
24 верасня 2014 г. ПЛАЦДАРМ4

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

Пра фе сія — 
з перс пек тыў ных 

Рэ дак цый ная часць. Тут ажыц цяў ля-
юц ца рэ дак цый на-пад рых тоў чыя ра бо ты. 
Аб агуль ня ец ца і ана лі зу ец ца ін фар ма цыя 
аб фі зі ка-геа гра фіч ных асаб лі вас цях ра ё-
наў, ства ра юц ца спі сы ка ар ды нат спе цы-
яль най геа дэз іч най сет кі, вя дзец ца ўлік і 
за хоў ван не срод каў геа дэз іч най ін фар-
ма цыі…

— У пер шую чар гу, на ша пад раз-
дзя лен не зай ма ец ца ка рэк ту рай ліс тоў 
ужо га то вых кар таў, — рас каз вае на-
чаль нік рэ дак цый най час ці пад пал-
коў нік Сяр гей КНЯ ЗЕЎ. — Пра цэс не 
з хут кіх: знай шлі па мыл кі — ад да лі ў 
часць ства рэн ня ліч ба вай ін фар ма цыі аб 
мяс цо вас ці, знай шлі паў тор на — зноў на 
вы праў лен не. Пас ля кан чат ко вай пра-
вер кі ў ад дзе ле тэх ніч на га кант ро лю і 
сер ты фі ка цыі да ку мен ты вяр та юц ца да 
нас, дзе за хоў ва юц ца ў бан ку ліч ба вых 
кар та гра фіч ных да ных.

Ва ўсе тон ка сці пра фе сіі ўні ка юць Па-
вел Куп цэ віч і Кі рыл За ба гон скі. Юна-
кі — уча раш нія вы пуск ні кі ва ен на га фа-
куль тэ та БДУ. Ву чы лі ся па спе цы яль нас ці 
«геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы». Як ка жуць 
бы лыя ад на груп ні кі, з пра ца ўлад ка ван нем 
ім вель мі па шан ца ва ла: на ві га цый на-та-
па гра фіч ны цэнтр, на іх по гляд, — са мае 
перс пек тыў нае мес ца ў пра фе сіі. Сю ды 
пра ца ўлад ка вац ца жа да юць мно гія. Як 
пры зна лі ся афі цэ ры, ажыц ця віць ма ру да-
па мог вы со кі рэй тынг ва ўні вер сі тэ це.

— Тэх ні ка і спе цы яль нае пра грам нае 
за бес пя чэн не ста но вяц ца ўсё на вей шы-
мі, што ад бі ва ец ца на пад рых тоў цы спе-
цы я ліс таў ва ен на га ве дам ства, — пе-
ра ка на ны на чаль нік 31-га на ві га цый-
на-та па гра фіч на га цэнт ра пал коў нік 
Юрый СА ВІ НЫХ. — Вя до ма, асноў ную 
спе цы яль насць яны атрым лі ва юць на 
ва ен ных фа куль тэ тах гра ма дзян скіх 
ВНУ і ў вы шэй шых ва ен ных на ву чаль-
ных уста но вах, у тым лі ку Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. У цэнт ры ж яны за свой ва-
юць не па срэд на той узор тэх ні кі і аб-
ста ля ван ня, на якім бу дуць пра ца ваць. 

На шы афі цэ ры рэ гу ляр на на вед ва юць 
усе кур сы, якія пра вод зяц ца Мі ніс тэр-
ствам аба ро ны, па вы ша юць сваю ква-
лі фі ка цыю на ін шых тэ ма тыч ных ме ра-
пры ем ствах.

Свая дру кар ня 
і на ват «цэн зу ра» 

Кан чат ко вае звя но ў пра цэ се ства рэн-
ня та па гра фіч ных кар таў і ін шых да ку мен-
таў — вы да вец кая часць. Тут пра цу юць 
са праўд ныя пра фе сі я на лы вы да вец кай 
спра вы. А да па ма гае ім ра біць гэ та пры-
го жа і якас на но вае па лі гра фіч нае аб ста-
ля ван не.

— Пас ля та го, як пра дук цыя на дру ка-
ва на, яе пры мае ад дзел тэх ніч на га кант ро-
лю і сер ты фі ка цыі, — га во рыць на чаль нік 
вы да вец кай час ці пад пал коў нік Анд рэй 
НЕ КРА ШЭ ВІЧ. — Ка лі ў на шых ка лег ня-
ма ні я кіх за ўваг, то дру ка ва ная пра дук-
цыя спа коў ва ец ца і пе рад аец ца на склад 
та па гра фіч ных кар таў, які зна хо дзіц ца ў 
па сёл ку Крас нае. Ме на ві та ад сюль ор га-

ны ва ен на га кі ра ван ня і вай ско выя час ці 
атрым лі ва юць кар ты пэў най мяс цо вас ці.

