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Той со неч ны дзень для 
брэсц кіх дэ сант ні каў 
за пом ніц ца на ўсё жыц-
цё. Пра та кіх ка жуць: 
на ра дзі лі ся ў ка шу лі. 
Са праў ды, 5 кра са ві ка 
2017 го да ста ла дру гім 
днём на ра джэн ня для 
Дзміт рыя Стра чу ка і 
Яў ге на Жар ска га, на той 
час вай скоў цаў 38-й асоб-
най гвар дзей скай дэ сант-
на-штур ма вой бры га ды.

Пра тое, што пад час ва ен-
на га ву чэн ня ў Шу мі лін скім 
ра ё не маг ло зда рыц ца не па-
праў нае, мі ну лай вяс ной пра-
гу ча ла ба дай з усіх СМІ. Пры 
ажыц цяў лен ні скач коў з Іл-76 
з-за моц на га па ве ву вет ру 
ад бы ло ся сы хо джан не па ра-
шу тыс таў. У ад на го з іх па тух 
асноў ны ку пал...

Лі ча ныя се кун ды — і Яў ген 
Жар скі мог бы па ля цець уніз. 
Але ім гнен ная рэ ак цыя і доб-
рая пад рых тоў ка Дзміт рыя, 
які за фік са ваў ру ка мі асноў ны 
ку пал па ра шу та са слу жыў ца, 
зра бі лі па сад ку больш мяк кай 
для аба іх.

За ты мі скач ка мі з па ра шу-
та мі, якія ад на знач на ўвай шлі 
ў гіс то рыю, па мен шай ме ры 
бе ла рус кай ар міі, на зі раў і ка-
ман ду ю чы сі ла мі спе цы яль-
ных апе ра цый Уз бро е ных 
Сіл ге не рал-ма ёр Ва дзім 
ДЗЕ НІ СЕН КА.

— Мы ба чы лі, як усё ад бы-
ва ла ся, і гэ та бы ло вы пра ба-
ван нем для нас, — пры знаў ся 
паз ней ка ман ду ю чы. — На зі-
ра ю чы за хлоп ца мі ў па вет ры, 
мы ра зу ме лі, што яны на ву-
ча ныя і змо гуць спра віц ца з 
сі ту а цы яй. Ка неш не, го нар 
за на шых ва ен на слу жа чых 
пе ра паў няе. Са мае га лоў нае, 
што адзін з іх не па кі нуў та ва-
ры ша ў бя дзе. На ват ця пер, 
ка лі па гу та рыць з імі, яны не 
да кан ца ўсве дам ля юць, што 
здзейс ні лі подз віг.

І гэ та праў да. Сва і мі дзе-
ян ня мі ў эк стрэ маль най сі ту а-
цыі хлоп цы вы ра та ва лі жыц цё 
адзін ад на му. Ка лі да Дзміт-
рыя Стра чу ка ў пер шыя ж дні 
пас ля вы пад ку бы ла пры ка-
ва на ўва га вай ско вых на чаль-
ні каў і жур на ліс таў, то Яў ген 
Жар скі кан чат ко ва па ве рыў у 
гэ та, ка лі ста яў на пля цы 38-й 
дэ сант на-штур ма вой бры га ды 

ў Брэс це, дзе на днях мі ністр 
аба ро ны ўру чыў яму і яго та-
ва ры шу ме да лі «За ад ва гу».

Як ад зна чыў ге не рал-лей-
тэ нант Анд рэй РАЎ КОЎ, ра-

да выя, якія пры дэ сан та ван ні 

вы ру чы лі адзін ад на го, пра-

явіў шы най вы шэй шую якасць 

пад рых тоў кі ў най скла да ней-

шай сі ту а цыі, атры ма лі свае 

за слу жа ныя ўзна га ро ды. 

Акра мя та го, мі ністр аба ро ны 

вы ка заў сло вы ўдзяч нас ці як 

ге ро ям, якія здзейс ні лі подз-

віг, так і іх баць кам, якія вы ха-

ва лі сва іх сы ноў са праўд ны мі 

аба рон ца мі Ай чы ны.

