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«Бу дзем у «Ад на клас ні ках» ба чыць,
як Ра і са да да ла но вае фо та»...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Фес ты валь «Крэ а тыў ны 

ўзрост», пры мер ка ва ны да Дня 

па жы ло га ча ла ве ка і Го да ма лой 

ра дзі мы, ужо ў поў ным раз га ры. 

На пля цоў цы «За баў лян кі на гу-

лян цы» толь кі што ад гу ча ла пес-

ня «пра га рэз ную ку мач ку» — з 

раз ра ду тых, што «з пер цам», і 

на сцэ не па чы на ец ца дэ фі ле мод-

ных «лу каў»: ма дэль най ха дой 

вы хо дзяць жан чы ны пен сій на га 

ўзрос ту з Зэ львы — у су кен ках і 

мод ных кра соў ках, у крэ а тыў ных 

ша лі ках і туф лях на аб ца сах...

Наш час ла мае мно гія стэ рэа-

ты пы, але не ка то рыя з іх на столь-

кі моц на спа я ныя, як, на прык лад, 

уяў лен не пра ста расць як пра «не 

ра дасць» і па сіў нае і бяс по лае іс-

на ван не, што, зда ец ца, па тра бу-

ец ца ня ма ла на ма ган няў, каб вы-

зва ліц ца ад іх. Але гас цям гэ та га 

фес ты ва лю, мяр ку ю чы па ўсім, 

ня ма ні я кай спра вы да стэ рэа-

ты паў, яны прос та ма юць на мер 

доб ра па гу ляць і па ве ся ліц ца.

Як ска за ла 64-га до вая Але на 

Еў да кі ма ва з Зэ львы, «мы ні чо га 

не ро бім для «га лач кі», на па каз,

нам прос та гэ та па да ба ец ца!».

І ў гэ тым, маг чы ма, ад на з га лоў-

 ных пе ра ваг трэ ця га ўзрос ту: ужо 

мож на да зво ліць са бе ра біць што 

за хо чац ца, ні чо га і ні ко га не ба ю-

чы ся, не агля да ю чы ся па ба ках і 

не ду ма ю чы пра тое, што «ска-

жуць ін шыя».

— Мы хо дзім у ад дзя лен не 

дзён на га зна хо джан ня для па жы-

лых пры Зэ львен скім ТЦСАН, — 

энер гіч на рас каз вае Але на Еўда-

кі ма ва, — і ў нас ства ры ла ся 

гру па, клуб «Даў га лец це праз 

рух». Зай ма ем ся ёгай два ра зы 

на ты дзень, пра во дзім тэ ат раль-

ныя ве ча ры, ад зна ча ем ра зам усе 

дні на ра джэн ня, ро бім кан цэр ты, 

вы яз джа ем у Ма цей кі да ін ва лі-

даў (там зна хо дзіц ца ад дзя лен-

не круг ла су тач на га зна хо джан ня 

ТЦСАН. — Аўт.).

Мы яшчэ і ва лан цё ры! У кож-

най з нас ёсць па да печ ныя ін-

ва лі ды і ве тэ ра ны. Ім шмат не 

трэ ба — да стат ко ва па га ва рыць, 

сха дзіць у кра му ці ў ап тэ ку па

ле кі. Нам гэ та ня цяж ка, на ад ва-

 рот, пры но сіць за да валь нен не... 

На ад ным са сва іх па ся джэн няў 

мы вы ра шы лі, што бу дзем скід-

вац ца кож ны ме сяц па руб лі. 

З гэ тых гро шай куп ля ем па да-

рун кі да свят ма лень кім дзет кам, 

ад якіх ад мо ві лі ся баць кі, ці ста-

рэнь кім ба бу лям-дзя ду лям, ро-

бім са лод кія ста лы. Не як пра вя лі 

спар та кі я ду, на якой спа бор ні ча лі 

з ін ва лі да мі. Аб ру чы кру ці лі, мя-

чы кі да лі...

— На вош та мы ўсім гэ тым зай-

ма ем ся? — пе ра пыт вае яна. — Ды 

та му што ка лі ся дзець на пен сіі 

до ма, то не як сум на жыць ста но-

віц ца. Дзе ці ў нас раз' еха лі ся хто 

ку ды, толь кі ўну каў пад кід ва юць 

на ка ні ку лы. А нам хо чац ца ра біць 

неш та доб рае. Вось я за раз поў-

ная сіл, а хтось ці не мо жа ха дзіць, 

ка мусь ці вель мі са мот на і ня ма 

з кім па га ва рыць... Нам хо чац ца 

па леп шыць іх жыц цё, нас гэ та на-

тхняе, на дае сіл. Мне па да ба ец ца 

так жыць!

