра зу ме-
ла, то што ты чыц ца тры ман ня сак рэт нас ці, 
цяж ка ска заць, ка му — муж чы нам ці жан-
чы нам — гэ та ўлас ці ва. Тут яе ўме юць за-
хоў ваць усе. Як ні ка жы, а пра ца аба вяз вае: 
што ні кар та, то пад гры фам «сак рэт на». 
Кож ны спе цы я ліст, перш чым пра ца ваць 
з та кі мі да ку мен та мі, на ват здае іс пыт на 
до пуск. Ад нак, як лі чаць са мі кар то гра фы, 
са мы леп шы эк за ме на тар у за бес пя чэн ні 
сак рэт нас ці — аса біс тая са ма свя до масць.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

Па тра ды цыі ў дру гую 
ня дзе лю ве рас ня 

бе ла рус кія вай скоў цы 
ад зна чы лі Дзень тан кіс таў. 

Упер шы ню свят ка ван не 
за цяг ну ла ся аж но на ўсе 

вы хад ныя.

Ад ус кла дан ня вян коў ка ля 
тан ка Т-34 да цы ры мо ніі ўша-
на ван ня леп шых спе цы я ліс таў 
тан ка вых пад раз дзя лен няў Уз-
бро е ных Сіл, бра ня тан ка ва га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства аба ро-
ны, кур сан таў Ва ен най ака дэ-
міі… Ад ад крыц ця пом ні ка тан ка 
ІС-3 у Клец ку да рэ кан струк цыі 
тан ка вых ба ёў на «Лі ніі Ста лі-
на»… Ме на ві та та кі мі за пом ні-
лі ся вы хад ныя, якія прай шлі пад 
эгі дай пра фе сій на га свя та вай-
скоў цаў.

Уша ноў ваць па мяць ге ро яў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, ства-
раць пом ні кі ба я вым ма шы нам, 
леп шым узо рам тэх ні кі мі ну лых 
га доў для ва ен на га ве дам ства 
Бе ла ру сі ста ла доб рай тра ды-
цы яй. Леп шы цяж кі танк свай го 
ча су — ІС-3 — сё ле та за няў сваё 
мес ца на п'е дэс та ле ў Клец ку. 
Уста ля ва ны на па ста мен це, ён 
свед чыць пра вя лі кі подз віг вы-
зва лі це ляў, якія пры нес лі сва бо-
ду го ра ду 4 лі пе ня 1944 го да.

Ме на ві та ге ро ям вай ны бы-
ла пры све ча на і рэ кан струк цыя 
тан ка вай біт вы 1943 го да. Каб 
уба чыць яшчэ і тан ка вы бой аф-
ган ска га пе ры я ду, на тэ ры то рыі 
гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су 
«Лі нія Ста лі на» са бра ла ся больш 
чым 12 ты сяч пры сут ных: акра мя 
ці каў ных гле да чоў, сю ды з'е ха лі-
ся вір ту аль ныя «тан кіс ты» з усёй 
Бе ла ру сі.

— Дзесь ці ў па чат ку 90-х га доў 
іш ла вя лі кая дыс ку сія не толь кі 
ся род ва ен ных лю дзей, спе цы я-
ліс таў і пра фе сі я на лаў, а і ў гра-
мад стве, аб стра це ро лі і зна чэн-
ня тан ка вых вой скаў, — рас ка заў 
мі ністр аба ро ны ге не рал-лей-
тэ нант Юрый ЖА ДО БІН. — Ад-
нак сён ня мы ба чым, што без 
тан ка вых вой скаў не абы шоў ся 
па куль што ні во дзін ла каль ны і 
рэ гі я наль ны кан флікт. На пэў на, 
гэ та леп шае па цвяр джэн не та му, 
што бра ня тан ка вая зброя яшчэ 
су час ная, за па тра ба ва ная і ў блі-
жэй шай перс пек ты ве яшчэ бу дзе 
ак ту аль най. А што ты чыц ца спа-
лу чэн ня та кіх трох фак та раў, як 
аг ня вая моц, аба ра наз доль насць 
і ма неў ра насць, то над гэ тым 
пра цуе і кан струк тар ская дум ка, 
і тэх но ла гі, і ін шыя спе цы я ліс ты. 
Дзе ля та го, каб зра біць зброю 
най больш адэ кват най вы клі кам 
су час нас ці.

