
13 кастрычніка 2018 г. ПЛАЦДАРМ 5

— Зна ём це ся! — на мес нік ка-

ман дзі ра 51-й гвар дзей скай ар ты-

ле рый скай бры га ды па ідэа ла гіч-

най ра бо це гвар дыі пад пал коў нік 

Юрый Ка ве ня прад стаў ляе мне 

ма ла до га гвар дыі ка пі та на. — Яў-

ген АСТ РОЎ СКІ — най леп шы ка-

ман дзір ар ты ле рый скай ба та рэі Уз-

бро е ных Сіл па вы ні ках 2016/2017 

на ву чаль на га го да.

Пас ля ўза ем на га по ціс ку рук па-

чы на ем раз мо ву ў клу бе вай ско вай 

час ці. І вось тут вы свят ля ец ца ці ка-

вы факт: аказ ва ец ца, мой су раз-

моў нік — афі цэр-ар ты ле рыст ужо 

ў чац вёр тым па ка лен ні. Пы тан ні 

аб што га до вым кон кур се кам ба таў 

ча со ва сы хо дзяць на дру гі план, і я 

пра шу афі цэ ра пад ра бяз ней рас-

ка заць пра тых, чыю ся мей ную 

тра ды цыю ён пра цяг вае.

— Гіс то рыю служ бы ў ар ты-

ле рыі муж чын на шай сям'і вар та 

па чаць з май го пра дзе да па мат-

чы най лі ніі — ве тэ ра на Вя лі кай 

Ай чын най вай ны Ва сі ля Іва на ві-

ча Ба ра віц ка га, — па чы нае апо-

вед Яў ген. — Вай ну ён скон чыў у 

зван ні стар ша га лей тэ нан та — ка-

ман дзі ра ўзво да кі ра ван ня ар ты-

ле рый скай ба та рэ яй 96-га ар ты-

ле рый ска га пал ка 90-й страл ко вай 

Чыр ва на сцяж най ор дэ на Су во ра-

ва Роп шын скай ды ві зіі. Пры маў 

удзел у ба ях за вы зва лен не Ле-

нін град скай воб лас ці, поль ска га 

Гдань ска, у раз гро ме гіт ле раў скіх 

вой скаў ва Ус ход няй Пру сіі. Пас ля 

вай ны ён пра доў жыў служ бу на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

З дзя цін ства па мя таю, як пра-

дзед па свя тах надзяваў свой па-

рад ны кі цель, які ўвесь быў аб ве-

ша ны ўзна га ро да мі. Ся род іх бы лі 

два ор дэ ны Ай чын най вай ны, ор-

дэн Чыр во най Зор кі, ме да лі «За 

ад ва гу», «За ба я выя за слу гі», «За 

аба ро ну Ле нін гра да», «За ўзяц це 

Кё нігс бер га» і ін шыя. Зрэш ты, пра 

свае ба я выя спра вы мне, хлап-

чу ку, пра дзед рас каз ваў вель мі 

ску па. У асноў ным звест кі аб яго 

ба я вой бія гра фіі я атры маў з апа-

вя дан няў ма ёй ма мы — яго ўнуч кі 

Але ны Юр' еў ны.

Пра фе сію афі цэ ра-ар ты ле рыс-

та ў юнац тве вы браў і дзед Яў ге на 

па баць коў скай лі ніі — пал коў нік 

Мі ха іл Аст роў скі. Апош няя па са да 

Мі ха і ла Мі хай ла ві ча — на мес нік 

на чаль ні ка шта ба ар ты ле рыі 7-й 

тан ка вай ар міі, кі ра ван не і штаб 

якой раз мя шча лі ся ў Ба ры са ве. 

Пас ля зваль нен ня ў за пас у 1995 

го дзе ён пе ра браў ся ў Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю, у Вал га град скую воб-

ласць, дзе сён ня і жы ве.

