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Но вы на ву чаль ны год па-
чаў ся ва Уз бро е ных Сі лах 
Бе ла ру сі. Тра ды цый на ў 
пер шы зім ні дзень у злу чэн-
нях і во ін скіх час цях прай-
шлі ўра чыс тыя па стра ен ні і 
мі тын гі. А на пя рэ дад ні пад-
вя лі вы ні кі мі ну ла га го да, 
агу чы лі пла ны на бу ду чы, 
які аб' яў ле ны го дам су мес-
най пад рых тоў кі ўзбро е ных 
сіл Бе ла ру сі і Ра сіі.

Пад час аса біс тай су стрэ чы з 
жур на ліс та мі ка ман ду ю чы Ва-
ен на-па вет ра ны мі сі ла мі і вой-
ска мі су праць па вет ра най аба-
ро ны ге не рал-ма ёр Алег ДВІ-
ГА ЛЕЎ рас ка заў пра асноў ныя 
да сяг нен ні мі ну ла га го да ў гэ тым 
ві дзе Уз бро е ных Сіл, аба зна чыў 
не ка то рыя на прам кі і перс пек ты-
вы раз віц ця, за пэў ніў у бяс пе цы 
па вет ра ных ру бя жоў кра і ны. Пра 
гэ та і ін шае — з пер шых вус наў.

АБ ПРА ВЕР ЦЫ 
ЧЭМ ПІ Я НА ТАМ І ПА РА ДЗЕ 
ПА ВЕТ РА НЫХ ЭША ЛО НАЎ

«Мі ну лы ву чэб ны год мы пра-
вя лі на вы со кім уз роў ні. Увесь 
аса бо вы склад Ва ен на-па вет ра-
ных сіл і войск су праць па вет ра-
най аба ро ны пра явіў вы со кую 
ар га ні за ва насць і мэ та на кі ра ва-
насць, па ка заў ра зу мен не та го, 
што ме на ві та ад нас за ле жыць, 
на коль кі чыс тым бу дзе на ша 
не ба, на коль кі ўпэў не на бу дуць 
жыць на шы гра ма дзя не.

Па чы на ю чы з лю та га, мы пад-
вяр га лі ся пра вер цы па пла не кі-
раў ні ка дзяр жа вы — і на абод вух 
эта пах па ка за лі доб рыя вы ні кі. 
Вя до ма, бы лі і не да хо пы. За тое 
мы ба чым, над чым яшчэ трэ-
ба пра ца ваць, на што звяр нуць 
асаб лі вую ўва гу.

Сё ле та мы ад каз ва лі за бяс-
пе ку пры пра вя дзен ні чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі. У пер шую чар гу, 
гэ та ты чылася па вет ра най пра-
сто ры. Па стаў ле ныя за да чы вы-
кон ва лі ра зам з экі па жа мі Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі. У кан цы 2013 
го да бы ло ар га ні за ва на су мес нае 
ба я вое дзя жур ства на аэ ра дро ме 
Ба ра на ві чы, і авія цый ны склад нік 
дзвюх кра ін, а ў цэ лым Са юз най 
дзяр жа вы, ра біў усё дзе ля та го, 
каб ме ра пры ем ства прай шло 
спа кой на, а на род атрым лі ваў 
аса ло ду ад спар тыў ных вы ні каў.

Ак тыў на бра лі ўдзел і ў па-
ра дзе, пры све ча ным 70-год дзю 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Па-
каз авія цый най тэх ні кі прай шоў 
з удзе лам ра сій скіх па вет ра ных 
эша ло наў. У вы ні ку бы ла пра дэ-
ман стра ва на вы со кая зла джа-
насць экі па жаў. У хо дзе пад-
рых тоў кі да па ра да мы не ча му 
ву чы лі ся ў на шых ка лег, а яны, 
у сваю чар гу, дзя лі лі ся во пы там 
пры вы ка нан ні па лё таў, што ме-
ла ста ноў чыя вы ні кі ў цэ лым для 
пад рых тоў кі на шых вой скаў.

Вя лі кі аб' ём за дач вы ка на ны 
сі ла мі зе ніт ных ра кет ных вой-
скаў. Гэ ты год як ні ко лі вы ні ко вы 
ме на ві та для гэ та га ро ду вой скаў. 
Прак тыч на бы лі ажыц цёў ле ны 
ба я выя стрэль бы на ра сій скіх 
па лі го нах Ашу лук і Тэ ле мба, на 
на шым па лі го не Да ма на ва. Упер-
шы ню на тэ ры то рыі Бе ла ру сі трэ-
цяя ба та рэя зе ніт на га ра кет на га 
комп лек су «Тор» вы ка на ла ба я-
выя пус кі, і ўсе ча ты ры ма шы ны, 
вы ве дзе ныя на па лі гон, па ка за лі 
доб рыя вы ні кі. Тра ды цый на на 
стрэль бах бы лі за дзей ні ча ны і 
раз лі кі, ство ра ныя з кур сан таў 
Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі. Мож-
на сме ла ка заць, што вы пуск ні кі 
наступнага го да ўжо амаль пад-
рых та ва ны».

