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«УСЯ ГО ТОЛЬ КІ ТРЭ БА БЫ ЛО 
РАЗ ЗЛА ВАЦ ЦА НА СЯ БЕ!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Рух — гэ та жыц цё, — пе ра ка на ны 

ён. — Я так не ма гу, як боль шасць па жы лых 

лю дзей у на шым два ры: яны вы хо дзяць і ся-

дзяць цэ лы дзень на ла вач ках. Або пад кра-

му ідуць па бу тэль ку. Ці на ка на пе ля жаць... 

Мне з та кі мі і га ва рыць ня ма пра што.

Мі ха іл Ры го ра віч ка та ец ца на ро ва ры, 

зі мой — на кань ках і лы жах, амаль круг-

лы год хо дзіць з уну кам у ба сейн, пры чым 

бяс плат на. Тлу ма чыць, што вы кан кам дае 

на рэ абі лі та цый ны цэнтр Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва ін ва лі даў не каль кі бяс плат ных аба-

не мен таў. «Як ся дзеш на ка на пу — так ужо 

і не ўста неш, гэ та я дак лад на ве даю», — ка-

жа ён, і я ра зу мею, што наш ге рой ні я кі не 

звыш ча ла век. Ён та кі ж, як усе, а роз ні ца з 

ты мі, хто ля жыць на ка на пе пе рад тэ ле ві за-

рам, толь кі ў тым, што ён прос та пры му шае 

ся бе ўстаць.

— Мне бы ло 59 га доў, і рап там я ад чуў, 

што рэз ка па чаў драх лець, — ус па мі нае 

муж чы на. — Не як ра ні цай устаў з лож ка, 

вы гля нуў у акно... а ў мя не пад ім школь ны 

ста ды ён, дзе ўзім ку за лі ва юць ка ток. І гля-

джу, лю дзі ка та юц ца... А я ў свае 59 га доў 

рас таў сцеў, ва жыў 107 кг, дай шоў да 62 па-

ме ру... Я што зра біў: па ехаў у Жда но ві чы на 

«по ле цу даў» (зна ка мі ты ста ліч ны блы шы ны 

ры нак) і на быў там за 20 ты сяч руб лёў «бэу-

ш ныя» кань кі. І на на ступ ны дзень пай шоў 

на гэ ты ка ток. Да гэ та га апош ні раз ста яў 

на кань ках у шко ле, у 11 кла се — гэ та бы ло 

ў 1966 го дзе!.. Вель мі хут ка сыш лі ліш нія 

20 кг, на ват без уся ля кай ды е ты. А ўся го 

толь кі трэ ба бы ло раз зла вац ца на ся бе!

«А ка лі хоць кры ху рас сла біш ся, ля жаш 

на ка на пу і ўклю чыш тэ ле ві зар, то вось што 

ад бы ва ец ца — па чы на еш гля дзець се ры я лы 

і пляс каць дзвер ца мі ха ла дзіль ні ка», — ка-

жа наш ге рой, які на сён няш ні дзень пры 

рос те 1,85 м ва жыць 84 кг. І да дае, сме ю чы-

ся: «Жон ку вось толь кі сваю не ма гу ні ку ды 

вы цяг нуць, яна ў мя не да ма сед ка!».

Шам пан скае пад ва дой, 
су стрэ ча з Га га ры ным, 
пор ты 
Паўд нё ва г а Са ха лі на

Зрэш ты, Мі ха іл За ржыц кі заў сё ды быў 

ак тыў ны. У шко ле ма рыў стаць ма ра ком, 

за пі саў ся на кур сы пад вод на га пла ван ня. 

А по тым па ехаў па сту паць у Адэ су ў Вы шэй-

шае ма ра ход ное ву чы лі шча, але з-за зро ку 

не прай шоў мед ка мі сію.

«Мне ад да лі на ру кі да ку мен ты, а праз 

да ро гу быў Адэ скі ін сты тут ін жы не раў мар-

ско га фло ту, — ус па мі нае ён.