* * *
Але на Еў да кі ма ва ра зам з 

сяб роў ка мі па бег ла ла дзіць тан-

ца валь ны флэш моб, а са сцэ ны 

тым ча сам спус ціў ся 65-га до вы 

Мі ха іл Па знан скі з гру пы пен сі я-

не раў «Спя вай, ду ша!», усё з той

жа Зэ львы. Як лі ха ён тан ца ваў! 

І вель мі вы лу чаў ся на фо не жа но-

ча га «квет ні ка». Яшчэ б, бе ла рус-

кія муж чы ны-пен сі я не ры па куль у 

аб са лют най мен шас ці на лю бых

су стрэ чах і ту соў ках. Але ў Мі ха і -

ла Па знан ска га сі ту а цыя ў сям'і 

склад ва ец ца про ці лег лым чы нам: 

ён вя дзе са цы яль на ак тыў ны лад 

жыц ця, а жон ка ні ку ды не хо дзіць, 

толь кі ўну ка мі зай ма ец ца. «Ці 

раў нуе мя не? Не, ні да ко га не 

раў нуе!» Больш ён ні чо га ска заць 

не па спя вае. «Ідзем, нам за раз 

тан га тан ца ваць!» — цяг не яго за 

ру ку парт нёр ка па тан цах...

— ...Гля дзі, як вы тан цоў ва-

юць! — чую я вок ліч зза ду. Гэ та 

дзе ляц ца ўра жан ня мі су жэн цы, 

якія пры еха лі на фес ты валь з 

Мас тоў. Са сцэ ны гу чаць му-

зыч ныя куп ле ты, а ў ім пра ві за-

ва най гры мёр цы ў аль тан цы, дзе 

пе ра апра на юц ца са ма дзей ныя 

ар тыст кі, раз да юц ца свае пес-

ні. Ві даць, ду ша не на спя ва ла-

ся, хо чац ца яшчэ... Тым ча сам 

хтось ці пай шоў на су стрэ чу з 

Яго рам Хрус та лё вым, хтось-

ці — на ку лі нар ны май стар-клас, 

а нех та, па-хут ка му пры ха-

 ра шыўшы ся пе рад кі шэн ным люс-

тэр кам, па зі руе по бач са скульп ту-

рай іль ва, што ста іць ка ля ўва хо ду 

ў ка фэ. «Ну, дзяў ча ты, сён ня бу-

дзем у «Ад на клас ні ках» ба чыць, 

як Ра і са да да ла но вае фо та!», — 

смя ец ца «мо ладзь» 60+...

* * *
Ка ля стэн да «Ра зам да зда-

роўя», які ар га ні за ва ла іні цы я-

тыў ная гру па «Жы ві ца» з вёс кі 

Паў ла ва, што пад Сло ні мам, — 

81-га до вая сла нім чан ка Га лі на 

Са зон кі на. Ка жа, што ез дзіць зай-

мац ца фіт не сам ме на ві та сю ды, у 

Паў ла ва: «У іх пры го жая спар тыў-

ная за ла, шмат трэ на жо раў... Што 

та кое 20 кі ла мет раў?  Я на ро ва ры 

ез джу на трэ ні роў кі...» Мяр ку ю чы 

па ўсім, яна не лі чыць гэ та не чым 

не звы чай ным: «У мя не дач ка жы-

ве ў Вя лі кай Бе рас та ві цы, гэ та 

106 кі ла мет раў ад Сло ні ма, дык 

я да яе не ад на ра зо ва ез дзі ла на 

ро ва ры ў гос ці, яшчэ пяць га доў 

та му. У мі ну лым, ды і ў гэ тым го-

дзе бег ла ста мет роў ку ў Грод не, 

а яшчэ з'яў ля ю ся чле нам ве ла клу-

ба, удзель ні чаю ў ве ла гон ках — 

за ня ла пер шае мес ца».

Жы ве Га лі на Са зон кі на ад на: 

«Аса біс тае жыц цё не скла ла ся, 

шчы ра ка жу чы. Восем га доў за-

муж жа, по тым раз вя лі ся. Та му 

што я пар тый ная цёт ка». (Смя ец-

ца.) Рас каз вае, што ўдзель ні ча ла 

ў дзвюх удар ных кам са моль скіх 

бу доў лях і да гэ та га ча су лі чыць 

ся бе ідэй най кам са мол кай: «Мой 

лад жыц ця — кам са мол, я ўсё 

жыц цё яму ад да ла. За раз рых ту-

ем ся да яго на га ста год дзя»...