ПРА ПА РУ ШЭН НІ 
ПА ВЕТ РА НАЙ ПРА СТО РЫ, 
ПРА ВЕР КУ ТЭХ НІ КІ 
І ЎЗБРА ЕН НЯ

«Нель га не ска заць і пра 
ра дыё тэх ніч ныя вой скі — тых, 
ка го на зы ва юць ва ча мі і ву ша-
мі Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой-
скаў су праць па вет ра най аба-
ро ны. Мы, магчыма, не ба чым 
прак тыч ных вы ні каў. Дзесь ці ў 
ле се або на гор цы ста іць комп-
лекс, кру ціц ца ан тэ на, і мно гія 
не ра зу ме юць, для ча го ўсё па-
трэб на. У гэ ты час раз лі кі ра-
дыё тэх ніч ных вой скаў ня суць 
ба я вое дзя жур ства. Кож ны 
дзень ка ля 400 ча ла век на зі рае 
за тым, каб па вет ра ная пра сто ра 
кра і ны не бы ла па ру ша на. Ад нак 
не ка то рыя ўмя шан ні,  ўсё ж та кі 
ўзні ка юць. Мы ад зна ча лі, у тым 
лі ку ў цес ным уза е ма дзе ян ні з на-
шы мі па гра ніч ні ка мі, па ру шэн ні 
дзяр жаў най мя жы. На зі ра ла ся і 
па ру шэн не па рад ку вы ка ры стан-
ня па вет ра най пра сто ры ўнут ры 
тэ ры то рыі. Звя за ны яны з тым, 
што сён ня па вет ра ныя апа ра ты 
да ступ ныя для на шых гра ма дзян, 
у якіх уз ні кае жа дан не пад няц ца 
ў не ба, і гэ та нар маль на. Ад нак 
не ка то рыя за бы ва юць, што, як 
і на да ро гах, ёсць пра ві лы ру ху 
ў па вет ра най пра сто ры. Іх трэ ба 
вы кон ваць.

Мы ажыц ця ві лі за да чу, па-
стаў ле ную мі ніст рам аба ро ны, па 
пра вер цы тэх ні кі і ўзбра ен ня. У 
Са вец кім Са ю зе рас пра цоў ва лі ся 
та кія ўзо ры ўзбра ен ня, якія і ця-
пер рэа лі зу юць і за бяс печ ва юць 
вы ка нан не за дач. І тыя пры кла-
ды, якія мы на зі ра ем у на ша га 
паўд нё ва г а су се да, па каз ва юць, 
што не аб ход на вель мі бе раж лі ва 

ста віц ца да ўтры ман ня тэх ні кі і 
ўзбра ен ня. Пра вер ка, якая пра-
во дзі ла ся пад час на ву чаль на га 
го да (а мы пра ве ры лі больш чым 
7 ты сяч узо раў тэх ні кі і ўзбра ен-
ня), дае маг чы масць з упэў не-
нас цю ска заць, што час ці і пад-
раз дзя лен ні Ва ен на-па вет ра ных 
сіл і су праць па вет ра най аба ро ны 
мо гуць якас на вы ка наць па стаў-
ле ныя за да чы ў поў ным аб' ёме. 
Ня спраў най тэх ні кі за ста ло ся 
менш чым 5%. У цэ лым, шэ раг 
ме ра пры ем стваў да зво ліў нам 
прый сці да доб ра га ста ну ба я вой 
га тоў нас ці».

ПРА СУ МЕС НЫЯ 
БА Я ВЫЯ ДЗЯ ЖУР СТВЫ 
І ЗА КУП КУ НО ВАЙ ЗБРОІ

«У снеж ні ра зам з ра сій скі мі 
ка ле га мі мы бу дзем ад зна чаць 
год су мес на га ба я во га дзя жур-
ства на аэ ра дро ме Ба ра на ві чы. 
Гэ та тое ме ра пры ем ства ў ме жах 
уза е ма дзе ян ня, якое рэа лі зу ец-
ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Што ме сяч на тут ад бы ва-
юц ца ра та цыі авія цый най тэх ні кі, і 
ра сій скія лёт чы кі ра зам з на шы мі 

ня суць ба я вое дзя жур ства. Сё-
ле та экі па жа мі Бе ла ру сі і Ра сіі 
бы ло вы ка на на больш чым 400 
су мес ных вы ле таў. На шы ка ле гі 
так са ма да па ма га лі нам пад час 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

Сён ня на аэ ра дро ме ў Ба ра на-
ві чах ня суць ба я вое дзя жур ства 
4 са ма лё ты Су-27. І па куль нам 
гэ та га да стат ко ва. У прак тыч ную 
рэа лі за цыю ўжо ўвай шоў да га вор 
аб па стаў цы ў рэс пуб лі ку ча ты-
рох ву чэб на-ба я вых са ма лё таў 
Як-130. Ужо ў сту дзе ні мы ад-
праў ля ем у Ра сій скую Фе дэ ра-
цыю лёт чы каў і тэх ні каў для на-
ву чан ня. Пас ля іх пад рых тоў кі мы 
атры ма ем са ма лё ты і ажыц ця вім 
пе ра лёт на аэ ра дром Лі да, пас ля 
ча го бу дзем асвой ваць тэх ні ку на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны.