А ка лі ўсё ж та кі за ўва гі ёсць, кар та па-
тра буе да пра цоў кі. На ват зу сім не вя ліч кая 
не дак лад насць не за ста нец ца не за ўва-
жа най спе цы я ліс та мі ад дзе ла тэх ніч на-
га кант ро лю і сер ты фі ка цыі цэнт ра. Тут 
га лоў ны «цэн зар» — Ле а нід Лук' я нен ка. 
Ле а нід Ада ма віч — та по граф з 55-га до-
вым ста жам. Та по гра фа-геа дэз іч ныя і 
кар та гра фіч ныя ра бо ты вы кон ваў на тэ-
ры то рыі ад Ка лі нінг рад скай воб лас ці да 
Ці ха га акі я на, не каль кі га доў пра ца ваў у 
Ла цін скай Аме ры цы.

— Без на яў нас ці та па гра фіч ных кар таў, 
геа дэз іч ных да ных не маг чы ма вы ка нан не 
аб са лют на лю бых за дач: і ў на род най гас-
па дар цы, і ў на ву цы, і ў аду ка цый най сфе-
ры, а асаб лі ва ва Уз бро е ных Сі лах, — мяр-
куе май стар сва ёй спра вы.

І з гэ тым цяж ка не па га дзіц ца: на коль кі 
дак лад най бу дзе та па гра фіч ная раз вед ка, 
на столь кі па спя хо вым атры ма ец ца бой. А 
лепш, ка лі яго не бу дзе!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Усё вы ра шаць… КАР ТЫ...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 3-й стар.)

І вось пра гра ма трох дзён-
ных спа бор ніц тваў па ды шла да 
ла гіч на га за вяр шэн ня. Прый-
шоў час на зваць пе ра мож цаў! 
Леп шым ка ман дзі рам ме ха ні-
за ва на га ба таль ё на су ха пут-
ных вой скаў стаў гвар дыі ма ёр 
Кан стан цін Ла ме ка, кам бат з 
11-й гвар дзей скай амбр (асоб-
ная ме ха ні за ва ная бры га да). 
Да рэ чы, афі цэр са Сло ні ма па 
вы ні ках ле таш ня га пер шын ства 
быў толь кі на вось мым мес цы. 
А сён ня Кан стан цін Ула дзі мі ра-
віч пад ня ўся на са мую вы со кую 
пры ступ ку п'е дэс та ла.

Леп шым ка ман дзі рам мо-
та страл ко вай ро ты ў су ха пут-
ных вой сках пры зна ны ка пі-
тан Аляк сандр Зай цаў з 19-й 
гвар дзей скай амбр. Да рэ чы, 
ле тась афі цэр так са ма быў пе-
ра мож цам спа бор ніц тваў ся род 
удзель ні каў гэ та га ка манд на га 
звя на. А дзе ж пра соў ван не па 
служ бо вай лес ві цы, спы та е це 
вы? За гэ тым не за ржа вее: на 
днях да ку мен ты гвар дыі ка пі-
та на Аляк санд ра Зай ца ва бы лі 

ад праў ле ны на пры зна чэн не яго 
на чаль ні кам шта ба — пер шым 
на мес ні кам асоб на га ме ха ні-
за ва на га ба таль ё на 19-й гвар-
дзей скай амбр.

Ты ту ла най мац ней ша га па 
па ля вой вы вуч цы ся род кам-
ба таў-тан кіс таў уда сто іў ся ка-

ман дзір тан ка ва га ба таль ё на 
6-й гвар дзей скай амбр гвар дыі 
пад пал коў нік Аляк сей Ша ле паў. 
Як вы свет лі ла ся, тры апош нія 
га ды афі цэ ру-тан кіс ту пры хо-
дзі ла ся зда воль вац ца «се раб-
ром». І толь кі на спа бор ніц твах 
2014 го да Аляк сандр Яў ге на віч 

здо леў за ва я ваць паль му пер-
шын ства. Леп шым жа ка ман-
дзі рам тан ка вай ро ты пры зна-
ны гвар дыі стар шы лей тэ нант 
Сяр гей Куз ня цоў з асоб на га 
ме ха ні за ва на га ба таль ё на 6-й 
гвар дзей скай амбр. Як вы свет-
лі ла ся, Сяр гей упер шы ню пры-
маў удзел у та кіх спа бор ніц-
твах. Тым не менш, вы пуск нік 
Ва ен най ака дэ міі 2011 го да 
здо леў амаль на со рак ба лаў 
абы сці сва іх больш во пыт ных 
ка лег, што і да зво лі ла ма ла-
до му афі цэ ру стаць лі да рам 
спа бор ніц тваў.