Між ін шым, гіс то рыя тан ка-
вых вой скаў на ліч вае амаль сто 
га доў. Не сак рэт, што яе са мыя 
яр кія ста рон кі на пі са ны ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Са вец-
кія тан кіс ты ады гра лі вя лі кую ро-

лю ва ўсіх асноў ных фран та вых 
і стра тэ гіч ных апе ра цы ях. Уз-
га даць ха ця б Ста лін град скую і 
Кур скую біт вы, апе ра цыю па вы-
зва лен ні на шай кра і ны…

У мно гіх гэ тых зна ка вых, лё са-
вы зна чаль ных па дзе ях удзель ні-
чаў ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най 
Аляк сандр ФЕНЬ. Ка ман дзір 
тан ка ў біт ве пад Ста лін гра дам, 
ка ман дзір тан ка ў Кур скай біт ве, 
на чаль нік шта ба тан ка ва га ба-
таль ё на ў Кор сунь-Шаў чэн каў-
скай апе ра цыі ва Укра і не і ў апе-
ра цыі «Баг ра ці ён» лі чыць, што 
са мым цяж кім быў пер шы пе ры-
яд вай ны. «Пад час ад ступ лен ня 
мы стра ці лі тэ ры то рыю, зброю, а 
прад пры ем ствы, якія вы пус ка лі 
тан кі і ін шае ўзбра ен не, эва ку я-
ва лі на Ус ход», — ус па мі нае Аляк-
сандр Фё да ра віч. — Ад нак і ў гэ-
тых умо вах бра ня тан ка выя вой скі 
іс на ва лі. Бы лі ме ха ні за ва ныя кор-
пу сы, сфар мі ра ва ныя да вай ны, 
якія ў гэ ты скла да ны час на но сі лі 
контр уда ры па гру поў цы пра ціў ні-
ка. У нас, у Бе ла ру сі, та кім вя до-
мым і важ ным быў контр удар ад 
Ор шы на Сян но — Ле пель, ка лі 
два тан ка выя кор пу сы — 5-ты і 
7-мы — ра зам з 20-й ар мі яй на-
нес лі во ра гу ўрон, пра су ну лі ся на 
35–40 кі ла мет раў, спы ні лі пра ціў-
ні ка і пяць дзён тры ма лі яго, чым 
толь кі вый гра лі час».

— У су час ны пе ры яд, ка лі ўжо 
па ча ла ся ідэа ла гіч ная вай на, ду-
ма лі, што ця пер па трэб ны мі бу-
дуць са ма лё ты, ра ке ты, а су ха-
пут ныя вой скі, маў ляў, больш ні 
на што не вар тыя, — пра цяг вае 
во пыт ны тан кіст. — Па доб ныя 
раз ва гі не спраў дзі лі ся: тан ка-
выя вой скі бы лі, ёсць і бу дуць. І 
сён няш нія па дзеі ў све це гэ та па-
цвяр джа юць. За раз з'яў ля юц ца 
но выя ўзо ры тэх ні кі, удас ка наль-
ва юц ца ра ней шыя. Вя до ма, гэ та 
не тыя тан кі, якія бы лі ў ча сы вай-
ны. Ра ней я, бы вае, еду на тан ку, 
а ён гай да ец ца — зна чыць, ня-
роў ная мяс цо васць. Сён ня танк 
едзе роў на ўсю ды, ды і гар ма ты 
ўжо зу сім ін шыя. Гэ та ра дуе ду-

шу. Толь кі, не дай Бог, каб усё 
гэ та да вя ло ся пры мя няць.

