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А за раз па зна ё мiм ся! Паў лу Ва-
шчан ку — 15 га доў. Ён ву чыц ца на 
3 кур се, ка лi су ад но сiць са шко лай — у 
9 кла се. На ра дзiў ся ў Но ва лу ком лi, у 
не вя лiч кiм га рад ку, што на Вi цеб шчы-
не, у сям'i бу даў нi ка i су пра цоў нi цы гiд-
ра элект ра стан цыi. Як ба чы це, ва ен най 
ды нас ты яй тут i не пах не.

— Не зу сiм! — удак лад няе Па вел: 
— У мя не дзя ду ля быў вай скоў цам. 
Яшчэ да вай ны. Удзель нi чаў у Вя лi кай 
Ай чын най, вяр нуў ся.

Пом нiц ца, ра ней у су во раў скае ву-
чы лi шча па сту па лi ў асноў ным дзе-
цi ва ен на слу жа чых. Сён ня ра зам з 
пра даў жаль нi ка мi ва ен ных ды нас тый 
ар мей скую на ву ку спа сцi га юць дзе-
цi са звы чай ных сем' яў, якiх так са ма 
пры ваб лi вае ра ман ты ка вай ско вай 
служ бы. Ся род сён няш нiх су во раў цаў 
— i дзе цi-сi ро ты, пад лет кi, якiя за ста-
лi ся без апе кi баць коў. Каб па сту пiць 
у ву чы лi шча, на iс пы тах iм да стат ко ва 
атры маць ста ноў чую ад зна ку. А вось 
дзе цi вай скоў цаў, якiя за гi ну лi пры вы-
ка нан нi служ бо вых аба вяз каў, трап ля-
юць сю ды ўво гу ле без эк за ме наў.

Лёс Паў ла быў вы ра ша ны ў Дзень 
Не за леж нас цi. У тую лi пень скую ра нi-

цу ён ра зам з баць ка мi пры ехаў у ста-
лi цу, каб па гля дзець па рад. Гэ та вам 
не па тэ ле ба чан нi! Па куль за хап ляў ся 
па ра дам, у га ла ву за кра ла ся дум ка-
ма ра: «Ха чу стаць вай скоў цам!» Пра 
гэ та ён ска заў баць кам, ка лi ўжо вяр-
та лi ся да моў. Яны бы лi здзiў ле ны, але, 
аб ду маў шы сло вы сы на, вы ра шы лi: 
«Ка лi хо чаш, дык будзь iм». Праз год 
яны зноў пры еха лi ў Мiнск. Па да ваць 
да ку мен ты ў су во раў скае ву чы лi шча.

7 га дзiн ра нi цы. Скрозь шы ро кiя 
вок ны ў цу доў ны па лац улi лi ся блi кi го-
ра да, якi толь кi пра чы на ец ца. Так у су-
во раў цаў па чы на ец ца дзень. Перш за 
ўсё — за рад ка. I нi я кiя не пры ся дан нi цi 
ўзма хi ру ка мi, а бег — на два рэ, ня гле-
дзя чы на на двор'е. Сён ня iм па шчас цi ла: 
яр кае со ней ка, са гра ва ю чы во сень скую 
ра нi цу, быц цам на строй ва ла су во раў цаў 
на доб ры i спа кой ны дзень.

Кан чат ко ва Па вел пад ба дзё рыў ся 
ад умывання. Нi што так не асвя жае, 
як сцю дзё ная ва да! Пас ля, быц цам 
па ка ман дзе, ён за сцi лае свой ло жак, 
апра на ец ца. Ця пер мож на i ў строй 
ста на вiц ца. Ра нiш нi агляд — i друж ны 
ка лек тыў iдзе сне даць.

Мы пры вык лi, што звы чай на ў ста-
ло вых ежа рас кла дзе на па та лер ках, 

дзе пор цыi ад ноль ка выя для ўсiх. Тут 
жа су во ра вец сам вы ра шае, коль кi 
яму трэ ба. Вя до ма, у ме жах ра зум-
на га. Сён ня на сня да нак Па вел, як i 
ўсе ас тат нiя, есць ман ную ка шу, бу-
тэрб род з мас лам i сы рам, п'е гар ба ту 
з пя чэн нем. Бя рэ ў кi шэ ню цу кер кi i 
спя ша ец ца ў клас.

Па чы на юц ца за ня ткi. На га дзiн-
нi ку — 8.30. Сён ня ў Паў ла 7 уро каў. 
Не здар ма ўчо ра кар пеў над хi мi яй: як-
раз вы клi ка лi да дош кi.

