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скар бон ка фо та-

парт рэ таў па поў-

нi ла ся вы ява мi 

двух сла ву тых 

ве тэ ра наў. Пра iх 

храб расць i ад ва-

гу ка за лi ўзна га-

ро ды — тры зор кi 

сал дац кай сла-

вы. Яны — поў-

ныя ка ва ле ры гэ та га ор дэ на. Каб су стрэц ца з Ула дзi мi рам 

Амель я но вi чам і Апа на сам Кляц ко, мне да вя ло ся на ве даць 

некалькі ра ё наў, да бi рац ца цяг нi ка мi, аў то бу са мi, на ват 

спа да рож ны мi ма шы на мi — ве тэ ра ны жы лi ў са май што нi 

ёсць глы бiн цы. Гэ тыя па езд кi за пом нi лi ся мне, бо я ехаў не 

толь кi да муж ных сал дат, але i да пра ца вi тых вяс коў цаў у 

мiр ны час. Што цікава, і Амельяновіч, і Кляцко на фронце 

былі сапёрамі, а на працоўнай вахце — кавалямі. Шмат га-

доў мi ну ла з той вяс ны, ве тэ ра ны пай шлi з на ша га жыц ця, а 

я па-ра ней ша му з цеп лы нёй i ўдзяч нас цю згад ваю ка рот кiя 

су стрэ чы i ду шэў ныя раз мо вы фран та вi коў. У сва iх апо ве-

дах яны вяр та лi ся ў да лё кiя ва ен ныя па дзеi — у сы рыя блiн-

да жы i ако пы, iш лi ў раз вед кi i ата кi, штур ма ва лi вы шы нi i 

пе ра адоль ва лi мiн ныя па лi, ха ва лi ад на па лчан i сяб роў i са мi 

па мi ра лi ад ра нен няў. Вяр та лi ся ў спа ле ныя, асi ра це лыя 

вёс кi, ста на вi лi ся за плуг i се я лi хлеб, бу да ва лi ха ты, па ды-

ма лi кал га сы i га да ва лi дзя цей. Ар дэ на нос цы апа вя да лi пра 

шчас це, якое iм вы па ла, — яны за ста лi ся жы выя, вяр ну лi ся 

на сваю ма лую ра дзi му!

Ула дзi мiр Амель я но вiч на ра дзiў ся ў вёс цы Пад ка соўе 

На ва груд ска га ра ё на, у пяць гадоў застаўся без маці, 

дапамагаў бацьку-цесляру будаваць хаты аднавяскоўцам, 

працаваў у паляводстве. Ён хацеў быць кавалём, і пасля 

вайны яго мара здзейснілася: асвоіў кавальскую справу і 

працаваў на калгасным мехдвары. А яшчэ плёў лазовыя 

кашы, і падворак ветэрана немагчыма было ўявіць без гэ-

тых зручных і неабходных рэчаў.

А вось на су стрэ чу з Апа на сам Кляц ко я па ехаў пад са-

мую бе ла рус ка-ра сiй скую гра нi цу, у вёс ку Ку ля шоў ка Клi-

ма вiц ка га ра ё на. Пас ля смер цi жон кi Апа нас Ва сi ле вiч жыў 

адзiн. Яго трое дзя цей, ся мё ра ўну каў i во сем праў ну каў 

пе ра важ на ста лi га рад скi мi жы ха ра мi. I да вай ны, i пас ля 

Апа нас пра ца ваў ка ва лём. На вай не быў цяж ка па ра не ны, 

вяр нуў ся да до му без на гi. Але iн ва лiд насць не пе ра шко дзi-

ла яму ста яць ка ля ка вад ла. Га лоў нае для ка ва ля — ру кi: 

iмi — моц ны мi i ўме лы мi — Апа нас вы раб ляў вяс коў цам 

не аб ход ны iн вен тар, ра ман та ваў трак та ры i се ял кi, ка ваў ко-

ней, на са джваў аба ды на ко лы. А яшчэ крыў гон та выя да хi 

i ва ляў цёп лыя ва лён кi. Для ся бе май стра ваў драў ля ныя... 