А вось ге не рал-лей тэ нант 
тан ка вых вой скаў Па вел ПЯ-
ЧЭР СКІ ўпэў не ны, што бра ня-
тан ка вая тэх ні ка да лё ка на пе рад 
не пай шла. «Вя до ма, яна ма дэр-
ні зу ец ца, але ўсё роў на за ста ец-
ца та кой жа, хоць і больш су час-
най, дак лад най, на дзей най. І каб 
яе за сво іць, сён няш нія тан кіс ты 
па він ны быць больш аду ка ва-
ны мі», — га во рыць ча ла век, які 
скон чыў вай ну на Да лё кім Ус хо-
дзе ка ман дзі рам тан ка вай ро ты. 
Яму бы ло ўся го 22 га ды…

Не ўсе ве да юць, што пас ля 
вай ны Чыр ва на сцяж ная Бе ла-
рус кая ва ен ная акру га бы ла, па 
сут нас ці, тан ка вай і лі чы ла ся ад-
ной з най больш ма гут ных ва Уз-
бро е ных Сі лах СССР. Ме на ві та 
на на шай тэ ры то рыі ад пра цоў-
ва лі ся най ноў шыя фор мы і спо-
са бы кі раў ніц тва вой ска мі ў баі, 

удас ка наль ва ла ся ар га ні за цыя 
па ля вой вы вуч кі і так тыч най пад-
рых тоў кі. Тан ка выя вой скі су час-
най бе ла рус кай ар міі прад стаў-
ле ны пад раз дзя лен ня мі асоб ных 
ме ха ні за ва ных бры гад. Шмат уз-
роў не вая рэ гі я наль ная сіс тэ ма 
тан ка тэх ніч на га за бес пя чэн ня 
да зва ляе свое ча со ва ўкам плек-
та ваць злу чэн ні і вай ско выя час-
ці бра ня тан ка вым уз бра ен нем і 
тэх ні кай. Акра мя та го, вя дзец ца 
вя лі кая ра бо та па пад трым цы 
тэх ні кі ў спраў ным ста не.

— Тан ка выя вой скі, на пэў на, 
пас ля пя хо ты вы нес лі на сва іх 
пля чах са мы боль шы ця жар вай-
ны, па кры лі ся бе не ўвя даль най 
сла вай на па лях ба ёў як Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, так і Дру гой су-
свет най уво гу ле, — пе ра ка на ны 
на мес нік на чаль ні ка ўзбра ен ня 
Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі пал-
коў нік Анд рэй ФЕ ДЗІН. — Яны 
прай шлі год ны шлях раз віц ця і 
ў пас ля ва ен ны пе ры яд: ні во дзін 
уз бро е ны кан флікт пас ля за кан-
чэн ня Дру гой су свет най вай ны 
не абы шоў ся без ма са ва га вы ка-
ры стан ня ў біт вах тан каў і ін шай 
бра ня тан ка вай тэх ні кі. Су час нае 
па ка лен не тан кіс таў год на пра-
цяг вае тра ды цыі баць коў і дзе даў, 
зай ма ец ца пла на вай ба я вой пад-
рых тоў кай, удас ка наль вае сваё 
пра фе сій нае май стэр ства і ўма-
цоў вае ва ен ную са друж насць.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Гіс то рыя тан ка вых 
вой скаў на ліч вае амаль 
сто га доў. Не сак рэт, 
што яе са мыя яр кія 
ста рон кі на пі са ны ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Тон ка сці пра фе сіі Тон ка сці пра фе сіі   ��

Усё вы ра шаць… КАР ТЫ, 
або На коль кі па трэб ны сён ня ва ен ныя та по гра фы і кар то гра фы?

Фо
 та

зд
ым

кі 
На

д з
еі 

БУ
 Ж

АН
.

Свое асаб лі вая пра вер ка ва ен ных 
геа дэз іс таў і та по гра фаў на 
пра фпры дат насць — ву чэн ні. 
Ні вод нае ву чэн не не ад бу дзец ца без 
іх па пя рэд няй пра цы. 

Ства рэн не кар таў — вель мі 
кар пат лі вая пра ца, з якой мо гуць 
спра віц ца толь кі жан чы ны. 
У гэ тай спра ве не аб ход ны 
ўсед лі васць і ўваж лі васць.