Ся мей ную тра ды цыю пра-

доў жыў баць ка Яў ге на — сён ня 

пад пал коў нік за па су Аляк сандр 

Аст роў скі. Пас ля за кан чэн ня 

Хмяль ніц ка га вы шэй ша га ар ты-

ле рый ска га ка манд на га ву чы лі-

шча ён пра хо дзіў служ бу ў Гру пе 

са вец кіх вой скаў у Гер ма ніі, а за-

вяр шыў яе на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Да рэ чы, і ма ці Яў ге на — Але-

на Юр' еў на так са ма звя за ла лёс з 

ар мі яй. Яна пра цуе ме ды цын скай 

сяст рой у 592-м ва ен ным ме ды-

цын скім цэнт ры Уз бро е ных Сіл 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ба ры са ве.

— Як ба чы це, са мім лё сам мне 

бы ло на ка на ва на, каб я стаў не 

прос та пра фе сій ным ва ен ным, а 

ме на ві та афі цэ рам-ар ты ле рыс-

там, — га во рыць гвар дыі ка пі тан 

Яў ген Аст роў скі.

ВЫ БАР БЕЗ ВЫ БА РУ
Пер шыя ар ты ле рый скія зал-

пы Яў ген па чуў, ка лі ву чыў ся ў 

шос тым кла се 16-й ба ры саў скай 

ся рэд няй шко лы (у гэ тай шко ле, 

да рэ чы, ву чыў ся і ця пе раш ні на-

чаль нік Ге не раль на га шта ба Уз-

бро е ных Сіл — пер шы на мес нік 

мі ніст ра аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ге не рал-ма ёр Алег Бе ла-

ко неў). Та ды баць ка ўпер шы ню 

ўзяў з са бой Жэ ню на па лі гон. Па 

цэ лях стра ля лі су праць тан ка выя 

гар ма ты МТ-12 «Ра пі ра». «Му зы-

ка» ар ты ле рый скіх ба та рэй на ўсё 

жыц цё зачаравала хлоп ца і кан-

чат ко ва пе ра ка на ла ў тым, што 

служ ба «бо гу вай ны» ёсць са мая 

вы дат ная пра фе сія з уся го спект ра 

ва ен ных спе цы яль нас цяў.

За спі най за ста ла ся ву чо ба ў 

ва ен на-па тры я тыч ным кла се, і ў 

2008 го дзе Яў ген Аст роў скі стаў 

кур сан там фа куль тэ та ра кет ных 

вой скаў і ар ты ле рыі і ра кет на-ар-

ты ле рый ска га ўзбра ен ня Ва ен-

най ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Спраў дзі ла ся ма ра дзя цін ства, 

быў зроб ле ны пер шы крок у пра-

фе сію, якую, мож на ска заць, юнак 

вы бі раў на без аль тэр на тыў най 

асно ве.

— Ска заць, што пра муд рас ці 

бу ду чай пра фе сіі да ва лі ся мне з 

лёг кас цю, зна чыць схіт ра ваць, — 

пры знаў ся Яў ген. — Ар ты ле рый-

ская на ву ка вель мі дак лад ная, і не 

да пус кае па бла жак. Ве ды са мі па 

са бе не да юц ца. Ка лі па ды хо дзіць 

да ву чо бы з усёй сур' ёз нас цю, то 

пры хо дзіц ца вы клад вац ца на ўсе 

100 %. Вось ча му я грыз «гра ніт 

ар ты ле рысц кіх на вук» не шка ду-

ю чы ні сіл, ні ча су. Са мая ці ка вая і 

знач ная ву чэб ная дыс цып лі на для 

мя не ў ака дэ міі — ба я вая ра бо та, 

дзя куй за гэ та пад пал коў ні ку Сяр-

гею Ула дзі мі ра ві чу Ма ру ку.

