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«Пер ша га та пель ца 
я да стаў 
пад гу кі са лю ту»

Ва да лаз ны спе цы я ліст стар-

шы лей тэ нант унут ра най служ бы 

Алег СЦЯ ПУК пра цуе ра та валь ні-

кам ужо 13 га доў. З іх «ва да лаз ны» 

стаж скла дае во сем. Афі цэр скон-

чыў Ка манд на-ін жы нер ны ін сты тут 

па спе цы яль нас ці «ін жы нер па па-

пя рэ джан ні і лік ві да цыі над звы чай-

ных сі ту а цый». Да та го за пля чы ма 

ў яго бы лі шэсць га доў Су во раў ска-

га ву чы лі шча. А сё ле та яго пры зна-

лі най леп шым ва да ла зам.

— Па чы наў я ў Мін скім ра ё не 

ка ман дзі рам ад дзя лен ня. Пас ля 

пе рай шоў на па са ду на чаль ні ка 

ад дзя лен ня ў часць у Жда но ві чах. 

Гэ та на бе ра зе Мінск ага мо ра. Ад-

па вед на, ад ным з па тра ба ван няў 

бы ла ква лі фі ка цыя ва да ла за. Та му 

мя не ад пра ві лі ву чыц ца. У Цэнт-

ры я па гля дзеў на аса бо вы склад, 

тое, як жы вуць бай цы, і за ха це ла-

ся ўжо пе ра вес ці ся сю ды, ба ла зе 

бы ла ва кан сія.

— Як час та да во дзіц ца ад-

праў ляц ца на вы ез ды?

— На прык лад, у мі ну лы па ня-

дзе лак ві да воч ца па ве да міў, што 

дзе ці ка та юц ца на льдзі не ка ля га-

тэ ля на пра спек це Пе ра мож цаў. 

Вы бра лі ся мы ту ды, але па цяр пе-

лых мы там не ўба чы лі. Ды і той, 

хто зва ніў, не ку ды сы шоў. У тым 

і кра е ву голь ная скла да насць на-

шай пра цы: ка лі мы пры яз джа ем 

на мес ца, з яко га нам па ве да мі лі 

аб над звы чай най сі ту а цыі, і ня ма 

свед кі, які нас вы клі каў, то за ста-

ец ца толь кі зда гад вац ца, ад бы ло-

ся тут неш та ці не. А гэ та азна чае 

тое, што пач нуц ца по шу ка выя ра-

бо ты без пры вяз кі да мяс цо вас ці, 

якія за цяг ва юц ца на да во лі пра-

цяг лы час.

Ка лі па сту пае ін фар ма цыя аб 

тым, што ча ла век па та нуў, і да 

вод на га аб' ек та трэ ба ехаць даў-

жэй за паў га дзі ны, то з ве ра год-

нас цю 99 % мы едзем, на жаль, 

да ста ваць та пель ца. Я чуў пра вы-

па дак, ка лі ча ла век ні бы та пра вёў 

больш за 20 хві лін пад ва дой і яко-

га пас ля ўда ло ся рэ ані ма ваць. Але 

ка лі на ват та кое і бы ло, то вы па дак

гэ та адзін ка вы. Як пра ві ла, пас ля 

пяці хві лін пад ва дой без до сту пу 

кіс ла ро ду ў моз гу ча ла ве ка па чы-

на юц ца не зва рот ныя змя нен ні.

Да во дзіц ца нам шу каць і рэ-

ча выя до ка зы для су пра цоў ні каў 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў па 

ад па вед ных за пы тах. Як пра ві ла, 

гэ та пры ла ды, якія пра хо дзяць па 

раз на стай ных кры мі наль ных спра-

вах, — на жы, піс та ле ты... Да ста ва-

лі са дна на ват ноў тбу кі з ін фар-

ма цы яй.

— Ці на гад вае дно на шых ва-

да ёмаў смет нік?

— Там, дзе ад па чы вае шмат 

лю дзей, — без умоў на. На прык лад, 

адзін раз я пра ца ваў на дне Чы-

жоў ска га ва да схо ві шча ў Мін ску. 

Ка лі па гля дзець на кар ту, то яно 

раз ме шча на ка ля трох да во лі буй-

ных мік ра ра ё наў. Дык вось, з пра-

фе сій на га пунк ту гле джан ня гэ ты 

ва да ём — са мы дрэн ны. Хо дзіш 

па дне лі та раль на на воб ма цак, 

та му што ён яшчэ і цём ны. А ча го 

толь кі ня ма на дне! На шы хлоп цы 

ба чы лі там ба та рэі бу тэ лек, бух-

ты ка лю ча га дро ту, за топ ле ныя 

ста рыя лод кі. А ад ной чы там і 

ўво гу ле ад быў ся па ка заль ны вы-

па дак. Наш ва да лаз не як на дне 

ва да схо ві шча ўпёр ся ў... сця ну. 

