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У кры ві ма ці, двухга до вы сын якой 

па та нуў на гэ тым тыд ні на во зе ры 

Бе лым у Бе шан ко віц кім ра ё не, бы ло 

3,6 пра мі ле ал ка го лю. За раз 30-га до-

вая жан чы на, якая, да рэ чы, так са ма 

та ну ла, але яе ўда ло ся вы ра та ваць, 

зна хо дзіц ца ў іза ля та ры, пра вод зяц-

ца ме ра пры ем ствы па ўста наў лен ні 

яе ві ны. Пра тра ге дыі, да якіх пры во-

дзіць су мя шчэн не лет ня га ад па чын ку 

на пры ро дзе з ал ка го лем, рас ка за лі 

спе цы я ліс ты.

З па чат ку го да ў Бе ла ру сі па та ну ла 

159 ча ла век (ся род іх 17 не паў на лет ніх). У 

тым лі ку пад час ку пан ня за гі ну ла 46 ча ла век 

(трое дзя цей). 90 % лю дзей гі не ў не ар га ні-

за ва ных і за ба ро не ных для ку пан ня мес цах. 

Ка ля 60 % за гі ну лых зна хо дзі лі ся ў ста не 

ал ка голь на га ап'я нен ня. Вы ра та ваць пры 

гэ тым уда ло ся больш за 130 ча ла век.

— У па раў на нні з мі ну лым го дам у нас 

на зі ра ец ца рост коль кас ці за гі ну лых — на 

28 ча ла век, — ад зна чае стар шы ня Бе ла-

рус ка га рэс пуб лі кан ска га та ва рыст ва вы-

ра та ван ня на во дах (АСВОД) Ан вар ІГАМ-

БЕР ДЫ ЕЎ. — Пры чым сыг раў сваю ро лю 

ана маль на спя кот ны пе ры яд — за ты дзень 

у кра і не па та ну ла 46 ча ла век. Вы ра та ваць 

уда ло ся 19.

Най час цей пры чы най гі бе лі дзя цей ста-

но віц ца ня дбай насць да рос лых. На во зе ры 

Ка та шы пад Коб ры нам па та нуў шас ці га до вы 

хлоп чык. Ку пац ца ён пай шоў у су пра ва джэн-

ні ай чы ма і двух га до вай сяст ры. Муж чы на ў 

пэў ны момант стра ціў яго з по ля зро ку, хлоп-

чык зай шоў у ча рот і па та нуў «на роў ным 

мес цы». Гэ так жа за гі нуў пя ці га до вы ма лы 

на са жал цы ў Мі ка шэ віц кім ра ё не. У Ма гі лёў-

скай воб лас ці двое бра тоў 6 і 11 га доў ка та-

лі ся на ро ва ры. Ма лод шы па ды шоў да ва ды 

і па сліз нуў ся на бе тон ным па крыц ці, ста рэй-

шы кі нуў ся на да па мо гу. У вы ні ку абод вы 

хлоп чы кі па та ну лі ў 3,5-мет ро вай яме.

Вы пад каў, ка лі дзе ці гі нуць з-за не да-

гля ду баць коў і да рос лых, вель мі шмат. 

Та му спе цы я ліс ты ра яць вы бі раць толь-

кі ар га ні за ва ныя мес цы для ку пан ня, не 

вы пус каць з по ля зро ку дзя цей, а ма лых, 

якія не ўме юць пла ваць, тры маць у ва дзе 

за ру ку. А так са ма па мя таць, да якіх тра-

ге дый мо жа пры вес ці ўжы ван не ал ка го-

лю пад час ад па чын ку на ва да ёмах.

Так са ма спе цы я ліс ты на гад ва юць пра не-

аб ход насць вы ка рыс тання вы ра та валь ных 

ка мі зэлек пад час зна хо джан ня ў лод ках, 

ях тах і ін шых пла валь ных срод ках. І пры-

вод зяць прык лад, ка лі на во зе ры На рач пе-

ра ку лі ла ся ях та з гру пай кі тай скіх ту рыс таў. 