пра тэ зы.

— Мае ру кi не гу ля лi, — гаварыў ста ры фран та вiк i ад да-

ны се ля нiн.

Гэ тую фра зу я за пом нiў на заў сё ды.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
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— На коль кi шы ро кая сфе ра iн та рэ саў? 

Ка лi кур сан ты па чы на юць зай мац ца на ву-

ко вай дзей нас цю?

— Мы iмк нём ся ад бi раць та ле на вi тых кур сан-

таў, якiя цi ка вяц ца на ву кай, яшчэ на ма лод шых 

кур сах. Без умоў на, на пер шым кур се iдзе ста наў-

лен не кур сан та як вай скоў ца, а агуль ныя ака дэ-

мiч ныя дыс цып лi ны па тра бу юць па вы ша най ува гi 

да ву чо бы. Як быц цам для на ву ко вай дзей нас цi 

маг чы мас цяў i ча су за ста ец ца не вель мi шмат. 

Але ўжо на дру гiм кур се мы за ўва жа ем кур сан-

таў, якiя па спя ва юць лепш за ас тат нiх i iмк нуц ца 

да но вых ве даў. Спа чат ку да ём маг чы масць паў-

дзель нi чаць у на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн-

цы ях у Ва ен най ака дэ мii, пас ля ўжо ўзро вень 

па вы ша ец ца да мiж ву заў ска га.

— Раскажыце пра ра бо ты, якiя бы лi ад-

зна ча ны апош нiм ча сам.

— Ка лi ка заць пра што га до вы кон курс на-

ву ко вых ра бот сту дэн таў, якi пра во дзiц ца пад 

эгi дай спе цы яль на га фон ду Прэ зi дэн та, то на-

шы кур сан ты бя руць там удзел што год. Сё ле та 

на кi ра ва на 30 ра бот. 26 з iх атры ма лi дып ло мы 

пер шай сту пе нi. У банк да ных адо ра най мо-

ла дзi ў 2018 го дзе тра пi лi шэсць кур сан таў, а 

ле тась — адзiн. Сту дэнц кая на ву ка ў пер шую 

чар гу на кi ра ва на на ўдас ка на лен не са мо га 

аду ка цый на га пра цэ су, узо раў уз бра ен ня ва-

ен най тэх нi кi. Гэ та аў та ма ты за ва ныя сiс тэ мы 

кi ра ван ня, срод каў су вя зi, ба я вых авiя цый ных 

комп лек саў, бес пi лот най авiя цыi, пад трым кi i 

пры няц ця ра шэн няў, ма дэ ля ван не ва ен на-тэх-

нiч ных сiс тэм — усе тыя кi рун кi, якiя ў на шай 

кра i не ма юць iн тэн сiў нае раз вiц цё. Ад ным з цi-

ка вых кi рун каў з'яў ля ец ца ства рэн не спе цыяль -

на га пра грам на га за бес пя чэн ня.

— А ка лi кур сант схiль ны не толь кi да тэх-

нiч ных на вук, але i да гу ма нi тар ных?

— Што год ка ман да Ва ен най ака дэ мii 

ўдзель нi чае ў алiм пi я дзе па ва ен най гiс то рыi 

ся род ва ен ных ВНУ кра iн Са друж нас цi 

Не за леж ных Дзяр жаў. I тра ды цый на зай мае 

вы со кiя мес цы. На прык лад, у 2019-м на шы 

кур сан ты вяр ну лi ся з алiм пi я ды з ся рэб ра най 

уз на га ро дай. За ня лi пры за выя мес цы i ў 

аса бiс тым пер шын стве. У гэ тым кi рун ку 

вель мi доб ра вы сту пае ка фед ра так ты кi 

агуль на вай ско ва га фа куль тэ та.

— Што ме на вi та ўяў ля ла са бой алiм пi я да?