І вось куды не тыцнецца навобма-

цак — паў сюль сця на! Па спра ба-

ваў ус плыць на па верх ню — і там 

пе ра шко да. Урэш це, ён вый шаў 

на зад па сіг наль ным кан цы. Мяр-

ку ю чы па яго апі сан ні, на дне та го 

ва да схо ві шча ля жыць па кой або 

блок ад па нэль на га до ма...

А дзе скла да ней пра ца ваць — 

у ста я чым во зе ры ці на ра цэ?

— Ад ра зу нель га ад ка заць 

ад на знач на. На ўмо вы ра бо ты 

ўплы ва юць праз рыс тасць, ху т-

касць ця чэн ня, засмеча насць 

дна, шчыль насць во да рас цяў. 

Доб ра пра ца ваць на во зе ры з 

бач нас цю ў мет раў пяць з чыс-

тым пяс ча ным дном. Але ў нас 

та кіх — адзін кі.

— Што са мае скла да нае для 

вас?

— Ба чыць бліз кіх на бе ра зе. 

Ве да е це, за столь кі га доў я ўжо 

пры вык не ба яц ца мёрт вых. Але 

ка лі ба чыш баць коў дзя цей, сяб-

роў, якія апа на ва ны го рам, але 

яшчэ між во лі спа дзя юц ца на 

шчас лі вы зы ход... А ты ра зу ме-

еш, што прай шло шмат ча су і 

ні я кай над зеі ўжо ня ма. І на зад 

не пе рай гра еш сі ту а цыю, як у 

кам п'ю тар най гуль ні. Мне вось 

за пом ніў ся мой стар та вы по шук. 

Пер ша га па та ну ла га я да стаў 

9 мая 2012 го да. Вый шаў з ім на 

бе раг Свіс ла чы за кам воль ным 

кам бі на там аку рат пад гу кі свя-

точ на га са лю ту. А пас ля ака-

за ла ся, што гэ ты не ба ра ка быў 

сва я ком ма ёй це шчы.

— А ці да во дзіц ца вам пра ца-

ваць на кар' е рах?

— Вель мі не пры ем ны ва да ём 

у Мін ску на ву лі цы Га рэц ка га. Ле-

тась там па та ну лі аж но тры ча ла-

ве кі, пры чым двух з іх да ста ва ла 

мая зме на. Ка лі ў на ту раль ным 

ва да ёме ва да зболь ша га ад па-

лі ра ва ла дно за ты ся ча год дзі, то 

ў кар' е ры дно там, дзе ка лісь ці 

яго пра араў коўш эк ска ва та ра, 

які зда бы ваў там ка рыс ныя вы-

кап ні. Рас пра цоў ка скон чы ла ся, 

і тэх ні ка ад туль сыш ла. Та му 

рэ льеф дна там прос та не прад-

ка заль ны. Ды і сцен кі ва да ёма 

ня ўстой лі выя, па коль кі яны не 

склад ва лі ся на пра ця гу доў га га 

ча су. Плюс там на зі ра ец ца іс тот-

ны пе ра пад тэм пе ра тур, што мо-

жа пры вес ці да спы нен ня сэр ца. 

Та му не лезь це ку пац ца ў тэх ніч-

ныя ва да ёмы.

— Па дзя лі це ся во пы там, як вы 

раз гру жа е це ся псі ха ла гіч на?

— Я заўж ды раз мя жоў ваю жыц-

цё на пра цы і ў сям'і. Тое, што ад-

бы ва ец ца тут, я па кі даю на мес цы, 

да до му пе ра жы ван ні і роз ду мы не 

цяг ну. Акра мя та го, я даў но зай-

 ма ю ся пад вод ным па ля ван нем. 

І вось гэ та — поў ная су праць лег-

ласць на шай ра бо це, ка лі ты за-

ста еш ся сам-на сам з пры ро дай. 

Уво гу ле, пад вод ны свет — гэ та 

як ін шая пла не та. Усё там ад бы-

ва ец ца ў поў най ці шы ні. І на ват 

дроб ная рыб ка, якая пра плы вае 

по бач, ка лі ты зай ма еш ся лю бой 

ра бо тай, пры му шае звяр нуць на 

яе ўва гу. Бы лі вы пад кі, ка лі на пад-

вод на-тэх ніч ным аб сле да ван ні ва-

да скі даў на сту па лі на са моў ва гой 

кі ла гра маў па 50—70. І гэ та да во лі 

жорст ка, ка лі з-пад ця бе рап там 

вы плы вае апо ра...