У ра дыё тэх ніч ныя вой скі пра-
цяг ва ец ца за куп ка но вых стан цый 
вы яў лен ня ма ла вы шын ных цэ ляў 
«Ра са». Так са ма пла ну ец ца па-
стаў ка не каль кіх комп лек саў «Ус-
ход» і «Ра дар», якія рас пра цоў ва-
юц ца на бе ла рус кіх прад пры ем-

ствах. Акра мя та го, мы ідзём па 
шля ху ма дэр ні за цыі. Но вы ўзор 
каш туе вя лі кіх гро шай, та му ма-
дэр ні за цыя і ка пі таль ны ра монт 
вы ра шае гэ тую праб ле му».

ПРА СЁН НЯШ НІХ 
ЛЁТ ЧЫ КАЎ 
І «АВІЯ ДАРТС»

«Па коль кі Бе ла рус кая ва ен-
ная акру га ра ней бы ла ад ной з 
пе ра да вых, сю ды па стаў ля лі ся 
са мыя но выя ўзо ры ва ен най тэх-
ні кі і ўзбра ен ня. У спад чы ну ад 
Са вец ка га Са ю за мы атры ма лі 
якас ную і на дзей ную авія цый ную 
тэх ні ку. Ад нак маг чы мас ці ўжо 
не за леж най Бе ла ру сі бы лі аб ме-
жа ва ны яе ўтры ман нем.

Сён ня нам не аб ход на рых-
та ваць 10—15 лёт чы каў на год. 
Што год Ва ен ная ака дэ мія вы пус-
кае та кую коль касць ма ла дых 
афі цэ раў, якія ўжо прай шлі шмат-
уз роў не вую пад рых тоў ку і ма юць 
на лёт ка ля 200 га дзін. Ад нак гэ-
та га не да стат ко ва для атры ман ня 
імі 3 кла са: ле тась мы ўсклад ні лі 
пад рых тоў ку клас ных спе цы я ліс-
таў, па вя лі чыў шы на лёт.

Упер шы ню бе ла рус кія лёт чы кі 
(са 116-й штур ма вой авія ба зы) 
сё ле та ўдзель ні ча лі ў кон кур се 
лёт най вы вуч кі «Авія дартс», які 
пра во дзіц ца ў Ра сіі. Я там пры-
сут ні чаў і на ват стаў вы пад ко вым 
свед кам, як ра сій скі лёт чык тлу-
ма чыў на ша му вай скоў цу, якім 
чы нам вес ці раз вед ку ў пэў ным 
ра ё не, з якой хут ка сцю ту ды 
ўвай сці, на якой вы шы ні пла-
на ваць па лёт, каб вы явіць цэ лі. 
Бы ло вель мі пры ем на на зі раць, 
што па між лёт ны мі са ста ва мі 
ёсць да вер адзін да ад на го, на-
ват ня гле дзя чы на тое, што яны 
са пер ні кі. Па чуц цё ка лек ты ву, 
па няц це во ін ска га бра тэр ства 
за бяс пе чы лі доб рае вы ка нан не 
за дач на шы мі экі па жа мі і год нае 
дру гое мес ца».

ПРА БУ ДУ ЧЫЯ ВУ ЧЭН НІ 
І СВЯТ КА ВАН НЕ 70-ГОД ДЗЯ 
ВЯ ЛІ КАЙ ПЕ РА МО ГІ

«2014/2015 на ву чаль ны год, 
на пэў на, не бу дзе лёг кім для Уз-
бро е ных Сіл. Ча ка ец ца шэ раг 
ме ра пры ем стваў апе ра тыў най 
і ба я вой пад рых тоў кі. Перш за 
ўсё, гэ та су мес ныя ву чэн ні з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй «Шчыт 
Са ю за  — 2015», якія прой дуць 
на тэ ры то рыі Ра сіі. Так са ма 
раз лі кі Ва ен на-па вет ра ных сіл 
і су праць па вет ра най аба ро ны 
возь муць удзел у ву чэн нях аб'-
яд на най сіс тэ мы СНД «Ба я вая 
Са друж насць — 2015». Асаб лі-
васць гэ тых ву чэн няў, якія пра хо-
дзяць раз на два га ды, — у тым, 
што мы ад свят ку ем 20-год дзе 
аб' яд на най сіс тэ мы су праць па-
вет ра най аба ро ны. Та му бу дзем 
па він ны па цвер дзіць, як не ад ной-
чы ра бі лі, што аб' яд на ная сіс тэ ма 
су праць па вет ра най аба ро ны мае 
са мыя вы со кія вы ні кі ў ар га ні за-
цыі ўза е ма дзе ян ня на пост са вец-
кай пра сто ры.