— Для яе ўдзель нi каў рас пра ца ва ны роз ныя 

за дан нi. Яны да ты чы лi ся як ве дан ня гiс та рыч-

ных мо ман таў, так i здоль нас цi твор ча па ды-

хо дзiць да вы ка нан ня за да чы. Та кiм чы нам, 

вай скоў цы па вiн ны пра явiць не толь кi ве ды, 

але i здоль насць пра вiль на i пры го жа вы клас цi 

свае дум кi. Для бу ду ча га афi цэ ра гэ та вель мi 

важ на, та му што яму ў бу ду чы нi пра ца ваць з 

людзь мi i ад да ваць за га ды.

— Цi ўда ец ца ўва со бiць тэ а рэ тыч ныя на-

пра цоў кi кур сан таў у жыц цё?

— Кур санц кiя рас пра цоў кi но сяць хут чэй ха-

рак тар ра цы я на лi за тар скiх пра па ноў i ў аду-

ка цый ным пра цэ се, i ў прак ты цы вой скаў. На-

ту раль на, тых, якiя мо гуць вы ка рыс тоў вац ца 

ад ра зу, не так шмат. Але, на прык лад, пад час 

экс плу а та цыi не ка то рых узо раў ва ен най тэх нi кi 

мож на ўдас ка на лiць пэў ныя тэх на ла гiч ныя пра-

цэ сы. Усё гэ та афарм ля ец ца да ку мен таль на, у 

тым лi ку з вы да чай па свед чан ня аб ра цы я на-

лi за тар скай пра па но ве. I ёсць пры кла ды, ка лi 

яны вы ка рыс тоў ва юц ца не толь кi ў Ака дэ мii, 

але i ў вой сках.

— Не сак рэт, што раз мяр коў ва юц ца 100 

% вы пуск нi коў Ва ен най ака дэ мii, бо iх на-

бi ра юць на пер шы курс згод на з за мо вай 

Мi нiс тэр ства аба ро ны. Але што, ка лi афi цэр 

хо ча ву чыц ца да лей?

— У на шай ма гiст ра ту ры што год вы дзя ля-

ец ца 15 мес цаў для па ступ лен ня. Гэ та на ву ко-

ва-пе да га гiч ны про фiль ва ен на-тэ а рэ тыч най, 

тэх нiч най i гу ма нi тар най сфер. Усе гэ тыя мес-

цы воч ныя i, на ту раль на, бюд жэт ныя. Ад сюль 

вы нi кае тое, што мы з кур сан таў па вiн ны ада-

браць най больш пад рых та ва ных вы пуск нi коў, 

якiя доб ра па спя ва юць i най больш схiль ныя да 

на ву ко вай дзей нас цi. Аба вяз ко вая ўмо ва — 

быць уклю ча ны мi ў рэ зерв на ву ко вых кад раў. 

Ён фар мi ру ец ца ўнут ры ака дэ мii. Асаб лi васць 

рэ зер ву ў тым, што кур сант па вi нен быць уклю-

ча ны ў яго яшчэ да пры сва ен ня пер ша га афi-

цэр ска га зван ня. Але ўсе мес цы па кво це Мi нiс-

тэр ства мы за паў ня ем. Ад нас ту ды ўва хо дзяць 

32 адо ра ныя та ле на вi тыя вай скоў цы — ся род iх 

28 афi цэ раў i чатыры кур сан ты. I ад бор вель мi 

сур' ёз ны, бо ах вот ных па сту паць у на шу ма гiст-

ра ту ру вель мi шмат. Праў да, у нас ёсць ва ры-

янт i за воч най фор мы атры ман ня аду ка цыi на 

гэ тай сту пе нi. Ён больш пра цяг лы i, маг чы ма, 

дзесь цi больш скла да ны — ува га ўдзя ля ец ца ў 

пер шую чар гу са ма стой най ра бо це, — але пры 

ўсiм тым мае мес ца. I ка лi ў ча ла ве ка ёсць ця га 

да ве даў — мы та кую маг чы масць да ём.

