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Свят ка ван не па ча ло ся з пра хо-

джан ня па рад ных раз лі каў. Пе рад 

пуб лі кай іш лі сця га выя гру пы, кур-

сан ты Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай 

аба ро ны, афі цэ ры Мінск ага аб лас -

но га і га рад ско га ўпраў лен няў у ба я-

 вой фор ме, прад стаў ні кі Бе ла рус-

 ка га даб ра ах вот на га па жар на га 

та ва рыст ва, юныя ра та валь ні кі, 

ве тэ ра ны...

А за тым рух па ча ла ка ло на 

тэх ні кі. На ча ле яе быў кон нік 

у чор най фор ме па жар на га ХІХ 

ста год дзя і даў няй кас цы з мед-

най тру бой. За ім па ехаў воз з 

боч кай на бор це і зва ноч кам — 

ме на ві та так вы гля даў транс-

парт бранд май страў у да аў та-

ма біль ную эпо ху. А за тым з'я ві-

лі ся экс па на ты эпо хі па жар най 

ахо вы СССР, зна ё мыя лю дзям 

ста ла га ўзрос ту, — ма та цык лы,

ста рэнь кія аў та цыс тэр ны, пе-

ра пам па валь ныя стан цыі... Ад на з 

аў та цыс тэрн раз мя ня ла ўжо сё мы 

дзя ся так га доў. У па раў на нні з су-

час ны мі гру за ві ка мі, якія вя зуць на 

са бе за раз 10-12 тон ва ды, гэ тая 

па жар ная тэх ні ка зда ец ца ля леч-

най. Але і на яе ра хун ку не ад на 

ты ся ча па ту ша ных па жа раў і вы-

ра та ва ных жыц цяў.

Па рад ную част ку скон чыў плац-

кан цэрт уз во да га на ро вай вар ты 

Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай аба-

ро ны ў су пра ва джэн ні ду ха во-

га ар кест ра Мінск ага га рад ско га 

ўпраў лен ня па над звы чай ных 

сі ту а цы ях.

— Гэ тае свя та не толь кі на-

ша. Яно для ўсіх жы ха роў го-

ра да, яго гас цей, — ад зна чыў 

мі ністр па над звы чай ных сі-

ту а цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН-

КА. — Па доб ныя ме ра пры ем-

ствы прой дуць на тыд ні і ў ін-

шых га ра дах кра і ны. Мы хо чам 

пры цяг нуць ува гу лю дзей да

пы тан няў бяс пе кі. І адначасо-

ва па ка заць, што на ша служ ба 

раз ві ва ец ца, ня гле дзя чы ні на 

што. У нас са мая су час ная тэх-

ні ка, ство ра на ўся па трэб ная 

на ву чаль на-трэ ні ро вач ная ба-

за. Але га лоў нае для нас — гэ та 

ўсё ж та кі пра фі лак ты ка над звы-

чай ных сі ту а цый. І вель мі хо чац ца, 

каб мы вы ка рыс тоў ва лі свае ўмен-

ні толь кі на трэ ні роў ках, у тым лі ку і 

ву чэн нях, і ўра чыс тых свя тах.

А за тым  цэнтр свя та пе ра мяс-

ціў ся ў парк Гор ка га на аква то-

рыю Свіс ла чы. Авія та ры і ва да ла-

зы зла дзі лі цэ лую вы ра та валь ную 

апе ра цыю. Бы ло чым за няц ца 

і дзе цям — ім па каз ва лі, як пра-

віль на па во дзіць ся бе ў за дым ле-

най па лат цы, да зва ля лі па цэ ліць 

ва дой з па жар на га ства ла, уз няц ца 

на вы шы ню ў ба я вой экі пі роў цы, і 

сфа та гра фа вац ца ра зам з лаб ра-

до ра мі з кі на ла гіч на га пад раз дзя-

лен ня, паў дзель ні чаць у шмат лі кіх 

кон кур сах.

— Вод ны па рад — гэ та на ша 

«ра зы нка», — за зна чыў афі цый-

ны прад стаў нік Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль 

НА ВІЦ КІ. — Што да авія цыі, то вер-

та лё таў, на пер шы по гляд, у нас не 

так і шмат. Але ёсць за да чы, якія 

здоль ныя вы ка наць толь кі на шы 

пі ло ты.