По тым хло пец за няў пер шае мес ца на 

спа бор ніц твах і быў за про ша ны ў якас ці ін-

струк та ра ў дай вінг-клуб, пер шы ў Са вец кім 

Са ю зе. «Ад кры лі гэ ты клуб прад пры маль ныя 

адэ сі ты, — ка жа мой су раз моў нік. — На Фа-

ро се, дзе та ды ад па чы ва лі пер шыя асо бы 

са вец кай дзяр жа вы, адэ сі ты на ла дзі лі пад-

вод ны ту рызм для ўсіх ах вот ных, да стат ко ва 

бы ло ку піць пу цёў ку. Мы іх на ву ча лі па гру-

жац ца і ў кан цы на ву чан ня на мар скім дне ка-

ля ска лы, дзе бы ла глы бі ня ў 42 м, звы чай на 

пі лі са сва і мі ту рыс та мі пад ва дой шам пан-

скае... Там, на Фа ро се, я на ват адзін раз з 

Юры ем Га га ры ным су стрэў ся. Ён ад па чы ваў 

у са на то рыі, уба чыў на шу лод ку і пад плыў. 

Ака заў ся вель мі прос тым хлоп цам, мы яму 

да лі па ны раць з аква лан гам»...

Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та на ша га ге-

роя ад пра ві лі ва Ула дзі вас ток, пра ца ваць 

у гру пе пад вод ных тэх ніч ных аб сле да ван-

няў. «Я ра біў паш пар ты за цыю парт оў Паўд-

нё ва г а Са ха лі на. Яны бы лі яшчэ япон скай 

па бу до вы, але япон цы не за ха це лі па кі-

нуць да ку мен та цыю на іх, і нам прый шло ся 

афарм ляць паш пар ты за цыю са мім, — ка-

жа ён. — Я ад пра ца ваў там тры га ды. Але 

за хва рэў мой баць ка, і я вяр нуў ся ў Мінск. 

Пай шоў у бу даў ніц тва — у мя не дып лом быў 

з пра вам бу даў ні чых ра бот... Так да пен сіі 

тут, у Мін ску, і пра пра ца ваў»...

Анг лій ская мо ва, 
са лод кія тар ты, ра да вод

— Ця пер вось ва ўні вер сі тэт трэ ця га 

ўзрос ту за пі саў ся, ха джу на анг лій скую 

мо ву, — рас па вя дае Мі ха іл Ры го ра віч. — 

І на на ступ ны год пай ду аба вяз ко ва. Я па-

чаў ра зу мець мо ву, мне гэ та спа да ба ла ся. 

Да та го ж за ня ткі доб ра раз ві ва юць па-

мяць — для па жы лых гэ та важ на. Яшчэ 

адзін плюс — ста сун кі з ці ка вы мі і адэ кват-

ны мі людзь мі. Та му што ў па лі клі ні цы ба-

бу лі, на прык лад, толь кі пра хва ро бы га во-

раць. І яшчэ ўсе раз мо вы пра тое, што ім 

неш та не да да лі, пад ма ну лі... Усе хо чуць, 

каб ім неш та да лі. Але трэ ба са мо му «пра-

чнуц ца» тро хі і неш та зра біць. А ва ўні вер сі-

тэт трэ ця га ўзрос ту пры хо дзяць лю дзі зу сім 

ін ша га скла ду. Там та кія ба бу лі хо дзяць 

кру тыя, не ка то рыя з іх «рас ся ка юць» па 

ўсім све це...

Яшчэ кры ху больш за два га ды та му ў 

Мі ха і ла Ры го ра ві ча з'я ві ла ся та кое не зу-

сім звы чай нае для муж чы ны за хап лен не, як 

вы раб тар тоў. «Вось гэ ты ма ла ды ча ла век 

ві на ва ты, — усмі ха ю чы ся, па каз вае наш 

ге рой на свай го пя ці га до ва га ўну ка Мі ро-

на. — Я да гэ та га га та ваць зу сім не ўмеў, 

хі ба што па сма жыць яеч ню ці буль бу або 

пель ме ні зва рыць, ка лі жон кі ня ма до ма. 

А тут атры ма ла ся так, што прый шоў унук 

да мя не ў гос ці, і мы ста лі гу ляць на кам-

п'ю та ры. Яму та ды тры гад кі бы ло. І рап там 

збо ку вы ска чы ла рэ кла ма пер ні ка вай хат кі. 

Ён уба чыў і стаў пра сіць: дзе да, зра бі мне 

та кую! Прый шло ся ра біць, — смя ец ца мой 

су раз моў нік. — Знай шоў май стар-клас у 

ін тэр нэ це... Му чы лі ся-му чы лі ся, але зля пі-

лі! А по тым я за ха піў ся і стаў пя чы тар ты і 

пі рож ныя, пры чым ста ра ўся зра біць іх не-

звы чай ны мі — у вы гля дзе кні гі, тан ка, гар-

ма ты і г. д.

