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Але жыц цё тро хі «пры ту шы ла» 

мае па мкнен ні: сям'я, пра ца. А тут 

дзе ці вы рас лі... У 2016 го дзе мой 

унук здзейс ніў ска чок з па ра шу там, 

а ў 2017-м паў та рыў. Я як раз бы ла 

та ды на кур сах па вы шэн ня ква лі фі-

ка цыі ў Мін ску і па еха ла па гля дзець, 

як Улад ска ча. А ён мне ка жа: «Ба бу-

ля, да вай і ты. Я та бе на дзень на ра-

джэн ня зраб лю та кі па да ру нак! Скок-

неш?» І я ад каз ваю: «Вя до ма!»

Але та ды не атры ма ла ся. Прай-

шоў год, і ён на га даў мне пра гэ тую 

раз мо ву — і па да рыў сер ты фі кат 

на ска чок.

— Ін шым сва я кам ска за лі пра 
свой на мер?

— Я не ха це ла, каб пра гэ та ве-

да лі род ныя — па ча лі б ад га вор-

ваць. Ма ме 87 га доў, пе ра жы ва ла б. 

І сы ну з дач кой не ка за ла: так са-

 ма ста лі б хва ля вац ца. Так што гэ та 

быў мой з уну кам сак рэт.

Ска чок быў пры зна ча ны на 

6 каст рыч ні ка, су бо ту. У той дзень я

як раз па він на бы ла дзя жу рыць на 

ра бо це, але дзе ля гэ та га па мя ня-

ла ся з ка ле гай. І ў ноч з пят ні цы на 

су бо ту па еха ла ў Мінск. Улад мя не 

су стрэў, і мы ра зам на кі ра ва лі ся ў 

аэ ра клуб. Там я прай шла ін струк-

таж, а по тым мя не па са дзі лі ў са-

ма лёт — і мы па ля це лі...

Спа чат ку ска ка лі ма ла дыя хлоп-

цы-спарт сме ны. Я — апош няй, ра-

зам з ін струк та рам. Унук, ка лі по-

тым па гля дзеў ві дэа, ска заў: «Ба-

бу ля, ты бы ла та кая спа кой ная!» 

А я ад каз ваю: «Ну, я ж са ма за ха це-

ла скок нуць!» Ды і ма ла дыя спарт-

сме ны пе ра да мной так пры го жа 

гэ та ра бі лі! Яны вы хо дзі лі, як быц-

цам з дзвя рэй аў то бу са, — прос та 

сту па лі ў не ба! І я па ду ма ла: дзе-

ці, уну кі не ба яц ца, дык а мне ча го 

ўжо? Тым больш з ін струк та рам.

— І як ад чу ван ні?

— Усё бы ло цу доў на! Ве да е це, 

спа чат ку так хут ка па да еш, па куль 

па ра шут не рас чы ніц ца! Я не на-

дзе ла шлем, та му ад чу ва ла моц ны 

ве цер. А по тым, не дзе праз 1,8 кі-

ла мет ра па дзен ня, рас крыў ся па-

ра шут... Дзень та ды ста яў вель мі 

пры го жы, уні зе — усё ўпе ра меш-

ку: жоў тыя і зя лё ныя дрэ вы, і ўвесь 

Мінск як на да ло ні, і На цы я наль ная 

біб лі я тэ ка, зда ец ца, пра ма пад та-

бою... Гэ тыя эмо цыі ўжо за ста нуц ца 

са мной на заўж ды!

— Аб ва шым скач ку мно гія да-

ве да лі ся дзя ку ю чы ва ша му ўдзе-

лу ў кон кур се «Са мы най леп шы 

дзень 2018»...

— По тым пі са лі, што я скок ну-

ла, каб вый граць. Але гэ та не так.

Я ра бі ла гэ та чыс та для ся бе. 

А ка лі пра фе сій нае ме ды цын скае

вы дан не аб' яві ла кон курс у па чат-

ку снеж ня, то я ска за ла ўну ку (ён 

як раз пры ехаў да мя не): «А што,

Улад, ка лі мы паў дзель ні ча ем?» 