— У па раў на нні з мі ну лым 
го дам, ця пе раш няе пер шын-
ство па ка за ла ўзрос лы ўзро-
вень па ля вой вы вуч кі кам ба-
таў і рот ных, што не мо жа не 
ра да ваць. А гэ та зна чыць, 
што прак ты ка пра вя дзен ня 
па доб ных спа бор ніц тваў ся бе 
апраўд вае і бу дзе пра цяг ну та 
ў на ступ ным на ву чаль ным го-
дзе, — ад зна чыў ге не рал-ма ёр 
Ва ле рый Хах лоў пас ля ўру чэн-
ня пе ра мож цам пе ра хо дзя чых 
вы мпе лаў.

Мі ка лай МА КА РЭ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

ПАТРАПІЦЬ У МІ ШЭНЬ — 
СТАЦЬ ЛЕП ШЫМ

— Сён ня 307-я гвар дзей-
ская — са мая шмат лі кая з усіх 
на ву чаль ных час цей ар мей-
скай «ву чэб кі», — за ўва жыў у 
гу тар цы на мес нік на чаль ні ка 
шко лы па ідэа ла гіч най пра-
цы гвар дыі ма ёр Аляк сандр 
КЛЫ БІК. — За на ву чаль ны год 
у на шай шко ле пра хо дзіць на-
ву чан не ка ля ты ся чы кур сан таў 
па спе цы яль нас цях ме ха ні кі-ва-
дзі це лі БМП-2 і БТР-Д, ка ман-
дзі ры экі па жаў БМП-2 і БТР-Д, 
а так са ма на вод чык-апе ра тар 
БМП-2 і ка ман дзір ма біль на га 
ад дзя лен ня.

Кі руе шко лай гвар дыі пад-
пал коў нік Ві таль Ма зей чык. Да-
рэ чы, ме на ві та тут з лей тэ нанц-
кіх па го наў Ві таль Ула дзі мі ра віч 
па чы наў сваю афі цэр скую кар'-
е ру, прай шоў усе пры ступ кі па 
пра фе сій най лес ві цы — ад ка-
ман дзі ра ву чэб на га ўзво да да 
на чаль ні ка шта ба — пер ша га 
на мес ні ка.

З 2004 го да ву чэб ная часць 
пер шая ў АВЦ бы ла пе ра ве-
дзе на на но вую арг штат ную 
струк ту ру са ства рэн нем у 
шко ле цык лаў пад рых тоў кі па 
асноў ных дыс цып лі нах і з увя-
дзен нем па сад вы клад чыц ка га 
скла ду. Но ва ўвя дзен ні да зво-
лі лі не толь кі па леп шыць ар га-
ні за цыю ву чэб на-вы ха ваў ча га 
пра цэ су, але і па вы сіць уз ро-
вень ве даў і на вы каў кур сан таў 
па так тыч най, аг ня вой і тэх ніч-
най пад рых тоў цы, ва джэн ні ба-
я вых ма шын.

Во ін ская часць ва ло дае ба-
га тай ву чэб на-ма тэ ры яль най 
ба зай, якая па ста ян на ўдас-
ка наль ва ец ца і аб наў ля ец ца. 
У рас па ра джэн ні кур сан таў — 

ву чэб ны кор пус, аг ня вы га ра-
док, участ кі ды рэкт рыс БМП-2 і 
БТР-Д, ма шы на дром. У ба я вой 
ву чо бе ак тыў на вы ка рыс тоў ва-
юц ца кам п'ю тар ныя пра гра мы. 
Шы ро ка пры мя ня юц ца су час-
ныя ву чэб на-трэ ні ро вач ныя і 
трэ на жор ныя срод кі.

