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Тэ ле фа на ваць сва я кам мож на 

тры-ча ты ры ра зы на ме сяц. Ула-

дзі мір час цей за ўсё звяз ва ец ца з 

76-га до вай ма ту ляй: «У яе ўзрос це 

кож ны зва нок каш тоў ны». Ён за-

га дзя пра дум вае, пра што бу дзе 

рас каз ваць і пы таць, каб усё па-

спець. Раз на паў го да асу джа ным 

да зво ле ныя пра цяг лыя спат кан ні 

з род ны мі, тры ра зы — ка рот ка-

тэр мі но выя.

Тыя, хто ад бы ва е па ка ран не 

ў ка ло ніі, пра цу юць на дрэ ва ап-

ра цоў цы, раз бор цы ме та лу і ка-

бе ляў. «Тут ро зу му шмат не трэ-

ба — прос та кру ці гай кі», — лі чыць 

асу джа ны. Сам ён па аду ка цыі 

юрыст, але па спе цы яль нас ці, пры-

зна ец ца, амаль не ра біў: «У 90-я 

га ды та кія па слу гі ма ла ка му бы лі 

па трэб ныя». Муж чы на зай маў ся 

гру за пе ра воз ка мі.

Пра цоў ны ты дзень скла да ец-

ца з пя ці дзён. У су бо ту і ня дзе-

лю, свя точ ныя дні — вы хад ныя. 

Ра бо чыя атрым лі ва юць зар пла ту. 

Част ка гро шай ідзе на па крыц цё 

дзярж вы дат каў і вы пла ту іс каў, ка-

лі яны ёсць. Рэш та ад праў ля ец ца 

на ра ху нак асу джа на га — вы ка-

рыс тае, ка лі вы зва ліц ца.

— Я ні я кай пра цы не ба ю ся. Па 

жы ме штан гі мо ла дзі фо ру ма гу 

даць! — хва ліц ца Ула дзі мір. — Не 

па лю і хлоп цам раю. Спор там на 

ама тар скім уз роў ні зай ма ю ся ўсё 

жыц цё. На во лі ра зоў пяць на ты-

дзень ха дзіў у спар тыў ную за лу. 

Пер шая жон ка ма ла дзей шая за 

мя не на 12 га доў, дру гая — на 11. 

Муж чы на заў сё ды па ві нен быць у 

доб рай фі зіч най фор ме!

* * *
За раз у ка ло ніі № 22 ад бы ва-

юць па ка ран не кры ху больш за 

ты ся чу асу джа ных. Адзін з іх — 

29-га до вы Мі кі та Са рскоў з Мар'і-

най Гор кі. Хлоп цу да лі дзе сяць га-

доў па збаў лен ня во лі, тры з па ло-

вай ён ужо ад быў:

— Я ку рыў ма ры ху а ну. Гэ та бы ло 

да ступ на ў на шым го ра дзе. Не з той 

кам па ні яй звя заў ся. Ві ну пры знаў 

яшчэ на су дзе. Вы на ват не ўяў ля е-

це, як шка да губ ляць тут час!

Рас па ра дак дня ў асу джа ных 

прос ты, але стро гі. Пад' ём у шэсць 

га дзін ра ні цы, ад бой — у 22.00. 

Хар ча ван не — тры ра зы на дзень. 

Га ту юць яны са мі, та му, як жар ту-

юць су раз моў цы, «на кух ні ні хто не 

схал ту рыць».

— Пер шы час ка ха ная дзяў чы на 

пры яз джа ла да мя не на спат кан ні, 

пе ра піс ва лі ся. А по тым я па пра сіў, 

каб яна ўлад коў ва ла сваё жыц цё 

без мя не. Не ха цеў уцяг ваць яе ва 

ўсё гэ та, яна вар тая боль ша га! — 

дзе ліц ца асу джа ны.

Мі кі та пра цуе на пра мзо не: ко-

сіць тра ву. Участ кі вя лі кія, та му 

ёсць чым за няц ца кож ны дзень. 

Хло пец улад ка ваў ся сю ды ня даў-

на, да гэ та га на рых тоў ваў дро вы 

для ка цель ні.

— Я скон чыў чатыры кур сы Між-

на род на га гу ма ні тар на-эка на міч на-

га ін сты ту та, ву чыў ся на эка на міс та. 

У мя не бы ла ня дрэн ная па спя хо-

васць, ся рэд ні бал 7—8, — рас каз-

вае Мі кі та. — Вы дат на ве даю анг-

лій скую мо ву. Пра цяг ваю вы ву чаць 

яе і ў тур ме па пад руч ні ках. Люб лю 

ха дзіць у мяс цо вую біб лі я тэ ку.

Што да ты чыц ца аду ка цыі, то ў 

ка ло ніі яе мож на атры маць дыс-

тан цый на. Пра па ну ец ца на ву чан не 

ў пра фе сій ным лі цэі па спе цы яль-

нас цях ста ляр-ста ноч нік, швач ка-

кра вец, га за элект ра звар шчык, а 

так са ма ў Мін скім іна ва цый ным 

уні вер сі тэ це. За раз там лі чац ца 

больш за 30 сту дэн таў.