Аб тым, што сын вы ра та-

ваў жыц цё та ва ры шу, баць кі 

Дзміт рыя Стра чу ка да ве да-

лі ся з га зет і ін тэр нэ ту. Як 
пры зна ец ца ма ці хлоп ца На-
тал ля Мі хай лаў на, вель мі пе-
ра жы ва лі, асаб лі ва за Жэ ню. 
На на ступ ны дзень звя за лі ся 
з сы нам, але ён не быў кра-
са моў ны. Хло пец і сён ня не 
лю біць рас каз ваць пра той 
дзень, хоць па мя тае яго, зда-
ец ца, па се кунд на.

Ра зам з баць ка мі Дзі ма жы-
ве ў вёс цы Та ма шоў ка, што ў 
Брэсц кім ра ё не. Як і ўсе ся мей-
ні кі, пра цуе ў сель скай гас па-
дар цы. Ця пер хло пец — мяс-
цо вая сла ву тасць. Але і да ар міі 
баць кам не да во дзі ла ся за яго 
чыр ва нець: Дзі ма доў гі час зай-
маў ся лёг кай ат ле ты кай, мае 
шмат спар тыў ных уз на га род.

Па дзеі та го лё са вы зна чаль-
на га дня Яў ген Жар скі ўспа-
мі нае толь кі да мо ман ту, ка лі 
сеў у са ма лёт. Што ад бы ва ла-
ся по тым, быц цам нех та вы-

крас ліў з яго па мя ці. Для Жэ ні 

гэ та быў трэ ці і апош ні ска чок з 

па ра шу там. Да гэ туль дэ сан та-

ваў ся з вер та лё та Мі-8. Па сло-

вах хлоп ца, паў та рыць ска чок 

з Іл-76 скла да ней — боль шая 

хут касць. А, між ін шым, да ар-

міі Яў ген ба яў ся вы шы ні, але 

ўсё роў на ма рыў быць толь кі 

дэ сант ні кам — каб і ў эліт ных 

вой сках слу жыць, і свой страх 

пе ра маг чы.

Пра тое, што зда ры ла ся 
ў не бе над Шу мі лін шчы най, 
ма ці Яў ге на па ве да мі лі ў той 
жа дзень. Па тэ ле фа на ва лі з 
вай ско вай час ці, ска за лі, што 
Жэ ня атры маў траў му і зна хо-
дзіц ца ў 432-м Га лоў ным ва ен-
ным клі ніч ным ме ды цын скім 
цэнт ры Уз бро е ных Сіл.

— Ка лі мы пры еха лі ў ва ен-
ны шпі таль, то вель мі пе ра жы-
ва лі, бо сын быў у кры тыч ным 
ста не, — ус па мі нае Ва лян ці на 
Вік та раў на. — Уся вёс ка ма лі-

ла ся за Жэ ню. І ка лі б не вы со кі 
пра фе сі я на лізм ура чоў і ме ды-
цын ска га пер са на лу ад дзя лен-
няў рэ ані ма цыі і траў ма та ло гіі, 
якім мы вель мі ўдзяч ны, хто ве-
дае, чым бы ўсё скон чы ла ся...

Да ра ней ша га жыц ця Яў ген 
вяр нуў ся ў ве рас ні. Як і да арміі,  
пра цуе на Ба ра на віц кім за вод-
зе аў та ма тыч ных лі ній. Ка ле гі 
яго ча ка лі з не цяр пен нем: пе-
ра жы ва лі за ма ла до га та ва-
ры ша, доб ра га спе цы я ліс та. 
На днях хло пец упер шы ню за 

доў гі час зноў над зеў ва ен ную 
фор му: у той кра са віц кі дзень 
служ ба для Жэ ні скон чы ла ся. 
Якое ж хва ля ван не ён ад чуў, 
ка лі пры быў у род ную часць, 
ня ём касць — ка лі ў му зеі бры-
га ды, а так са ма ў ба таль ё не, 
дзе слу жыў, уба чыў пла кат, на 
якім рас каз ва ец ца пра подз віг, 
які для гэ тых хлоп цаў стаў дру-
гім шан цам на жыц цё.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу



Гвар дзей цыГвар дзей цы  

ПОДЗ ВІГ НА ДВА ІХ
Ра да вым за па су, якія вяс ной вы ра та ва лі адзін ад на му жыц ці, уру чы лі ме да лі «За ад ва гу»

Да рэ чыДа рэ чы
Па доб ны вы па дак ад-

быў ся ў 2004 го дзе, ка лі 
пад час ву чэб на-трэ ні-
ро вач ных за ня ткаў пры 
ажыц цяў лен ні скач коў з 
па ра шу там ва ен на слу жа-
чы 5-й асоб най бры га ды 
спе цы яль на га пры зна чэн-
ня ра да вы Ула дзі мір Ціш-
ке віч вы ра та ваў жыц цё 
са слу жыў цу. Ука зам Прэ-
зі дэн та Бе ла ру сі хло пец 
быў уз на га ро джа ны ме да-
лём «За ад ва гу».

Мой пра дзед, Ге рой Са вец ка га Са ю за 
Дзміт рый Іва на віч Лу гаў ской, на ра дзіў ся 
ў 1918 го дзе ў Ві цеб ску. З са ма га дзя-
цін ства ён за хап ляў ся са ма лё та мі, на ват 
зай маў ся ў аэ ра клу бе. У 1940 го дзе быў 
пры зва ны ў Чыр во ную Ар мію, але лю боў 
да па вет ра пры му сі ла юна ка скон чыць 
зна ка мі тую Чка лаў скую шко лу пі ло таў, 
якая бы ла раз ме шча на ў Арэн бур гу.

Не ве ра год на, але ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны мой пра дзед, аба ра ня ю чы сваю ра дзі-
му, здзейс ніў 130 ба я вых вы ле таў, зні шчыў 
10 фа шысц кіх тан каў, 26 гар мат і бро не ма-
шын, 80 аў та ма шын з вой ска мі і гру зам. Вай-
на скон чы ла ся, а Дзміт рый Іва на віч за стаў ся 
слу жыць у авія цыі ка ман дзі рам зні шчаль на га 
авія пал ка рэ ак тыў най авія цыі. У ад стаў ку вый-
шаў у зван ні пал коў ні ка, зда быў шы мност ва 
ўзна га род: ор дэ ны Чыр во на га Сця га, Ле ні на, 
двой чы — Чыр во най Зор кі, меў і ор дэн Аляк-
санд ра Не ўска га, атры маць які ў той час мог 
толь кі ад важ ны во ін з ка манд на га са ста ву.

Я шмат чу ла аб пра дзе да вых подз ві гах, 
але не да стат ко ва. Пад ра бяз нас ці вы ра шы-

ла вы свет ліць з да па мо гай сай та «Па мяць 
На ро да», дзе са бра на ін фар ма цыя аб ге ро ях 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Увёў шы ў по шу ку 
імя, проз ві шча і імя па баць ку май го прод ка, 
я цярп лі ва ча ка ла вы ні каў. У тую ж се кун ду 
сайт вы даў мне 29 да ку мен таў, якія з ці ка-
вас цю па ча ла вы ву чаць.

«За вы дат нае вы ка нан не ба я вых за дан-
няў ка ман да ван ня на фрон це ба раць бы з 
ня мец кі мі за хоп ні ка мі на За каў каз скім і 
Паў ноч на каў каз кім фран тах...», — гэ тыя 
сло вы вы клі ка лі пры ем ную цеп лы ню ў ма ім 
сэр цы, а ўсве дам лен не та го, што подз ві-
гі май го пра дзе да ацэ не ны най вы шэй шай 
уз на га ро дай, не маг ло не ра да ваць. З кож-
ным да ку мен там, які мне трап ляў ся на во-
чы, мя ня ец ца яго во ін скае зван не: ра да вы, 
стар шы на, лей тэ нант, стар шы лей тэ нант. 
Го нар прос та пе ра паў няў. У тую ж се кун ду 
я вель мі па шка да ва ла, што не ве да ла гэ та га 
ча ла ве ка аса біс та.