Усіх іх уда ло ся вы ра та ваць, бо яны бы лі ў 

ка мі зэль ках. А вось па жы лой па ры, якая 

ад зна ча ла дзень на ра джэн ня ў лод цы на 

тым жа во зе ры, вы жыць не ўда ло ся — вы ра-

та валь ныя ка мі зэль кі зна хо дзі лі ся ў лод цы, 

а на дзець іх лю дзі не па жа да лі. На вы каў 

муж чы ны не ха пі ла, каб вы ра та ваць сваю 

спа да рож ні цу, і на глы бі ні шасці мет раў 

абод ва за гі ну лі.

Раў на душ ша да рос лых так са ма час та 

ста но віц ца пры чы най гі бе лі.

— У Бя рэ зін скім ра ё не школь нік упаў з 

тар зан кі. По бач ся дзеў ры бак з ву дач кай 

і на ват не зва рух нуў ся з мес ца. Ска заў, 

што сам не ўмее пла ваць. А дзі ця па та ну-

ла ка ля бе ра га, да стат ко ва бы ло зра біць 

не каль кі кро каў ці пра цяг нуць ву ду. Ну 

як так мож на? — здзіў ля ец ца стар шы ня 

АСВО Да.

Ня рэд ка бра ва да аба роч ва ец ца тра ге ды-

яй і для дзя цей, і для да рос лых.

— Ска чуць у ва ду, ны ра юць, у вы ні ку 

ла ма юць па зван кі, атрым лі ва юць ін шыя ві-

ды траў маў, — ка жа Ан вар Ігам бер ды еў. — 

Дарос лыя са дзяць дзя цей, якія не ўме юць 

пла ваць, на спі ну і пе ра плы ва юць ра ку. Па-

чы на юць та нуць і аказ ваюц ца пе рад вы ба-

рам: ка го вы ра тоў ваць — ся бе ці дзі ця?

Ле там уз рас тае коль касць траў маў шый-

на га ад дзе ла па зва ноч ні ка.

— За раз трэць па цы ен таў у рэ ані ма цыі 

РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі — са спі-

наль ны мі траў ма мі, — пра цяг вае га лоў ны 

спе цы я ліст упраў лен ня ар га ні за цыі ме-

ды цын скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Сяр гей АЎ ДЗЕЙ.

Спра ва ў тым, што па цы ент амаль не 

ад наў ля ец ца пас ля пе ра ло му шый на га ад-

дзе ла па зва ноч ні ка, асаб лі ва ка лі ад бы ло ся 

па шко джан не спін но га моз гу. І са зда ро ва-

га ча ла ве ка пе ра тва ра ец ца ў ін ва лі да на 

ка ляс цы.

— Ча ла век у ста не ал ка голь на га ап'я-

нен ня не адэ кват на ацэнь вае сі ту а цыю, 

і час та та кія траў мы атрым лі ва юць п'я ныя 

ныр цы, — рас каз вае вя ду чы на ву ко вы су-

пра цоў нік не ўра ла гіч на га ад дзе ла РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі, кан ды дат ме-

ды цын скіх на вук Глеб ЗА БРО ДЗЕЦ. — 

Та кі ча ла век не кант ра люе ся бе, што пры-

во дзіць і да цеп ла вых і со неч ных уда раў. 

На ступ ствы не та кія страш ныя, ад нак і гэ та 

вя дзе да шпі та лі за цыі.

Трэ ба па мя таць, што ў ана маль ную спя ко-

ту, а та кой для Бе ла ру сі з'яў ля ец ца на двор'е 

з тэм пе ра ту рай 30 гра ду саў і вы шэй, наш 

ар га нізм зна хо дзіц ца пад асаб лі вай на груз-

кай. Усе ор га ны пра цу юць з на пру жан нем, 

асаб лі ва сар дэч на-са су дзіс тая сіс тэ ма.