Так са ма мы рых ту ем ся да 
пра вя дзен ня ву чэн няў з на шы-
мі злу чэн ня мі і во ін скі мі час-
ця мі, у тым лі ку па ка заль ных. 
За да ча — на ву чыць аса бо вы 
склад. Не сак рэт, што па ста-
ян на ад бы ва ец ца аб наў лен не, 
пры хо дзяць ма ла дыя афі цэ ры. 
І ад та го, на коль кі якас на мы 
іх пад рых ту ем на па чат ко вым 
эта пе, за ле жыць да лей шае 
вы ка нан не за дач гэ ты мі афі-
цэ ра мі.

Мы бу дзем пры маць удзел 
і ва ўра чыс тых ме ра пры ем-
ствах, пры све ча ных 70-год дзю 
Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не. У Мі ніс тэр стве аба ро ны 
яны за пла на ва ны не толь кі на 
9 мая 2015 го да, а і ў тыя дні, 
якія бу дуць па пя рэд ні чаць гэ-

тай па дзеі. На ту раль на, што мы 
рых ту ем ся і да вы ба раў Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. І, як 
заў сё ды, на ша за да ча — за бяс-
пе чыць бяс хмар нае не ба, аба ра-
ніць па вет ра ныя ме жы.

І сён ня на сель ніц тва Бе ла ру сі 
мо жа быць упэў не на ў тым, што 
Уз бро е ныя Сі лы год на за бяс печ-
ва юць бяс пе ку, тэ ры та ры яль ную 
цэ лас насць, су ве рэ ні тэт і не за-
леж насць на шай дзяр жа вы. Мы 
рэ гу ляр на пра во дзім ана ліз тых 
па дзей, якія ад бы ва юц ца ў на-
шых паў днё вых су се дзяў. І тая 
пра вер ка тэх ні кі і ўзбра ен ня, 
якая па ча ла ся да кан флік ту ва 
Укра і не, да зва ляе з упэў не нас цю 
ска заць, што ка лі спатрэбіцца, то 
за да ча бу дзе вы ка на на. Мы ў лю-
бы мо мант га то выя даць ад пор 
усім не ра зум ным, хто па спра-
буе дэ ста бі лі за ваць ста но ві шча 
ў кра і не».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та з ар хі ва 

Мі ніс тэр ства аба ро ны

�

Ме ды я тэ цы Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ 
пры сво і лі імя пра фе са ра Мі ха і ла Ці коц ка-
га. Ура чыс тае ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў 
дні свят ка ван ня 70-год дзя га лоў най куз ні 
жур на лісц кіх кад раў кра і ны.

У ме ды я тэ цы прад стаў ле на звыш 120 на ву ко-
вых прац, ар ты ку лаў і кніг за сна валь ні ка шко лы 
бе ла рус кай сты ліс ты кі. На ад ной з па ліц уз вы-
ша ец ца «Кні га па мя ці пра фе са ра Мі ха і ла Ці коц-
ка га». Усе ах вот ныя мо гуць па кі нуць тут свае 
ўспа мі ны аб вы дат ным бе ла рус кім ву чо ным і жур-
на ліс це. Пра яго на гад ва юць не ка то рыя аса біс тыя 
рэ чы пра фе са ра: яго ма люн кі, фар тэ пі я на, на якім 
лю біў іг раць сын сла ву та га кам па зі та ра, на ват 

вы раз кі пуб лі ка цый у «Звяз дзе», дзе рэ гу ляр на 
дру ка ваў ся.

Тут і ва ен ныя ўзна га ро ды: два ме да лі «За ад-
ва гу» і ор дэн Ай чын най вай ны І сту пе ні. У Вя лі кую 
Ай чын ную лёс звя заў Мі ха і ла Яў ге на ві ча з пар ты-
за на мі. Ды яшчэ дзе! У Лю бан скім ра ё не, на вост-
ра ве Зыс лаў, дзе вы хо дзі ла пад поль ная «Звяз да». 
За тым ва я ваў на 1-м, 2-м і 3-м Бе ла рус кіх фран тах. 
Дай шоў да Кё нігс бер га, быў па ра не ны.