Та му ка лі вы не тра пі лі на па рад 

ра та валь ні каў сё ле та — не пра пус-

ці це яго на ле та!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ і БелТА.

— Я сам са Жло бін ска га 

ра ё на. Ад ву чыў ся 8 кла саў 

і па ехаў па сту паць у Адэ су 

ў Тэх ні кум вы мя рэн няў. Але 

кон курс там быў аж но 25 ча-

ла век на мес ца! Мя не зрэ за лі 

на пер шым жа іс пы це. Та ды

па даў да ку мен ты ў пра фе-

сій на-тэх ніч нае ву чы лі шча, 

дзе мя не ву чы лі на апе ра-

та ра-на лад чы ка стан коў з 

пра грам ным кі ра ван нем. 

Яны та ды толь кі-толь кі з'я ві-

лі ся ў СССР. Пас ля ву чы лі-

шча я пай шоў пра ца ваць на 

кам прэ сар ны за вод у Адэ су. 

А ўжо ад туль па сту піў у Мінск, 

у Бе ла рус кі ін сты тут ме ха ні-

за цыі сель скай гас па дар кі.

Ка лі я пра ца ваў на за-

вод зе, то яшчэ та ды меў 

ста сун кі са служ бай па жар-

най ахо вы. А ў тыя ча сы ў па-

жар ную служ бу пры ма лі не 

толь кі тых спе цы я ліс таў, якія 

скон чы лі ад па вед нае ву чы лі-

шча, але і тых, якія ме лі бу-

даў ні чую або тэх ніч ную спе-

цы яль насць. За пля чы ма ў 

мя не бы ла ва ен ная ка фед ра 

і зван не лей тэ нан та за па су. 

Так мя не і ўзя лі ін спек та рам 

пра фі лак ты кі ва ўпраў лен-

не па жар най ахо вы УУС Мі н-

абл вы кан ка ма. Пра ца ваць

ад пра ві лі ў Мін скі ра ён.

Ге надзь Мі хай ла віч ад-

пра ца ваў у пры ста ліч чы 

тры з па ло вай га ды — да 

ле та 1976 го да. Час гэ ты 

быў вель мі на пру жа ны — 

з больш чым ты ся чы дзён 

толь кі адзін вы даў ся вы-

хад ны. Гэ та ад бы ло ся не ў 

апош нюю чар гу та му, што на 

ўвесь вя лі кі Мін скі ра ён бы ло 

ўся го толь кі тры ін спек та ры. 

Пад юрыс дык цы яй на ша га 

су раз моў цы зна хо дзі ла ся 

аж но сем ве лі зар ных сель-

са ве таў на ўсход ад го ра-

 да. За год бы ло не менш 

за сот ню па жа раў. Па коль кі 

па жар ная ахо ва ў тыя ча сы 

ўва хо дзі ла ў струк ту ру Мі ніс-

тэр ства ўнут ра ных спраў, то 

ін спек та ры ра бі лі да знан не. 

Яны вы свят ля лі ўсе аб ста ві-

ны зда рэн ня.

— Ча сам бы лі вель мі цяж-

кія спра вы. Вось лі та раль на 

праз не каль кі дзён, ка лі я 

па сту піў на служ бу, трэ ба 

бы ло ехаць у вёс ку Мар' я-

лі ва. Там ад быў ся па жар, 

за гі ну ла дзі ця. Сям'я, як ця-

пер пры ня та ка заць, бы ла 

ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы. Гэ та ўсё бы ло 

вель мі скла да на псі ха ла гіч-

на ўспры маць...

А яшчэ згад ва ец ца па жар 

з кры мі наль ным пад тэкс там. 

Пры хо джу я на дзя жур ства ў 

ня дзе лю. Пы та ю ся: ці зда ры-

ла ся што за су ткі? Дзя жур ны 

ка жа, што вось толь кі што 

ў ад ной з вё сак як быц цам 

ней кі вась мі дзе ся ці га до вы 

дзед неш та ха цеў пад па ліць, 

але мы так і не ра за бра лі ся, 

што да ча го. Вы ра шыў я ту-

ды з'ез дзіць, та му што сі ту а-

 цыя, ска жам так, па ты ха ла

сма ле ным.