— Ужы ван не вад ка сці — най леп шая пра-

фі лак ты ка. Зда ец ца, што ха лод ны ал ка голь 

па ляп шае наш стан. Ад нак гэ та вя лі кая па-

мыл ка. Ал ка голь уз мац няе сма гу і па гар шае 

стан ар га ніз ма, — па пя рэдж вае на мес нік 

га лоў на га ўра ча Га рад ско га клі ніч на-

га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра Жанна 

ІСТОМІ НА.

Асабліва экс перт не ра іць ужы ваць ал-

ка голь у дзён ныя га дзі ны. Па маг чы мас ці 

зна хо дзіц ца ў па мяш кан ні, дзе ёсць кан ды-

цы я не ры ці све жыя па то кі па вет ра. А на та-

ляць сма гу ўсё ж лепш за ўсё ва дой.

Але на КРА ВЕЦ.

Да та 22 чэр ве ня для Брэс та 

асаб лі вая. У гэ ты дзень ус-

па мі на юць аба рон цаў крэ пас-

ці і ўсіх лю дзей, якія лет нім 

вы хад ным днём пра чну лі ся 

не пад спе вы пту шак, а пад 

пя кель ны свіст і за вы ван не 

сна ра даў. І ўжо больш за 

паў ве ка пе рад сві тан нем у 

крэ пасць пры хо дзяць но выя 

па ка лен ні брас таў чан, шмат-

лі кія гос ці, каб пры га даць тыя 

даў нія па дзеі, ад даць даніну 

пашаны ге ро ям.

А на пя рэ дад ні га ра джа не 

збі ра юц ца на пе ша ход най ву лі-

цы Са вец кай, дзе ад наў ля ец ца 

апош ні мір ны ве чар. У го рад на 

гэ тыя дні пры яз джа юць дзя сят кі 

рэ кан струк та раў з роз ных кра ін. 

Ра зам з брэсц кі мі ўдзель ні ка мі 

ва ен на-гіс та рыч ных клу баў яны 

пра водзяць дэ фі ле па Са вец кай 

ву лі цы ва ўбо рах да ва ен на га ўзо-

ру, пра хо дзяць мар шам па ву лі цах 

Го га ля і Зу ба чо ва.

Ат мас фе ру са ра ка вых ства рае 

га рад скі ду ха вы ар кестр. Сваю 

рэт ра-пра гра му му зы кан ты на-

зва лі «Брэст да ва ен ны». Кан цэрт 

пра цяг не ан самбль «Ра мон кі» га-

рад ско га цэнт ра куль ту ры. Тым 

ча сам ка ля вы ста вач най за лы 

аб лас ны края знаў чы му зей раз-

гор не экс па зі цыю «Мы для Пе ра-

мо гі ні чо га не па шка ду ем», а му-

зей гіс то рыі го ра да пад рых та ваў 

фо тада ку мен таль ную вы стаў ку 

«Брэст гіс та рыч ны».

Гэ тым ра зам ме ра пры ем ствы 

«да ва ен на га дня» не аб ме жа ва-

ныя ву лі ца мі Са вец кай, Го га ля, 

Зу ба чо ва. Бы лы Ар мей скі клуб 

на тэ ры то рыі крэ пас ці ста не мес-

цам пра вя дзен ня спек так ля «Пай-

сці і не вяр нуц ца». У па ра ха вым 

скле пе Коб рын ска га ўма ца ван ня 

са праў ды быў сал дац кі клуб аж 

да ле та 1941 го да. Тут пра хо дзі лі 

кан цэр ты і па ста ноў кі, ку ды збі-

ра лі ся бай цы. Клуб, не су мнен на, 

на вед ва лі і тыя, хто быў за бі ты, 

узя ты ў па лон, муж на аба ра няў ся 

ў пер шы дзень на шэс ця во ра га.