...Мі ха і ла Ці коц ка га не ста ла ў са ка ві ку 2012 го да. 
Толь кі па мяць аб ім жы ве. І бу дзе яшчэ доў га жыць: у 
сце нах ме ды я тэ кі жур фа ка БДУ — дак лад на.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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Ліс та па даў скія пры зыў ні кі — ужо ў вай ско-
вых час цях. Яшчэ ўчо ра ма ла дыя хлоп цы 
бы лі ў ві ры цы віль на га жыц ця. А сён ня — но-
вень кі, ха лад на ва та-ня зграб ны ка муф ляж, 
ня звык лы і вель мі афі цый ны зва рот «та ва-
рыш сал дат» ды стро гі стар шы на, які ця пер 
па чат коў цам за мест та ты і ма мы. І толь кі 
стра ка тая ку ча кур так, ка шуль і джын саў, 
скла дзе ных у кап цёр цы, на гад ва юць пра 
дзень уча раш ні...

У 72-і гвар дзей скі аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр пры-
бы лі ка ля трох сот на ва бран цаў. І да кан ца ар мей-
скіх буд няў усе яны за ста нуц ца слу жыць у ста лым 
са ста ве ар мей скай «ву чэб кі». Гэ та бу ду чыя ма лод-
шыя ка ман дзі ры, ва дзі це лі ва ен ных аў та ма бі ляў, 
ін струк та ры па ва джэн ні ба я вых ма шын, су вя зіс ты, 
спе цы я ліс ты па ра мон це бра ня тан ка вай тэх ні кі. 
Па куль на фо не бы ва лых сал дат па чат коў цы ві да-
воч на вы лу ча юц ца: усе з пры чос кай «пад нуль». Не 
аб лег ла на пля чах но вень кая ва ен ная фор ма, ру хі 
ча сам ня ўпэў не ныя. Хлоп цы яшчэ не зу сім асво і-
лі ся ў вай ско вым ка лек ты ве, не да ўся го пры звы-
ча і лі ся. Але гэ та, як той ка заў, спра ва на жыў ная: 
сал да та мі не на ра джа юц ца, імі ста но вяц ца.

У гэ тай ву чэб най час ці, якой ка ман дуе пад пал-
коў нік Анд рэй Чух леб, ад каз на пад рых та ва лі ся да 
су стрэ чы но ва га па паў нен ня. На ва бран цам ад-
вя лі доб ра ўпа рад ка ва ныя ўтуль ныя па мяш кан ні. 
Вы да лі ўсё леп шае: но вень кую ва ен ную фор му, 
бе ла снеж ную па сцель ную бя ліз ну, мяк кія мат ра цы 
і па душ кі, пу шыс тыя коў дры. Сло вам, ства ры лі 
ўсе не аб ход ныя ўмо вы не толь кі для служ бы, але 
і для жыц ця.

Пра гэ та па чат коў цы ўжо ў пер шы дзень зна хо-
джан ня ў ар міі па спе лі рас ка заць сва ім баць кам па 
тэ ле фо не. Каб не хва-
ля ва лі ся: у ка зар ме, дзе 
зроб ле ны еў ра ра монт, 
менш за 19 гра ду саў не 
бы вае, у сал дац кай ста-
ло вай кор мяць смач на 
і сыт на. А яшчэ ў кож-
ным пад раз дзя лен ні 
ёсць плаз мен ны тэ ле ві-
зар, праль ная ма шы на, 
аб ста ля ва ныя бы та выя 
па коі.

Пра ца ваць з но вым 
па паў нен нем ка ман да-
ван не ву чэб най час ці 
да ве ры ла са мым во пыт-
ным і ад каз ным афі цэ-
рам і пра пар шчы кам, 
здоль ным за ці ка віць па чат коў цаў служ бай. Увесь 
сяр жанц кі са стаў укам плек та ва лі з хлоп цаў, за 
пля чы ма якіх як мі ні мум год пра цы з пад на ча-
ле ны мі.

— На ва бран цаў мож на па раў наць з плас ты-
лі нам: якіх сал дат мы «вы ле пім» з іх, та кі мі яны і 
бу дуць, — за ўва жыў у гу тар цы пад пал коў нік Анд-
рэй Чух леб. — Та му «ста віць на кры ло» ўча раш ніх 
школь ні каў і сту дэн таў да ве ры лі толь кі са мым 
леп шым ка ман дзі рам, якія, як той ка заў, не раў-
няюць усіх пад адзін грэ бень, а вы ка рыс тоў ва юць 
ін ды ві ду аль ны па ды ход.

Ка ман дзір ро ты но ва га па паў нен ня ка пі тан Ва-
лян цін Аў ту хо віч пра цуе з мо лад дзю ўжо больш 
за пяць га доў. Во пы ту не зай маць. Па гля дзіць на 
на ва бран ца — і ад ра зу ба чыць, які клю чык па ды-
хо дзіць да яго ду шы.

— Ка лі па рог ка зар мы пе ра сту пі лі ця пе раш нія 
пры зыў ні кі, — па дзя ліў ся на зі ран ня мі да свед ча-
ны афі цэр, — у ва чах толь кі не ка то рых за ўва жыў 
раз губ ле насць. У боль шас ці ж хлоп цаў — га рыць 
іск рын ка ці ка вас ці: да ар міі, да яе ўкла ду жыц ця. 
А гэ та свед чыць пра ад но: пры зыў ні кі не на па ло-
ха ныя служ бай, упэў не ныя ў са бе.