Афі цэр га на рыц ца, што пас ля 

за кан чэн ня вы шэй шай уста но вы 

атры маў пе ра вод у пра слаў ле ную 

51-ю гвар дзей скую Ар шан скую 

Чыр ва на сцяж ную ор дэ на Аляк-

санд ра Не ўска га ар ты ле рый скую 

бры га ду. Гэ тая вай ско вая часць 

рэ гу ляр на зай мае лі дар скія па зі-

цыі ся род ар ты ле рысц кіх часцей 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Да та го ж спраў дзі ла ся яшчэ 

ад но яго жа дан не кур санц кіх ча-

соў: слу жыць у са ма ход най ар ты-

ле рыі. «У яе больш маг чы мас цяў, 

а га лоў ная пе ра ва га — вы со кая 

ма біль насць, — га во рыць Яў-

ген. — Так я апы нуў ся ў гар мат-

ным са ма ход ным ар ты ле рый скім 

ды ві зі ё не, які мае на ўзбра ен ні 

152-мм са ма ход ныя гар ма ты 2С5 

«Гі я цынт». Ха це ла ся, праў да, пра-

хо дзіць служ бу на ве жа вых са ма-

ход ных ар ты ле рый скіх сіс тэ мах, 

але по тым, ка лі на быў во пыт служ-

бы на «Гі я цын тах», пе ра ка наў ся, 

што на пры ла дах, уста ноў ле ных 

на ад кры тых гу се ніч ных плат фор-

мах, з пад на ча ле ны мі пра ца ваць 

пра сцей — доб ра бач ныя дзе ян ні 

кож на га з ну ма роў раз лі ку, хут чэй 

мож на ўнес ці ка рэк ты вы. Я за да-

во ле ны тым, што слу жу ме на ві та 

ў та кім ды ві зі ё не».

КАМ БА ТА МІ 
НЕ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА

У во ін скім ка лек ты ве на вас пе-

ча на га лей тэ нан та су стрэ лі вель мі 

цёп ла, пры зна чы лі на пер шую па-

са ду. Ужо праз ме сяц ды ві зі ё ну, у 

якім па чаў служ бу гвар дыі лей тэ-

нант Яў ген Аст роў скі, трэ ба бы ло 

вы кон ваць па ля вы вы хад. Акра мя 

та го, да вя ло ся пры маць удзел у 

кон кур се на зван не най леп ша га 

ар ты ле рый ска га пад раз дзя лен ня 

Уз бро е ных Сіл.

— Трэ ба бы ло не толь кі асвоіц-

ца, але і шмат ча му на ву чыц ца, — 

ус па мі нае па чат ко вы пе ры яд 

служ бы Яў ген. — А час, шчы ра 

ка жу чы, пад ціс каў. Ад каз насць — 

най вы шэй шая! Я ні ў якім ра зе 

не мог пад вес ці сва іх ка ман дзі-

раў: ка ман дзі ра ды ві зі ё на (ця пер 

пад пал коў ні ка за па су) Сяр гея 

Кас цю ко ві ча і ка ман дзі ра ба та рэі 

(ця пер ка ман дзі ра цяж ка га гаў біч-

на га ар ты ле рый ска га ды ві зі ё на) 

гвар дыі ма ё ра Анд рэя Шчас на га. 

Ім я аба вя за ны сва ім афі цэр скім 

ста наў лен нем і тым уз роў нем пра-

фе сій ных ве даў і на вы каў, які мі 

сён ня ва ло даю. Асаб лі ва цёп лыя 

сло вы ўдзяч нас ці хо чац ца вы ка-

заць на ад рас Анд рэя Вік та ра-

ві ча, які шмат ча су ад да ваў на 

пад рых тоў ку ма ла до га ка ман дзі-

ра ўзво да. Шчас лі вы, што та ды 

мы па спя хо ва вы ка на лі ўсе ву-

чэб на-ба я выя за да чы і вый гра лі 

кон курс на зван не най леп ша га 

ар ты ле рый ска га пад раз дзя лен ня. 

Да рэ чы, за ча ты ры га ды ў ар міі 

ды ві зі ё ны, у якіх я слу жыў і слу-

жу за раз, трой чы пры зна ва лі ся 

най леп шы мі ва Уз бро е ных Сі лах. 