Жыц цё 
за па чак цы га рэт

Як вя до ма, цяж ка ў ву чэн ні — 

лёг ка ў баі. Стар шы ра та валь нік-

ва да лаз пра пар шчык Дзя ніс 

КУЧ КО, які быў пры зна ны най-

леп шым ра та валь ні кам-плыў цом, 

пра цуе тут ужо дзе вяць га доў. Ён 

скон чыў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт фі зіч най куль ту ры і коль кі 

ча су пра ца ваў звы чай ным ра та-
валь ні кам-па жар ным. Але ўжо быў 
май ста рам спор ту па пла ван ні. Та-
му і пе рай шоў на ра бо ту ў ва дзе, 
ка лі з'я ві ла ся та кая маг чы масць. 
Хоць пла ван не і ва да лаз ная спра-
ва — гэ та два роз ныя ба кі ад на го 
ме да ля.

Пы та ю ся пра тое, чым зай ма-

юц ца пад вод ныя ра та валь ні кі ў 

час, ка лі не трэ ба ад праў ляц ца на 

ба я вы вы езд.

— Да дзевяці га дзін ра ні цы ў 

нас пра во дзіц ца раз вод дзвюх 

змен. Мы зна ё мім ся з апе ра тыў-

най аб ста ноў кай за мі ну лыя су ткі. 

За тым пры ма ем тэх ні ку і ад праў-

ля ем ся на прак тыч ныя за ня ткі. Мы 

ад пра цоў ва ем усё, з чым мо жам 

су тык нуц ца на вы ез дзе, па чы на ю-

чы ад эле мен тар ных прак ты ка ван-

няў на кшталт ад пра цоў кі рыт міч на га 

ды хан ня, устой лі вас ці ва да ла за пад 

ва дой і за кан чва ю чы пад вод на-тэх-

ніч ны мі ра бо та мі, да якіх ад но сіц ца, 

на прык лад, рэз ка і звар ка ме та лу, 

дрэ ва. Га дзі на ад ве дзе на і на спар-

тыў ныя за ня ткі. Ва да лаз па ві нен зна-

хо дзіц ца заўж ды ў вы дат най фі зіч най 

фор ме і быць га то вым да та го, што 

пад ва дой да вя дзец ца ха дзіць да во лі 

доў га. Спра ва ў тым, што бач насць 

на дне ўлет ку ў леп шым вы пад ку 

да ся гае ад лег лас ці вы цяг ну тай ру кі. 

А наша аму ні цыя ва жыць да во лі 

шмат. На прык лад, «цяж кае» аб ста-

ля ван не са шле мам, вя до мае з кі на-

філь маў, па цяг не на 72 кі ла гра мы. Мы 

час цей ка рыс та ем ся аб лег ча ным ва-

ры ян там. Але ўсё роў на, два дзя сят кі 

кі ла гра маў там на бя рэц ца дак лад на. 

На ту раль на, у ва дзе ўсё гэ та ва жыць 

менш. Але і пра вес ці там да вя дзец ца 

не па ру хві лін. На прык лад, 15-літ-

ро ва га ба ло на з кіс ла ро дам мо жа 

ха піць амаль на га дзі ну.

— Які вы езд вам за пом ні ў ся 

больш за ас тат нія?

— Не каль кі га доў та му мы ез дзі-

лі на не вя лі кае во зе ра пад Мінск ам 

шу каць па та ну ла га пад лет ка. Са 

слоў ад на го з ры ба коў, хло пец з 

кімсь ці па спра чаў ся, што здо лее 

пра плыць пад ва дой ней кую ад-

лег ласць. І па спра чаў ся на па чак 

цы га рэт. Це ла хлоп ца мы знай шлі 

хут ка. Яму бы ло 14—15 га доў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

СПРА ВА ДЛЯ ВА ДА ЛА ЗА

 У тэ му
— Най леп шыя ва да ла зы і ра та валь ні кі-плыў цы вы зна ча юц-

ца што год, — ка жа на чаль нік Цэнт ра ва да лаз на-вы ра та валь най 

служ бы Дзя ніс СА СНОЎ СКІ. — У нас ёсць як ка манд нае, так і аса-

біс тае пер шын ство. Тэ а рэ тыч ныя ве ды пра вя ра юц ца тэс ці ра ван-

нем. Як па каз вае прак ты ка, най леп шы мі па пра фе сіі ста но вяц ца 

су пра цоў ні кі, якія ма юць вя лі кі до свед ба я вой ра бо ты і ўдзе лу ў 

ра ней шых спа бор ніц твах і ма юць вы дат ную фі зіч ную і псі ха ла-

гіч ную пад рых тоў ку.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