Пас ля вод ных пра цэ дур і пе ра апра на ння ўзвод 
на ва бран цаў па кі дае сал дац кую лаз ню. Вяр та ю-
чы ся ў ка зар му, па ка ман дзе сяр жан та Ра ма на 

Лап коў ска га па спра ба ва лі пе рай сці на стра я вы 
крок. І хоць атры маў ся «га рох», ад чу ва ла ся ўсе-
агуль нае ста ран не.

З чар го вы мі вай ско вы мі цяж кас ця мі па чат коў-
цам да вя ло ся су тык нуц ца пры за праў цы лож ка, 
пад шы ван ні пад каў не ры ка, пра са ван ні аб мун дзі-
ра ван ня. Быц цам не вя лі кая хіт расць — пад шыць 
бе ла снеж ны пад каў не рык. Але, як ака за ла ся, для 
боль шас ці гэ та цэ лая на ву ка, якая не па рыў на звя-
за на з «ігол ка тэ ра пі яй».

— На ват не ўяў ляў са бе, што гэ та так скла-
да на, — ад кры та пры знаў ся ра да вы Ва сіль Ма-
саль скі са Свет ла гор ска га ра ё на, чар го вы раз 
ука лоў шы па лец ігол кай. — Да ар міі мне ўсё ра-
бі ла ма ма, а тут вось са мо му да вя ло ся зай мац ца 
«не муж чын скай» спра вай.

А вось ка ле гі «па кут ні ка», ра да выя Ар цём 
Май се віч і Сяр гей Страль чэ ня, пры пад шы ван-
ні пад каў не ры ка не лі чы лі га неб ным звяр нуц ца 

па да па мо гу да сяр жан-
та Яра сла ва Та ра сю-
ка. Во пыт ны на мес нік 
ка ман дзі ра ўзво да не 
толь кі да па мог ім хут ка 
спра віц ца з па стаў ле най 
за да чай, але і пад ка заў 
ін шым на ва бран цам, як 
пра віль на абы хо дзіц ца з 
ніт кай і ігол кай.

У цэ лым жа, па сло-
вах ва ен на га псі хо ла-
га — вы клад чы цы ву-
чэб най час ці лей тэ нан та 
Іры ны Па зняк, жа дан не 
слу жыць у на ва бран цаў 
ёсць. Пры нам сі, ні во дзін 

з сал дат не пры знаў ся пад час гу тар кі, што ха цеў 
бы прай сці вай ско вую шко лу за воч на. Акра мя 
та го, не ка то рыя не ўтой ва юць, што ў вой ска прый-
шлі па... ідэа льную ха рак та рыс ты ку ад ка ман-
да ван ня, каб пас ля тэр мі но вай пай сці ў МНС, у 
ор га ны пра ва па рад ку, у па за ве да мас ную ахо ву. 
Боль шасць жа на ва бран цаў ад служ бы хо чуць, 
як яны ка жуць, ума ца ваць ма ла ды ар га нізм, пад-
трэ ні ра ваць мыш цы, на быць не аб ход ныя ве ды 
і на вы кі па ва ен на-ўлі ко вай спе цы яль нас ці, якія 
аба вяз ко ва спат рэ бяц ца ім у да лей шым жыц ці.

Вы пуск нік Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та імя Фран цыс ка Ска ры ны Сяр гей Каў ту ноў шчы-
ра пры знаў ся, што на служ бу пры быў, каб сур' ёз на 
пад рых та ваць ся бе да да лей ша га са ма стой най 
жыц ця, на ву чыц ца гра мат на і без пе ра гі баў пра-
ца ваць з людзь мі. У яго «цы віль най» пра фе сіі 
вы клад чы ка фі зіч най куль ту ры гэ та вель мі важ-
на. А ар га ні за тар скія здоль нас ці мож на раз віць 
толь кі ў ар міі.

Што ж, пер шыя ўра жан ні аб па чат ку тэр мі но-
вай ва ен най служ бы ў на ва бран цаў доб рыя. І гэ та 
толь кі на стро іць іх на доб рую служ бу.

Мі ка лай МА КА РЭ ВІЧ. Фо та аў та ра.
г. Барысаў
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Ня даў на бы лі пад ве дзе ны вы ні-
кі ІІІ рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
тэ ат раль на га мас тац тва «На цы-
я наль ная тэ ат раль ная прэ мія». З 
37 дзяр жаў ных і пры ват ных тэ ат-
раль ных ка лек ты ваў вы зна чы лі 
пе ра мож цаў. Ся род іх — і ва ен ныя 
ар тыс ты.