На ву чаль ная пра гра ма су во раў цаў 
ма ла чым ад роз нi ва ец ца ад школь най. 
Але не ад па вед нас цi ўсё ж та кi ёсць: 
кож ны дзень яны вы ву ча юць ма тэ ма-
ты ку i за меж ную мо ву, ча ты ры ра зы на 
ты дзень у iх фi зi ка. Вы кла дан не гэ тых 
прад ме таў вя дзец ца на па вы ша ным 
уз роў нi.

Зноў у ста лоў цы. 11.05 — час для 
дру го га сня дан ку. На ста ле — бу лач ка 
i сок. Хто не пад' еў (а гэ та бы вае рэд-
ка), мо жа за вi таць у бу фет. Па вел ту ды 
хо дзiць, ка лi, як той ка заў, пры спi чыць 
з'ес цi што-не будзь са ло дзень кае. Тут у 

асноў ным i тра цiць сваю сты пен дыю, 
якая скла дае 60 ты сяч руб лёў. А каб 
па ла са вац ца смач нень кiм у ка вяр нi цi 
сха дзiць з сяб ра мi ў боў лiнг пад час 
зваль нен ня, у ход iдуць ужо баць коў-
скiя гро шы цi тыя, што ба бу ля з дзя-
ду лем у кi шэ ню па кла лi.

Су во ра вец рас каз вае, што вель мi 
лю бiць дзя жу рыць па ста ло вай. На пэў-
на, не ён адзiн! «У ме сяц на кож на га 
вы хо дзiць пры клад на па 2-3 дзя жур-
ствы. На пра ця гу дня ча ты ры су во-
раў цы на кры ва юць на ста лы, пас ля 
пры бi ра юць iх, мы юць по суд, со чаць 
за па рад кам».

— А лiш няя пор цыя цi пе ра па-
дае?  — цi каў лю ся я.

— А як жа! — смя ец ца Па вел i рас-
каз вае пра яшчэ ад но дзя жур ства, ужо 
менш лю бi мае — па раз мя шчэн нi. У 
та кiя днi су во раў цаў на зы ва юць дня-
валь ны мi.

Звi нiць зва нок. Скон чыў ся апош нi 
ўрок. На га дзiн нi ку — 14.55. На пе ра-

дзе — адзiн з лю бi мых мо ман таў для 
су во раў цаў. Склаў шы свае сшыт кi ў 
спе цы яль ныя су мач кi, яны спя ша юц ца 
ў ста ло вую. У iх — абед.

— Кор мяць нас доб ра i вель мi смач-
на, — пры зна ец ца Па вел. — Бы вае, 
што ежы так шмат, што не ўсё адо ле-
еш з'ес цi. Ме ню тут хоць i раз на стай-
нае, але час ад ча су паў та ра ец ца. А 
бы вае, што хо чац ца не ча га асаб лi ва-
га. Та ды тэ ле фа ную ма цi i пра шу на 
на ступ ны мой пры езд да моў пры га-
та ваць што-не будзь. Звы чай на пра шу 
пi цу, якую яна пя чэ так, што паль чы кi 
аб лi жаш! Ка лi вяр та ю ся ў ву чы лi шча, 
хат нiм пе чы вам час тую i сяб роў. Пра-
дук ты, якiя хут ка псу юц ца, пры во зiць 
нель га.

Абед скон чыў ся. Рас слаб ляц ца 
яшчэ ра на: па чы на юц ца фа куль та тыў-
ныя за ня ткi. У Паў ла яны — амаль кож-
ны дзень. Сён ня ён да дат ко ва зай ма-
ец ца рус кай мо вай: хо ча лепш пад рых-
та вац ца да дык тан та, якi бу дзе пi саць 
пад час iс пы таў за 9 клас. З та кой жа 
мэ тай ён на вед вае гiс то рыю i ма тэ ма-
ты ку. Хi мi яй да дат ко ва зай ма ец ца для 
ся бе, як ён сам ка жа, для ду шы.

Час прай шоў не за ўваж на. У су-
во раў скiм — воль ная га дзi на. Праў-
да, да во лi ўмоў ная. З 16.15 да 17.15 
кож ны дзень на поў не ны па-роз на му: 
то гу тар кi з ба цюш кам, то вай ско вая 
пад рых тоў ка, то ўро кi эты кi цi эс тэ ты кi, 
раз на ты дзень — уро кi тан цаў. «Са-
праўд ны афi цэр па вi нен умець тан ца-
ваць», — упэў не ны Па вел.

Сён ня ў су во раў цаў су стрэ ча з 
ка ман дзi рам ро ты. Аб мяр коў ва юць 
па спя хо васць у ву чо бе. Та кiм чы нам 
вы ра ша юць, хто на вы хад ных пой дзе 
ў зваль нен не. Для гэ та га за ты дзень у 
дзён нi ку не па вiн на быць ад знак, мен-
шых за ся мёр ку.