І вы сла ла ту ды фо та зды мак. Хоць 

на са май спра ве дзён шчас лі вых 

у жыц ці бы ло шмат. Ін шым ра зам 

пры ма еш цяж кія ро ды і ду ма еш: 

«Бо жа, я гэ ты дзень не за бу ду ні-

 ко лі!» Але ўсё роў на за бы ва ец ца, 

на зме ну пры хо дзяць ін шыя вы пад-

кі і пе ра жы ван ні...

Я ад ра зу па тра пі ла ў гэ тым кон-

кур се ў дзя сят ку най леп шых. А ў 

па чат ку сту дзе ня па ча ло ся га ла са-

ван не чы та чоў. Мне по тым зна ё мыя 

і ка ле гі ка за лі: «А ча го ты ні ко му не 

па ве да мі ла? Мы б пра га ла са ва лі 

за ця бе!» Але для мя не гэ та бы-

ло прос та гуль нёй. Азарт прый шоў 

паз ней, ка лі вы зна чы лі ся трое фі-

на ліс таў, у лі ку якіх апы ну ла ся я...

— Як ад рэ ага ва лі на ва шу пе-

ра мо гу зна ё мыя?

— Ка жуць: «Ма лай чы на! Мы 

та бою га на рым ся!» Ужо тэ ле фа-

на ва лі ка ле гі з Ба ра на ві ч, Брэс та. 

Шмат хто ка жа, што не ча ка лі гэ-

та га ад мя не.

Ня даў на іду з ра бо ты, ка ля пе-

ра ез ду су стра ка ю ся з сям' ёй... 

Муж чы на прай шоў мі ма, а по тым 

па вяр нуў ся: «Вы ба чай це, гэ та 

вы лё та лі?» Ка жу: «Я». А ён мне: 

«Дзя куй вам, вы мне сы на ка лісь-

ці па да ры лі, яму ця пер 27»... Хоць 

усе лю дзі роз ныя. Ад на жан чы на 

да мя не па ды шла і ка жа: «Так, Тац-

ця на Ва сіль еў на, з-за та кіх, як вы, 

мы бу дзем хут ка на пен сію ў 70 га-

доў вы хо дзіць». Хоць я ду маю, гэ та 

жарт та кі быў.

— Ка лі апош нім ра зам ро ды 

пры ма лі?

— Сён ня (ін тэр в'ю ад бы ло ся 

15 сту дзе ня. — Аўт.) мя не вы клі-

ка лі ў тры га дзі ны но чы: па сту пі-

ла жан чы на, дру гія ро ды. Так што 

я і не спа ла амаль. Мы на ра дзі лі 

пры го жа — хлоп чы ка, ма лень ка га, 

2780 гра маў. Шчас лі вая ма ма ска-

за ла, што на за ве яго За ха рам...

Ве да е це, ка лі я толь кі па ча ла тут 

пра ца ваць, у кан цы 80-х, мы пры-

ма лі за год ка ля ты ся чы ро даў з 

уся го ра ё на. Ця пер на шмат менш. 

І на ра джаць ста лі ра дзей, і ў кра і не 

дзей ні чае роз на ўзроў не вая сіс тэ ма 

ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі. 

Ка лі ко рат ка, то на зі ра юц ца ў нас 

усе жан чы ны Ган ца віц ка га ра ё на, 

але на ра джа юць тут толь кі прак-

тыч на зда ро выя, ас тат ніх ад праў-

ля ем на больш вы со кі ўзро вень у 

за леж нас ці ад па та ло гіі, якая мо жа 

быць у іх. Па спра ва зда чах, за мі-

ну лы год мы ад пра ві лі ў баль ні цы 

Ба ра на віч і Брэс та 142 жан чы н. 

Уво гу ле, ле тась у ра ё не, ка лі ўліч-

ваць яшчэ мо ман ты з пра піс кай, 

бы ло ўся го 256 ро даў.

...Ка лісь ці ў мед ін сты ту це адзін 

пра фе сар нам, сту дэн там, ка заў: 

док та рам ста не це заў сё ды, да стат-

ко ва вы ву чыц ца, але га лоў нае — 

быць ча ла ве кам. Я вель мі люб лю 

сваю ра бо ту. Мо жа, та му, што лё сы 

ў нас, у жан чын, у чымсь ці га лоў-

ным па доб ныя, пе ра пля та юц ца... 

Але ма ла дыя дак та ры ў нас не за-

трым лі ва юц ца. Я не ве даю, ча му... 