...Праз не каль кі дзён (26 ве-
рас ня) во ін скі ка лек тыў 307-й 
гвар дзей скай шко лы ад зна чыць 
свае га да вое свя та — Дзень 
час ці. Гіс то рыю яна вя дзе з па-
чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
ка лі быў сфар мі ра ва ны 474-ы 
страл ко вы полк у скла дзе 120-й 
страл ко вай ды ві зіі. Ба я вое хры-
шчэн не во ін ская часць атры-
ма ла ў ба ях за го рад Ель ню, 
упі саў шы та ды яр кую ста рон-
ку ў ле та піс пал ка — пер шую 
пе ра мо гу над моц ным і ве ра-
лом ным во ра гам. За муж насць, 
стой касць і ге ра ізм, пра яў ле-
ныя ў ба ях, 474-ы страл ко вы 

полк ад ным з пер шых быў пе-
ра тво ра ны ў гвар дзей скі. З тых 
ча соў зван не «гвар дзе ец» для 
фран та ві коў бы ло сі но ні мам 
па няц ця «ге рой». У га ды Вя лі-
кай Ай чын най гвар дзей цы, як 
пра ві ла, зна хо дзі лі ся там, дзе 
бы ло ця жэй, дзе вы ра шаў ся 
лёс бою або біт вы.

У кра са ві ку 1947-га гвар-
дзей ская страл ко вая часць бы-
ла пе рад ыс ла цы ра ва на ў ва ен-
ны га ра док Пе чы пад Ба ры са-
вам. Са ства рэн нем ву чэб най 
ды ві зіі (ця пер 72-га гвар дзей-
ска га АВЦ) у жніў ні 1960 го да 
мо та страл ко вы полк атры маў 
ста тус на ву чаль на га. На яго ба-
зе па ча лі рых та ваць ма лод шых 
спе цы я ліс таў і ка ман дзі раў для 
су ха пут ных вой скаў.

За больш чым паў ста год дзя 
ў сце нах гвар дзей скай «ву чэб-
кі» ба за вую аду ка цыю атры ма-
лі ўжо ка ля вась мі дзе ся ці ты сяч 
яе вы пуск ні коў. Мно гія з бы лых 
кур сан таў згад ва юць сён ня ўжо 
ў гра ма дзян скім жыц ці доб рым 
сло вам род ную ву чэб ную часць 
і яе ка ман дзі раў. Да рэ чы, у свой 
час ву чэб ным мо та страл ко вым 
пал ком ка ман да ва лі вя до мыя 
во е на чаль ні кі: прэ зі дэнт Ака дэ-
міі ва ен ных на вук, пра фе сар, 
ге не рал ар міі Мах мут Га рэ еў, 
бы лы мі ністр аба ро ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ге не рал-пал коў-
нік Ана толь Кас цен ка і ін шыя.

Сён ня ў 307-й гвар дзей скай 
шко ле пад рых тоў кі спе цы я ліс-
таў мо та страл ко вых і ма біль ных 
пад раз дзя лен няў пра хо дзіць 
на ву чан не но вы на бор кур-
сан таў. Ка ман да ван не ву чэб-
най час ці не здае за ва я ва ных 
па зі цый і пры кла дае ўсе сі лы, 
каб у чар го вы раз па спя хо ва 
спра віц ца са сва ім га лоў ным 
пры зна чэн нем.

Мі ка лай МА КА РЭ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

На фотаздым ках: 
Рат ныя буд ні во і наў 307-й 

гвар дзей скай шко лы

�

ПА ЛЕС КІ 
КРАЙ 

ПА МЯ ТАЕ 
КУБ ША

У «Плац дар ме» ў ну ма ры 
га зе ты за 23 лі пе ня быў на-
дру ка ва ны ар ты кул Мі ха і ла 
Цу бы «Слу жыў Бо гу і Ра дзі-
ме». Кан ды дат гіс та рыч ных 
на вук, да цэнт ка фед ры гу-
ма ні тар ных на вук, фі ла со фіі 
і пра ва Па лес ка га дзяр жаў на-
га ўні вер сі тэ та рас ка заў пра 
сла ву та га поль ска га ксян-
дза Фран ціш ка Куб ша, які 
здзейс ніў шмат доб рых учын-
каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны на са лі гор скай зям лі. 
Пе ра лі чыў шы ўсе за слу гі свя-
та ра, аў тар вы ка заў ся, што 
бы ло б доб ра на мес цы Пу зіц-
ка га кас цё ла свя той Ган ны, 
дзе ў га ды вай ны пра ца ваў 
Фран ці шак Кубш, ства рыць 
ме ма ры яль ную зо ну з пом ні-
кам аль бо па мят ным зна кам, 
пры све ча ным поль ска му па-
тры ё ту.