А зу сім ня даў на Мі ха іл За ржыц кі за ха піў-

ся ра да во дам. «Ха це ла ся б да ве дац ца пра 

свае ка ра ні, — ка жа ён. — Мае баць кі ра на 

па мер лі. Ка лі ма ла ды быў, не рас пыт ваў іх, 

а по тым ужо не бы ло ка го. За ста лі ся ста рыя 

фа та гра фіі — там, на іх, і афі цэ ры, і свя та-

ры... Ці ка ва бы ло б да ве дац ца пра сва іх 

прод каў, лю дзей, чыё проз ві шча я на шу». 

Мі ха іл Ры го ра віч ха цеў пай сці на спе цы-

яль ныя кур сы, але по тым пе ра ду маў: «Яны 

да ра гія, каш ту юць больш, чым мая пен сія. 

Так што бу ду зай мац ца і вы ву чаць пы тан не 

са ма стой на».

Эпо ха, зда ро вы сэнс, 
плю сы і мі ну сы 
кож на га ча су

Ён ро біць ура жан не лёг ка га ча ла ве ка. 

Ні ко га і ні чо га не асу джае, уся му спра буе 

знай сці тлу ма чэн не. Ус па мі на ем са вец кія 

га ды. «Не ска заць, каб бы ла ней кая моц ная 

на сталь гія», — ка жа ён, але пры знае, што 

ў тых ча сах бы лі свае плю сы. Як і мі ну сы, 

зрэш ты.

— З плю соў, — ус па мі нае, — не бы ло 

праб лем за пі сац ца ў дзя цін стве ў лю бы 

гур ток або сек цыю, і ўсё гэ та бяс плат на. 

Яшчэ бы лі вы дат ныя гуль ня тэ кі ў До ме пія-

не раў. І з ра бо тай бы ло пра сцей. З ін ша га 

бо ку, уз ро вень ма тэ ры яль на га жыц ця быў 

ні жэй шы. За раз толь кі ля ні вы ма шы ну не 

куп ляе: да стат ко ва са браць не каль кі ты-

сяч, і мож на ку піць па тры ма ны аў та ма біль. 

А ра ней гэ та бы ло вель мі кру та — мець 

ма шы ну. Мне ў бу даў ні чым трэс це ка лісь ці 

як пе ра мож цу сацс па бор ніц тва вы дзе лі-

лі пра ва ку піць аў то... І з жыл лём ця пер 

лепш, чым у са вец кія ча сы — але для тых, 

хто не «спіць», а неш та ро біць, — лі чыць 

ён. — Ра ней у Мін ску бы ла нор ма — шэсць 

квад рат ных мет раў жыл ля на ча ла ве ка. 

Ка лі столь кі ёсць, то нель га стаць у чар гу 

на па шы рэн не ква тэ ры. Вось нас чац вё ра 

бы ло ў сям'і, і ў нас ква тэ ра кры ху больш 

за 42 кв. м. Каб мець пра ва стаць на чар гу 

на жыл лё, у нас па він на бы ло б пра жы ваць 

больш за сем ча ла век! Па са вец кіх мер ках 

мы б да гэ та га ча су ўсе ра зам жы лі ў гэ-

тай ква тэ ры. У кож ным ча се мож на знай-

сці і доб рае, і дрэн нае, нель га ад на знач на 

мер ка ваць пра эпо ху, — раз ва жае Мі ха іл 

Ры го ра віч.

Цяж ка з ім не па га дзіц ца...

Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та з ар хі ва ге роя (больш фо та гля-

дзі це на на шым сай це).

Мі ха іл ЗА РЖЫЦ КІ — удзель нік кро су ў рам ках 
даб ра чын най кам па ніі #vеlсоmbеgоm

«Мне бы ло 59 га доў, і рап там я ад чуў, 
што рэз ка па чаў драх лець. Не як 
ра ні цай устаў з лож ка, вы гля нуў 
у акно... а ў мя не пад ім школь ны 
ста ды ён, дзе ўзім ку за лі ва юць ка ток. 
І гля джу, лю дзі ка та юц ца... 
Я па ехаў у Жда но ві чы на «по ле 
цу даў» (зна ка мі ты ста ліч ны 
блы шы ны ры нак) і на быў там 
за 20 ты сяч руб лёў «бэ уш ныя» кань кі. 
І на на ступ ны дзень пай шоў на гэ ты 
ка ток».

Уну ку Мі ро ну вель мі па да ба юц ца 
дзе да вы са лод кія вы ра бы.