Пры гэ тым мы iмк нём ся «ад се яць» лю дзей, 

якiя спра бу юць па сту пiць у ма гiст ра ту ру з ней-

кiх iн шых пры чын, якiя не звя за ны на ўпрост 

з на ву ко вай дзей нас цю. Пе рад на мi ста вiц ца 

за да ча стап ра цэнт на га па ступ лен ня вы пуск нi-

коў ма гiст ра ту ры ў ад' юнк ту ру. I амаль заўж ды 

так i атрым лi ва ец ца. Вы клю чэн не мо жа быць 

толь кi та ды, ка лi iс нуе служ бо вая не аб ход насць 

за дзей нi чаць афi цэ ра ў iн шым кi рун ку дзей-

нас цi.

— Ад нак на ву ко вай дзей нас цю зай ма юц-

ца не толь кi кур сан ты, але i афi цэ ры.

— Тут усё як i ў гра ма дзян скай ВНУ. Кан-

ды да ты i дак та ры на вук — на стаў нi кi для бу-

ду чых на ву ко вых кад раў. У нас ёсць не каль кi 

кi рун каў сур' ёз ных да сле да ван няў у га лi не ра-

дыё тэх нi кi, ра дыё ла ка цыi, су вя зi. Но вы этап 

раз вiц ця пе ра жы вае бес пi лот ная авiя цыя. Гэ та 

не толь кi на зi ран не за аб' ек та мi, але i боль шае 

ўклю чэн не за дач, не аб ход ных ме на вi та ў ва-

ен най сфе ры. Не ка то рыя пра дук ты, рас пра-

ца ва ныя ў Ва ен най ака дэ мii, пры ма юц ца на 

ўзбра ен не на шай ар мii. I па тэн цы ял тут вя лi кi, 

асаб лi ва ў га лi не та го, каб за мя нiць ма тэ ры-

яль на за трат ныя пра цэ сы на трэ на жо ры. На ша 

за да ча — да маг чы ся, каб ву чэб ныя за да чы 

вы кон ва лi ся з мi нi маль ным за дзей нi чан нем 

рэ сур саў. Па куль што рас пра цоў ва ем пра цэ-

дур ныя трэ на жо ры, якiя не iмi ту юць фi зiч ныя 

дзе ян нi. Але яны му сяць ва ло даць мак сi маль-

най вi зу а лi за цы яй.

Ся род на шых рас пра цо вак — вiр ту аль ны 

пра цэ дур ны трэ на жор бар та во га комп лек су 

аб ста ля ван ня са ма лё та Як-130. Дзя ку ю чы яму 

авiя пер са нал мо жа ад пра ца ваць прак тыч ныя 

на вы кi пад час пе рад па лёт най пад рых тоў кi 

са ма лё та. Сет ка вы вiр ту аль ны трэ на жор для 

пад рых тоў кi спе цы я лiс таў па ра дыё су вя зi 

пры зна ча ны для та го, каб на шы на ву чэн цы 

ад пра цоў ва лi прак тыч ныя пы тан нi без рэ аль ных 

узо раў ра дыё срод каў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Аль ма-ма тарАль ма-ма тар

«МЫ IМК НЁМ СЯ АД БI РАЦЬ ТА ЛЕ НА ВI ТЫХ КУР САН ТАЎ...»

Пры клад на ме сяц та му «Звяз да» су мес на з Му зе ем 

гiс то рыi Уз бро е ных Сiл за пус цi ла су мес ны 

пра ект «Да ро га мi Сла вы». У ёй мы апа вя да ем 

пра ва ен ны шлях поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, 

якiя на ра дзi лi ся ў Бе ла ру сi або звя за лi з ёй свой 

да лей шы лёс.