«Уліч ва ю чы, што ў вёс цы 
Хо рас та ва пра цуе му зей пар-
ты зан скай сла вы імя Ва сі ля 
Кар жа, са мо са бой на прош-
ва ец ца ўвес ці ў яго экс па зі-
цыю ма тэ ры я лы і экс па на ты 
пра Фран ціш ка Куб ша, пры-
сла ныя з Поль шчы, а з мэ тай 
уве ка ве чан ня па мя ці сла ву-
та га поль ска га свя та ра доб ра 
бы ло б і ад ну з ву ліц Са лі гор-
ска на зваць імем Фран ціш-
ка Куб ша», — так лі чыць не 
толь кі Мі ха іл Цу ба, а і мно гія 
жы ха ры Хо рас таў шчы ны, якія 
не па чут ках ве да юць за слу гі 
ксян дза.

Па мя та юць пра іх і ў Са лі-
гор скім ра ён ным вы ка наў чым 
ка мі тэ це, ку ды мы да сла лі 
пуб лі ка цыю на рэ ага ван не. І 
трэ ба ад зна чыць, што не да-
рэм на. На днях у рэ дак цыю 
прый шоў ад каз. «Ксян дза 
Куб ша па мя та юць у па лес кім 
краі. З гэ тай на го ды пры ня та 
ра шэн не аб увя дзен ні ў му зеі 
імя В. З. Кар жа экс па зі цыі ма-
тэ ры я лаў аб сла ву тым поль-
скім свя та ры. На вя лі кі жаль, 
экс па на таў аб Фран ціш ку Куб-
шу не знай шло ся. Спа дзя ём ся 
на да па мо гу аў та ра ар ты ку ла 
Мі ха і ла Цу бы», — па ве дам ля-
ец ца ў ліс це.

Што ты чыц ца пра па но вы 
аб наз ве са лі гор скай ву лі цы 
імем ге роя пуб лі ка цыі, то гэ-
та, на дум ку ўлад го ра да, не 
з'яў ля ец ца маг чы мым. Спра-
ва ў тым, што ў блі жэй шы час 
па шы рэн не ме жаў «шах цёр-
скай ста лі цы» не пла ну ец ца. 
Ад па вед на, не з'я віц ца і но вых 
ву ліц. Пы тан не аб ства рэн ні 
ме ма ры яль най дош кі свя та ру 
на мес цы Пу зіц ка га кас цё ла 
свя той Ган ны, які быў цал кам 
зні шча ны гіт ле раў ца мі, па куль 
за ста ец ца ад кры тым.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Ідуць га ды, змя ня юц ца па дзеі. Мно гія 
з іх страч ва юць свой ко лер, але па-
мяць пра кры ва выя ста рон кі гіс то рыі 
на шай кра і ны жы ве і ця пер. На жаль, 
вель мі ма ла за ста ло ся ўдзель ні каў і 
све дак па дзей Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. У кож на га з іх — свае ўспа мі ны пра 
вай ну, свая гор кая па мяць...

Жы ве ў вёс цы Ла пе ні ца, што на Гро дзен-
шчы не, вы дат ная жан чы на. Не так даў но я 
да ве даў ся, што Га лі на Ва сіль еў на Грыш ке-
віч у вай ну бы ла яшчэ дзі цем. У той час яна, 
ся мі га до вая дзяў чын ка, з баць ка мі жы ла на 
Мя дзель шчы не, у мяс тэч ку Кры ві чы. Ка лі 
па ча ла ся вай на, баць ка пай шоў на фронт. А 
ма ці, На дзея Ва сіль еў на, па да ла ся з дзець-
мі на ўсход да рад ні, пад Ві цебск.

Шмат ча го да вя ло ся пе ра жыць у тыя 
страш ныя га ды... Ужо па да ро зе яны ледзь 
не за гі ну лі, бо ка ля го ра да Ле пе ля тра пі лі 
пад на лёт ня мец кай авія цыі. А ка лі, на рэш-
це, даб ра лі ся да на шых, то і там доў га не 
за тры ма лі ся. Нех та да нёс па лі ца ям, што 
баць ка — ка му ніст, да та го ж ва юе на фрон-
це. За гэ та сям'ю ледзь не рас стра ля лі.