Па вел ву чыц ца амаль на «вы дат-
на». Та му ў зваль нен не мо жа ха дзiць 
ледзь не кож ныя вы хад ныя. Праў да, 
гэ тую маг чы масць хло пец вы ка рыс-
тоў вае да лё ка не заў сё ды. Ка лi i вы-
бе рац ца ў го рад, дык у той жа дзень 
i вер нец ца. Схо дзiць з хлоп ца мi ў ка-
вяр ню цi ў кi но, ды i ўсё на гэ тым. А так 
звы чай на за ста ец ца ў раз мя шчэн нi: 
рых ту ец ца да ўро каў, шмат чы тае.

Пры клад на два ра зы на ме сяц 
атрым лi ва ец ца з'ез дзiць да ха ты, на-
ве даць баць коў. 

Да заўт раш нiх за ня ткаў су во раў-
цы рых ту юц ца з 17.40 да 20.00. Як пры-
зна ец ца Па вел, звы чай на ча су ха пае. 
Ка лi ж па трэб на больш пра цяг лая пад-
рых тоў ка — пра чы таць якую-не будзь 
апо весць цi вы ву чыць верш па лi та ра-
ту ры, то, ка лi лас ка, ты мо жаш зра бiць 
гэ та i ў аса бiс ты час, якi на ста не пас ля 
вя чэ ры. Нi хто су праць не бу дзе.

З хат нi мi за дан ня мi сён ня Па вел 
спра вiў ся ра ней, чым звы чай на. I па-
куль быў час, па да ро зе ў трэ на жор-
ную за лу, дзе ён час ты госць, рас ка заў 
нам пра рас па ра дак вы хад ных дзён:

— У вы хад ныя ў нас больш аса бiс-
та га ча су. Мы хо дзiм у кi но, у тэ атр, 
для нас ар га нi зоў ва юц ца эк скур сii. 
Акра мя куль тур най пра гра мы, у су бо-
ту i ня дзе лю мы гу ля ем у фут бол, ва-
лей бол i бас кет бол, на вед ва ем ба сейн. 
Усё гэ та мы ча сам ро бiм i ў буд ныя днi. 
Га лоў ны плюс вы хад но га дня тое, што 
ў ня дзе лю мож на па спаць на га дзi ну 
больш! У та кiя днi за мест дру го га сня-
дан ку пра ду гле джа ны пад вя чо рак.

— А дзе су во раў цы свят ку юць Но-
вы год i Ка ля ды?

— У гэ тыя днi мы до ма: як раз зi-
мо выя ка нi ку лы. Ад пус ка юць нас i на 
iн шыя свя ты. 

Вя чэ ра юць су во раў цы ў 20.00. 
Сён ня яны пад сiл коў ва юц ца сма жа-
най ры бай з грэц кай ка шай. Гар ба ту 
п'юць са скiб кай ба то на, на ма за на га 
мас лам, i з ка ва лач кам бiск вi та.

Па куль ёсць не каль кi хвi лiн, пы та ю-
ся ў Паў ла пра адзен не су во раў ца.

— У нас дзве фор мы: па рад ная i 
што дзён ная, — рас каз вае хлоп чык. 
— Аж но па два кам плек ты: лет нi i зiм нi 
ва ры янт. Ёсць спе цы яль ная фор ма i 
для за ня ткаў па фi зiч най пад рых тоў-
цы, для спар тыў ных гуль няў. Аб наў ля-
ец ца на ша аб мун дзi ра ван не два ра зы 
на год: рас цём хут ка.

Аса бiс ты час у су во раў цаў па-
чы на ец ца ад ра зу пас ля вя чэ ры i доў-
жыц ца да та го мо ман ту, ка лi ўжо па ра 
клас цi ся спаць. Кож ны з iх воль ны рас-
па ра дзiц ца iм па-свой му. Па вел узяў-

ся пад шы ваць каў нер. Ро бiць ён гэ та 
што дзень. Вi даць, што ўжо на прак ты-
ка ваў ся: спра вiў ся за 5 хвi лiн!

За тым пай шоў тэ ле фа на ваць ма ме. 
Не, не з ма бiль нi ка! Гэ ты не за мен ны i 
вель мi не аб ход ны прад мет тут за ба ро-
не ны. I ўя вi це са бе, без яго пра жыць 
мож на!