Пер шы вы пуск на шай руб ры кi не за стаў ся 

не за ўва жа ны. З рэ дак цы яй звя за лi ся прад стаў нi кi 

фон ду Ба ры саў ска га аб' яд на на га му зея. Ака за ла ся, 

што ў го ра дзе на Бя рэ зi не ёсць вель мi шмат 

цi ка вi нак, звя за ных з поў ны мi ка ва ле ра мi ор дэ на 

Сла вы. I ў ад ным з на ступ ных вы пус каў мы 

аба вяз ко ва пра гэ та рас ка жам.

За клi ка ем вас, па ва жа ныя чы та чы: ка лi ся род 

ва шых род ных i блiз кiх хтось цi або быў поў ным 

ка ва ле рам ор дэ на Сла вы, або аса бiс та iх ве даў 

i за ха ваў ус па мi ны цi фо та здым кi, то дзя лi це ся 

ва шы мi гiс то ры я мi з на мi! На шы кан так ты — 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10а, Мiнск, 220013. Ад рас 

элект рон най пош ты — info@zviazda.by. Нi вод ны 

лiст не за ста нец ца без ува гi!

А па куль згад ва ем жыц цё вы i ва ен ны шлях яшчэ 

двух вай скоў цаў.

Да ро га мi Сла выДа ро га мi Сла вы Прос тыя вяс коў цы

Гро дзен ская воб ласць, на жаль, не ба га-

тая на поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы. Дак-

лад ней ка жу чы, iх бы ло ўся го двое. Адзiн з 

iх — яф рэй тар Ула дзi мiр Амель я но вiч.

Ён на ра дзiў ся ў лi пе нi 1924 го да i жыў у 

вёс цы Пад ка соўе, што ця пер на ле жыць да 

На ва груд чы ны. Сям'я яго бы ла не ба га тая. 

Хло пец змог толь кi атры маць па чат ко вую 

аду ка цыю ў поль скай шко ле. Ва ры ян таў не 

бы ло, i ён за стаў ся да па ма гаць баць кам на 

ўлас ным пад вор ку. Там i шчы ра ваў аж но 

да лi пе ня 1944 го да, па куль яго не пры зва лi 

ў Чыр во ную Ар мiю. Пяць ме ся цаў пад рых-

тоў кi — i ў ся рэ дзi не каст рыч нi ка 1944-га 

па чы нае служ бу ў 200-м асоб ным са пёр-

ным ба таль ё не 192-й страл ко вай ды вi зii на 

3-м Бе ла рус кiм фрон це. I ад ра зу трап ляе ў 

пек ла ба ёў за Ус ход нюю Пру сiю.

28 снеж ня 1944 го да ра зам з гру пай са пё-

раў ра да вы Амелья  но вiч удзель нi чаў у раз-

вед цы бо ем не па да лёк ад на се ле на га пунк та 

Шац ха ген, якi ця пер не iс нуе. Мес цiў ся ён на 

паў ноч ным ус хо дзе ня мец ка га анк ла ва ў ме-

жах ця пе раш няй Чыр во на зна мен скай га рад-

ской акру гi. Ня гле дзя чы на ма сi ра ва ны агонь, 

якi пра цiў нiк вёў з мi на мё таў i ку ля мё таў, Ула-

дзi мiр Амель я но вiч ра зам з гру пай са пё раў 

здо леў зра бiць тры пра хо ды ў мiн ных па лях i 

дро та вых за га ро дах нем цаў. Ка ман да ван не 

вы со ка аца нi ла за слу гу хлоп ца i ўзна га ро дзi-

ла яго ор дэ нам Сла вы III сту пе нi.

У кан цы са ка вi ка 1945 го да са вец кiя 

вой скi вый шлi на под сту пы да Кё нiгс бер-

га. Нем цы вы ра шы лi аба ра няць го рад да 

апош ня га. Кру шэн ню iх на ма ган няў па-

спры яў i Ула дзi мiр Амелья но вiч. Ён зра бiў 

у дро та вай за га ро дзе пра ход i пра пус цiў 

праз яго раз вед чы каў. Праз не каль кi дзён 

са пёр раз мi нi ра ваў не каль кi мiн ных па лёў, 

чым да па мог на сту пленню пя хо ты i ар ты-

ле рыi. За гэ та яго ўзна га ро дзi лi ор дэ нам 

Сла вы II сту пе нi.