Па апо ве дах май го дзя ду лі Ле а ні да, пра-
дзед быў вель мі кла пат лі вы ча ла век, лю біў 
сям'ю. «Па мя та ец ца, як баць ка браў нас з бра-
там на па ля ван не, і па куль ён вы гляд ваў ка чак, 

мы з Але гам за хап ля лі ся яго май стэр ствам, — 
рас каз вае сын Ге роя. — А ка лі ра зам ха дзі лі ў 

гры бы, то яму прос та не бы ло роў ных».

Усё жыц цё Дзміт рыя Лу гаў ско га бы ло звя-

за на з Ва ен на-па вет ра ны мі сі ла мі. Больш за 

авія цыю ён лю біў толь кі сваю сям'ю. Пас ля 

та го, як вый шаў у ад стаў ку, на ву чэн цы мно гіх 

школ атры ма лі маг чы масць па чуць пра вай ну 

з пер шых вус наў. Па мёр Дзміт рый Іва на віч 

у маі 1988 го да ва ўзрос це 70 га доў: па жыць 

даў жэй не да ло зда роўе, па да рва нае Вя лі кай 

Ай чын най.

Тым, хто так са ма за ці ка віў ся гіс то ры яй сва іх 

прод каў, рэ ка мен дую ска рыс тац ца элект рон ны-

мі да ку мен та мі, вы кла дзе ны мі ў се ці ва Цэнт-

раль ным ар хі вам Мі ніс тэр ства аба ро ны Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Ін фар ма цыя, зме шча ная на 
сай тах pamyat-naroda.ru, podvіgnaroda.ru або 
obd-memorіal.ru, аба вяз ко ва за да во ліць ва шу ці-
каў насць ці прос та ста не пры ем най на ві ной для 
кож на га, хто вы ву чае гіс то рыю свай го ро ду.

На стас ся СУ РЫ НА ВА, ву ча ні ца 10 «А» 
кла са гім на зіі № 8 г. Мін ска.



Ка лі пра дзед — Ге рой
Не вя до мыя фак ты з бія гра фіі ўдзель ні ка Вя лі кай Ай чын най вай ны да па маг лі вы свет ліць су час ныя тэх на ло гіі

Ге рой Са вец ка га Са ю за Дзміт рый ЛУ ГАЎ СКОЙ.

З гіс то рыі ма ёй сям'іЗ гіс то рыі ма ёй сям'і  

Мі ністр аба ро ны ге не рал-лей тэ нант Анд рэй РАЎ КОЎ 
уру чае ме даль «За ад ва гу» Дзміт рыю СТРА ЧУ КУ.

Дзміт рый СТРА ЧУК і Яў ген ЖАР СКІ ця пер ге роі 
не толь кі 38-й дэ сант на-штур ма вой бры га ды.
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З нагодыЗ нагоды  

Тыя, 
хто не па мы ля ец ца

У гэ тую ня дзе лю пра фе сій нае свя та ад зна ча юць 
прад стаў ні кі ін жы нер ных вой скаў на шай кра і ны. 
Пра ца гэ тых лю дзей звя за на з ве лі зар най ры зы-
кай на ват у мір ны час. Ме на ві та яны пры му ша юць 
сці хаць «рэ ха вай ны» — лік ві ду юць вы бу хоў ную 
спад чы ну Вя лі кай Ай чын най, якую ўсё яшчэ мож-
на знай сці на бе ла рус кай зям лі. Як ка жуць са мі 
ва ен ныя, у пад раз дзя лен нях ін жы нер ных вой скаў 
заў сё ды па він ны быць ра зу мен не і зла джа насць: 
ча сам ад дзе ян няў ад на го ча ла ве ка за ле жыць 
жыц цё мно гіх ас тат ніх.

— Так гіс та рыч на скла ла ся, што 21 сту дзе ня ін жы-

нер ныя вой скі ад зна ча юць сваё пра фе сій нае свя та: у 

гэ ты дзень у 1701 го дзе па ўка зе Пят ра І у Маск ве бы ла 

ство ра на пер шая ін жы нер ная школа, дзе па ча ла ся пад-

рых тоў ка афі цэ раў гэ тых вой скаў, — рас ка заў на чаль нік 
ін жы нер ных вой скаў — на чаль нік упраў лен ня ін жы-
нер ных вой скаў Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл 
пал коў нік Анд рэй КУ РА КОЎ.