Ка ля так са фо на чар га. Ча ка ем. 
Праз паў га дзi ны Па вел на бi рае зна ё-
мы ну мар i чуе ў труб цы род ны го лас. 
Рас каз вае пра тое, як прай шоў дзень, 
пра ме ра пры ем ствы, якiя ня даў на ад-
бы лi ся ў ву чы лi шчы, пра ад зна кi, якiя 
сён ня атры маў, дзе лiц ца пла на мi на 
вы хад ныя. Чуе неш та ў ад каз i кла-
дзе труб ку. Раз мо вы па так са фо не, 
да рэ чы, не аб ме жа ва ны: су во раў цы 
га во раць столь кi, коль кi да зво лiць сум-
лен не, — за iмi ста iць ча ла век 15, i ўсiм 
трэ ба па спець да ад бою. Па вел тэ ле-
фа нуе баць кам праз дзень, у iн шыя днi 
раз маў ляе са сва ёй дзяў чы най.

Пе рад сном — вя чэр няя пра гул-
ка. Мы шпа цы ру ем па тэ ры то рыi ву чы-
лi шча. Па вел ды хае све жым па вет рам 
i рас каз вае, як гэ та ка рыс на: «I нi я кай 
бяс сон нi цы! Сплю, быц цам пша нi цу 
пра даў шы». По тым дзе лiц ца пла на мi 
на бу ду чы ню:

— Хоць ця пер, скон чыў шы су во раў-
скае ву чы лi шча, у ва ен ныя ВНУ па сту-
паць не аба вяз ко ва, я для ся бе цвёр-
да вы ра шыў — бу ду афi цэ рам! Толь кi 
яшчэ не вы зна чыў ся з ро дам вой скаў. 
Хут чэй за ўсё, ста ну ар ты ле рыс там.

А па ло ве дзя ся тай у раз мя шчэн нi — 
вя чэр няе па стра ен не. Дзя жур ны па ро це 
пра вя рае, цi ўсе на мес цы, цi ка вiц ца ў 
сва iх па да печ ных, як прай шоў дзень.

За тым Па вел рас сцi лае ло жак, раз-
дзя ва ец ца — ён га то вы да сну. Дзя ку-
ем яму за су стрэ чу, жа да ем спа кой най 
но чы i вы хо дзiм з раз мя шчэн ня пад 
пiль ным по зiр кам са рам лi вых пад лет-
каў. Мы з усi мi раз вiт ва ем ся i, па чуў шы 
ў ад каз «са лод кiх вам сноў», стом ле-
ныя, спя ша ем ся на КПП. Вi даць, са-
праў ды, спаць бу дзе со лад ка.

�   � �
...Па да ро зе да моў я пра круч ваю ў 

па мя цi сён няш нi дзень. З ад на го бо ку, 
я шка дую гэ тых хлап чу коў, якiя ўжо з 
7 кла са ад ры ва юц ца ад баць коў ска га 
кры ла i спра бу юць жыць са ма стой на. 
З дру го га, я за хап ля ю ся ты мi баць ка мi, 
якiя не па ба я лi ся на шмат ра ней, чым 
трэ ба, ад пус цiць сва iх дзя цей у амаль 
што да рос лае жыц цё. I яны мо гуць не 
да ка раць ся бе за гэ та, а толь кi га на-
рыц ца за сы ноў, якiя ка лi i не ста нуць 
афi цэ ра мi, дык год ны мi гра ма дзя на мi 
на шай кра i ны бу дуць дак лад на. А сён ня 
яны жы вуць ва ўтуль ным до ме, у вя лi-
кай сям'i су во раў цаў.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

Пад гле джа на з жыц цяПад гле джа на з жыц ця  ��

Ад но з са мых сла ву тых злу чэн няў Уз бро е-
ных Сіл СССР — 30-я гвар дзей ская Ір куц ка-Пін-
ская ды ві зія, якая з 1991 го да дыс ла цы ра ва ла ся 
ў Мар' і най Гор цы, — на днях ад зна чыць сваё 
95-год дзе. Ні вод ная з ды ві зій Са вец кай Ар міі не 
ме ла столь кі ўзна га род і ты ту лаў, як гэ тая.

Пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за 30-я Ір куц-
ка-Пін ская бы ла пе ра ўтво ра на ў мо та страл ко вую 
бры га ду Бе ла рус кай ар міі, за тым — у ба зу для 

за хоў ван ня ва ен най тэх ні кі. По тым яна ўво гу ле 
пе ра ста ла іс на ваць.