* * *
Як бы ні ха це ла ся па спець 

уба чыць усё і ва ўсім паў дзель ні-

чаць, гэ та ака за ла ся не маг чы ма. 

Столь кі трэ нін гаў і май стар-кла-

саў пра хо дзі ла ад на ча со ва! І ку-

лі нар ныя — на пля цоў цы «Га ту ем 

сваё!», і па пля цен ні з па пя ро вай 

ла зы і вы ра бе ля лек на твор ча-

ганд лё вай пля цоў цы «Свая спра-

ва», і па скан ды наў скай ха дзе на 

пля цоў цы «Зда роўе для ўсіх», і па 

ка ры стан ні га джэ та мі... А яшчэ 

гос ці маг лі па час та вац ца «Ба бу-

лі най гар ба тай», па ме раць ціск і 

вы зна чыць свой ін дэкс ма сы це ла, 

па бы ваць на прэ зен та цыі пра гра-

мы «Апе ка» і на май стар-кла се па 

ін тэр нет-бан кін гу ад Бе ла грап рам-

бан ка і да ве дац ца ўсё пра Е-да-

стаў ку ад ТАА «Еў ра ган даль», з 

якім, да рэ чы, і пры ехаў вя до мы 

ўсім вя ду чы Ягор Хрус та лёў.

— Упер шы ню мы да ве да лі ся 

аб пра вя дзен ні фес ты ва лю «Крэ а -

тыў ны ўзрост» у маш та бах цэ лай 

кра і ны ў Шат лан дыі. Ідэя на тхні-

ла нас зра біць неш та па доб нае і ў 

рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Мы хо чам па-

ка заць ве лі зар ны па тэн цы ял лю-

дзей «уз рос ту шчас ця». Каб на 

фес ты ва лі яны па дзя лі лі ся сва і мі 

ве да мі, та лен та мі, умен нем жыць 

з ап ты міз мам. На ша мэ та — па ка-

заць, што лю дзі «трэ ця га ўзрос ту» 

за па тра ба ва ны ў су час ным гра-

мад стве, мо гуць жыць яр кім і на-

поў не ным жыц цём, знай сці но выя 

за хап лен ні, ства рыць свой біз нес, 

пра во дзіць час з ка рыс цю і за да-

валь нен нем, — ка жа адна з ар га-

ні за та раў фес ты ва лю Ва ле рыя 

КЛІ ЦУ НО ВА, стар шы ня праў лен-

ня БГА «Ад па чы нак у вёс цы».

І, трэ ба ска заць, лю дзі ся рэд ня-

га ўзрос ту вель мі ўдзяч ная пуб лі ка. 

Прос тыя на шы пен сі я нер кі пра дэ-

ман стра ва лі та кое жыц ця люб ства, 

та кую эма цы я наль насць і за пал, 

якія, ка лі шчы ра, рэд ка мож на су-

стрэць у ма ла дзей шых бе ла ру саў. 

Ду маю, мно гія ўну кі моц на здзі ві-

лі ся б, уба чыў шы, як уме юць «ад-

ры вац ца» іх ба бу лі. «Мы ка лісь ці 

доб ра пра ца ва лі, а ця пер па він ны 

доб ра ад па чываць!» — ве се ла 

ска за ла ад на з удзель ніц фес ты-

ва лю. І гэ та, ба дай, прык лад най-

леп шай жыц цё вай фі ла со фіі, якую 

мне да во дзі ла ся чуць.

Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та Ула дзі мі ра ПАЎ ЛА ВА.

Фес ты валь, пры мер ка ва ны 

да Дня па жы ло га ча ла ве ка і 

Го ду ма лой ра дзі мы, 23 ве-

рас ня прай шоў у ся мі рэ гі ё нах 

Бе ла ру сі на ба зе аг ра ся дзіб. 

Та кім чы нам ар га ні за та ры — 

Бе ла рус кае гра мад скае аб'-

яд нан не «Ад па чы нак у вёс цы» 

пры пад трым цы Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва Чыр во на га Кры-

жа, Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны і Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі — вы ра шы лі 

пры цяг нуць ува гу да праб лем 

лю дзей «трэ ця га ўзрос ту» ў 

сель скіх рэ гі ё нах.