Не ду маю, што тут, у Ган ца ві чах 

так ужо дрэн на. Вя до ма, гэ та не па-

раў наць са ста лі цай або аб лас ным 

цэнт рам, у нас ма лень кі спа кой ны 

га ра док. Але наш га лоў ны ўрач 

уклад вае ва ўча раш ніх вы пуск ні коў 

ду шу: і з жыл лём да па ма гае, і дом 

мер ка ваў па бу да ваць для ма ла дых 

дак та роў.

— Не пла ну е це здзі віць зна ё-

мых чым-не будзь яшчэ?

— Унук ця пер пы та ец ца: «Што 

на ступ нае бу дзем ра біць? Пад ва ду 

ці ў го ры?» Я ад каз ваю: «Ве да еш 

што, у го ры ўжо дак лад на не за ле-

зу, так што да вай лепш пад ва ду!»

Свят ла на БУСЬ КО.

«ГЭ ТА БЫЎ НАШ З УНУ КАМ САК РЭТ»«ГЭ ТА БЫЎ НАШ З УНУ КАМ САК РЭТ»
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Эк скур сіі з сэн сам
Тут ці ка ва не толь кі школь-

ні кам, але і ўсім без вы клю-

чэн ня, на ват ту рыс там. Для 

лю дзей з асаб лі вас ця мі, 

якім цяж ка пе ра соў вац ца 

са ма стой на, у трох па вяр-

хо вым бу дын ку ўста ля ва ны 

спе цы яль ны ліфт. Пер шае ж 

па мяш кан не, ку ды вас за-

 про сяць, зна ё міць ме на ві та з 

го ра дам. Фо та здым кі на ўсю 

сця ну ства ра юць ура жан не, 

што ты апы нуў ся на ву лі цы 

Ма гі лё ва і ўсе яго сла ву тас ці 

не вя до мым чы нам са бра лі-

ся ў ад ным мес цы. Спа чат ку 

зда ец ца, што ва кол ня ма ні 

вок наў, ні дзвя рэй, але хут ка 

ра зу ме еш, што яны вель мі 

ары гі наль на за мас кі ра ва ны 

пад га рад скія пей за жы.

На огул, тут усе па мяш кан-

ні аформ ле ны з сэн сам, на ват 

рас пра наль ня. Спа чат ку доў га 

не мо жаш уця міць, што та бе 

на гад вае гэ ты ін тэр' ер. По тым 

«да яз джа еш»: гэ та ж гра мад-

скі транс парт. Вунь і на сце нах 

ад па вед ныя ма люн кі. А пры-

ста са ван ні для адзен ня на гад-

ва юць по руч ні, як у аў то бу се.

— Мы і тут па ста ра лі ся 

прай граць ты по выя над звы-

чай ныя сі ту а цыі — на транс-

пар це, — за да во ле ны эфек там 
мой гід Дзміт рый МАЙ СЕ ЕЎ, 
на чаль нік Цэнт ра бяс пе кі 
жыц ця дзей нас ці і ўза е ма-

дзе ян ня з гра мад скас цю 

Ма гі лёў ска га аб лас но га 

ўпраў лен ня па над звы чай-

ных сі ту а цы ях. — Ба чы це, 

на ма люн ку муж чы на ле зе ў 

кі шэ ню па са жы ра па ка ша лёк. 

Мы звяр та ем ува гу на вед валь-

ні каў на тое, што ўсю ды трэ ба 

быць піль ны мі.

Дзе ці — мэ та вая аў ды то-

рыя, з якой шчыль на пра цу-

юць ра та валь ні кі. І гэ та вель-

мі ад чу ва ец ца, ка лі па да рож-

ні ча еш па цэнт ры. Тут мож на 

ўба чыць фо та здым кі ад ной 

з най мац ней шых у кра і не 

спар тыў най ка ман ды юных 

ра та валь ні каў пад наз вай 

«Эк стрым», а ра зам з імі — 

куб кі і ін шыя ўзна га ро ды з 
роз ных кон кур саў. Ёсць ку-
ток, дзе дэ ман стру юц ца 
дзі ця чыя ра бо ты, якія пе ра-
маг лі ў рэс пуб лі кан скім кон-
кур се «Ра та валь ні кі ва чы ма 
дзя цей». І са праўд ным упры-
гож ван нем ста лі рэ парт аж-
ныя здым кі баб руй ска га ра-
та валь ні ка, пра яко га «Звяз-
да» не ад на ра зо ва пі са ла, — 
Дзміт рыя Ска за ва.