— На во лі пра ца ваў у кра ме 

спар тыў на га хар ча ван ня, ня дрэн-

на раз бі ра ю ся ў гэ тай тэ ме, — пра-

цяг ва ем тэ му за хап лен няў. — Уво-

гу ле спорт люб лю. Зай ма ю ся ўсім, 

чым мож на, — фут бол, ва лей бол, 

бас кет бол, цяж кая ат ле ты ка.

Пра пла ны на бу ду чы ню пас ля 

вы зва лен ня Мі кі та ка жа ах вот на. 

Ён ма рыць пра сям'ю і дзя цей. 

А яшчэ збі ра ец ца па спра ба ваць ся-

бе ў пра мыс ло вым аль пі ніз ме, лі-

чыць гэ тую га лі ну перс пек тыў най.

* * *

34-га до вы Яў ген Ру сак асу джа-

ны на 11 га доў:

— Па част цы рас паў сюдж ван ня 

я сваю ві ну не пры знаў. Ужы ваў — 

так, але не больш.

Жэ ня ў мі ну лым пра фе сій ны 

спарт смен. Хло пец гу ляў за На цыя-

наль ную збор ную па ва лей бо ле:

— Траў ма ваў сур' ёз на спі ну. 

Ней кі час ся дзеў на таб лет ках, 

пра цяг ваў трэ ні ра вац ца. Боль не 

сці хаў. Я вы дат на ра зу меў, што 

мая кар' е ра па ды хо дзіць да за вяр-

шэн ня. Па чаў шу каць су ця шэн ня ў 

нар ко ты ках. Ду маў вы ра шыць ад-

ну праб ле му, а ў вы ні ку іх ста ла 

яшчэ больш.

На тэ ры то рыі ка ло ніі па бу да ва-

ная царк ва, ку ды кож ны ты дзень 

пры яз джае свя тар. Ва ўзвя дзен ні 

хра ма ўдзель ні ча лі са мі асу джа-

ныя. Яны мо гуць па вян чац ца там 

са сва і мі жон ка мі. Праў да, ад бы-

ва ец ца гэ та ня час та — раз-два на 

год.

— З жон кай скасавалі шлюб, 

ка лі тра піў у тур му. Вы ра шы лі, што 

так бу дзе ле пей для абаіх. Ве да-

е це, мне больш шка да сва я коў, 

чым ся бе. Мая пра ві на пры нес-

ла ім шмат слёз. Так не па він на 

быць, — лі чыць хло пец.

Яў ген лю біць ва зіц ца з кам п'ю-

та ра мі. Як вый дзе, ду мае зра біць 

хо бі асноў ным за ня ткам: «Трэ не-

рам мя не на ўрад ці з та кім мі ну-

лым ку ды-не будзь возь муць. Та му 

трэ ба шу каць аль тэр на ты ву. Але 

ад но ве даю доб ра — да нар ко ты-

каў не вяр ну ся».

Дня мі ў ка ло ніі ад кры лі «спар-

тыў ны га ра док». У ім ёсць бас кет-

боль ныя і ва лей боль ная пля цоў кі, 

фут боль нае по ле, ха кей ная скры-

ня, ву ліч ныя трэ на жо ры і тур ні кі 

для за ня ткаў вар каў там.

— Мы лі чым, што гэ тая пля-

цоў ка бу дзе за па тра ба ва ная ў 

асу джа ных. Спорт для іх — маг-

чы масць ад чуць ся бе ча ла ве кам, 

які не імк нец ца да кры мі наль ных 

ін та рэ саў, а пры трым лі ва ец ца зда-

ро ва га ла ду жыц ця і мае за хап-

лен ні. Трэ ні ра вац ца мож на бу дзе 

ў воль ны ад пра цы і ву чо бы час, — 

ад зна чыў на мес нік на чаль ні ка 

Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка-

ран няў МУС Бе ла ру сі Ула дзі слаў 

МАНД РЫК.

* * *

Пад час раз мо вы з рук вы паў 

ало вак, раз ля цеў ся гры фель: 

«Зла ма ны ало вак — не бя да. Га-

лоў нае — не зла маць са бе жыц-

цё», — пад ме ціў адзін з асу джа-

ных.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Іва цэ віц кі ра ён — Мінск.

Царк ва на тэ ры то рыі ка ло ніі.

Ура чыс тае ад крыц цё спар тыў на га комп лек су.

«ДА НАР КО ТЫ КАЎ «ДА НАР КО ТЫ КАЎ 
НЕ ВЯР НУ СЯ»НЕ ВЯР НУ СЯ»

Вар каўт-пля цоў ка ў спра ве. 
Сваё май стэр ства асу джа ным дэ ман стру юць на ву чэн цы гра мад ска га аб' яд нан ня «Фе дэ ра цыя «Strееt wоrkоut».