Пас ля тан ца валь на га флэш мо ба. Спра ва — Але на ЕЎ ДА КІ МА ВА.

Лёгкім крокам...

Бяс пе каБяс пе ка  

ЛІ ГА 
ЧЭМ ПІ Ё НАЎ 

АХО ВЫ
Стар та ваў ХV ад кры ты рэс пуб лі-

кан скі агляд-кон курс пра фе сій-

на га май стэр ства су пра цоў ні каў 

Дэ парт амен та ахо вы МУС Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь.

Во сем ка ман даў з прад стаў ні коў 

шас ці аб лас ных, Мінск ага га рад ско га 

ўпраў лен няў, упраў лен ня па ахо ве дып-

ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў і кон суль-

скіх уста ноў за меж ных дзяр жаў зма га-

юц ца за зван не най леп шых па шэ ра-

гу на мі на цый. Зма гац ца ёсць за што. 

Ка ман да-пе ра мож ца атры мае га лоў ны 

прыз — но вы служ бо вы аў та ма біль.

Гас ця мі агля ду-кон кур су ста лі прад-

стаў ні кі га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы 

МУС Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан і прад стаў ні кі 

Цэнт раль най акру гі вой скаў на цы я наль-

най гвар дыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

У пры ві таль ным сло ве на чаль нік 

Дэ парт амен та ахо вы МУС ге не рал-

ма ёр мі лі цыі Сяр гей ХА МЕН КА за ў-

ва жыў:

— Асноў ная мэ та агля ду-кон кур-

су — не пер шае мес ца. Га лоў нае, каб 

кож ны з пры сут ных за бяс пе чыў спа-

кой на тэ ры то рыі на шай род най зям лі. 

Я на зваў бы гэ тыя спа бор ніц твы, ка лі 

пра во дзіць ана ло гію са спор там, Лі гай 

чэм пі ё наў ся род най леп шых су пра цоў-

ні каў Дэ парт амен та ахо вы МУС. Ад ным 

з дэ ві заў на шай служ бы з'яў ля ец ца вы-

раз «Ва ша бяс пе ка — на ша пра ца». 

Гэ ты зва рот — да тых лю дзей, якія жы-

вуць по бач з на мі. І ў гэ тых сло вах — 

апе ра тыў насць рэ ага ван ня на лю быя 

сі ту а цыі, якія мо гуць уз нік нуць у на шых 

гра ма дзян.

Пра гра ма агля ду-кон кур су вель мі 

на сы ча ная і ці ка вая. Кон курс бу дзе 

доў жыц ца ча ты ры дні. Ужо ў пер шы 

дзень на вы кі і ўмен ні пра дэ ман стра-

ва лі кі но ла гі ра зам са сва і мі ча ты рох-

но гі мі га да ван ца мі. Яны на хут касць 

пе ра адоль ва лі па ла су пе ра шкод, а так-

са ма ўдзель ні ча лі ў за тры ман ні ўмоў-

на га зла мыс ні ка.

Акра мя та го, удзель ні каў спа бор ніц-

тва ча ка юць та кія дыс цып лі ны, як спе-

цы яль ны курс дрэ сі роў кі служ бо вых 

са бак (сле да вая ра бо та), дэ ман стра-

 цыя тэх ні кі ва ло дан ня ба я вы мі пры ё-

ма мі ба раць бы і хут кас нае ма неў ра-

 ван не аў та ма бі ляў. Бу дзе так са ма эк-

за мен па ме ды цын скай пад рых тоў цы, 

вы бар ка служ бо вы мі са ба ка мі рэ чаў 

і ча ла ве ка. За вер шыць апош ні дзень 

агля ду-кон кур су са мае, на пэў на, ві до-

вішч нае спа бор ніц тва — кам бі на ва ная 

мі лі цэй ская эс та фе та.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Фота Кастуся ДРОБАВА



Фес ты валь «Крэ а тыў ны 
ўзрост» на Зэ львен шчы не 
прай шоў у аг ра ся дзі бе 
фер ме ра Мі ха і ла Ма кея 
«Ве рас» (вёс ка Каз ло ві чы).

«Ка лі ся дзець на пен сіі до ма, 
то не як сум на жыць 
ста но віц ца. Вось я за раз 
поў ная сіл, а хтось ці 
не мо жа ха дзіць, ка мусь ці 
вель мі са мот на і ня ма з кім 
па га ва рыць. Нам хо чац ца 
па леп шыць іх жыц цё, 
нас гэ та на тхняе, на дае сіл. 
Мне па да ба ец ца так жыць...»