Іс пы ты
з пер шых хві лін

Цэнтр бяс пе кі на гад вае 
ін тэр ак тыў ны му зей, толь кі 

бяс плат ны. Гэ та ж перш за 

ўсё мес ца для аду ка цыі на-

сель ніц тва. Па да рож жа ў 

свет над звы чай ных з'яў ад-

бы ва ец ца пры да па мо зе ра-

та валь ні каў. Пры чым іс пы ты 

па чы на юц ца з пер шых жа 

хві лін. Спа чат ку пра па ну юць 

пра ве рыць свае ве ды на прад-

мет па во дзін у эк стрэ маль-

ных сі ту а цы ях, а по тым пра-

дэ ман стра ваць свае дзе ян ні. 

З над звы чай ны мі сі ту а цы я мі 

мы час цей за ўсё су ты ка ем-

ся до ма. І тут так са ма ёсць 

па мяш кан ні, сты лі за ва ныя 

пад кух ню, гас ці ную, дзі ця чы 

па кой. А ства рыць эк стрым 

да па ма га юць прад ме ты да-

поў не най рэ аль нас ці. Вунь 

на плі це ста іць па тэль ня з 

яеч няй. Дзміт рый пад но сіць 

да яе план шэт і ад не ча-

ка нас ці я на ват вой каю — 

апе тыт ная стра ва на ма іх ва-

чах па чы нае га рэць.

Па жар на па тэль ні, ва да, 

што вы ця кае з ра ка ві ны на 

пад ло гу, уцеч ка га зу — сі ту-

а цыі, якія мо гуць зда рыц ца 

ў жыц ці кож на га. І ка лі гля-

дзець на гэ та збо ку, са праў-

ды па чы на еш ра зу мець, як 

не пры кмет на мы ўме ем ства-

раць для са міх ся бе праб ле-

мы. Пра ва ды аго ле ныя або са 

скрут ка мі, «ві ся чыя» ра зет кі, 

трэс ну ты ко мін, тэ ле ві зар у 

рэ жы ме ча кан ня — ка лі гэ-

та ёсць до ма, лі чы це, што вы 

ся дзі це на па ра ха вой боч цы. 

«На ват за вод-вы твор ца не 

га ран туе, што тэ ле ві зар не 

за па лі цца, ка лі ён уклю ча ны 

ў ра зет ку», — на гад ва юць ра-

та валь ні кі. Страш на гля дзець, 

ка лі вір ту аль нае по лы мя вы-

ры ва ец ца з-пад эк ран най па-

нэ лі і ле пей не ўяў ляць, як гэ та 

мо жа быць у жыц ці.

Эк стрэ маль ны 
квэст

Тэ а рэ тыч на я, ка неш не, 

ве даю, як тры маць у ру ках 

вог не ту шы цель, што трэ ба 

ра біць, ка лі то не ча ла век, 

і на ват як дзей ні чаць, ка лі 

нех та по бач па пярх нец ца. 

Але заў сё ды вель мі спа дзя ю-

ся, што мя не гэ тыя ня шчас ці 

аб мі нуць. У вы ні ку не ад ра зу 

атры ма ла ся прай сці ўсе іс пы-

ты. Ін тэр ак тыў ным вог не ту-

шы це лем спра ба ва ла збіць 

по лы мя з га за вай плі ты, па-

куль на эк ра не не па яві ла ся 

па пя рэдж валь ная таб ліч ка: 

«Ва шы дзе ян ні бес сэн соў-

ныя. Бя жы це!» А на «ва да-

ёме» (ёсць тут і яго імі та цыя) 