У су бо ту, 9 ліс та па да, на пу ха віц кай зям лі бу дзе 
ад зна чац ца юбі лей пра слаў ле на га злу чэн ня. Да лу-
чай це ся да ці ка вых гіс то рый і ўспа мі наў ве тэ ра наў 
ды ві зіі су бот няй ра ні цай а дзя ся тай га дзі не ка ля 
мяс цо ва га ва ен ка ма та. А на шы чы та чы пра лёс 
уні каль на га злу чэн ня змо гуць да ве дац ца ў блі жэй-
шы час са ста ро нак «Звяз ды».

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы  ��

За гі нуў... 
за дзе вяць дзён 

да Пе ра мо гі
Мі ха іл Га ліц кі, пра яко га пой дзе апо-
вед, на ра дзіў ся ў 1915 го дзе, пра-
жы ваў у вёс цы Тур бін ка Аса вец ка га 
сель са ве та Пет ры каў ска га ра ё на (з 
1962 го да — Ма зыр ска га). Пра ца-
ваў рач ні ком на Пры пя ці. Ажа ніў ся, 
і рап там грым ну ла вай на...

З яе па чат кам Га ліц кі, не за дум ва ю-
чы ся, ус ту піў у пар ты зан скі атрад, ство-
ра ны пер шым сак ра та ром Пет ры каў-
ска га РК КП(б)Б, які ба за ваў ся ў глу хіх, 
не пра ход ных ля сах ка ля Тур бін кі. Ка-
ман да ваў атра дам Ва сіль Гар дзі ен ка, 
сяр жант Чыр во най Ар міі, які пры быў з 
гру пай са вец кіх бай цоў на тэ ры то рыю 
аку па ва на га ра ё на па за дан ні ка ман да-
ван ня За ход ня га фрон ту.

Ужо ў жніў ні 1941 го да пар ты за ны па-
ча лі ак тыў ныя ба я выя дзе ян ні: на па да лі 
на во ра гаў з за сад, гра мі лі па лі цэй скія 
ўчаст кі, раз бу ра лі мас ты, учы ня лі ды-
вер сіі, па ру ша лі тэ ле фон ную су вязь, 
аб стрэль ва лі і на ват зні шча лі на Пры пя-
ці ня мец кія суд ны са збро яй і па лі вам. 
Вы зна чаў ся ў ба раць бе з гіт ле раў ца мі і 
Мі ха іл Га ліц кі.

...На пры кан цы ле та 1943 го да да нас 
(а мы ха ва лі ся сям' ёй ад гіт ле раў цаў у 
ле се) па ды шоў не зна ё мы мне ча ла век у 
фор мен най фу раж цы рач ні ка, па ві таў ся, 
кры ху па сак рэт ні чаў аб не чым з баць-
кам (баць ку з-за хва ро бы на фронт не 
ўзя лі, і ён, на коль кі да зва ля ла зда роўе, 
пад трым лі ваў су вязь з пар ты за на мі), мі-
ма ходзь пра вёў да лон ню па ма ёй стры-
жа най га ла ве і, як быц цам звяр та ю чы ся 
да мя не, на паў го ла са пра спя ваў: «Эх, 
Во ло день ка, ухнем! Под ерг нем, под ерг-
нем, да и ухнем...» і пай шоў да та ва ры-
шаў, якія ча ка лі яго ў глы бі ні ле су.

Ад баць коў я да ве даў ся, што ён, як і 
мы, з Тур бін кі, і што за вуць яго дзядзь ка 
Мі ша — Ма ка ра Га ліц ка га сын. Вя до ма, 
у свае шэсць га доў я не ра зу меў сэн су 
пра спя ва ных ім слоў, якія, як ака за ла ся, 
ме лі да чы нен не да яго пар ты зан скай ды-
вер сій на-пад рыў ной ба раць бы з ня мец-
ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі.

Ме на ві та ў той дзень, 30 жніў ня 1943 
го да, гру па пар ты за наў-пад рыў ні коў на 
ча ле з ка ман дзі рам ад дзя лен ня Мі ха і лам 
Га ліц кім за мі ні ра ва ла чы гу нач нае па лат но 
па між стан цы я мі Пціч і Кар жоў ка чы гун кі 
Брэст — Го мель. Але ў гэ тую ноч ва ро-
жыя цяг ні кі не пай шлі. А ра ні цай ня мец-
кім ахоў ні кам уда ло ся за ўва жыць мі ну. На 
мес ца пры быў ад каз ны за ахо ву чы гун кі 
фа шысц кі ге не рал. Ён па чаў тлу ма чыць 
пад на ча ле ным, як абяс шко дзіць мі ну. У 
гэ ты час адзін з пар ты за наў ту за нуў за-
мас кі ра ва ны шнур. Ад быў ся вы бух: 18 гіт-
ле раў цаў бы ло зні шча на, 7 — па ра не на. 
Быў за бі ты і ге не рал. Вось дык ухну лі!