Па дзеі ва ен на га лі ха лец ця бо лем ад гу ка юц-
ца ў сэр цы гэ тай не ма ла дой жан чы ны. «Ма ці 
ра зу ме ла, што жыц ця нам тут не бу дзе, — уз-
гад вае Га лі на Ва сіль еў на. — І мы па да лі ся ў 
Ра сон скі ра ён, да мат чы най сяст ры. Спа кой на-
га жыц ця і тут не прад ба чы ла ся, бо ма ці ста ла 
пад трым лі ваць су вязь з пар ты за на мі».

Для іх бы ло толь кі адзі нае вый сце — іс ці 
ў лес, да на род ных мсці ўцаў. Жан чы на па-

мя тае, як доў га пра бі ра лі ся праз гу шчар, 
пе ра ла зі лі па жэрд ках праз асу шаль ныя ка-
на вы. Так тра пі лі ў атрад імя Ра ка соў ска га. 
Жы лі ў зям лян цы. Прый шло ся пе ра жыць 
усё: і го лад, і хо лад, і страх за жыц цё. Ма ту-
ля ха дзі ла ў штаб ва рыць ежу, мыць бя ліз ну, 
да гля даць па ра не ных. Вель мі цяж ка бы ло 
зі мой: у сы рой зям лян цы хва рэ лі, да па маг-
чы не бы ло ка му. Ля чыц ца пры хо дзі ла ся 
са мім. Да та го ж і ес ці не бы ло ча го. Ле там 
збі ра лі яга ды, а по тым ха дзі лі да ла ты шоў і 
аб мень ва лі на га рох, му ку. Пра соль на ват 
і не ўспа мі на лі. Кры ху паз ней ста лі пры ля-
таць са ма лё ты з ты лу. Яны скід ва лі ў мяш-
ках соль, якую по тым па дра боч ку збі ра лі 
дзе ці ў ле се.

Верш «Ля сы Ра сон шчы ны» Га лі на Ва-
сіль еў на на пі са ла яшчэ ў ран нім юнац тве 
пад уз дзе ян нем пе ра жы та га:

Ля сы Ра сон шчы ны гус тыя,
Наш бе ла рус кі род ны край.
Вас не за бу дзем мы, жы выя, —
Нас збе раг лі ад дзі кіх зграй.

Вы са гра ва лі ў моц ны хо лад,
Тра вой ля чы лі ад хва роб,
Ва дой па ілі, хоць з ба лот,
І ел кі сла лі на су гроб.

Бы лі ра тун кам і ахо вай
Для мно гіх ад ва ро жых куль.
І з ле су йшлі ў бой пар ты за ны,
Гра мі лі во ра гаў ад туль.

«А по тым нас, дзя цей, са ма лё там ад пра-
ві лі ў са вец кі тыл, — ус па мі нае Га лі на Ва-
сіль еў на. — Мы з сяст рой тра пі лі ў дзі ця чы 
дом у Ка лі нін скай воб лас ці. Там і жы лі да 
са ма га вы зва лен ня Бе ла ру сі».

Так за кон чы лі ся для яе з сяст рой тры 
стра шэн ныя га ды фа шысц кай аку па цыі — 
га ды па кут і ня ста чы. Га лі на Ва сіль еў на 
заў сё ды га на ры ла ся сва ім баць кам, які 
прай шоў ба я вы шлях ад ра да во га да ка пі-
та на і за кон чыў вай ну ў Ве не. За час ба ёў 
Ва сіль Яфі ма віч быў двой чы па ра не ны, бо 
на па са дзе па літ ру ка пер шым па ды маў ся ў 
ата ку — і бай цы іш лі сле дам. «Асаб лі ва нам 
у дзя цін стве па да ба ла ся з сяст рой раз гля-
даць яго ўзна га ро ды: два ор дэ ны Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, ме да лі «За ад ва гу», «За 
ўзяц це Бу да пеш та», «За вы зва лен не Ве-
ны», «За пе ра мо гу над Гер ма ні яй», — пра-
цяг вае жан чы на.

Сваё жыц цё яна звя за ла з пра фе сі яй 
на стаў ні ка. Шмат га доў Га лі на Ва сіль еў на 
вы кла да ла рус кую мо ву і лі та ра ту ру ў мяс-
цо вай шко ле. І ця пер яна заў сё ды жа да-
ны госць на свя точ ных ме ра пры ем ствах. 
Ня гле дзя чы на па важ ны ўзрост, не губ ляе 
жыц ця люб ства і ап ты міз му, ра ду ец ца пос-
пе хам сва іх вуч няў. Жан чы на за хоў вае ў 
сэр цы па мяць аб мі ну лым. Ёй заў сё ды ёсць 
аб чым рас ка заць нам, ма ла до му па ка лен-
ню, бо па куль жы ве па мяць — жыц цё пра-
цяг ва ец ца.