Леп шым спек так лем для дзя цей пры-
зна на па ста ноў ка Дра ма тыч на га тэ ат ра 
Бе ла рус кай Ар міі «Снеж ная ка ра ле ва». 
Сла ву тая каз ка Ан дэр се на пры нес ла 
двай ны пос пех: акт ры са тэ ат ра Ма ры-
на Дзя ні са ва, якая сыг ра ла га лоў ную 
ро лю, атры ма ла ўзна га ро ду ў на мі на цыі 
«Леп шая ак цёр ская пра ца ў спек так лі 
для дзя цей».

— Наш тэ атр сла віц ца доб ры мі каз-
ка мі, — пе ра ка на на Ма ры на Дзя ні са-
ва. — Маг чы ма, та му, што ар тыс ты лю-
бяць гэ ты жанр. Ды і дзе ці — най больш 
удзяч ная пуб лі ка, хоць і пры дзір лі вая: іх 
не пад ма неш. У гэ тым спек так лі на ша 
за да ча бы ла ў тым, каб у дзя цей склаў ся 
пра віль ны воб раз Снеж най ка ра ле вы, 
каб яны ра зу ме лі, што та кое да бро, а што 
та кое зло. У спек так лі я ха це ла па ка заць, 
што за пры га жос цю, ба гац цем і ўла дай 

час та ста яць адзі ноц тва і пус та та.
У той жа час акт ры са пры зна ец ца, 

што гэ та яе лю бі мая ро ля. «Та му што 
мы вель мі шмат над ёй пра ца ва лі, пры-
дум ля лі ўся ля кія дэ та лі, каб воб раз быў 
дас ка на лым», — тлу ма чыць яна.

— А ці ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 
каз кі ў су час ных дзя цей? — ці каў лю ся я.

— Без умоў на! Амаль кож ны ве чар я 
іх чы таю свай му шас ці га до ва му сы ну. І 
ён іх вель мі лю біць: прос тай і да ступ най 
мо вай там тлу ма чац ца мно гія рэ чы. Су-
час ныя мульт філь мы гэ тым па хва ліц ца, 
на жаль, не мо гуць. Ад нак без муль ты-
ме дый ных тэх на ло гій і нам ужо скла да-
на па ста віць ці ка вы, якас ны спек такль.

Лю боў да ка зак у Ма ры ны Дзя ні са вай 
з дзя цін ства. Ка лі яна скон чы ла шко лу, 
біб лі я тэ кар па да ры ла ёй фар му ляр, ку-
ды за піс ва ла ся лі та ра ту ра, і ска за ла: 
«Ты пе ра чы та ла ўсе каз кі, якія бы лі ў 
школь най біб лі я тэ цы». Але, ня гле дзя чы 
на гэ та, акт ры са зноў з за да валь нен-
нем пе ра чыт вае іх. Праў да, гля дзіць на 
мно гае ўжо па-ін ша му, што і імк нец ца 
ўва со біць у сва іх ка зач ных ро лях.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

9 ты сяч на ва бран цаў тэр мі но вай 
служ бы і рэ зер віс таў у роз ных кут-
ках Бе ла ру сі ўра чыс та пры сяг ну лі на 
вер насць Ра дзі ме.

Лю дзей у элект рыч цы на Ба ры саў так 
шмат, што яна на гад вае ра ніш ні цяг нік 
ста ліч на га мет ро. Ты ся чы да рос лых муж-
чын і жан чын, ма лень кіх дзе так едуць у 
ва ен ны га ра док Пе чы на пры ся гу сва іх 
сы ноў, бра тоў, жа ні хоў, сяб роў. Для кож-
на га пад рых та ва на вя ліз ная сум ка з хат ні-
мі пры сма ка мі. Ужо пас ля пры ся гі сал да ты 
атры ма юць пер шае зваль нен не, і гэ тыя 
тор бы ад кры юц ца, у па вет ры за лу на юць 
зна ё мыя хат нія па хі. 

Сто я чы на стра я вым пла цы 72-га гвар-
дзей ска га аб' яд на на га ву чэб на га цэнт ра, кож ны 
спра бу е ўба чыць свай го аба рон цу Ай чы ны ся-
род сот няў ва ен на слу жа чых.

— Са ня, усміх ні ся! — кры чыць ка мусь ці з 
хлоп цаў з аў та ма та мі вя сё лы го лас. — Ар мія 
толь кі на пе ра дзе!

У ка гось ці на пру жа нае ча кан не вы клі кае 
доб ры на строй ад хут кай су стрэ чы, а ў ін шых — 
не па кой.

— Хва лю ю ся, без умоў на, — пе ра сту пае з на гі 
на на гу Яў ген Ра ма наў, які на пры ся гу да ўну ка 
Дзі мы пры ехаў з Ві цеб ска і ча кае доў га ча ка най 
су стрэ чы з ім у кам па ніі з дру гім дзе дам. — Пры 
Са вец кім Са ю зе я слу жыў у ра кет ных вой сках 
асаб лі ва га пры зна чэн ня. Сва я кі та ды не ме лі 
маг чы мас ці пры сут ні чаць на пры ся зе. А тут з'я-
віў ся та кі шанц, нель га яго не вы ка рыс таць.