У тыя ча сы тэх ні ку для 

нас да ва лі на вы хад ныя дні 

з кал га са. Вось і пры ехаў

аў то бус ГАЗ. Па ехаў ту ды 

не адзін, а з сяр жан там мі лі-

цыі, а па да ро зе за еха лі да 

да лё ка га сва я ка гэ та га дзе-

да, каб узяць яго з са бой. Як 

пас ля ака за ла ся, гэ ты крок 

быў зроб ле ны неда рэм на.

Пры еха лі мы ў тую вёс ку. 

Ака за ла ся, што пад пал до ма 

ўсё-та кі быў. У ха це на су праць 

гу ля лі вя сел ле. І неш та дзед 

не па дзя ліў з ты мі людзь мі. 

Зай шоў ён у ха ту, з усі мі па ві-

таў ся, вый шаў і... па лез на га-

ры шча свай го до ма, дзе бы ло 

скла дзе на се на. За па ліў яго. 

Пры бя га юць лю дзі ту шыць — 

а дзед ста іць з ся ке рай і ні ко га 

не пус кае. Але ўсё-та кі не як 

по лы мя па ту шы лі. Вы клі ка лі 

мі лі цыю і, ка лі мы пры еха лі, 

пе рад алі дзе да нам.

Ну што ж, па вез лі мы пад-

паль шчы ка ў ра ён ны ад дзел 

мі лі цыі. Час быў вес на вы, 

на да ро гах — бру ду... Ну і 

вось за бук са ваў наш аў то-

бус, кры ху не да ехаў шы да 

мес ца. Па куль кі роў ца ра-

за браў ся, прай шло неш та 

ка ля паў га дзі ны. І вось, на 

пад' ез дах да Аст ра шыц ка га 

Га рад ка та му дзе ду ста ла 

вель мі дрэн на.

У Аст ра шыц кім Га рад ку 

мы тут жа па еха лі ў фель-

чар ска-аку шэр скі пункт. Але 

ні чым ста ро му да па маг чы 

ўжо бы ло нель га. Ну што ж, 

я тэ ле фа ную дзя жур на му і 

рас каз ваю пра сі ту а цыю, 

што па да зра ва ны па мёр. 

Пра шу кан суль та цыі: што 

ра біць? У дзя жур на га мо ву 

ад ня ло. Гэ та ж над звы чай-

нае зда рэн не: як гэ та, вёз 

па да зра ва на га і той па мёр. 

Я ка жу — не хва люй ся, са 

мной яго сва як ся дзіць. Ён 

свед ка. Да лей ужо вы клі ка лі 

ў ФАП мі лі цы я не раў. А я 

спра вы здаў і па ехаў.

А ад ной чы пра во дзіў на -

ву чаль ныя за ня ткі ў саў га се 

«Ус ход». Па жар ная ка ман-

да бы ла га то ва вы ехаць на 

ту шэн не ўмоў на га па жа ру. 

За ста ло ся толь кі да ча кац ца 

ды рэк та ра. Ён пры яз джае і... 

па ра цыі нам па ве дам ля юць, 

што ў су сед няй гас па дар цы 

га рыць ка роў нік. Вось так 

ка ман да па еха ла не на за-

ня ткі, а ад ра зу на са праўд-

ны па жар. Праў да, та ды пра 

ўзга ран не нам па ве да мі лі 

не ад ра зу. За гі ну ла не каль-

кі дзя сят каў ка роў...

У 1976-м го дзе Ге надзь 

Мі хай ла віч пе рай шоў у Мін-

скае аб лас ное ўпраў лен не. 

Пра ца ваў у ад дзе ле спец-

тэх ні кі і срод каў су вя зі. Быў 

ін жы не рам па пра фі лак ты-

цы, а ад туль яго пры зна чы лі 

на па са ду ка ман дзі ра час ці 

ў Са вец кім ра ё не.