Яў ген АСМА ЛА ВЕЦ, 
Ваў ка выс кі ра ён

�

МЕ ДАЛЬ ЗА ПАД РЫЎ 
(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

Да вай ны жыц цё бы ло цяж кае. У сям'і Па лі не 
да во дзі ла ся вы кон ваць роз ную пра цу: жаць жы-
та, ма ла ціць, ка паць буль бу, да па ма гаць ма ме па 
гас па дар цы… Ра зам з тым ву чы ла ся ў шко ле.

Жыц цё змя ні ла ся з па чат кам Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. Па ча лі ўзні каць пар ты зан скія атра ды з 
за сла ных з-за лі ніі фрон ту спец груп, акру жэн цаў і 
мяс цо вых лю дзей. Вёс ка зна хо дзі ла ся зу сім бліз-
ка ад ле су, ад туль ста лі пры хо дзіць пар ты за ны.

Спа чат ку на ла дзі лі з імі су вязь ста рэй шыя бра-
ты, по тым у якас ці су вяз ной ста лі пры цяг ваць да 
сва іх пар ты зан скіх спраў і Па лі ну. Да дзяў чы ны 
менш па да зрэн ня ў па лі цыі, ёй ляг чэй пра нес ці 
звест кі, су стрэц ца з пад поль шчы ка мі.

— Я заў сё ды тры ма ла да ня сен ні ў па мя ці, за пі-
сак не на сі ла, па лі цаі і нем цы мя не аб шук ва лі, але 
ні чо га не зна хо дзі лі і ад пус ка лі, — ус па мі нае Па лі-
на Ся мё наў на. — Ха дзі ла па за дан ні пар ты за наў 
у Круп кі, Ха ло пе ні чы, Ча рэю, Ор шу — пры но сі ла 
ад туль раз вед да ныя ад су вяз ных. По тым пар ты за-
ны мне пе рад алі, што па да но се нем цы збі ра юц ца 
мя не арыш та ваць, та му прый шло ся пай сці з бра-
там з вёс кі ў атрад. Так я ста ла пар ты зан кай.

У пар ты зан скім атра дзе Па лі на вы кон ва ла 
роз ныя за дан ні, удзель ні ча ла ў ба я вых апе ра цы-
ях. Як ака за ла ся, ёсць у Па лі ны Ся мё наў ны ся род 
ін шых і асаб лі вая ба я вая ўзна га ро да — ме даль 
за пад рыў цяг ні ка. Та ды цяг нік сы шоў з рэ льсаў 
дзя ку ю чы кем лі вас ці і ад чай най сме лас ці вы ка-
наў цы ды вер сіі. Вось што яна ўзгад вае:

«… Не як су вяз ныя нам у атрад пе рад алі, што 
на Ор шу па ві нен прай сці на фронт эша лон з важ-
ным ва ен ным гру зам. Па ста ві лі за да чу па да рваць 
гэ ты цяг нік. Пай шлі мы на гэ тае за дан не. Нас трое 
дзяў чат бы ло і адзін хло пец, Ко ля яго зва лі. Па-
га ва ры лі па між са бой, і я па га дзі ла ся па да рваць 
цяг нік, ска заў шы яму: «Лад на, Ко ля, ідзі, хлоп цаў 
у нас у гру пе і так ма ла». Па ста ві лі пад рэ льсы 
мі ну, ад мі ны пра цяг ну лі шну рок. Ён за ху таў мне 
но гі ў по сціл ку, каб не мерз лі, а мя не за мас кі ра-
ва лі ў сне зе і шнур сне гам за сы па лі. Гэ та бы ло ў 
лю тым — сне гу бы ло та ды вель мі шмат. Я па він на 
бы ла ту за нуць шну рок, ка лі па ды дзе эша лон. Га-
дзі ны дзве ча ка ла, ка лі з'я віц ца цяг нік. Бы ло доб ра 
чу ваць — на блі жа ец ца. Ка лі цяг нік на ехаў на мі ну, 

я рва ну ла шнур… Эша лон па да рваў ся — ва го ны 
пай шлі адзін на дру гі. Я ста ла бег чы па сне зе ад 
мес ца пад ры ву, але сіл не бы ло: но гі здзер вя не лі, 
ды аду бе ла ўся. Ва кол усё гру ка та ла, і я спа ло ха-
ла ся: зда ва ла ся, што за мной го няц ца нем цы. Я 
за гі ну ла б, але мя не дзед вы ра та ваў. Там, не да-
лё ка ад чы гун кі, за кі ла мет ра паў та ра, зна хо дзіў ся 
ху тар, дзе ён жыў. Мы на гэ тым ху та ры спы ня лі ся 
не раз. Вось і та ды прый шло ся.