Спек такль у тэ ат ры ад на ві лі 

ня даў на пас ля ча ты рох га до ва га 

пе ра пын ку. Яго прэм' е ра ад бы-

ла ся ў 2012 го дзе. За раз па каз 

пры мер ка ва лі да 95-год дзя Ва сі ля 

Бы ка ва. У дзень на ра джэн ня пісь-

мен ні ка, 19 чэр ве ня, спек такль 

ад быў ся ў вя лі кай за ле тэ ат ра, 

а 21 чэр ве ня па каз за пла на ва ны 

ў ар мей скім клу бе. Па вод ле вы-

каз ван ня рэ жы сё ра-па ста ноў шчы-

ка Ва лян ці ны Яна вец, пля цоў ка 

па суе да ат мас фе ры спек так ля. 

Ас ке тызм па мяш кан ня, пра ха ло-

да па ра ха во га скле па да па мо гуць 

ад чуць скла да насць і дра ма тызм 

сі ту а цыі. Па дзеі ад бы ва юц ца зі-

мой 1942 го да пад час цяж кіх ба ёў 

за Ста лін град. Та му вар та па гля-

дзець «Пай сці і не вяр нуц ца» ме-

на ві та ў ар мей скім клу бе. Трэба 

ска заць, што на зва ная па ста ноў-

ка — не пер шая куль тур ная ак цыя 

ў крэ пас ці на пя рэ дад ні 22 чэр ве ня. 

На прык лад, у 2008 го дзе ў дзве 

га дзі ны но чы па ча ла ся прэм' е ра 

філь ма «Брэсц кая крэ пасць» Іга ра 

Уголь ні ка ва. Па сі ле эма цый на га 

ўздзе ян ня тую прэм' е ру цяж ка па-

раў наць з не чым ін шым...

А за раз спек такль пач нец ца 

а шос тай га дзі не ве ча ра. Праз 

га дзі ну, роў на ў сем, ка ля пом ні-

ка вар та вым мя жы прой дзе па-

тры я тыч ная ак цыя «Ба я вы раз лік» 

у па мяць аб сал да тах і афі цэ рах 

па меж ных за стаў, якія за гі ну лі 

22 чэр ве ня. Яны, як і аба рон цы 

крэ пас ці, пры ма лі пер шыя, са мыя 

цяж кія баі. У іх быў за гад — не 

са сту паць ні пя дзі зям лі. І яны не 

са сту па лі, па куль жы лі. Іх подз віг 

не за бы ты. Та му ўжо трэ ці год у 

крэ пасць пры яз джа юць кур сан ты 

Ін сты ту та па гра ніч най служ бы, 

каб ка ля Ця рэс паль скіх ва рот па-

ка заць ба я вы раз лік — па меж ны 

ры ту ал, які пра во дзіц ца пры за-

ступ лен ні вай скоў цаў на служ бу 

па ахо ве Дзяр жаў най мя жы на 

кож най за ста ве роў на ў 19 га дзін. 

Толь кі на сім ва ліч ным ба я вым раз-

лі ку кур сан ты тры ма юць парт рэ ты 

вар та вых мя жы, якія за гі ну лі ў пер-

шыя дні вай ны. Яны ні бы зноў за-

сту па юць на служ бу... на веч на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не бяс печ нае ле таНе бяс печ нае ле та

Ва да за бі рае п'я ных
Боль шасць з тых, хто па та нуў сё ле та, бы лі пад гра ду сам, 
ах вя ра мі бес кла пот нас ці нецвярозых баць коў ста лі і дзе ці

У Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным му зеі гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай-

ны прай шло ўзна га ро-

джан не пе ра мож цаў і 

фі на ліс таў кон кур су «Фран-

та вы аль бом», пры све ча на га 

75-й га да ві не вы зва лен ня Бе-

ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў.

