
УСМЕШ КА 
Ў ПА ДА РУ НАК

«Ма ма, што ты хо чаш, каб я та бе па-

да ры ла на 8 Са ка ві ка?» — пай шла дня мі 

ў раз вед ку ста рэй шая дач ка. І я рап тоў-

на «за віс ла» ні бы ста ры кам п'ю тар: ча го 

вар та ча каць ад дзяў чын кі, якой ня ма 

яшчэ і 10 га доў? Між во лі пры га да ла бе-

ла рус кіх КВЗшні каў: «Доў га ду маў, што 

па да рыць. Гро шы — ба наль на, ка се ту з 

які мі-не будзь за пі са мі ха ро шы мі — до ра-

га, рэч, зроб ле ную сва і мі ру ка мі, — дык 

вам ужо ін шыя па да ры лі. Та му па да ру 

гэ ту паш тоў ку...» Не, па праў дзе я ве-

даю, што дач ка ў твор чым па за школь-

ным гурт ку ро біць тэ ма тыч ную вы шыў ку 

стуж ка мі, і аба вяз ко ва па ра ду ю ся і ўхва-

лю вы нік, ня гле дзя чы на роў насць швоў 

і спа лу чаль насць ко ле раў, бо па да ру нак 

каш тоў ны ўжо тым, коль кі ча су і вы-

сіл каў ма лая ў яго ўкла ла, і ўсё гэ та — 

спе цыяль на для мя не. Але гэ та па куль 

сак рэт і сюр прыз, а ад каз ваць штось ці 

трэ ба ўжо ця пер. Та му шчы ра пры зна-

ла ся, што най леп шым па да рун кам для 

мя не ста не да вер, ка лі мы бу дзем чуць і 

не пад ман ваць ад на ад ну. Дач ка аза да-

чы ла ся і абя ца ла па ста рац ца — ужо ня-

бла га, я лі чу.

Уве ча ры пры гад ва лі ўжо з ма ёй ма-

май, як пра хо дзі ла 8 Са ка ві ка «-нац-

цаць» га доў та му. У біб лі я тэ цы, дзе 

ма ма пра ца ва ла, дак лад на пом ню, 

як ня ўрымс лі выя дзяў ча ты з аба не мен-

та і чы таль най за лы аба вяз ко ва рых та-

ва лі му зыч на-гу ма рыс тыч ны ка пус нік, 

дзе жан чы ны він ша ва лі жан чын з жа но-

чым свя там, а по тым гэ так жа з ду шой 

ла дзі лі са лод кі стол.

У сад ку і шко ле пры клад на па той жа 

схе ме пра хо дзі лі тэ ма тыч ныя ра ніш ні кі — 

і мне ча сам зда ец ца, што на ват праз 

па ка лен не іх нія сцэ на рыі амаль не змя-

ні лі ся. А по тым мы ўру ча лі ма мам тыя 

са мыя рэ чы, зроб ле ныя сва і мі ру ка мі. 

Уліч ва ю чы, што ў сям'і бы ло трое дзяў-

чат, чым мы толь кі не за да ры лі ма му за 

гэ тыя га ды: спа чат ку яна скла дзі ра ва ла 

ў асоб ную па пку ма люн кі, дзе ю чыя ге роі 

якіх ад да ле на на гад ва лі прын цаў і прын-

цэс і бы лі пад пі са ныя кры вы мі лі та ра мі, 

каб ні хто не пе ра блы таў; по тым паш тоў-

кі — май стэр ства ачу ме лых ру чак, клею, 

фар баў і алоў каў; по тым — скла да ныя 

вы ра за ныя кан струк цыі, якія сён ня на-

зва лі б 3D, яшчэ паз ней — скла дзе ныя з 

ка вал каў фа та гра фій, бы ла на ват вель мі 

рэд кая — з му зы кай. На ту раль на, бы лі 

і аб гор ну тыя ліс та мі са сшыт каў кво лыя 

га лін кі мі мо зы, якая на пост са вец кай 

пра сто ры ста ла ці не пер шым сім ва лам 

жа но ча га дня. Асоб на вар та зга даць 

пле це ныя з бі се ру ўпры га жэн ні — бран-

за ле ты, ка ра лі, пярс цён кі (каб зра зу мець 

усю глы бі ню і паў на ту ма мі най ра дас ці 

ад гэ тых па да рун каў, трэ ба ве даць, што 

для пля цен ня бі жу тэ рыі мы рас пус ці лі на 

ніт кі ма мі на ж, пры ве зе ная з Бал га рыі, 

шы коў нае бі сер нае калье ча ты рох ці пя-

ці ко ле раў, і по тым яшчэ не каль кі га доў 

зна хо дзі лі па цер кі за плін ту сам). У гэтым 

доў гім спі се бы лі дош кі для на рэз кі ага-

род ні ны (як ця пер пом ню, коль кі ча су 

мне на да ваў ся жоў ты бок на ма ля ва на-

га на дош цы яб лыч ка — ма ма ме ла ўсе 

шан цы за стац ца без та кой не аб ход най 

у гас па дар цы рэ чы); вы шыў кі і іголь ні-

цы, вя за ныя сур вэт кі, на соў кі, ней кія 

хус тач кі; у не трах ша фаў у баць коў скай 

ква тэ ры да гэ туль за хоў ва юц ца до шчач кі 

з вы па ле ны мі на іх квет ка мі і муль ты плі-

ка цый ны мі ге ро я мі (на ват не пы тай це ся, 

я не па тлу ма чу, ча му мы лі чы лі іх доб-

рым па да рун кам); бы лі пе чы ва і тор ты, 

зга та ва ныя ні бы та та ем на ад баць коў з 

вя ліз най кніж кі яшчэ ба бу лі ных рэ цэп таў. 

І, вя до ма, у да да так да ўсіх сюр пры заў 

бы ла чыс та пры бра ная ква тэ ра — маг-

чы ма, най леп шы па да ру нак, які нам 

асаб  лі ва ўда ваў ся.

...У ад роз нен не ад ма лых да рос лыя 

дзе ці мо гуць па да рыць сва ім ма ту лям і 

пры го жыя бу ке ты, і юве лір ныя вы ра бы, 

і ня тан ныя бі ле ты ў тэ атр ці на кан цэрт 

лю бі мых вы ка наў цаў. Але, як па каз вае 

прак ты ка, за па мі на ец ца не кошт па да-

рун ка, а тое, што ён быў зроб ле ны з ду-

шой, і вы клі каў цёп лыя па чуц ці і эмо цыі. 

Вось іх пе рад усім і вар та да рыць на лю-

бое свя та. Пры нам сі, я так ду маю.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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На ша свя таНа ша свя та

Ка лі за ар га ні за цыю вя сел ля 
ўзя лі ся пры ват ні кі, 

ста ра жыт ны аб рад па чаў 
больш на гад ваць шоу...

За мест ка ра вая — торт у вы гля дзе тан ка, па ля вая кух-

ня, ма ла дыя ў ка муф ля жы, ва е ні за ва ны кар тэж... Гэ та 

вя сел ле ў сты лі мі лі та ры. Ка лі вы браць ін шы пры кід, 

па мя няць афарм лен не і сцэ на рый, а мо жа, і мес ца 

«дыс ла ка цыі», атры ма ец ца ўжо свя та а-ля «фэн тэ зі», 

«рок», «панк», «сты ля гі», «кант ры» і г. д. Жа ні ха, ня вес-

ту і гас цей мо гуць пе ра тва рыць у ма фію, ге ро яў лю-

бі ма га філь ма, а са мо вя сел ле бу дзе на гад ваць квэст 

ці мю зікл. Ку ды толь кі не за хо дзіць фан та зія ар га ні-

за тарў, каб за ча піць клі ен та. Сён ня за маў ля юць на ват 

ро зыг ры шы, ка лі па ма ла дых пры яз джае «са праўд ная» 

апе ра тыў ная гру па, каб за тры маць іх за не за кон нае за-

хоў ван не нар ко ты каў — у пад кі ну тых па кун ках з бе лым 

па раш ком на са мрэч на сы па на цук ро вая пуд ра.

(Заканчэнне на 8-й стар. «СГ».)

Мы ву чым гэ та му дзя цей і са мі 

памятаем са шко лы: прак тыч на 

ў лю бой бя дзе — па жар, па топ, 

ура ган, па дзен не дрэ ваў, 

знік лы ў ле се грыб нік, зня нац ку 

«вы яў ле нае» асі нае гняз до, 

не маг чы масць са ма стой на 

вы брац ца з ме та ліч ных і ін шых 

кан струк цый, раз бі ты гра дус нік, — 

на бі ра ем «101» і клі чам 

на да па мо гу  ра та валь ні каў. Толь кі 

ле тась, па вод ле ве да мас най 

ста тыс ты кі, амаль 34 ты ся чы 

ра зоў ба я выя пад раз дзя лен ні 

вы яз джа лі на па жа ры і больш 

як 123,5 ты ся чы ра зоў аказ ва лі 

да па мо гу і лік ві да ва лі на ступ ствы 

над звы чай ных сі ту а цый, 

вы ра та ваў шы жыц ці больш 

як 12200 ча ла век. З па чат ку гэ та га 

го да вы ра та ва ны і эва ку іра ва ны 

ў бяс печ ныя мес цы 629 ча ла век.

Гэ та на гляд ныя вы ні кі пра цы вы ра та-
валь ні каў. А вось пра яе ўнут ра ны бок, 
што дзён ны змест і ге роя ўнут ры ся бе 
«СГ» рас пы та ла чар го вых ге ро яў руб ры кі. 
Знаём  це ся: стар шы пра пар шчык унут ра-

най служ бы, на чаль нік ПАВП-11 в. Го ры 

Крас на поль ска га РАНС Ягор КРЫ ЖЭЎ-

СКІ і яго дач ка, дзе вя ці клас ні ца Алі на.

— Ці ве да еш гіс то рыю, ча му та та стаў 

 ра та валь ні кам?

Алі на: Па-пер шае, у яго дзя ду ля пра ца-
ваў так са ма ра та валь ні кам, та му, пэў на, 
та та вы ра шыў за ха ваць ся мей ныя тра-
ды цыі. А па-дру гое, на мой по гляд, гэ та 
пра фе сія яму вель мі па суе: ён ру ха вы, 
энер гіч ны, яму па да ба ец ца да па ма гаць 
лю дзям... На ват не ўяў ляю, кім бы яшчэ 
ён быў, ка лі б не стаў па жар ным.

Ягор Ва сіл е віч: Гэ та бы ло вель мі даў-
но, у 1993 го дзе я вяр нуў ся з ар міі, спа чат-
ку пра ца ваў у кал га се, а по тым су стрэў ад-
на клас ні ка, які пра ца ваў у па жар най час ці, 
і як раз ту ды на бі ра лі лю дзей. Я спа чат ку 
тра піў ту ды, по тым слу жыў у ва е ні за ва най 
па жар най ахо ве, а паз ней як раз ства ры лі 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
ку ды ўвай шла і па жар ная служ ба. Бы ла 
маг чы масць атры маць про філь ную вы-
шэй шую аду ка цыю, але я ўжо быў жа на-
ты, дач ка ма лень кая, та му вы ра шыў: ка-
мусь ці ж трэ ба і пра ца ваць, па куль ін шыя 
ву чац ца. Так і пра цую — дыс пет ча рам, 
ка ман дзі рам ад дзя лен ня, а апош нія не-
каль кі га доў на чаль ні кам па жар на га ава-
рый на- ра та валь на га па ста ў аг ра га рад ку 
Го ры Крас на поль ска га ра ё на.

Ра ней Ягор Ва сіл е віч удзель ні чаў у спа-
бор ніц твах па па жар на- ра та валь ным спор-

це і ста віў аса біс тыя рэ кор ды на ста мет-
ро вай па ла се пе ра шкод і ў вер ты каль ным 
бе гу па штур ма вой лес ві цы. «На огул, трэ-
ні роў кі, ава рый на-вы ра та валь ная пад рых-
тоў ка ў па жар ных пра хо дзяць што дня — 
зай ма ем ся ў ды ма ка ме рах, ад пра цоў ва ем 
ба я вое раз горт ван не, са мо са бой, лес ві-
цы... Бо ўвесь час трэ ба быць у фор ме, за 
хві лі ну са брац ца і вы ехаць на вы клік, і ка лі 
да нар ма ты ву та бе се кун ды не ха пае, сем 
па тоў сы дзе, па куль на вярс та еш», — усмі-
ха ец ца  ра та валь нік.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)
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АД ЛІК НА ХВІ ЛІ НЫ,
аль бо Мой та та —  ра та валь нік

Змо ві ны і агле дзі ны 
су праць квэс таў і спа-са ло наў
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