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У Дзет ка ві чах хоць і за рэ гіст-

ра ва на сем ча ла век, па ста ян на 

пра жы ва юць тры жан чы ны.

— Не ка лі ўсё бы ло: і шко ла, і 

ма га зін, у кал га се пра ца ва лі, у 

ляс ніц тве, на чы гун цы, лю дзей 

бы ло шмат, мно га мо ла дзі на 

тан цы збі ра ла ся, — рас каз вае 

82-га до вая Ра і са ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА. — 

А ця пер нас за ста ло ся трое. 

Яшчэ дзве су сед кі ад на го са 

мной ве ку: Лю ба і Воль га. 

Вось так і жы вём.

Як толь кі мы са стар шы нёй 

Жам чуж нен ска га сель ска га Са ве-

та Ва ле ры ем Гер ма нам зай шлі да 

Ра і сы Ула дзі мі ра ўны і па ві та лі ся

(28 ве рас ня. — Аўт.), гас па ды ня 

най перш па ці ка ві ла ся, ці бу дзе сё-

ле та су стрэ ча ў До ме куль ту ры з 

на го ды Дня па жы лых лю дзей. І па-

чуў шы ў ад каз, што та кая су стрэ-

ча за пла на ва ная на 3 каст рыч ні ка, 

па ве да мі ла, як яны ўжо рых ту юц ца 

да ве ча ры ны.

Ва ле рый Мі хай ла віч за ўва жыў, 

што сель са вет вя лі кі, у яго склад 

ува хо дзяць дзя сят кі на се ле ных 

пунк таў. Та му ме ра пры ем стваў 

для па жы лых лю дзей пра во дзіц-

ца не каль кі. Пен сі я не ры з тых вё-

сак, якія ра ней ува хо дзі лі ў склад 

кал га са з цэнт рам у Сеў ру ках, і 
збя руц ца ў Сеў ру ках. Спон са рам 
ве ча роў вы сту пае ця пе раш няя гас-

па дар ка — ААТ «Птуш ка фаб ры ка 
«Друж ба». На гэ ты дзень сель гас-
прад пры ем ства вы дзя ляе аў то бус, 
які пра яз джае па на се ле ных пунк-
тах і пад во зіць удзель ні каў свя та. 
По тым, зра зу ме ла, раз во зяць па 
да мах. Усе за га дзя рых ту юц ца, 
да ста юць свя точ ныя ўбо ры, не ка-
то рыя га ту юць смач ныя пі ра гі, каб 
па час та ваць сяб роў-зна ё мых.

Да пры ез ду ге ро яў дня ста лы 
ўжо на кры ва юц ца, пры яз джа юць 
са ма дзей ныя ар тыс ты, каб даць ду-
шэў ны кан цэрт. Ну, і ў кан вер тах 
гра шо вая да па мо га ў го нар Дня па-
жы лых лю дзей пра ду гле джа на.

— Для нас гэ та са праўд нае свя-
та, — рас каз вае Ра і са Ула дзі мі ра ў-
на. — Мы ж цэ лы год не ба чым ся. 
А ра ней мно гія пра ца ва лі ў ад ным 
кал га се або жы лі па су сед стве, а 
по тым раз' еха лі ся, ка лі ства ры лі 
сем'і. Ёсць на ват тыя, якія ў шко ле 
ў адзін клас ха дзі лі, а сён ня ім ужо 
за сем дзе сят. Уяў ля е це, як ці ка ва 
су стрэц ца, па га ва рыць пра дзя цей-
уну каў, рас ка заць на ві ны за год?
А яшчэ лю бім па га ма ніць пра сваю 
ста расць, у кож на га яна роз ная. 
І са мае га лоў нае — ус пом ніць, які -
мі бы лі не ка лі, як жы лі ра ней. Ве-
да е це, гэ та су стрэ ча — як свя та на-

шай ма ла до сці. Мы за бы ва ем пра 
ўзрост, спя ва ем пес ні ра ней шых 
га доў, мо жам і па тан ца ваць. Та му 
і ча ка ем дня су стрэ чы.

Гэ тым ра зам Ра і са Ула дзі мі ра ў-
на, вя до ма ж, рас каз ва ла сва ім
сяб роў кам юнац тва пра тое, што 
ўда ло ся на рэш це па мя няць крыж 
на ўез дзе ў Дзет ка ві чы. Гэ та зроб-
ле на най перш яе кло па там. Ме на-
ві та яна тэ ле фа на ва ла ў сель скі 
Са вет, па ве дам ля ла, што ста ры 
крыж згніў, вось-вось раз ва ліц ца, 
тэр мі но ва па тра буе за ме ны. Ва ле-
рый Гер ман да мо віў ся з мяс цо вым 
прад пры маль ні кам. Ігар Ду бі на на 
сва ім прад пры ем стве зра біў но-
вы крыж, які і пры вез лі ў вёс ку. 
Уста наў лі ваць га лоў ны вяс ко вы 
ат ры бут-абя рэг узя ла ся сям'я Ра і -
сы Ле бе дзе вай. Ця пер Ра і са Ула-
дзі мі ра ўна яго да гля дае, па ве сі ла 
са ма роб ныя руч ні кі, пра по лвае 
тра ву. Дач ка яе той крыж па фар-
ба ва ла. І ён дых тоў ны, тры ва лы, 
бач ны зда лёк.

Стар шы ня сель ска га Са ве та 

рас ка заў, што Ра і са Ле бе дзе ва 

заў сё ды ад роз ні ва ла ся ак тыў най 

жыц цё вай па зі цы яй. Ка лі паў ста-

ла пы тан не аб доб ра ўпа рад ка ван ні 

мо гі лак, яна ха дзі ла па да мах, раз-

маў ля ла з людзь мі, по тым збі ра ла 

гро шы, за якія ўда ло ся знес ці вя лі-

кія дрэ вы. Яшчэ коль кі га доў та му 

Ра і са Ула дзі мі ра ўна бы ла ду шой на 
лю бым свя точ ным ме ра пры ем стве, 
бо лю біць па спя ваць, па ве ся ліц ца. 
Ця пер га ды кры ху бя руць сваё.

Але ба бу ля Рая не зда ец ца, га-
дуе ку ра чак, са дзіць ага род і буль-
бу. Яна на ра дзі ла ся і вы рас ла ў гэ-
тай вёс цы. Пра ца ва ла і на чы гун цы, 
і ў кал га се. Рас ка за ла, што баць ку 
свай го не па мя тае, бо за гі нуў ён 
на вай не. Ма ці ад на га да ва ла тра іх 
да чок. Праў да, ста рэй шая сяст ра 
па мер ла ў дзень свай го 18-год дзя. 
Вось ёй ды сва ім баць кам ня даў-
на па мя ня ла пом ні кі на вяс ко вых 
мо гіл ках.

— Та кія ў мя не ця пер кло па-
ты, — рас каз вае Ра і са Ула дзі мі-
ра ўна. — Мая ба бу ля пра жы ла 
96 га доў, ма ма — 75, не вя до ма, 
коль кі мне ад ве дзе на, але ж трэ-
ба ва ру шыц ца, неш та ра біць, па-
куль жы вы.

У 82-га до вай жы хар кі Дзет ка-
ві чаў трое дзя цей. Улад ка ва лі ся 
яны не да лё ка: двое ў су сед няй 
вёс цы Па лон ка, адзін у Ба ра на ві-
чах. Усе пры яз джа юць, ма ту лі да-
па ма га юць па гас па дар цы, пры-
во зяць усё не аб ход нае. Два ра зы 
на ты дзень у вёс ку заязджае аў-
та кра ма. Да ма шы ны ідуць дзве 
пен сі я нер кі, трэ цяя ўжо за над та 
сла бая. «Пры во зяць усё-ўсё, не 
горш за тыя «еў ра оп ты», толь кі б 
гро шы бы лі, — га во рыць ба бу ля 
Рая. — Але ж пен сію, дзя куй бо-
гу, атрым лі ва ем. Буль бу вы ка па лі, 
ага род пры бра лі, бу дзем зі ма ваць 
ды вяс ну ча каць».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
уасkеvісh@zvіаzdа.bу



Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры  
Дзет ка ві чы Ба ра на віц ка га ра ё на

«ДЗЕНЬ ПА ЖЫ ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ 
СТАЎ НІ БЫ СВЯ ТАМ НА ШАЙ МА ЛА ДО СЦІ»

ФактФакт  

Кі тай скі ма саж
У Грод на мож на атры-
маць фі зія- і ігол ка рэф-
лек са тэ ра пію, во да- і 
тра ва ля чэн не, пайсці на 
ма саж і за ня ткі ёгай па-
 вод ле тра ды цый най 
ус ход няй ме ды цы ны.

Пра ект кош там 600 ты сяч 
до ла раў ажыц ця ві лі ін вес та-
ры з пра він цыі Гань су. Цэнтр 
тра ды цый най кі тай скай ме-
ды цы ны ўзве дзе ны ка ля дзі-
ця чай па лі клі ні кі аб лас но га 
цэнт ра. Па сло вах стар шы ні 
Гро дзен ска га гар вы кан ка-
ма Ме чы сла ва Гоя, ра шэн не 
аб ад крыц ці бы ло пры ня тае 
пас ля та го, як гро дзен ская 
дэ ле га цыя на ве да ла та кі 
цэнтр у Кі таі. Пра па на ва ныя 
тут ме то ды кі скі ра ва ныя на 
рэ абі лі та цыю і пра фі лак ты-
ку за хвор ван няў. У но вым 
цэнт ры бу дуць пра ца ваць як 
на шы спе цы я ліс ты, так і кі-
тай скія — пас ля атры ман ня 
не аб ход ных сер ты фі ка таў 
для ра бо ты ў бе ла рус кай 
сіс тэ ме ахо вы зда роўя.

