
Мой баць ка Юрый Фі-

ла рэ та віч Кі рэ еў на ра-

дзіў ся ў па чат ку мі ну-

ла га ста год дзя — у лю-

тым 1908-га, па спя хо ва 

скон чыў шко лу. У ін-

сты тут, праў да, па сту-

піць не змог, бо ў той 

пе ры яд (аб ім згад вае 

А. Са лжа ні цын у да-

сле да ван ні «Дзвес це 

га доў ра зам») на ву чо-

бу пры ма лі дзя цей ра-

бо чых і ся лян, а та та 

быў сы нам бух гал та ра 

і хат няй гас па ды ні. Да 

та го ж з яў рэ яў...

Зрэш ты, ві даць, праў ду 

ка жуць, што ча сам не бы-

ло б і шчас ця, ды ня шчас це 

пад маг ло: у час ву чо бы на 

аг ра ме лі я ра цый ных кур сах 

та та па зна ё міў ся з ма май, 

ажа ніў ся... Пад час служ бы 

ў вой ску скон чыў так зва ны 

ШМАС (шко лу ма лод шых 

авія цый ных спе цы я ліс таў), 

дэ ма бі лі за ваў ся ў зван ні 

стар шы ны. Да вай ны пра-

ца ваў па спе цы яль нас ці, га да ваў дзя-

цей — мя не і сяст ру...

Ле там 1941-га та ту пры зва лі ў дзе-

ю чую ар мію. Слу жыць яму да вя ло ся ў 

авія цыі — вес ці ў тым лі ку па вет ра ную 

раз вед ку за лі ні яй фрон ту, а гэ та зна-

чыць, фа та гра фа ваць най больш важ-

ныя ва ен ныя аб' ек ты, раз мя шчэн ні тэх-

ні кі і ня мец кіх сіл. Пад час гэ тых здым каў 

наш са ма лёт-раз вед чык амаль заў сё ды 

трап ляў пад шкваль ны ва ро жы аб стрэл, 

але вы кон ваў па стаў ле ныя ба я выя за-

да чы...

Мой та та меў уз на га ро ды, дай-

шоў да Бер лі на. І ўжо там зды-

маў сяб роў-та ва ры шаў — пе ра-

можцаў.

...Да сы лаю не каль кі здым каў з 

тых, што за ха ва лі ся ў на шым ся-

мей ным ар хі ве. Маг чы ма, нех та з 

жы ха роў Бе ла ру сі па знае на іх ся-

бе аль бо сва іх род ных і ўспом ніць 

шчас лі вы май 1945-га.

Ва ле рый Юр' е віч Кі рэ еў, 

сын сал да та.

г. Маск ва.
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Та ва рыст ва ра та ван-

ня на ва дзе раз гар ну ла ў 

цэнт раль ным рэ гі ё не дзей-

насць 7 стан цый і 28 па стоў. 

Мі ні мум адзін пост іс нуе ў 

кож ным ра ё не. А вось стан-

цыі скан цэнт ра ва ны ў най-

больш па пу ляр ных ся род 

ад па чы валь ні каў мес цах. 

Гэта во зе ры Мяст ра і На-

рач, што на Мя дзель шчы-

не, га рад скі пляж на ра цэ 

Бе ра зі на ў Ба ры са ве, на 

Ві лей скім і Сма ля віц кім ва-

да схо ві шчах.

— Сі ту а цыя з лет нім ад-

па чын кам склад ва ец ца так, 

што пе ра важ ная боль шасць 

лю дзей за ста нец ца гэ тым 

ле там у Бе ла ру сі, бу дзе 

ба віць час на на шых рэ ках 

і азё рах, — праг на зуе Сяр-

гей Па тры ке еў. — Та му мы 

про сім вы бі раць для гэ та га 

мес цы, якія ад мыс ло ва пад-

рых та ва ны і дзе дзя жу раць 

на шы ра та валь ні кі. За апош-

нія во сем га доў не бы ло ні-

вод на га вы пад ку ўтап лен ня 

ў та кіх зо нах ад па чын ку.

Ле тась за ўвесь год у 

Мін скай воб лас ці па та ну ла 

65 ча ла век, пры чым 40 % 

з іх — пад час ку пан ня. Сё-

ле та ва да за бра ла дзе сяць 

жыц цяў, хоць ку паль ны се-

зон па куль не стар та ваў.

— Шэсць ча ла век бы-

лі зной дзе ны ў ва дзе без 

пры кмет гвал тоў най смер-

ці, пяць з іх не за доў га да 

гі бе лі ўжы ва лі спірт ное. Па-

ка заль на, што год ад го ду 

пры клад на 70 % па та ну лых 

зна хо дзіц ца пе рад смер цю ў 

не цвя ро зым ста не, — заўва-

жае Сяр гей Па тры ке еў.