Сён ня на шым пад раз дзя лен нем 

ка ман дуе гвар дыі пад пал коў нік 

Анд рэй Гнядзь ко.

У 2016/2017 на ву чаль ным го дзе 

ка ман дзі ру гар мат най са ма ход-

най ар ты ле рый скай ба та рэі гвар-

дыі ка пі та ну Яў ге ну Аст роў ска му 

да вя ло ся ўпер шы ню ад стой ваць 

го нар во ін скай час ці на кон кур се 

ка ман дзі раў ар ты ле рый скіх ба та-

рэй, які пра хо дзіў на Асі по віц кім 

ар ты ле рый скім па лі го не. І ён стаў 

пе ра мож цам.

— Мож на ска заць, што до ма 

і сце ны да па маг лі, — з усмеш кай 

пра цяг вае су раз моў нік. — Але ка лі 

шчы ра, то да спа бор ніц тваў я па ды-

шоў з усёй маг чы май ад каз нас цю. 

Прый шло ся асвя жыць атры ма ныя ў 

ака дэ міі і за час служ бы ве ды. Асаб-

лі ва га хва ля ван ня не бы ло, у пе ра-

лі ку пы тан няў бы ло ня ма ла та кіх, на 

якія лю бы афі цэр-ар ты ле рыст па-

ві нен, што на зы ва ец ца, ад каз ваць 

без за пін кі. Пе ра мо га, праў да, да-

ла ся ня лёг ка. Уз ро вень пад рых тоў кі 

са пер ні каў быў вель мі вы со кі.

У хо дзе кон кур су пра во дзіў ся 

агляд экі пі роў кі, да во дзі ла ся ад-

каз ваць на роз ныя тэ а рэ тыч ныя 

пы тан ні, вы кон ваць нар ма ты вы: 

на но сіць на кар ту так тыч ную аб-

ста ноў ку, пра ца ваць з бу сол лю, 

пры бо рам кі ра ван ня аг нём, даль-

на ме рам, ка рыс тац ца гар ма тай і 

ка ман дзір скай ма шы най кі ра ван-

ня, кі ра ваць ба я вой страль бой. 

Стро гая ка мі сія ста ран на ацэнь-

ва ла хут касць і дак лад насць дзе-

ян няў кан кур сан таў.

— Пос пех для мя не стаў не ка-

то рай не ча ка нас цю, спа чат ку на-

ват не ве ры ла ся, што я пры зна ны 

най леп шым ка ман дзі рам ар ты-

ле рый скай ба та рэі ва Уз бро е ных 

Сі лах. Пер шыя з пе ра мо гай мя не 

па він ша ва лі ка ман дзі ры і та ва-

ры шы па служ бе. По тым пры маў 

цёп лыя він ша ван ні ад баць коў: 

яны ска за лі, што вель мі га на рац-

ца мной. Тым не менш служ ба мая 

пра цяг ва ец ца, я маю на мер і да-

лей рас ці як афі цэр-ар ты ле рыст, 

удас ка наль ваць пра фе сій ныя ве-

ды і на вы кі...

У сям'і Яў ге на Аст роў ска га пад-

рас тае дач ка. У на ступ ным го дзе 

яна пой дзе ў шко лу. Ма рыць гвар-

дыі ка пі тан і пра сы на.

— Ка лі з'я віц ца на свет спад-

чын нік, аба вяз ко ва вы ха ваю яго 

па тры ё там. Не бу ду на стой ваць 

на тым, каб ён стаў пра фе сій ным 

ва ен ным, але ка лі вы явіць жа дан-

не стаць афі цэ рам-ар ты ле рыс там 

ужо ў пя тым па ка лен ні, бу ду шчас-

лі вы!

* * *
Ка лі гэ ты ма тэ ры ял рых та ваў ся 

да дру ку, вы свет лі ла ся, што Яў ген 

Аст роў скі атры маў па вы шэн не. Ня-

даў на ён пры зна ча ны на па са ду 

на чаль ні ка раз вед кі 51-й гвар дзей-

скай ар ты ле рый скай бры га ды.