Пра ца са пё раў уно сіць вя лі кі ўнё сак у мір нае жыц цё 

бе ла рус ка га гра мад ства. У пас ля ва ен ны пе ры яд бы ло 

абяс шко джа на больш за 27 млн вы бу хо ва не бяс печ ных 

прад ме таў. А гэ та амаль па тры вы бу хо выя пры ста са-

ван ні на кож на га су час на га бе ла ру са. І ра бо та па ста ян на 

пра цяг ва ец ца.

«Ле тась 30 ру хо мых груп па раз мі ні ра ван ні зні шчы лі 

больш за 23 ты сяч вы бу хо ва не бяс печ ных прад ме таў. 

У 2017 го дзе каля вёс кі Паў лаў ка Слуц ка га ра ё на ін жы-

нер ныя вой скі ачыс ці лі ад вы бу хо ва не бяс печ ных прад-

ме таў больш за 70 гек та раў зям лі, усяго за год — на 

тэрыторыі Беларусі каля 1200 гектараў. Ра бо ту пла ну-

ец ца пра цяг нуць ужо вяс ной. Уся го ж на гэ тай тэ ры то рыі 

прай шлі ўжо ча ты ры су цэль ныя чыст кі. Коль кі ча су яшчэ 

зой муць ра бо ты, ка заць скла да на, па коль кі грунт мае 

ўлас ці васць «вы ціс каць» прад ме ты на па верх ню вяс ной 

і во сен ню», — да даў Анд рэй Ку ра коў.

Фронт ра бо ты вя лі кі, па трэб на спе цы яль ная тэх ні ка. 

З гэ тым у ін жы нер ных вой сках сён ня праб лем ня ма. На 

пра ця гу апош ніх га доў на ўзбра ен не бы ло па стаў ле на 

больш за 50 адзі нак ін жы нер най тэх ні кі: гэ та перш за ўсё 

эк ска ва та ры, аў та ма біль ныя кра ны, па груз чы кі роз на га 

ты пу, — усе ўзо ры ме на ві та ай чын най вы твор час ці. Акра-

мя та го, у апошні час ін жы не ры ка рыс та юц ца 54 но вы мі 

срод ка мі по шу ку і раз вед кі мін на-вы бу хо вых за га род — 

мі на шу каль ні каў. Вар та да даць, што ін жы нер ныя вой скі 

па ўзроў ні тэх нічнай асна шча нас ці ва Уз бро е ных Сі лах 

зай ма юць ад но з пер шых мес цаў.

На чаль нік упраў лен ня ін жы нер ных вой скаў рас па вёў, 

што мі ну лы на ву чаль ны год быў вель мі на сы ча ны. Дзве 

ка ман ды ін жы нер ных вой скаў удзель ні ча лі ў «Ар мей скіх 

між на род ных гуль нях»: у кон кур сах «Бяс печ ны марш рут» 

і «Ін жы нер ная фор му ла». У абод вух на шы ка ман ды за ня-

лі дру гія мес цы, са сту піў шы толь кі ра сі я нам. Акра мя та го, 

у 2017 го дзе ў Ар ме ніі на па лі го не «Баг ра мян» збор ная 

ка ман да ін жы нер ных вой скаў кра і ны ўвай шла ў лік пры-

зё раў і за ня ла дру гое мес ца. Так са ма на шы пантанёры 

паў дзель ні ча лі з ра сій скі мі ка ле га мі ў су мес ных ву чэн нях 

дзвюх кра ін, дзе на прак ты цы пра ве ры лі су мя шчаль насць 

ра сій скай і бе ла рус кай тэх ні кі. Зра бі лі гэ та на ацэн ку 

«вы дат на» па ўсіх нар ма ты вах.

Сё ле та, як за пэў ніў на чаль нік упраў лен ня ін жы нер ных 

вой скаў, тэм пы змян шаць ні хто не збі ра ец ца. 
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