На ад рас ную са цы яль ную да-

па мо гу (ДАСД), якая вы да ец ца ў 

вы гля дзе што ме сяч най і ад на ра зо-

вай са цы яль ных да па мог, мо гуць 

раз ліч ваць ма ла за бяс пе ча ныя лю-

дзі і тыя, хто зна хо дзіц ца ў цяж кай 

жыц цё вай сі ту а цыі.

Што ме сяч ная са цы яль ная да па-

мо га вы да ец ца гра ма дзя нам, у якіх 

ся рэд не ду ша вы да ход за 12 ме ся-

цаў, што па пя рэд ні ча юць ме ся цу 

зва ро ту па да па мо гу, з аб' ек тыў-

ных пры чын ні жэй шы за кры тэ рый 

па трэб нас ці (з 1 мая 2018 го да гэ та 

скла дае 206,58 руб ля), рас тлу ма-

чы ла, ад каз ва ю чы на пы тан не, на-

чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі са-

цы яль най да па мо гі і па спра вах 

ве тэ ра наў га лоў на га ўпраў лен ня 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня і са-

цы яль най да па мо гі Мінп ра цы і 

сац а ба ро ны Га лі на ЛА ЗА РЭН КА.

Па ад на ча со вую са цы яль ную 

да па мо гу мо гуць звяр нуц ца гра-

ма дзя не, якія апы ну лі ся ў цяж кай 

жыц цё вай сі ту а цыі, што па ру шае 

нар маль ную жыц ця дзей насць, пры 

ўмо ве, што іх ся рэд не ду ша вы да-

ход скла дае не больш чым 150 % за 

кры тэ рый па трэб нас ці (з 1 мая 2018 

го да гэ та скла дае 309,87 руб ля).

Пры гэ тым Га лі на Ла за рэн ка 

ад зна чы ла, што за ка на даў ствам 

уста ноў ле ны да дат ко выя ўмо вы, 

якія да зва ля юць аца ніць аб' ек-

тыў насць па трэб нас ці ў ака зан ні 

та кой да па мо гі. Ра шэн не аб вы-

да чы ДАСД пры ма ец ца ра ён най 

ка мі сі яй, ство ра най мяс цо вым 

вы ка наў чым і рас па рад чым ор-

га нам.

Па вы ні ках 1 квар та ла гэ та га 

го да, што ме сяч ная са цы яль ная 

да па мо га пры зна ча на 23,7 тыс. 

ча ла век на су му амаль 6,3 млн 

руб лёў, ад на ра зо вая са цы яль ная 

да па мо га — 12,3 тыс. ча ла век на 

су му 1,7 млн руб лёў.

Са цы яль ную да па мо гу для 

па крыц ця вы дат каў на на быц цё 

пад гуз каў атры ма лі ў пер шым 

квар та ле гэ та га го да 39,4 тыс. ча-

ла век — на агуль ную су му 11 млн 

руб лёў. Пра дук та мі хар ча ван ня 

за бяс пе ча на 14,9 тыс. дзя цей на 

су му 5,5 млн руб лёў.

Най больш рас паў сю джа ным ві-

дам ДАСД, па сло вах Ма рыі Гар-

ба цэ віч, з'я ві ла ся са цы яль ная да-

па мо га для па крыц ця вы дат каў на 

на быц цё пад гуз каў — 43,6 %.

Р.S. Больш пад ра бяз на аб ан-

лайн-кан фе рэн цыі вы змо жа це 

пра чы таць на на ступ ным тыд ні.

Свят ла на БУСЬ КО.

ДД   а ведамаа ведама

ЛІ ДЗІРУЕ ГО МЕЛЬ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
Звыш 90 ты сяч ча ла век атры ма лі дзяр жаў ную ад рас ную са цы яль ную да па мо гу

Па вы ні ках 1 квар та ла 2018 го да атры маль ні ка мі дзяр жаў най 

ад рас най са цы яль най да па мо гі (ДАСД) у на шай кра і не 

ста лі 90,3 тыс. ча ла век, су ма да па мо гі скла ла 24,5 млн 

руб лёў. Больш за ўсё атры маль ні каў ДАСД — у Го мель скай 

воб лас ці. За пер шы квар тал бя гу ча га го да іх коль касць 

скла ла 16,4 тыс. ча ла век (18,2 %). Пра гэ та па ве да мі ла пад час 

ан лайн-кан фе рэн цыі, якая пра хо дзі ла на сай це Мі ніс тэр ства 

пра цы і са ца ба ро ны, на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня і са цы яль най да па мо гі Ма рыя 

ГАР БА ЦЭ ВІЧ.