Рэ ха па дзеі Рэ ха па дзеі   �� АГ НЯ ВАЯ МОЦ, 
АБА РА НАЗ ДОЛЬ НАСЦЬ 

І МА НЕЎ РА НАСЦЬ…
МЕ НА ВІ ТА ТА КІЯ ЎЛАС ЦІ ВАС ЦІ СУ ЧАС НАЙ БРА НЯ ТАН КА ВАЙ ЗБРОІ 

І ЎВО ГУ ЛЕ ТАН КА ВЫХ ВОЙ СКАЎ НА ШАЙ КРА І НЫ 

Правядзенне 
спаборніцтваў па палявой 
вывучцы — адзін 
з найважнейшых 
элементаў у павышэнні 
прафесіяналізму 
беларускіх вайскоўцаў. 
Да рэ чы, па доб на га 
ро ду пла на выя 
ме ра пры ем ствы 
ва Уз бро е ных Сі лах 
пра хо дзяць ужо шос ты 
год за пар. 

На чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня ба я вой пад рых тоў кі Уз-
бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ге не рал-ма ёр Ва ле рый 
ХАХ ЛОЎ (ён жа — стар шы ня ка-
мі сіі па ар га ні за цыі і пра вя дзен-
ні пер шын ства) адзначае: во пыт 
пра вя дзен ня пра фе сій ных спа-
бор ніц тваў па каз вае, што гуль ня 
вар тая све чак. «Ужы ван не та ко га 
пры ёму пра вер кі — рэ аль ны спо-
саб ацэн кі не толь кі пра фе сій на га 
май стэр ства, кі раў ніц кай дзей нас-
ці са міх удзель ні каў, а і эфек тыў-
нас ці ра бо ты ўсіх струк тур і служ-
бо вых асоб у вой сках з афі цэ ра-

мі гэ тых звё наў. Спа бор ніц твы як 
лак му са вая па пер ка па каз ва юць 
аб' ек тыў ны ўзро вень пад рых тоў-
кі ка ман дзі раў, вы зна ча юць сту-
пень ін ды ві ду аль най на ву ча нас ці 
і па ля вой вы вуч кі кам ба таў і рот-
ных», — упэў не ны ён.

Не менш важ ная мэ та пер шын-
ства — вы явіць леп шых афі цэ раў 
для фар мі ра ван ня кад ра ва га рэ-
зер ву і раз гля ду іх у якас ці кан ды да-
таў для пры зна чэн ня на вы шэй шыя 

па са ды. Да рэ чы, усе пе ра мож цы 
ле таш ня га спа бор ніц тва атры ма лі 
но выя пры зна чэн ні.

Па чы на ю чы з пер ша га вы пра-
ба ван ня, афі цэ ры аку ну лі ся з га-
ла вой у звык лую для ся бе пра цу. 
Пас ля зда чы тэ о рыі па не ка то-
рых дыс цып лі нах, боль шую част-
ку спа бор ніц тваў яго ўдзель ні кі 
пра вя лі на ды рэкт ры сах і вай ско-
вым стрэль бі шчы 227-га па лі го на. 
Прак тыч ная страль ба з ба я вых 

ма шын прай шла як па пад руч ні-
ку. Ад чу ва ла ся, што за бра нёй 
зна хо дзі лі ся не на ва бран цы, а 
са праўд ныя пра фе сі я на лы сва ёй 
спра вы. Боль шасць агне ві коў вяр-
та ла ся на зы ход ную, па ра зіў шы 
як мі ні мум двой чы мі шэнь тан ка 
і зні шчыў шы ўсе ку ля мёт ныя цэ-
лі. Вы со кае аг ня вое май стэр ства 
па ка за ла боль шасць кам ба таў і 
рот ных і пры страль бе з аў та ма та 
Ка лаш ні ка ва. Не ка то рыя спрак-
ты ка ва ныя агне ві кі ўмуд ры лі ся 
не толь кі на «вы дат на» вы ка наць 
прак ты ка ван не, але і пры гэ тым 
за ха ваць част ку вы дзе ле ных бо е-
п ры па саў.

— Для мя не страль ба са страл-
ко вай зброі — заў сё ды са праўд нае 
свя та. Абы хо дзіц ца з аў та ма там я 
на ву чыў ся яшчэ школь ні кам. Баць-
ка, ця пер афі цэр за па су, заў сё ды 
пры зруч ным вы пад ку браў з са бой 
на па лі гон, — пры знаў ся гвар дыі 
пад пал коў нік Аляк сандр КРАС-
НА ШАП КА. — Яшчэ ні ра зу ў сва ёй 
ка ман дзір скай прак ты цы не стра-
ляў з аў та ма та і піс та ле та ні жэй, 
чым на «вы дат на».