Сер гей РУ ЧА НАЎ,

«Ва яр», фо та з ар хі ва 

во ін скай час ці.

Ар мія ў асо бахАр мія ў асо бах

ПРА ФЕ СІЯ — АР ТЫ ЛЕ РЫСТ

Ня даў на прай шлі пра фе сій ныя спа бор ніц твы 
ся род прад стаў ні коў пад раз дзя лен няў 
спе цы яль на га пры зна чэн ня. 
Эліт ныя атра ды па він ны бы лі вы ка наць 
амаль два дзя сят кі так тыч ных і аг ня вых 
прак ты ка ван няў.

Са мы за хап ляль ны раўнд спа бор ніц тваў — ду эль ная 

страль ба. Да мі шэ няў — не каль кі дзя сят каў мет раў. На па-

лі го не дзьмуў да во лі моц ны ха лод ны ве цер з па ры ва мі да 

20 мет раў за се кун ду. Страл кам да во дзі ла ся ўліч ваць сла-

ву тую «па праў ку на ве цер». Але ня гле дзя чы на гэ та, снай-

пе ры трап на бі лі па чор ных та ле рач ках. На зме ну ім пры-

хо дзі лі штур ма ві кі ад кож най ка ман ды. Спа бор ніц твы іш лі 

на вы бы ван не. Най леп шыя з най леп шых за кры ва лі ку ля мі 

мі шэнь ад ну за ад ной, ні бы та па дзеі ад бы ва лі ся ў ці ры.

— Пра гра ма спа бор ніц тваў на сы ча на прак ты ка ван ня мі, — 

ка жа пер шы на мес нік ка ман ду ю ча га сі ла мі спе цы яль ных 

апе ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі Вік тар ГУ ЛЕ ВІЧ. — Сё ле-

та ак цэнт быў зроб ле ны на рэ чы, больш ха рак тэр ныя для пад-

раз дзя лен няў спе цы яль на га пры зна чэн ня Уз бро е ных Сіл. Мы 

пра цу ем звычайна ў ля сіс та-ба ло ціс тай мяс цо вас ці. Спе цы фі ка 

бы ла вы бра на ад па ведная. І, ка неш не ж, вя лі кая ўва га бы ла 

звернута на вы ка нан не за дач у га ра дах і на се ле ных пунк тах.

Ся род за дач, якія ста ві лі ся пе рад элі тай спец на за — пры-

крыць на пар ні ка, раз ве даць за мі ні ра ва ны ўчас так, пра вес ці 

за са ду.

— У да во лі скла да ных умо вах удзель ні кі пра дэ ман стра-

ва лі вы со кі ўзро вень май стэр ства, доб рыя ба я выя якас ці 

і па ка за лі вы дат ныя вы ні кі, — за зна чыў дзярж сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Ста ні слаў ЗАСЬ. — Гэ та доб-

рае ме ра пры ем ства. Эфек тыў ная фор ма су мес най ба я вой 

пад рых тоў кі, якая да зва ляе аб мень вац ца во пы там, раз ві вае 

ўза е ма дзе ян не па між бай ца мі і пад раз дзя лен ня мі, спры яе 

рос ту ўзроў ню ба я вой пад рых тоў кі.

Сё ле та ў спа бор ніц твах упер шы ню ўдзель ні ча лі ка ман ды 

з Ра сіі і Уз бе кі ста на. Ад Сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро-

е ных Сіл Бе ла ру сі ўдзель ні ча лі тры ка ман ды. У агуль ным 

за лі ку пер шае і дру гое мес ца да ста ло ся ме на ві та ім. Не 

менш га на ро вае трэ цяе мес ца — у «Ал ма за».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Спец наз ідзе на ру беж

Фо
 та
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.

Прад стаў нік ва ен най ды нас тыі 
ў чац вёр тым па ка лен ні 

дзе ліц ца сак рэ та мі 
май стэр ства і пос пе ху