А вось па кра і не з па чат ку 

го да ўтап лен не ста ла пры-

чы най смер ці 87 ча ла век. 

Дзя цей у гэ тым мар ты ра-

ло гу ня ма. Ле тась жа ліч бы 

бы лі ін шыя — 90 за гі ну лых, 

ся род якіх 10 дзя цей. Ва да-

ла зы за пяць ме ся цаў вы ра-

та ва лі 35 ча ла век, у тым лі ку 

7 не паў на лет ніх.

— Сё ле та за рэ гіст ра ва-

ны па куль толь кі адзін ня-

шчас ны вы па дак, звя за ны 

з ку пан нем, — ад зна чыў 

вы ка наў ца аба вяз каў на-

чаль ні ка ад дзе ла рэс-

пуб лі кан скай ва да лаз на-

вы ра та валь най служ бы 

Та ва рыст ва ра та ван ня на 

ва дзе Алег БА РАЗНА. — 

Ад быў ся ён 26 кра са-

віка, яшчэ да афі цый на га 

адкрыцця ку паль на га се-

зона, у Гро дзен скай воб лас ці. 

Сталы нецвярозы ча ла-

век вы ра шыў па ку пац ца 

і патануў.

Ка лі ж пра ана лі за ваць 

аб ста ві ны гі бе лі лю дзей, то 

сум нае лі дар ства тут ма юць 

па дзен ні ў ва ду (за гі ну лі 

49 ча ла век), сё ле та па час-

ці лі ся вы пад кі гі бе лі ў да-

маш ніх ван нах — па та ну ла 

ўжо вась мё ра. Та му ка лі вы 

ад чу ва е це ся бе бла га — не 

лезь це ў ва ду, няхай са бе 

і до ма.

У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца 

ка ля 20 ты сяч азёр і рэк. 

«Пры крыць» іх усе ва да-

ла за мі фі зіч на не маг чы ма. 

Тым больш што ў ар се на-

ле Та ва рыст ва ра та ван ня 

на ва дзе па ўсёй кра і не — 

66 стан цый і 147 вы ра та-

валь ных па стоў, у тым лі ку 

се зон ных.

— Яны раз ме шча ны 

на тых пля жах, дзе збі ра-

ец ца най боль шая коль-

касць лю дзей. Але трэ ба 

ра зу мець, што ме на ві та 

ад ва шых па во дзін за-

ле жыць ва ша жыццё. 

Пад час ад па чын ку піль на 

са чы це за ма лы мі. Дзе ці 

час та не ра зу ме юць сту-

пень па гро зы, якую мо жа 

нес ці ва да, для іх гэ та як 

гульня. Для баць коў пас-

ля — най вя лік шае го ра.

Ад па чы нак на ва дзе — 

гэ та не толь кі ку пан ні, але і 

па да рож жы па аква то рыі на 

лод ках, ка та ма ра нах. Як ад-

зна чае на чаль нік Дзяр жаў-

най ін спек цыі па ма ла мер-

ных суд нах Міністэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы-

ях Бе ла ру сі Мі ха іл ЧА ШУН, 

з ця гам ча су коль касць ня-

шчас ных вы пад каў, звя за-

ных з «ма лым фло там», 

ска ра ча ец ца.

— У 2000 го дзе ў нас 

бы ло за рэ гіст ра ва на ка-

ля пяці ты сяч суд наў, пры 

іх вы ка ры стан ні за гі ну ла 

126 ча ла век. За двац цаць 

га доў парк раз рос ся шмат-

кроць — за раз у нас на ўлі-

ку 330 ты сяч суд наў. А вось 

коль касць ня шчас ных вы-

пад каў ска ра ці ла ся знач на. 

Ле тась іх бы ло толь кі шэсць. 

На жаль, гэ ты год бу дзе 

ста яць аса бня ком — сё ле-

та так і не сфар мі ра ва ла ся 

ле дзя ное по кры ва, ад ча го 

лік за гі ну лых быў ад кры ты 

яшчэ ў ся рэ дзі не сту дзе ня, 

калі трое жы ха роў Верх ня-

дзвін ска ад пра ві лі ся па ры-

ба чыць з не вя лі кай «ка зан-

кі» на Асвей скім во зе ры. 