Пры ся га адбываецца хут ка. І пас ля пра-
хо джан ня ўра чыс тым мар шам пе рад гас ця мі, 
хлоп цы на не каль кі хві лін трап ля юць у аб дым кі 
бліз кіх, фа та гра фу юц ца, каб на заўж ды па кі нуць 
па мяць аб гэ тай знач най па дзеі.

— У нас пры ся гу па тра ды цыі пры ма е 
шмат вай скоў цаў. Гэ тым ра зам — ка ля 
2 ты сяч ча ла век, — ка жа гвар дыі пал коў нік 
Ры нат Му ра таў, на мес нік на чаль ні ка 72-га 
гвар дзей ска га Аб' яд на на га ву чэб на га цэнт-
ра. — Без умоў на, для кож на га сал да та гэ та 
вель мі зна мя наль ны дзень. Вы са мі ба чы лі, 
коль кі гас цей бы ло на пры ся зе. Пры сут ні чаў 
ге не рал-ма ёр Мі ха іл Пу зі каў, на мес нік мі-
ніст ра аба ро ны. Зра зу ме ла, мы па він ны бы-
лі па ка заць, што іх тут ужо нечаму на ву чы лі. 
У но ва га па паў нен ня бы ло ўся го два тыд ні 
на пад рых тоў ку, але прай шлі ўсе доб ра. 

Як за ўва жыў на мес нік мі ніст ра аба ро ны, стра я-
вая пад рых тоў ка бы ла на доб рым уз роў ні. Гэ та, 
най перш, за слу га ка ман дзі раў, а так са ма са міх 
сал да таў, якія пра яві лі ста ран насць і імк нен не 
ў на ву чан ні. Амаль кож ны дзень я ла джу аб хо-
ды, на зі раю пра цэс ба я вой пад рых тоў кі і чую, 
як яны па зі тыў на вы каз ва юц ца на конт служ бы. 
За да во ле ны ўмо ва мі, стаў лен нем ка ман дзі раў. 
І бу дзе вель мі доб ра, ка лі па доб ны на строй у іх 
за ха ва ец ца да за кан чэн ня служ бы.

— Да рэ чы, у Пе чах заўж ды та кі ажы я таж 
на пры ся зе?

— Рэч у тым, што мы рых ту ем но вае па паў-
нен не не толь кі для ся бе, але і для ін шых во ін скіх 
час цей. Два ра зы на год пры во дзім да пры ся гі 
вя лі кую коль касць аса біс та га скла ду. Вы толь кі 
ўя ві це, да кож на га (а сён ня тут пры сяг ну лі 1700 з 
ліш нім ча ла век) пры яз джа юць ад 5 да 10 гас цей. 
За раз тут зна хо дзіц ца ка ля 10 ты сяч ча ла век. 
А сё ле та ў нас быў уста ноў ле ны са праўд ны рэ-
корд: да ад на го хлоп ца на пры ся гу пры еха лі 42 
ча ла ве кі!

Та рас ШЧЫ РЫ. г. Барысаў.

ПОС ПЕХ... 
У КАЗ ЦЫ

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

Алег ДВІ ГА ЛЕЎ: «На ша за да ча — за бяс пе чыць 
бяс хмар нае не ба, аба ра ніць 

па вет ра ныя ме жы»

Кож ны дзень ка ля 
400 ча ла век на зі рае за тым, 
каб па вет ра ная пра сто ра 
кра і ны не бы ла па ру ша на.

У прак тыч ную рэа лі за цыю 
ўжо ўвай шоў да га вор аб 
па стаў цы ў рэс пуб лі ку 
ча ты рох ву чэб на-ба я вых 
са ма лё таў Як-130. 

Тэх ні ка, якая ста іць на ўзбра ен ні 
Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў су праць па вет ра най аба ро ны.

Алег ДВІ ГА ЛЕЎ.

Сцэ на са «Снеж най ка ра ле вы».

КЛЯТ ВА СА ПРАЎД НА ГА ВО І НА

Фо
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Твор чыя ма ты выТвор чыя ма ты вы  ��

Па мяцьПа мяць  ��
ІМЕМ ФРАН ТА ВІ КА І НА ВУ КОЎ ЦЫ

Спра вы вай ско выяСпра вы вай ско выя  ��

ЯК СТА НО ВЯЦ ЦА САЛ ДА ТА МІ

Сяр жант Яра слаў ТА РА СЮК ву чыць ра да вых Ар цё ма 
МАЙ СЕ ВІ ЧА і Сяр гея СТРАЛЬ ЧЭ НЮ пра віль на пад шы-
ваць пад каў не рык.

Ра да вы Ва сіль МА САЛЬ СКІ асвой вае аба вяз кі 
ня штат на га цы руль ні ка пад раз дзя лен ня.