З усіх кут коў Бе ла ру сі лю дзі 

да сы ла лі твор чыя ра бо ты, якія 

аздаб ля лі фо та здым ка мі з ся-

мей ных аль бо маў. Кон курс пра-

во дзіў ся ў рамках рэс пуб лі кан скай 

ак цыі «Бе ла русь па мя тае» і быў 

ар га ні за ва ны Бе ла рус кім тэ ле-

граф ным агенц твам, рэ дак цы яй 

га зе ты «7 дней» су мес на з Мі ніс-

тэр ствам аду ка цыі Бе ла ру сі, На-

цы я наль ным цэнт рам мас тац кай 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі і кам-

па ні яй «Гейм Стрым». «Ка лі мы 

ка жам пра па тры я тызм, заў сё ды 

ад зна ча ем, што па чы наць трэ ба 

з ся бе — а зна чыць, па мя таць на-

шых прод каў, ве даць, як яны жы-

лі. Дзя ку ю чы та кім пра ек там мы 

ра зу ме ем ро лю кож на га з нас у 

агуль най кар ці не све ту і тое, як 

важ на за ха ваць мір», — за ўва жы-

ла пер шы на мес нік мі ніст ра аду-

ка цыі Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА.

На кон курс прый шло 900 гіс то-

рый. Ся род аў та раў ра бот — лю дзі 

роз ных уз рос таў і пра фе сій, шмат 

ма ла дых да след чы каў. І ка лі ра-

ней на па доб ныя кон кур сы лю дзі 

ў асноў ным да сы ла лі ўспа мі ны, за-

пі са ныя ад свед каў і ўдзель ні каў 

ва ен ных па дзей, то сё ле та «Фран-

та вы аль бом» па паў ня ўся ін фар-

ма цы яй, ад шу ка най у ар хі вах ма-

ла ды мі людзь мі, якія спра ба ва лі 

больш да ве дац ца пра ва ен ны лёс 

сва іх род ных.

Свят ла на ПА ЛУ ПА НА рас ка за-

ла, ча му вы ра шы ла ўдзель ні чаць 

у кон кур се: «Па-пер шае, я ўнуч ка 

двух дзя доў, якія ва я ва лі. Адзін 

быў пар ты за нам, дру гі — во і нам 

Чыр во най Ар міі. Па-дру гое, я ма-

ці цу доў на га дзі ця ці і ўпэў не на, 

што но выя па ка лен ні па він ны па-

мя таць ге ро яў вай ны. Па-трэ цяе, 

я на стаў нік, і гэ та мой аба вя зак — 

рас каз ваць пра вай ну. Заў сё ды 

хва лю ю ся, на ват ча сам пла чу, 

ка лі та кая тэ ма ты ка вы ха ваў чых 

ме ра пры ем стваў. І ба чу, на коль кі 

гэ та важ на для дзя цей: яны да вед-

ва юц ца, што на ро дам быў здзейс-

не ны вя лі кі подз віг пад час вай ны 

і што трэ ба бе раг чы тое мір нае 

не ба, якое нам пе рад алі». Да рэ чы, 

Свят ла на Ге на дзьеў на да сла ла на 

кон курс дзве ра бо ты — улас ную і 

пад рых та ва ную ра зам з вуч ня мі.

Адзін з най леп шых пра ек таў на 

кон курс прый шоў ад на стаў ні цы 

з Асі по віц ка га ра ё на Люд мі лы 

БАС КА ВАЙ. Сваю ра бо ту яна 

афор мі ла як раз мо ву з баць кам: 

«Мой та та — ве тэ ран вай ны. Я за-

хоў ваю яго ор дэ ны і ме да лі. Пай-

шоў на фронт доб ра ах вот ні кам (ён 

з двац цаць чац вёр та га го да, та му 

яго не пры зы ва лі). Са мной яго ня-

ма ўжо больш за со рак га доў. Чым 

да лей ідзе час, тым больш су мую, 

усё не ха пае яго. Праз кон курс я 

ха це ла па ка заць, на коль кі ён мне 

да ра гі, і па дзя ка ваць яму і ін шым за 

тое, што па да ры лі нам жыц цё».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЗА ГА ДЗІ НУ ДА ВАЙ НЫ
У Брэс це пра хо дзяць ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя 

Дню ўсе на род най па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най вай ны

900 СТА РО НАК 
НЕЗАБЫЎНАГА

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае


