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«Са цы ял ка» 
на цэнт раль ным 
мес цы

«МС»: Вы адзін з ня мно гіх 
пар ла мен та ры яў, які мае да-
стат ко ва ба га ты во пыт за ка-
на даў чай дзей нас ці: у свой час 
пра ца ва лі ў про філь най ка мі сіі 
ў ніж няй па ла це, за раз уз на-
чаль ва е це ана ла гіч ную ка мі-
сію ў верх няй па ла це — ці ад-
бі ва ец ца па пя рэд ні во пыт на 
ця пе раш нім ста ту се?

— Я пач ну з та го, што кі раў-
ні чы, ар га ні за цый ны во пыт ра-
бо ты, дзе я прай шоў усе эта пы 
вы ка наў чай ула ды — пра ца ваў 
звы чай ным ура чом, за гад чы кам 
ад дзя лен ня, га лоў ным аку шэ-
рам-гі не ко ла гам Гро дзен шчы ны, 
га лоў ным ура чом буй ной ме ды-
цын скай уста но вы, на мес ні кам 
стар шы ні абл вы кан ка ма — гэ-
та адзін кі ру нак ма ёй дзей нас-
ці. Дру гі звя за ны з гра мад скай 
дзей нас цю. Стар шы нёй праф са-
юз най ар га ні за цыі Аст ра вец кай 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы, 
у якой бы ло больш за 600 су пра-
цоў ні каў, я быў 9 га доў. І гэ ты час, 
без умоў на, не мог не ад біц ца — я 
атры маў ка ла саль ны во пыт! По-
тым я быў дэ пу та там Гро дзен ска-
га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў, 
двой чы аб лас но га Са ве та, у Па-
ла це прад стаў ні коў пя та га склі-
кан ня пра ца ваў у Па ста ян най ка-
мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж-
най па лі ты цы. Та му мне доб ра 
вя до мыя абедз ве вер ты ка лі ўла-
ды — і ве дан не, ме на ві та, прак ты-
кі вы ка ры стан ня за ко наў і пра цэ-
су пад рых тоў кі за ко на пра ек таў 
спры яе та му, што сён ня мож на 
прад мет на, кан крэт на, дак лад на 
і хут ка пры маць ра шэн ні па праб-
ле мах, якія ўтрым лі ва юц ца 
ў зва ро тах гра ма дзян, па 
ўня сен ні па пра вак у за ко-
на пра ек ты, якія сён ня пра-
хо дзяць праз на шу ка мі сію 
ў ме жах яе кам пе тэн цыі.

«МС»: Про філь ная 
ка мі сія, якую вы ўз на-
чаль ва е це, як ні я кая ін-
шая зра зу ме лая і бліз кая 
лю дзям — ахо ва зда-
роўя, аду ка цыя, куль-
ту ра, пра сцей ка жу чы, 
«са цы ял ка» — скла дае 
цэнт раль ную част ку на-
ша га жыц ця. На ваш по-
гляд за ка на даў цы, якая 
са сфер за раз па тра буе 
ўдас ка на лен ня?

— Па куль ча ла век жы-
ве, ён ні ко лі не спы ня ец ца 
на да сяг ну тым, і спы нен-
ня пра цэ су на огул быць не 
мо жа. А са цы яль ны кі ру-
нак — гэ та на ша жыц цё ад 
на ра джэн ня да глы бо кай 
ста рас ці, та му тут вель мі 
важ на не ўпус ціць ні дзе 
ні вод на га ас пек ту. На ра-

дзіў ся ча ла век — па трэб на якас-
ная ме ды цын ская да па мо га, каб 
бы лі зда ро выя баць кі, каб дзі ця 
рас ло зда ро вае і раз ві ва ла ся, 
каб яно ў сад ку атры ма ла за дат-
кі ад да на сці сва ёй кра і не, лю бо ві 
да яе — з трох га доў ужо мож на 
фар мі ра ваць гэ тыя каш тоў нас ці. 
Да лей яно пай шло ў шко лу, дзе 
вы бу доў вае свае стасункі з ін шы-
мі дзець мі, ву чыц ца на ву чац ца 
перш за ўсё. Да лей ча ла век ста-
но віц ца сту дэн там ці атрым лі вае 
ра бо чую спе цы яль насць — так са-
ма вель мі важ на, як яго су стрэ-
нуць у ка лек ты ве, як ён прой дзе 
пер шы этап на ву чан ня і вы ка рыс-
тае тыя ве ды, якія атры маў у на-
ву чаль най уста но ве. Тут вель мі 
знач ную ро лю ады гры вае на стаў-
ніц тва, за ма ца ван не пер ша га ра-
бо ча га мес ца і г. д. Да лей ча ла век 
ус ту пае ў ак тыў ную фа зу (хтось ці 
ста но віц ца ра бот ні кам вы твор-
час ці, хтось ці — на ву коў цам, 
хтось ці — кі раў ні ком) і на гэ тым 
эта пе важ на, як рас кры ец ца яго 
та лент. Тут свае за кона  пра ек ты, 
якія су пра ва джа юць яго ў жыц-
ці. По тым на ды хо дзіць пен сій ны 
ўзрост, па трэб ная са цы яль ная 
аба ро на — тут так са ма ёсць свае 
ню ан сы, якія трэ ба ў ад па вед-
нас ці з умо ва мі на ша га жыц ця, 
эка но мі кай кра і ны вы бу доў ваць 
у ад па вед ныя за ко на пра ек ты. І 
вель мі важ на, каб гэ тыя да ку-
мен ты іш лі ад жыц ця, ад ін та-
рэ саў, якія да ты чац ца асноў най 
ма сы лю дзей, а не вуз кай яе ка-
тэ го рыі. Але яшчэ раз пад крэс лю, 
па куль ча ла век жы ве — ён заў сё-
ды бу дзе раз ві вац ца, і ад па вед-
на, за ко ны пі шуц ца людзь мі і для 
лю дзей, для кам форт на га жыц ця 
гра мад ства. Та му я не ска заў бы, 
што сён ня ней кі за ко на пра ект 
вель мі важ ны.

Са мае га лоў нае на сён няш ні 
дзень — гэ та мо ладзь і яе за па-

тра ба ва насць у гра мад стве, яе 
лю боў да Ра дзі мы і яе ўнё сак у 
бу ду чае кра і ны. Трэ ба ін вес та-
ваць у мо ладзь сі лы, срод кі, каб 
ча ла век лю біў сваю кра і ну. Вя до-
ма, баць коў і кра і ну не вы бі ра-
юць: яны да юц ца нам Бо гам адзін 
раз, і мы па він ны іх ус пры маць 
та кі мі, якія яны ёсць — са мы мі 
леп шы мі і лю бі мы мі. І па чы наць 
з ма лен ства.

Да сяг нуць вы шынь 
мо жа кож ны

«МС»: Не ма гу не за пы тац-
ца аб ацэн цы та го, што за раз 
ад бы ва ец ца ў кра і не: ча го не 
ха пае?

— На конт та го, што за раз ад-
бы ва ец ца, ска жу шчы ра, я ні ко лі 
не мог уя віць, што зма гу стаць 
свед кам спроб уз ру шыць на шу 
кра і ну. Яшчэ раз пе ра кон ва ю-
ся, што з мо лад дзю трэ ба вель мі 
плён на пра ца ваць, па каз ваць ёй, 
што бы ло ў на шым гра мад стве 
ра ней і што ста ла ця пер. Я ба чыў 
роз ныя эта пы раз віц ця краі  ны. 
Быў у мя не 1991 год, ка лі як стар-
шы ні праф са юз най ар га ні за цыі 
мне да вя ло ся раз мяр коў ваць 
та ва ры, та ло ны, ку по ны... Бы ло 
вель мі цяж ка: не бы ло ні зар пла-
ты, ні та ва раў — ні чо га не бы ло, 
але кра і на спра ві ла ся з гэ тай раз-
ру хай. І сён ня ство ра на су час ная 
моц ная са цы яль на на кі ра ва ная 
дзяр жа ва. Які сэнс усё гэ та страч-

ваць у адзін мо мант?! Са 
свай го бо ку я ацэнь ваю 
сён няш нія з'я вы, бо ба-
чыў дрэн нае, та му я да ра-
жу зда быт ка мі. Упэў не ны, 
што мо ладзь трэ ба ву чыць 
на пры кла дах гіс то рыі, каб 
бы ло з чым па раў наць і ба-
чыць, што ты ідзеш на пе-
рад. Пе ра ка на ны, ка лі ты 
сён ня хо чаш і мо жаш пра-
ца ваць — да сяг неш у сва ёй 
кра і не лю бых вяр шынь. Я, 
на прык лад, па чы наў пра-
цоў ную дзей насць яшчэ ў 
Са вец кім Саю  зе. Асноў ны 
ж этап жыц ця прай шоў 
у не за леж най Бе ла ру сі. 
Абод ва пе ры я ды ўмоў на 
мож на па дзя ліць на па ло-
ву (кры ху больш за 30 у 
ад ным і амаль 30 ця пер), 
та му ха чу ска заць, маг чы-
масць рэа лі за ваць ся бе 
бы ла заў сё ды. У мя не, на-
прык лад, прос тыя баць кі. 
На ра дзіў ся я ў Коб ры не, 
што ў Брэсц кай воб лас ці, 
за кон чыў звы чай ную шко-
лу. Пер шыя ча ты ры га ды 

ву чыў ся ў трэ цюю зме ну — а па-
ло ве дзя вя тай ве ча ра за канч-
ва лі ся за ня ткі, ак тыў на зай маў-
ся гра мад скай дзей нас цю: быў 
стар шы нёй пі я нер скай дру жы ны, 
сак ра та ром кам са моль скай ар га-
ні за цыі шко лы. Мне па да ба ла ся 
ву чыц ца, асаб лі ва ці ка ві лі дак-
лад ныя на ву кі: фі зі ка, хі мія, ма тэ-
ма ты ка, чар чэн не. У свой час стаў 
пры зё рам аб лас ной алім пі я ды па 
фі зі цы. Ка лі я скон чыў у 17 га доў 
шко лу і па сту піў у мед ін сты тут, 
прый шоў ту ды аб са лют на з дак-

лад ным ра зу мен нем, што та кое 
кра і на — гэ та тое мес ца, дзе ты 
па трэб ны. Так атры ма ла ся, што 
ўвесь апош ні час — 36 га доў — я 
пры свя ціў Гро дзен скай воб лас-
ці, з іх 13 — Аст ра вец ка му ра ё-
ну. Усе гэ тыя эта пы свед чаць аб 
чым? Што звы чай ны ча ла век мо-
жа ся бе рэа лі за ваць — для гэ та га 
ство ра ны ўсе ўмо вы. У свой час я 
аба ра ніў кан ды дац кую ды сер та-
цыю, не бу ду чы ас пі ран там, без 
ад ры ву ад вы твор час ці, бо лі чыў 
гэ та па трэб ным для ўлас на га раз-
віц ця, кра і ны і га на ру ся тым, што 
ідэя ма ёй кан ды дац кай ды сер та-
цыі «Роз на ўзроў не вая сіс тэ ма пе-
ры на таль най да па мо гі» бы ла ўка-
ра нё на ў маш та бах кра і ны і ця пер 
па спя хо ва функ цы я нуе. Я адзін з 
аў та раў рас пра цоў кі гэ тай сіс тэ-
мы, ука ра нё най на пер шым эта пе 
ў Гро дзен скай воб лас ці, дзе яна 
да ла вель мі ад чу валь ныя вы ні кі, 
пас ля ча го пай шло раз віц цё ва 
ўсёй кра і не. Але я не ка жу, што 
зра біў гэ та адзін. Спа чат ку ця бе 
су пра ва джа юць твае на стаў ні кі, 
по тым ты па ві нен су пра ва джаць 
сва іх вуч няў. Та ды бу дзе пе ра ем-
насць па ка лен няў. У мя не бы лі 
най леп шыя на стаў ні кі, якія зра бі-
лі роз ны ўнё сак у мае ста наў лен-
не, раз віц цё, фар мі ра ван не як 
асо бы — гэ та і ме ды кі, і кі раў ні кі, 
і ар га ні за та ры ахо вы зда роўя. Іх 
ка ля 10 ча ла век. А ця пер я вель-
мі за да во ле ны тым, што ў мя не 
ёсць і мае вуч ні, якія, не ба ю ся 
ска заць, ра зум ней шыя за мя не, 
больш па спя хо выя і вель мі га-
на ру ся, ка лі нех та звяр та ец ца да 
мя не па па ра ду.

270 га доў на ўсіх!
«МС»: Ка лі мы ўжо за кра-

ну лі во пыт ва шай ура чэб най 
дзей нас ці, яе прак тыч на га вы-
ка ры стан ня, не ма гу не за кра-
нуць сям'ю, якая з'яў ля ец ца 
пра кла дам пе ра ем нас ці па-
ка лен няў, ура чэб най ды нас-
тыі. Ве даю, што су мар ны стаж 
ва шай сям'і скла дае больш за 
250 га доў...

— Пад лі чы лі — 270 га доў.
«МС»: Ці пла нуе са мае ма-

лод шае па ка лен не — ва ша 
ўнуч ка — пра цяг нуць ся мей-
ную ды нас тыю?

— Ёй 12 га доў. Яна лю біць ме-
ды цы ну, але ці пой дзе яна ў гэ-
тым кі рун ку раз ві вац ца да лей, я 
не ве даю, гэ та бу дзе яе вы бар. 
Ка лі мае дзе ці пры ма лі ра шэн-
не, ні я ка га ціс ку з на ша га бо ку 
не бы ло, трэ ба каб ра бо та пры-
но сі ла ра дасць і за да валь нен не. 
Ма ла жа даць — трэ ба, каб ты 
ад чу ваў сваю пра фе сію. А нао-
гул, пра фе сій ная дзей насць па-
чы на ла ся з бра та май го баць кі 
Аляк сея Ліс ко ві ча, які па мёр, на 
жаль, у 47-га до вым уз рос це, меў 
на ву ко вую сту пень, ад яго вель мі 
хут кі мі тэм па мі пай шла ўся на-
ша ды нас тыя. По тым быў я, мая 
сяст ра, яе муж, мая жон ка і яе 
сёст ры, мае дзе ці, зяць і ін шыя 
сва я кі...

«МС»: А ка лі па гля дзець па 
спе цы я лі за цы ях?

— Усе роз ныя: ад ура ча-ды е-
то ла га да га лоў на га аку шэ ра-гі-
не ко ла га воб лас ці. Але там ёсць 
кар ды ё ла гі, дэр ма та-ве не ро лаг, 
тэ ра пеўт, неф ро лаг, не ўро лаг, 
пе ды ятр і аку шэ ры-гі не ко ла гі я і 
мой зяць. Іншымі словамі, амаль 
увесь спектр спец яль нас цяў. Ка лі 
вы лу чаць з усіх, не пе ра боль шва-
ю чы ці змян ша ю чы ва гу кож на га, 
я спы ніў ся б на дзвюх. Пер шая — 
гэ та жон ка, якая з 1991 го да пра-
цуе за гад чы кам ад дзя лен ня ў роз-
ных баль ні цах: Аст ра вец кая ЦРБ, 
Гро дзен ская ра ён ная баль ні ца і 
аб лас ны кар дыя цэнтр. Дру гая, ка-
го б я вы лу чыў, — ма лод шая дач-
ка, асіс тэнт ка фед ры скур на-ве не-
ра ла гіч ных хва роб Гро дзен ска га 
ме ду ні вер сі тэ та. Яна па спя хо ва 
аба ра ні ла ды сер та цыю, вя дзе 
за ня ткі для за меж ных сту дэн таў 
па-анг лій ску, з май го пунк ту гле-
джан ня, гэ та пад крэс лі вае ве дан-
не свай го прад ме та.

«МС»: Дзе ад бы ла ся за-
клад ка ва ша га ба зі су як пра-
фе сі я на ла ў га лі не ахо вы зда-
роўя?

— У ме ды цы не я прай шоў 
усе эта пы: пра ца ваў у рай цэнт-
ры, фак тыч на сель скай мяс цо-
вас ці, по тым га лоў ным ура чом 
у аб лас ным цэнт ры, га лоў ным 
аку шэ рам-гі не ко ла гам воб лас-
ці, іншымі словамі, уся лі ней ка 
па сад, за гэ ты час пры няў 6,5 ты-
ся чы ро даў. Ха чу ска заць, што 
са мы важ ны этап — гэ та ра бо та ў 
ра ён ным цэнт ры. Гэ та тое мес ца, 
дзе ты вель мі хут ка фар мі ру еш ся 
з пра фе сій на га пунк ту гле джан-
ня, та му што ты па ві нен ім гнен на 
пры маць ра шэн ні. Ка лі ты зро біш 
неш та ня пра віль на, аў та ры тэ ту ў 
ра ё не ні ко лі не за ро біш. 13 га доў 
аст ра вец ка га пе ры я ду з пунк ту 
гле джан ня фар мі ра ван ня спе-
цы я ліс та — са мыя каш тоў ныя і 
важ ныя.

«МНЕ ЁСЦЬ З ЧЫМ
Пер шая па ло ва жыц ця прый шла ся на са вец кі пе ры яд, 

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Вік тар ЛІС КО ВІЧ 
ад свят ка ваў пры го жую ва ўсіх ад но сі нах да ту — 60-га до вы юбі лей. 
У экс клю зіў ным ін тэр в'ю «МС» ён рас ка заў аб сва ёй ся мей най 
ды нас тыі, якой, да рэ чы, ужо 270 (!) га доў, жыц цё вых уні вер сі тэ тах 
і пла нах на перс пек ты ву. У якас ці спой ле ра: вы да вец кую дзей насць 
су раз моў нік спы няць не збі ра ец ца і з вы ха дам у ад стаў ку па е дзе 
ў ка ра леў скі го рад. Хо ча це больш дак лад на? Да ве да е це ся 
з сён няш ня га ін тэр в'ю.

Вік тар ЛІС КО ВІЧ:

З дзедам — удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны — 
Лаўрэнціем Пятровічам Лісковічам.

Аў ды то рыі юна коў 
і дзяў чат па да ба ец ца, 

ка лі ты зра зу ме лай мо вай 
рас каз ва еш ім, што бы ло, 
што бу дзе, дзе ліш ся сва ім 
ба чан нем і мер ка ван нем. 
І яны ад гу ка юц ца на та кі 
дыя лог.