Вы ра та валь ныя ка мі зэль кі 

апра наць не сталі, прос та 

па кла лі іх на дно. Пас ля 

та го як лод ка ады шла ад 

бе ра га, ус чаў ся ве цер. Ён 

спра ва ка ваў вя лі кую хва лю, 

якая і пе ра ку лі ла суд на. Усе 

трое апы ну лі ся ў ле дзя ной 

ва дзе. Адзін з іх пай шоў на 

дно ад ра зу, дру гі кры ху ча су 

тры маў ся за плас ты ка вую 

ка ніст ру... Вы ра та ваць уда-

ло ся толь кі ад на го ры ба ка.

20 сту дзе ня, ка лі по-

шу кі на Асвей скім во зе ры 

яшчэ пра цяг ва лі ся, прый-

шло па ве дам лен не, што на 

яго аква то рыі пе ра ку лі ла ся 

яшчэ ад на лод ка. У ёй бы лі 

два ча ла ве кі — 28-га до вы 

мі лі цы я нер і 33-га до вы хі-

рург. На жаль, у вет ра нае 

на двор'е ў не вя лі кай лод-

кі прос та не бы ло шан цаў 

уста яць, а ад лег ласць больш 

чым у кі ла метр ад бе ра га не 

па кі да ла шан цаў вы брац ца. 

Су пра цоў ні кі Та ва рыст ва 

ра та ван ня на ва дзе па да-

спе лі ад ра зу ж, ад нак да та-

го ча су адзін з ры ба коў ужо 

сха ваў ся пад ва дой... Дру гі 

дзякуючы ка мі зэль цы тры-

маў ся на плаве, ад нак што 

та кое сту дзень ская тэм пе-

ра ту ра ва ды? Лі та раль на 

15—20 хві лін — і проста 

несу мя шчаль нае з жыц цём 

пе ра аха ло джан не.

— Мы су ты ка лі ся з тым, 

што ча сам лю дзі на бы ва юць 

не ка мі зэль кі, а му ля жы-на-

кід кі, каб па ка зацца пе рад 

ін спек та рам. Але ў ва дзе та-

кая на кід ка не да па мо жа, — 

ка жа Мі ха іл Ча шун.

У мі ну лыя вы хад ныя ад-

крыў ся на ві га цый ны се зон. 

Праз гэ та на тэ ры та ры яль-

ных участ ках Дзяр жаў най 

ін спек цыі па ма ла мер ных 

суд нах ня рэд ка ўзні ка юць 

вя лі кія чэр гі — лю дзі спя-

ша юц ца выканаць па трэб-

ныя ад мі ніст ра цый ныя пра-

цэ ду ры і прай сці тэх ніч нае 

асвед чан не.

— Тэр мі ны яго, а так-

са ма вы да ча па свед чан-

няў сё ле та па доў жа на да 

31 ліпеня. Адпа вед ную па-

ста но ву 20 мая пры няў Са-

вет Мініст раў. Та му про сім 

усіх не ства раць за ліш ня га 

ажы я та жу, — па ра іў Мі ха іл 

Ча шун.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ка лі ва да — бя да
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Пра не аб ход насць тры маць 

бяс печ ную дыс тан цыю, па-

збя гаць за ліш ніх кан так таў 

ця пер га во рыц ца шмат. Ды 

і ро біц ца мно гае. 

У асаб лі вай са цы яль най аба-

ро не ма юць па трэ бу лю дзі, аб ця-

жа ра ныя хра ніч ны мі за хвор ван-

ня мі, адзі но кія, са ста рэ лыя пен-

сі я не ры. Ім усім, пры чым до сыць 

на стой лі ва, ра яць аб мя жоў вац-

ца пра сто рай сва ёй ква тэ ры ці 

ха ты. Яны, мо жа, і ра ды б, але 

ж ні дзе не дзе неш ся — трэ ба 

ха дзіць у кра мы, куп ляць ле кі, 

пла ціць за ка му наль ныя па слу гі, 

тэ ле фон, ін тэр нэт...

Мяс цо выя ўла ды, ад дзе лы са-

цы яль на га за бес пя чэн ня, ва лан-

цё ры, сва я кі і прос та лю дзі не раў-

на душ ныя ад гу ка юц ца на прось бы 

аб да па мо зе, пра яў ля юць кло пат... 

Ад нак, на мой по гляд, яго мож на 

зра біць больш дзейс ным і пры гэ-

тым — знач на спрас ціць.

Што я маю на ўва зе?

Тыя, хто атрым лі вае пен сіі не 

на бан каў скія карт кі, а ў паш то-

вых ад дзя лен нях, ма юць ба га ты 

до свед шмат люд на га ча кан ня. 