...У сту дзе ні 1944 го да пар ты зан Га-
ліц кі ўдзель ні чаў у ба ях па вы зва лен ні 
Ма зыр шчы ны і сва ёй ма лой ра дзі мы ад 
875-дзён на га фа шысц ка га па ло ну ра зам 
з час ця мі 61-й ар міі і атра да мі Ма зыр-
скай бры га ды імя Аляк санд ра Не ўска-
га. Тур бін ка бы ла пер шым вы зва ле ным 
ка ва лач кам пет ры каў скай (на той час) 
зям лі, дзе цу дам аца ле ла пяць да моў. 
Пас ля вы зва лен ня пар ты зан ская Тур бін-
ка ста ла пры фран та вой — уся го толь кі 
за сем кі ла мет раў амаль паў го да ста я ла 
лі нія фрон ту.

Пас ля пар ты зан скай эпа пеі Мі ха іл 
Га ліц кі 8 кра са ві ка 1944 го да быў ма бі-
лі за ва ны на 2-і Бе ла рус кі фронт у 492-і 
страл ко вы полк 199-ай Сма лен скай ды-
ві зіі 49-ай ар міі, у скла дзе яко га ўдзель-
ні чаў у Бе ла рус кай на сту паль най апе ра-
цыі «Баг ра ці ён», у штур ме ве ка вых крэ-
пас цяў на ўсхо дзе Пру сіі, у вы зва лен ні 
паў ноч ных ра ё наў Поль шчы і лік ві да цыі 
ўсход не-па ме ран скай гру поў кі гіт ле раў-
скіх вой скаў.

У да вед цы, афі цый на вы да дзе най 
Ма зыр ска му ва ен на му ка мі са ры я ту ва-
ен ным ар хі вам Па доль ска, змя шча юц-
ца сціп лыя звест кі аб Мі ха і ле Га ліц кім: 
«Час вы быц ця: 30.04.1945 г. Пры чы на 
вы быц ця: за гі нуў у баі. Мес ца па ха ван-
ня: Гер ма нія, в. Ме ноў паўн.зах. г. Гран-
зэ», ну мар ма гі лы і ін шыя ка ар ды на ты яе 
зна хо джан ня. На зва ны ў да вед цы го рад 
Гран зэ зна хо дзіц ца за со рак кі ла мет раў 
на поў нач ад Бер лі на.

А вось што рас ка заў мне пра Га ліц ка-
га яго ад на вяс ко вец Ула дзі мір Ка на пац кі: 
«У 1948 го дзе я з рэ чмяш ком за пля чы ма 
ішоў па да ро зе ў Ма зыр. У Сла ба дзе 
зай шоў у куз ню, каб кры ху ад па чыць. 
Ка валь, бы лы фран та вік, да ве даў шы-
ся, што я з Тур бін кі і доб ра па мя таю Га-
ліц ка га, рас ка заў, што быў ві да воч цам 
яго гі бе лі. «Мі ша быў моц ным і доб рым 
ча ла ве кам, да без раз важ нас ці сме лым, 
бяз лі тас ным да во ра га. У баі ён адзін 
пя ця рых быў вар ты. Дзён за во сем-дзе-
вяць да Пе ра мо гі мы, адо леў шы во ра га 
ў цяж кім кро ва пра літ ным баі, пра хо дзі лі 
праз ачы шча ную ад гіт ле раў цаў вёс ку. 
Рап там з ад на го до ма па чу ла ся ку ля-
мёт ная чар га, по тым дру гая, трэ цяя... 
Два нац цаць ад на па лчан, у тым лі ку і 
Га ліц кі, за гі ну лі. У адзін мо мант на шы 
хлоп цы ўвар ва лі ся ў той дом і зні шчы лі 
фа шыс та, які стра ляў. Па ха ва лі мы сва іх 
та ва ры шаў на ўскра і не вёс кі ля вя лі ка га 
кус та ка лі ны».

Так за гі нуў Мі ха іл Га ліц кі — на са мым 
па ро зе Вя лі кай Пе ра мо гі...

Ула дзі мір ЖУ РАЎ СКІ,
г. Ма зыр

�

АнонсАнонс  �� Юбі лей 30-кі

Яны заўж ды вы лу ча лi ся. Сiм па тыч ныя, з ар мей скай вы праў-
кай хлоп цы ў пры го жай чор най фор ме з чыр во ны мi па го на мi i 
бе лы мi па пру га мi. Яны заў сё ды бы лi на га ла ву вы шэй шы мi за 
звы чай ных школь нi каў. Вы со кi iн тэ лект, доб рая фi зiч ная пад-
рых тоў ка, дыс цып лi на... Яшчэ Ка ця ры на II на зы ва ла кадэтаў 
«рас сад нi кам вя лi кiх лю дзей», а нех та, не менш сла ву ты, ка заў 
пра су во раў скае ву чы лi шча як пра «куз ню ге нi яў». Вi даць, не 
па мы лiў ся. Ся род су во раў цаў — вя до мыя во е на чаль нi кi, вы дат-
ныя спарт сме ны i гра мад скiя дзея чы.