Дзед ве даў пра тое, што я па він на бы ла зра-
біць, і зра зу меў, што мо жа зда рыц ца бя да. Хут ка 
за прог ка ня і на сан ках па ехаў да чы гун кі. Я та ды 
ўжо тро хі ад бег ла, а тут і ён пад' ехаў. Па са дзіў 
мя не на свае сан кі і хут ка па вёз у су сед нюю вёс-
ку. Там мне но гі рас цер лі, ада грэ лі. Дзя ку ю чы 
гэ та му дзе ду я за ста ла ся жы вая. Мы за дан не 
вы ка на лі, і за гэ та мя не прад ста ві лі да ме да ля. А 
Ко ля праз ты дзень за гі нуў пры ін шым пад ры ве, я 
ў го нар яго сы на свай го на зва ла…».

Па лі на Ся мё наў на пра ўсё гэ та рас каз вае 
прос та, як быц цам ні чо га яна та ко га не звы чай-
на га не зра бі ла…

У пар ты за нах Па лі на Ся мё наў на бы ла да са-
ма га вы зва лен ня, а вяр нуц ца да ха ты не змаг-
ла: пад час вай ны кар ні кі спа лі лі род ную вёс ку 
да шчэн ту. Ад до ма ні чо га не за ста ло ся, та му 
прый шло ся жыць у роз ных мес цах, па куль муж 
не пра па на ваў па ся ліц ца блі жэй да сва іх род ных 
кра ёў. Так яны пры еха лі жыць у Вяс ні но.

Ця пер Па лі на Ся мё наў на ўжо даў но на пен сіі. 
Яшчэ спра буе да гля даць гас па дар ку, ці ка віц ца 
па дзея мі ў кра і не і све це. Вель мі вет лі вая і жыц ця-
ра дас ная, ці ка вая су раз моў ца, яна і не вы гля дае 
на свае га ды. Сён ня, у дні яе 95-га до ва га юбі лею, 
хо чац ца па жа даць ёй зда роўя, каб яна яшчэ доў га 
су стра ка ла род ных на па ро зе сва ёй ха ты.

Аляк сандр ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ,
г. Мінск.
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У вы пад ку ва ен на га ста но ві шча та па гра фіч ныя ра бо ты на мяс цо вас ці мо гуць цал кам 
ажыц цяў ляц ца ў по лі — дзя ку ю чы ру хо май ліч ба вай та па гра фіч най сіс тэ ме, якая 
змя шча ец ца ў ва ен ным аў та ма бі лі.

Ідзе за груз ка бо еп ры па саў.

Бра шу роў шчы ца Ро за ДЖА ФА РА ВА пра цуе за фаль ца валь най ма шы най.

Уні каль нае пад раз дзя лен неУні каль нае пад раз дзя лен не  ��

АЛЬ МА-МА ТАР 
НА ШАЙ ПЯ ХО ТЫ

Па ста ві лі пад рэ льсы мі ну, ад мі ны 
пра цяг ну лі шну рок. За ху талі мне 
но гі ў по сціл ку, каб не мерз лі, а мя не 
за мас кі ра ва лі ў сне зе і шнур сне гам 
за сы па лі... 

Кон курсКон курс  ��

ЖЫ ВЕ ПА МЯЦЬ — 
ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Пас ля пуб лі ка цыіПас ля пуб лі ка цыі  ��

Сён ня га лоў най куз няй спе цы я ліс таў для мо та страл ко вых 
пад раз дзя лен няў во ін скіх час цей (злу чэн няў) су ха пут ных 
вой скаў і сіл спе цы яль ных апе ра цый з'яў ля ец ца 307-я 
гвар дзей ская ор дэ наў Ку ту за ва і Баг да на Хмяль ніц ка га 
шко ла пад рых тоў кі спе цы я ліс таў мо та страл ко вых і ма-
біль ных пад раз дзя лен няў 72-га гвар дзей ска га аб' яд на на-
га ву чэб на га цэнт ра.