ра та ва ла хлоп ца-ма не ке на, 

які дры гаў ру ка мі з па лон кі 

ну як жы вы, і са ма ледзь не 

па та ну ла. На блі зі ла ся да ня-

шчас на га так бліз ка, што ру-

хо мыя кан струк цыі пад на га мі 

пра ва лі лі ся. По тым мне пра-

па на ва лі прай сці за дым ле ны 

ла бі рынт. Па куль ін струк та-

ва лі на конт ня роў най пад ло гі 

і ін шых сюр пры заў, сто раз 

мыс лен на ка за ла са бе: «Не 

пай ду». Але ж со рам на ста-

ла пе рад дзець мі, якіх так і 

цяг ну ла на пры го ды. Нас вёў 

да свед ча ны спе цы я ліст, але 

ўсю да ро гу я толь кі і ра бі ла, 

што су тар га ва на мац ва ла ад-

ной ру кой сцен ку, а дру гой, 

як кле шча мі, чап ля ла ся за 

пля чо ней ка га ху дар ля ва га 

пад лет ка. Спа дзя ю ся, сі ня коў 

не па кі ну ла. За тое ён на доў-

га за пом ніць, як вы бі рац ца 

са мо му, а за ад но вы во дзіць 

з за дым ле ных па мяш кан няў 

ін шых. Лепш за ўсё ў мя не 

атры ма ла ся да па маг чы ча-

ла ве ку, які па пярх нуў ся. І тое 

пас ля май стар-кла са Дзміт-

рыя Май се е ва. Трэ ба ад даць 

на леж нае, па кой, дзе ву чаць 

ас но вам ме ды цын скай да па-

мо гі, аб ста ля ва ны па вы шэй-

шым раз ра дзе. Ад ны толь кі 

ма не ке ны, на якіх ву чыш ся 

ра біць штуч нае ды хан не і 

ма саж сэр ца, ча го каш ту юць! 
Ад чу ван ні та кія, што пе рад 
та бой не ней кая там ляль ка, 
а жы вы ча ла век.

А яшчэ мож на пра ве рыць 
ся бе на ўмен не аказ ваць 

дру гім да па мо гу, пра віль на 

дзей ні чаць, ка лі за блу каў або 

апы нуў ся ў па ла ю чым ле се.

— У цэнтр укла дзе на ня ма-

ла фі нан са вых срод каў, у тым 

лі ку не каль кі дзя сят каў ты сяч 

до ла раў па лі ніі Еў ра са ю за, 

— ка жа Дзміт рый Май се еў. 

— Да поў не ная рэ аль насць да-

зва ляе за кошт ліч ба вых тэх-

на ло гій уба чыць кры ху бо лей, 

чым ёсць на са май спра ве. 

Ма лан ка вы ка лі дор, гу ка выя і 

шу ма выя эфек ты з эле мен та мі 

дат чы каў ру ху, ін тэр ак тыў ныя 

трэ на жо ры па жа ра ту шэн ня, 

трэ на жо ры з вы ка ры стан нем 

тэх на ло гій за хо пу ру ху — усё 

гэ та мак сі маль на на блі жае да 

тых сі ту а цый, якіх у жыц ці трэ-

ба па збя гаць. На сён ня мы не 

адзі ныя ў кра і не, дзе пра цу юць 

та кія цэнт ры. Але на ця пе раш ні 

мо мант наш цэнтр адзін з са-

мых пе ра да вых. Гэ та каш та-

ва ла ня ма ла, але ні чо га ня ма 

да ра жэй ша га за ча ла ве чае 

жыц цё.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ НАД ЗВЫ ЧАЙ НАЙ СІ ТУ А ЦЫІ
Ма гі лёў скія ра та валь ні кі ву чаць на сель ніц тва па во дзі нам
у эк стрэ маль ных умо вах пры да па мо зе да поў не най рэ аль нас ці

Ка лі вы хо дзі ла з Цэнт ра бяс пе кі Ма гі лёў ска га аб-

лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях, 

бы ло ад чу ван не, што пе ра жы ла 33 ня шчас ці і цу-

дам за ста ла ся жы вая. Гэ ты цэнтр іс нуе ў го ра дзе 

ўся го ме сяц, але ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас-

цю. Яго ўжо па спе лі на ве даць больш за 1700 ча ла-

век. Вось і за раз акра мя мя не «па ка зы таць нер вы» 

пры хо дзі лі ма гі лёў скія ся мі клас ні кі. Су час ныя тэх-

на ло гіі да поў не най рэ аль нас ці да зва ля юць прай-

граць лю быя над звы чай ныя сі ту а цыі з вы со кім уз-

роў нем ад па вед нас ці. І лепш спра віц ца з імі та кім 

чы нам, каб не спра ва ка ваць у жыц ці. Тым больш 

што гэ та яшчэ і вель мі зай маль на.
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