З та го ча су амаль нi чо га не змя нi ла ся. Сён няш нiя су во раў цы  — 
элi та мо ла дзi, го нар уз бро е ных сiл. Iм зайз дрос цяць, iмi га на-
рац ца, iх ста вяць у прык лад. Як жы вуць i ву чац ца тыя, для ка го 
аба ро на Ра дзi мы не толь кi пра фе сiя, да ве да лi ся ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды», пра вёў шы адзiн дзень у су во раў скiм ву чы лi шчы.

ВАНД РОЎ КА ПА «КУЗ НI ГЕ НI ЯЎ», 
або Адзiн дзень по бач з су во раў цам За пра вiў шы свой ло жак, За пра вiў шы свой ло жак, 

Па вел адзя ва ец ца: ця пер мож на Па вел адзя ва ец ца: ця пер мож на 
i ў строй ста на вiц ца.i ў строй ста на вiц ца.

Гiс то рыя Мiнск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы лi шча па чы на ец ца 
ў 1951 го дзе, ка лi Бе ла рус кая ва ен ная акру га па шмат лi кiх прось бах 
вай скоў цаў, пар ты за наў i пра цоў ных кра i ны на кi ра ва ла ха дай нiц тва ў 
Са вет Мi нiст раў бы ло га СССР аб не аб ход нас цi ства рэн ня спе цы я лi за-
ва най на ву чаль най уста но вы.

У ад па вед нас цi з ра шэн нем Са ве та Мi нiст раў ад 21 мая 1952 го да 
ў Мiн ску па ча ло ся бу даў нiц тва i рэ кан струк цыя комп лек су бу ду ча га 
Мiнск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы лi шча. 1 ве рас ня 1953 го да ў ву-
чы лi шчы пра звi неў пер шы зва нок, аб вя шча ю чы па ча так но ва га на ву-
чаль на га го да для дзя цей вай ны.

Днём ву чы лi шча лi чыц ца 6 лiс та па да 1953 го да, ка лi яму быў уру-
ча ны Ба я вы сцяг.

— За сваю гiс то рыю са сцен ву чы лi шча вый шлi больш за 13 ты сяч 
вы пуск нi коў, з iх за час су ве рэ нi тэ ту Бе ла ру сi — больш за 2000, — за-
зна чы ла стар шы афi цэр па су вя зях з гра мад скас цю i ар га нi за цыi 
воль на га ча су ад дзе ла iдэа ла гiч най пра цы Але на ША РА ПА ВА. 
— Больш за 50 вы пуск нi коў ву чы лi шча ста лi ге не ра ла мi. Больш за 
100 ма юць ву чо ныя сту пе нi i зван нi. 330 ча ла век скон чы лi ву чы лi шча 
з за ла тым ме да лём.

У 2006 го дзе, пас ля на вед ван ня Мiнск а-
га су во раў ска га ва ен на га ву чы лi шча кi-
раў нi ком дзяр жа вы, бы ло пры ня та ра шэн-
не аб ства рэн нi спе цы я лi за ва ных спар-
тыў ных кла саў. З та го ча су ў ву чы лi шчы 
вя дзец ца пад рых тоў ка па 4-х вi дах спор-
ту: па ганд бо ле, грэ ка-рым скай ба раць бе, 
дзю до i ку ля вой страль бе.

— Га лоў най за да чай та кiх кла саў з'яў-
ля ец ца пад рых тоў ка спар тыў на га рэ зер ву 
май строў па вi дах спор ту, уклю ча ных у 
пра гра му Алiм пiй скiх гуль няў, для на цы я-
 наль ных ка ман даў Рэс пуб лi кi Бе ла русь i 
збор ных ка ман даў Уз бро е ных Сiл, — рас-
ка заў трэ нер-вы клад чык па грэ ка-рым-
скай ба раць бе Ста нi слаў КА ВЕЦ КI. — За 
шэсць га доў функ цы я на ван ня та кiх кла саў 
Мiн скiм су во раў скiм ва ен ным ву чы лi шчам 
пад рых та ва на 6 май строў спор ту i 10 кан-
ды да таў у май стры спор ту. Акра мя та го, 
тры су во раў цы за лi ча ны ў На цы я наль ную 
юнац кую збор ную па фут бо ле, два — па 
ку ля вой страль бе, адзiн з'яў ля ец ца чле-
нам На цы я наль най збор най па грэ ка-рым-
скай ба раць бе. Во сем вы пуск нi коў 2011 
го да за лi ча ны ў На цы я наль ную мо ла дзе-
вую збор ную па ганд бо ле, 6 спарт сме наў 
гу ля юць у скла дзе юнац кай ганд боль най 
ка ман ды «СКА-Мiнск».