— За ўвесь час служ бы ў 

на шай час ці бы лі ўся го толь-

кі ад ны су ткі, ка лі абы шло ся 

без вы ез ду па тры во зе. Бы-

ло ўся кае. Але да вай це не 

бу дзем пра тра ге дыі — іх і 

так ха пае. Хо чац ца ўспом-

ніць неш та доб рае. Не як пе-

рад Но вым го дам тэ ле фа нуе 

нам жан чы на і пла ча. А я як-

раз дзя жу рыў у той дзень, 

31 снеж ня. Ака за ла ся, што 

жан чы на вый шла ў там бур 

ра зам з дач кой, а дзве ры

і зачыніліся. У той час трэ ба 

бы ло атры маць «да бро» ад 

на мес ні ка на чаль ні ка га рад-

ско га ўпраў лен ня па жар най 

ахо вы на па доб ны вы езд, бо 

вы па дак быў, ска жам так, 

не ты по вы. Мне на тым кан-

цы провада ад ка за лі прос та: 

ка лі ёсць жа дан не, то вы яз-

джай це са мі. Мы пры гна лі 

лес ві цу, і я па ёй зай шоў 

на бал кон. Ад чы ніў ува ход-

ныя дзве ры знут ры — і ў 

гэ тую се кун ду па чаў ся бой

ку ран таў...

У 1987-м на ша га су раз-

моў цу пе ра вя лі ў Мін скае 

га рад ское ўпраў лен не, дзе 

ён ад каз ваў за ма бі лі за цый-

ную ра бо ту. Там ён і да пра-

ца ваў да пен сіі. Але і ця пер 

Ге надзь Ці ма хоў цаў не за бы-

ва ец ца на па жар ную спра ву. 

Су стрэ лі ся мы з ім у пар ку 

Гор ка га ад ра зу пас ля па ра-

да ра та валь ні каў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та з ар хі ва 

Ге на дзя ЦІ МА ХОЎ ЦА ВА.

Лю дзі спра выЛю дзі спра вы

«ЗА БОЛЬШ ЧЫМ СЕМ ГОД 
БЫ ЛІ ЎСЯ ГО АД НЫ СУ ТКІ БЕЗ БА Я ВО ГА ВЫ ЕЗ ДУ»

ЯСК РА ВЫ ПА РАД РА ТА ВАЛЬ НІ КАЎЯСК РА ВЫ ПА РАД РА ТА ВАЛЬ НІ КАЎ

За пля чы ма 71-га до ва га пад пал коў ні ка ў ад стаў цы 

Ге на дзя ЦІ МА ХОЎ ЦА ВА вель мі па кру час ты шлях.

У яго ня ма спе цы я лі за ва най па жар най аду ка цыі. 

Але гэ та не пе ра шко дзі ла ў 1979 го дзе ў па рад ку 

экс пе ры мен та пры зна чыць яго на па са ду ка ман -

дзі ра са ма стой най ва е ні за ва най па жар най час ці 

Са вец ка га ра ё на. Як вы нік — часць з ад ста ю чых 

пе ра тва ры ла ся ў перадавую. Зрэш ты, да мо сло ва 

са мо му Ге на дзю Мі хай ла ві чу...

Дзень па жар най служ бы ра та валь ні кі ад зна чаць толь кі ў чац-

вер, 25 лі пе ня. Але маш таб нае свят ка ван не бы ло вы ра ша на па 

ўжо ста лай тра ды цыі пра вес ці ў апош нюю су бо ту пе рад зна мя-

наль най да тай. Раз лік быў скі ра ва ны на тое, каб у пар ку Гор ка-

га і яго ва ко лі цах уз доўж пра спек та Не за леж нас ці са бра ла ся як 

ма га больш лю дзей. Пе рад іх ва чы ма кры ху больш чым 

за 20 хві лін ужы вую пра еха ла ўся гіс то рыя па жар най спра вы ў 

на шай кра і не. Свя ту спры я ла і на двор'е — па рад ад бы ваў ся ў 

цёп лы со неч ны дзень, якія па куль што рэд касць у гэ тым лі пе ні.