Але як Ула дзi мiр Амель я но вiч стаў 

поў ным ка ва ле рам? Спра ва ў тым, 

што яго па мыл ко ва ўзна га ро дзi лi ор-

дэ нам III сту пе нi паў тор на — у кан цы 

лю та га 1945 го да. У ва ен ным гар мi-

да ры не дзе згу бi лi ся да ку мен ты аб 

тым, што хло пец ужо атры маў гэ тую 

ўзна га ро ду. Па мыл ка бы ла вы праў-

ле на толь кi праз 23 га ды — у 1968-м. 

Ула дзi мi ра Аляк санд ра вi ча пе ра ўзна-

га ро дзi лi ор дэ нам Сла вы I сту пе нi.

Вай ну ў Бер лi не ён не скон чыў. У маi 

1945 го да пра ехаў амаль праз увесь ма-

ця рык, на Да лё кi Ус ход. На пе ра дзе бы лi 

ба я выя дзе ян нi су праць япон скай Кван-

тун скай ар мii.

Ула дзi мiр Амель я но вiч вяр нуў ся на 

ра дзi му толь кi ў 1947 го дзе, пра ца ваў у 

мяс цо вым кал га се. Праз 30 га доў пас ля 

Пе ра мо гi атры маў яшчэ ад ну ўзна га ро-

ду, гэ тым ра зам мiр ную — як за слу жа ны 

ра бот нiк сель скай гас па дар кi БССР. Па-

мёр у маi 1996 го да.

Ён стаў яшчэ ад ным са пё рам, 

якi быў уз на га ро джа ны поў ным 

кам плек там ор дэ наў Сла вы. Але ў 

ад роз нен не ад Ула дзi мi ра Амель я-

но вi ча Апа на с Кляц ко пры зы ваў ся 

на служ бу аж но трой чы. Спачатку 

ён ад слу жыў тэр мi но вую служ бу ў 

1930-я ў Чыр во най Ар мii. Спра ва ў 

тым, што наш ге рой на ра дзiў ся аж-

но ў 1911-м. Пе рад Вя лi кай Ай чын-

най пра ца ваў ка ва лём у мяс цо вым 

кал га се.

Апа на са Ва сi ле вi ча ма бi лi за ва лi 

ў ар мiю ў чэр ве нi 1941 го да, ад ра зу 

пас ля па чат ку Вя лi кай Ай чын най. 

У ад ным з ба ёў ён тра пiў у па лон. 

Але ней кiм цу дам здо леў вяр нуц ца 

на зад — у род ную вёс ку Ку ля шоў-

ка Клi ма вiц ка га ра ё на. I лi та раль на 

праз тры днi пас ля яе вы зва лен ня, 

30 ве рас ня 1943 го да, яго зноў ма бi-

лi за ва лi ў вой ска. Спяр ша слу жыў у 

205-м ар мей скiм за па сным страл ко-

вым пал ку, пас ля пе ра вёў ся ў якас цi 

са пё ра ў 222-i страл ко вы полк 3-й 

страл ко вай ды вi зii, якая вы зва ля ла 

Бе ла русь ад фа шысц кай на ва лы.

У жнiў нi 1944 го да пад раз дзя лен-

не, дзе слу жыў Апа на с Кляц ко, вя-

ло баi ў хо дзе Каў нас кай апе ра цыi. 

Яго бай цы заў ва жы лi 15 ва ро жых 

тан каў, якiя ру ха лi ся на мост це-

раз ра ку Шыр вiн ты. Ка ман да ван не 

па ста вi ла за да чу: мост трэ ба тэр мi-

но ва знi шчыць, каб са рваць ня мец-

кую тан ка вую ата ку. Але вы бу хоў кi 

ў гру пы з пя цi са пё раў не ака за ла ся. 