Без яго, як пра ві ла, не абы хо-

дзіц ца і апла та ўжо зга да ных ка-

му наль ных па слуг, тэ ле фо наў, 

ін тэр нэ ту...

А між тым служ бы ЖКГ маг лі 

б вы зна чыць ся рэд нія што ме сяч-

ныя пла ця жы па асоб ных ква тэ-

рах (рас ход цяп ла, ва ды і элект-

рыч нас ці мож на ўдак лад ніць 

тэ ле фон ны мі зван ка мі) і з пісь-

мо ва га да зво лу ква тэ раздым-

шчы каў — ула даль ні каў жыл ля 

прад ста віць гэ тыя звест кі служ-

бам, якія на ліч ва юць пен сіі.

Та кім чы нам гро шы маг лі б 

аў та ма тыч на пе ра ліч вац ца ад-

ра са там, а лю дзям у вы ні ку 

не трэ ба бы ло б нер ва вац ца ў 

шмат люд ных чэр гах ці аб ця-

жар ваць сва і мі прось ба мі ін шых 

(доб ра, ка лі ёсць ка го).

Ду маю, што гэт кі ж спо саб 

апла ты ка му наль ных па слуг 

мож на рас паў сю дзіць і на тых, 

хто атрым лі вае зар пла ту, на ват 

на тых, хто мае так зва ныя воль-

ныя ці ліш нія гро шы. А што — 

пе ра лі чыў су му на тры-пяць 

ме ся цаў на пе рад, і ні я кіх та бе 

тур бот. У паш то вую скрын ку ра-

зам са звы чай най «жы роў кай» 

прый дзе спра ва зда ча пра твой 

аса біс ты ба ланс.

...Лю дзі ма ла дзей шыя мо гуць 

мне за пя рэ чыць: маў ляў, на вош-

та ага род га ра дзіць, ка лі за ка-

му наль ныя па слу гі так прос та 

раз лі чыц ца са свай го хат ня га 

кам п'ю та ра? На што ста рэй шыя 

ім ад ка жуць, што сён ня да лё ка 

не ў кож на га пен сі я не ра ёсць 

той кам п'ю тар і да лё ка не кож-

ны ўмее ім ка рыс тац ца.

Ра зу мею: рэа лі за цыя ма ёй 

пра па но вы за па тра буе пэў най 

пе ра бу до вы, у не ка га з ра бот-

ні каў з'я вяц ца но выя аба вяз кі, 

за іх, ві да воч на, да вя дзец ца 

да плач ваць... Але гуль ня бу дзе 

вар тая све чак, бо мы змо жам 

па збег нуць шмат люд ных зму-

ша ных зно сін.

...Знач на скла да ней — зноў 

жа на мой по гляд — пе ра ліч-

ваць ней кую аван са вую су му, 

за во дзіць аса біс тыя ра хун кі ў 

кра мах, па слу га мі якіх увесь 

час ка рыс та юц ца тыя ж пен сі-

я не ры. Але зга дзі це ся, што пры 

жа дан ні на ват гэ та маг чы ма! Та-

ды і ганд лю ста не знач на пра-

сцей асвой ваць ме тад да стаў кі 

та ва раў не па срэд на па куп ні ку, 

і ва лан цё рам (ці тым, хто іх за-

мя шчае)...

Та кую ж сіс тэ му апла ты мож-

на пра ду маць і ў ап тэ ках.

Зго дзен: гэ та ня звык ла і ка-

мусь ці больш кла пот на, але ж 

га лоў ная мэ та бу дзе да сяг ну та. 

Мы ўвя дзём у дзе ян не ка лек-

тыў ную ан ты ві рус ную аба ро ну, 

дзейс ны дзяр жаў ны кло пат пра 

тых, хто ча кае што дзён най да-

па мо гі.

Дэ та лі за ваць, ці «аб ліч ба-

ваць», сут насць ма ёй пра па но-

вы лёг ка мо гуць пра гра міс ты. 

Усё бу дзе кант ра ля вац ца і вы-

ра шац ца апе ра тыў на. Вы га да — 

усе агуль ная. Дык ча му б нам не 

стаць іні цы я та ра мі, пер ша пра-

ход ца мі? А пас ля доў ні кі, ду маю, 

аба вяз ко ва бу дуць.

Ізя слаў Кат ля роў,

г. Свет ла горск.

5 мая 1945 го да. Баць ка ў дру гім ра дзе зні зу, край ні 
зле ва, з фо та апа ра там на гру дзях.
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ПЛА ЦІЦЬ БЫ РА ДЫ...
Але як?

Бы ла вай наБы ла вай на

Яны дай шлі да Бер лі на
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