Ад ным з са мых сур' ёз ных вы-
пра ба ван няў для кам ба таў стаў 

эк за мен па так тыч най пад рых-
тоў цы. На пра ця гу ча ты рох га дзін 
удзель ні кі пер шын ства на но сі лі на 
ра бо чую кар ту ста но ві шча, зы хо-
дзя чы з атры ма на га так тыч на га 
за дан ня і шта ту ўмоў на га пра ціў ні-
ка; гра фіч на са ма стой на пры ма лі 
аб грун та ва нае ра шэн не на пе ра-
ход да аба ро ны. За тым афі цэ ры 
тэкс та ва аб грун тоў ва лі (аба ра ня лі) 
пры ня тыя ра шэн ні на ар га ні за цыю 
і вя дзен не бою ў ад па вед нас ці з 
так тыч ным ста но ві шчам. Пра фе-
сій ныя вы пра ба ван ні па прад ме це 
за вяр шы лі ся на так тыч ным по лі, 
дзе кож ны ўдзель нік спа бор ніц тва 
пра дэ ман стра ваў свае ве ды і на вы-
кі ў ар га ні за цыі бою на мяс цо вас ці 
і кі ра ван ні пад раз дзя лен ня мі ў хо-
дзе вя дзен ня ак тыў ных аба рон чых 
дзе ян няў.

На леж нае пра фе сій нае май-
стэр ства пра дэ ман стра ва лі прак-
тыч на ўсе ўдзель ні кі зма ган ня пры 
вы ка нан ні за лі ко ва га прак ты ка-
ван ня па ва джэн ні ба я вых ма шын. 
А вось па па цець удзель ні кам пер-
шын ства прый шло ся на спар тыў-
ным га рад ку, каб па ка заць, як яны 
сяб ру юць са спор там.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

У свой час Пётр І, ства ра ю чы кор пус ва ен ных та по гра фаў, 
пра пі саў у ста ту це, што ва ен ны мі та по гра фа мі мо гуць быць толь кі 
афі цэ ры два ран ска га са слоўя. І не вы пад ко ва: са ства рэн нем 
кар таў, ін жы нер на-тэх ніч ны мі да сле да ван ня мі мяс цо вас ці 
маг лі спра віц ца толь кі аду ка ва ныя асо бы. Су час ныя та по гра фы 
і кар то гра фы не са сту па юць сва ім па пя рэд ні кам. Вя до ма, 
кла са вая пры на леж насць спе цы я ліс таў сён ня не ады грае ро лі, 
але тым не менш, як пра ві ла, гэ та лю дзі з вы шэй шай аду ка цы яй, 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя пра фе сі я на лы, якія ва ло да юць глы бо кі мі 
ве да мі аб усіх фі зіч ных пра цэ сах, што ад бы ва юц ца на зям лі.

Ба я вая пад рых тоў каБа я вая пад рых тоў ка  ��

ПАТРАПІЦЬ У МІ ШЭНЬ — СТАЦЬ ЛЕП ШЫМ
ЗА ЗВАН НЕ ПЕР ША ГА ПА ПА ЛЯ ВОЙ ВЫ ВУЧ ЦЫ ЗМА ГА ЛІ СЯ Ў СУ ХА ПУТ НЫХ ВОЙ СКАХ

Яна на ра дзі ла ся ў шмат дзет най ся лян-
скай сям'і ў вёс цы За ба роч ча, та ды Ха ло-
пе ніц ка га, а ця пер Круп ска га ра ё на Мін скай 
воб лас ці. На яе до лю вы паў скла да ны лёс, 
як і ўся му ва ен на му па ка лен ню. Пер шай у 
сям'і на ра дзі ла ся сяст ра, за тым бы ло во сем 
бра тоў, і вось, на рэш це, апош няй — дзя ся-
тай — ста ла Па лі на. Ця пер та кіх жан чын, як 
яе ма ці, цяж ка знай сці. Вяс ко выя жан чы ны 
та ды, на па чат ку ХХ ста год дзя, вы зна ча лі ся 
асаб лі вай жа но чай сі лай: уме лі спраў ляц ца 
з дзець мі, паў ся дзён най пра цай ды яшчэ і 
ўбі ра лі з па лёў ура джай. Бе ла рус кія ся лян кі, 
ня гле дзя чы на ця жар насць, пра ца ва лі ў по лі 
да апош ня га дня: бы ва ла, дзе ці і на ра джа-
лі ся там. Ме на ві та так, на буль бя ні шчы, і 
з'я ві ла ся на свет у ве рас ні 1919 го да дзяў-
чын ка, якую на зва лі Па лі най.