Яны вый шлi са ста но вi шча i па ча лi 

ця гаць да пе ра пра вы сна пы са ло-

мы. За тым пад па лi лi iх — i драў ля ны 

мост так са ма зга рэў. Усё гэ та ад бы-

ва ла ся пад шкваль ным аг нём пра-

цiў нi ка. У гэ тай спец апе ра цыi асаб-

лi ва вы зна чыў ся Апа на с Кляц ко, за 

што i быў уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Сла вы III сту пе нi.

...У сту дзе нi 1945 го да 3-я страл-

ко вая ды вi зiя ўдзель нi ча ла ў Вар-

шаў ска-Поз нан скай апе ра цыi. Ге рой 

на ша га апо ве ду здзейс нiў подз вiг 

у пер шыя ж яе днi. Па блi зу вёс кi 

Руд кi, што мес цiц ца ў Ма за вец кiм 

ва я вод стве Поль шчы, да на сту пу 

рых та ва лi ся страл ко выя час цi i тэх-

нi ка 4-й страл ко вай ды вi зii. Пад час 

ва ро жай ар ты ле рый скай пад рых-

тоў кi ён зра бiў ча ты ры пра хо ды ў 

мiн ных па лях нем цаў, зняў шы 72 

су праць пя хот ныя i 7 су праць тан ка-

вых мiн. У на ступ ныя днi ён раз мi нi-

ра ваў не каль кi да рог i ўдзель нi чаў у 

бу даў нiц тве пе ра праў це раз рэ кi. I да 

та го ж за ха пiў у па лон трох нем цаў. 

Гэ та i ста ла пад ста вай, каб уру чыць 

праз два ме ся цы Апа на су Ва сi ле вi чу 

ор дэн II сту пе нi.

«Зор ны час» Апа на са Кляц-

ко на ды шоў у кра са вi ку 1945-

га, на пя рэ дад нi Бер лiн скай 

апе ра цыi. Ён уз на чаль ваў гру-

пу раз га родж ван ня. Пе рад ёй 

ста я ла за да ча за бяс пе чыць 

дзе ян нi сi ла вой раз вед валь-

най гру пы ка ля ня мец кай вёс-

кi Вi зе нау. Ра зам з гру пай са-

пё раў Апа на с Кляц ко пра ра бiў 

не каль кi пра хо даў у мiн ных 

па лях i дро та вых за га ро дах. 

Мi ны бы лi з «сюр пры за мi» — 

ся род iх бы лi, на прык лад, дыс-

тан цый на кi ра ва ныя фу га сы. 

Але бай цу не па шан ца ва ла па 

да ро зе на зад — по бач з iм ра-

за рва ла ся мi на. Аскол кi моц на 

па ра нi лi на гу. Муж насць бай ца 

не за ста ла ся не за ўва жа ная — 

15 мая 1946 го да Апа на с Кляц-

ко стаў поў ным ка ва ле рам ор-

дэ на Сла вы.

Пас ля вай ны вяр нуў ся ў род ную 

вёс ку, дзе зноў пра ца ваў ка ва лём. 

Па мёр у лi пе нi 2001 го да.

Апанас КЛЯЦ КО

Ва ен ная ака дэ мiя — тое мес ца, дзе рых ту юць не толь кi бу ду чых 

кад ра вых афi цэ раў, але i ву чо ных. Як жа ар га нi за ва ны гэ ты 

пра цэс у ад ной з са мых вя до мых сi ла вых на ву чаль ных уста ноў 

кра i ны? Аб гэ тым ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў з на мес нi кам 

на чаль нi ка ад дзе ла на ву ко вай ра бо ты Ва ен най ака дэ мii Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь пал коў нi кам Аляк санд рам БЕ ЛЕ ГА ВЫМ.

Тэкст Ва ляр' яна ШКЛЕН НIКА, фота Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ула дзi мiр АМЕЛЬ Я НО ВIЧ