Пер шы вы пуск Мiнск ага су во раў-
ска га ва ен на га ву чы лi шча ад быў ся 
ў 1956 го дзе. Ся род тых 80 ча ла-
век быў i бы лы мi нiстр па спра вах 
аба ро ны Рэс пуб лi кi Бе ла русь ге не-
рал-пал коў нiк Пётр Ча вус. Сён ня ён 
— час ты госць ву чы лi шча. Быў ён 
тут i та ды, ка лi мы пра во дзi лi дзень 
з су во раў цам. Пры нёс сва ёй аль-
ма-ма тар па да ру нак — кнi гу, якую 
пры свя цiў су во раў ска му ву чы лi шчу: 
«Жыц цё — Ай чы не, го нар — нi ко-
му!».

— Су во раў скае ву чы лi шча нам, 
дзе цям вай ны, да ло пу цёў ку ў жыц-
цё, — пе ра ка на ны Пётр Ры го ра вiч. 
— Мы бы лi га лод ны мi, а тут нас на-
кар мi лi, да лi пры ту лак, па ка за лi, як 
трэ ба жыць. Сён няш нiм су во раў цам 
на шмат пра сцей: iм ёсць ка го на вед-
ваць пад час зваль нен няў, iм ляг чэй 
ву чыц ца — з'я вi ла ся тэх нi ка, у iх леп-
шыя ўмо вы жыц ця, ёсць гра шо вае 
ўтры ман не. Але бы лi i ў нас пе ра ва гi: 
на прык лад, на гра мад скiм транс пар-
це мы ез дзi лi бяс плат на. Ра зам з тым 
ува ўсiх па ка лен няў су во раў цаў шмат 
агуль на га: дыс цып лi на, аку рат насць, 
па ва га да ста рэй шых, пры стой насць, 
па чуц цё та ва рыс ка га лок ця. Усё гэ та 
бы ло, ёсць i бу дзе.

Па чы на юц ца за ня ткi. Па чы на юц ца за ня ткi. 
Сён ня ў су во раў ца 7 уро каў. Сён ня ў су во раў ца 7 уро каў. 
Не здар ма ўчо ра кар пеў над хi мi яй: Не здар ма ўчо ра кар пеў над хi мi яй: 
як раз вы клi ка лi да дош кi.як раз вы клi ка лi да дош кi.

Пас ля за ня ткаў — смач ны абед.

Пад рых та ваў шы ся да заўт раш нiх за ня ткаў, 
Па вел ба вiць час у трэ на жор най за ле.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў ве-
тэ ра наў, вы пуск ні коў, ка ман да ван не, афі цэр ска-вы клад чыц кі са стаў, 
вы ха ван цаў Мінск ага су во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча з 60-га до вым 
юбі ле ем гэ тай на ву чаль най уста но вы.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на слаў ную гіс то рыю вы ха ван ня тут 
па тры ё таў Ай чы ны. У іх лі ку во е на чаль ні кі, вя до мыя дзяр жаў ныя дзея чы, 
та ле на ві тыя твор чыя ра бот ні кі, вы дат ныя спарт сме ны.

«Вы со кі пра фе сій ны ўзро вень афі цэ раў і вы клад чы каў да зва ляе фар-
мі ра ваць све та по гляд су во раў цаў, вы хоў ваць па чуц цё го на ру за гіс та-
рыч ную спад чы ну і су час ныя да сяг нен ні Бе ла ру сі, уклас ці ў дзі ця чыя 
ду шы лю боў да сва ёй Ра дзі мы і ад каз насць за яе лёс», — га во рыц ца ў 
він ша ван ні.

«Су во раў цы заў сё ды бы лі пры кла дам вы со кай куль ту ры, вы са ка род-
нас ці, аба вяз ку і го на ру, вы дат най ву чо бы і цу доў най фі зіч най пад рых-
тоў кі. Іх вы лу чае ўпар тасць і на стой лі васць у ава лод ван ні ве да мі, імк-
нен не за няць год нае мес ца ў шэ ра гах аба рон цаў Ай чы ны», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