Па лі на Ся мё наў на і ця пер па мя тае рас-
каз сва ёй ма мы, як гэ та бы ло:

«…Уво сень ка па лі буль бу не да лё ка ад 
вёс кі. Та та па ехаў на во зе ад во зіць вы ка-
па ны ўра джай да ха ты, а ў ма мы тым ча-
сам па ча лі ся схват кі пра ма на по лі. Там і 
на ра дзі ла. Пе ра грыз ла і за вя за ла пу па ві ну, 
за кру ці ла мя не ў сваю шы ро кую да мат ка-
ную спад ні цу і ся дзе ла — ча ка ла, ка лі та та 
пры е дзе па буль бу. Едзе баць ка, ма ма мя не 
ў пры по ле тры мае і кры чыць яму: «Сю ды 
едзь!» Ён ка жа: «Там жа ў ця бе буль бы ня-
ма, ча го я па еду? Па еду да хлоп цаў: яны 
шмат на ка па лі». Ма ма зноў кры чыць: «Ка-
жу сю ды едзь, дзі ця во дзяр жу — ра дзі ла!» 
Та та ад ра зу спы таў: «Ка го?» Ма ма ра дас на: 
«Дзе вач ка!» «Ну, як дзе вач ку, дык доб ра, 
за раз за бя ру, а то адзін, дру гі, вось мы — і 
ўсе хлоп цы», — раз вяр нуў ся, пад' ехаў і да-
па мог ма ме на воз сес ці».

(Заканчэнне на 4-й стар.)

Лю дзі і лё сы Лю дзі і лё сы   ��

МЕ ДАЛЬ ЗА ПАД РЫЎ 
На ра дзіў шы ся ў по лі, яна вы жы ла.
На пэў на, каб по тым па да рваць ва ро жы цяг нік…

Па лі на Ся мё наў на Ла ба та ва ўжо даў но лі чыц ца ў вёс цы Вес ні но Ла гой ска га ра-
ё на Мін скай воб лас ці сва ёй, мяс цо вай, бо жы ве тут ужо больш за паў ве ка. Тут з 
му жам па бу да ва лі дом, вы га да ва лі дзя цей. Шмат га доў яна пра ца ва ла ў мяс цо вай 
шко ле на стаў ні цай ма тэ ма ты кі ў ста рэй шых кла сах. Жы ха ры вёс кі і бы лыя вуч ні 
з па дзя кай згад ва юць яе ўро кі. Па лі ну Ся мё наў ну заў сё ды мож на су стрэць до-
ма ў Вес ні но, праў да, сё ле та яна ўпер шы ню зі мой жы ла ў сы на ў Мін ску. Толь кі 
вяс ной, з пры хо дам цяп ла, вяр ну ла ся да моў — род ная ха та дае сі лу і энер гію. 
На 95-м го дзе жыц ця асаб лі ва важ на на доў га не ад ры вац ца ад род най ха ты, дзе, 
зда ец ца, усё да па ма гае ад хва роб і ня год — столь кі га доў тут пра жы та.
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Пад час ад крыц ця пом ні ка —
тан ка ІС-3 — у Клец ку.

Пад час пра вя дзен ня геа дэз іч ных ра бот.

Та по граф з 55-га до вым ста жам 
Ле а нід ЛУК' Я НЕН КА
вы ву чае аэ ра фо та зды мак.

Удзель нік спа бор ніц тва гвар дыі пад пал коў нік Дзміт рый ГО ЛУБ
вы кон вае УКБ з АК-74.
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