Цэнтр тра ды цый най кі тай-
скай ме ды цы ны — дру гі аб'-
ект, уз ве дзе ны кі тай скі мі ін-
вес та ра мі ў Грод не. Ня даў на 
за пу шча ны ў экс плу а та цыю 
смец це сар та валь ны за вод, 
на чар зе — пра ект па рэ кан-
струк цыі гас ці ні цы «Грод на». 
У мі ну лым го дзе ганд лё ва-
пра мыс ло вая кар па ра цыя 
пра він цыі Гань су на бы ла 
16-па вяр хо вы бу ды нак гас-
ці ні цы. Пра ект пра ду гледж-
вае ства рэн не 4-зор ка ва га 
га тэ ля, рэ ста ра на кі тай скай 
кух ні, офіс ных і ганд лё вых 
па мяш кан няў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by



У Га ра доц кім ра ё не ёсць вёс ка 
Ха ла мер'е, участ ко вую баль ні-
цу ў якой ве да юць за меж ні кі, 
а так са ма зор кі бе ла рус кай 
эст ра ды, вя до мыя спарт сме ны 
і мі ніст ры.
Га лоў ны ўрач Мі ха іл Са ма рын 
тут па ўні каль най ме то ды цы ле-
чыць між па зва ноч ную гры жу 
і су ста вы.

«Ад чы няў вок ны 
з ра ма мі»

Мі ха іл Са ма рын у Ві цеб ску скон-
чыў ме ды цын скую ВНУ. Ня доў гі час 
па пра ца ваў у аб лас ной баль ні цы. 
Але за ха це ла ся сва бо ды ў пра фе-
сій ным пла не: іні цы я тыў ны ма ла ды 
тэ ра пеўт па ехаў у глы бін ку. Гэ та му 
ра шэн ню здзі ві лі ся мно гія.

— Баць ка не ха цеў ад пус каць. 
Ён быў за слу жа ны на стаў нік, ды -
рэк тар шко лы... Так, мне ра ман ты кі 
ха це ла ся, ад чуць ся бе ў ро лі «чэ хаў-
ска га» док та ра, які ле чыць усё, за 
ўсё ад каз вае, — ус па мі нае га лоў-
ны ўрач Ха ла мер скай участ ко вай 
баль ні цы.

Спа чат ку па пра ца ваў ка ля двух 
га доў у вёс цы Се лі шча. Там ува ход-
ныя дзве ры ў драў ля ную баль ні цу 
бы лі за ве ша ны коў драй. Вок ны, сан-
тэх ні ка ў жу дас ным ста не, ацяп лен не 
не функ цы я на ва ла. Але ён не збег у 
го рад. На ад ва рот, вы ра шыў па бу да-
ваць баль ні цу сва ёй ма ры.

На па пер цы зра біў ма лю нак, па-
ка заў яго та ва ры шу-ар хі тэк та ру. По-
тым упэў ніў ад каз ных асоб мяс цо вай 
ула ды ў тым, што змо жа сам да біц-
ца фі нан са ван ня з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту. Абя цаў знай сці бу даў ні чыя
ма тэ ры я лы. А ў 1980-я га ды пе ры я -
дыч на яны бы лі ў дэ фі цы це, як і 
боль шасць та ва раў. На прык лад, тэ-
ле фон ны апа рат.

І ён зра біў «звы чай ны цуд».

Да рэ чы, ён ад ным з пер шых за га-

ва рыў у кра і не пра ге ран та ла гіч нае 

аб слу гоў ван не.

— Ма гу знай сці за піс з ма ім ін тэр-

в'ю рэс пуб лі кан ска му тэ ле ба чан ню, 

якое даў у 1988 го дзе. Гэ та ця пер 

«са цы яль ныя лож кі» — рас паў сю-

джа ная спра ва. А та ды пра не аб-

ход насць ля чыць хва ро бы ста рых 

не ка за лі на афі цый ным уз роў ні, — 

пра цяг вае док тар.

Акра мя баль ні цы ў Се лі шчы па-

бу да ва лі ка цель ню і ка тэ джы для 

ме ды каў. Доб рыя ўмо вы для пра цы 

і год нае жыл лё да па маг лі вы ра шыць 

кад ра вае пы тан не.

Са ра фан нае ра дыё
У СМІ і ін тэр нэ це не знай сці ін-

фар ма цыю пра плат ныя па слу гі, якія 
аказ вае Ха ла мер ская ўчаст ко вая 
баль ні ца.

— Як да вед ва юц ца пра нас? Доб-
рае пы тан не! Са ра фан нае ра дыё — 
най леп шы пі яр шчык. Вось па гля дзім, 
хто ў нас на сён ня ле чыц ца. Хло пец 
з Ка зах ста на, лю дзі са Сма лен ска,
Брэс та, Санкт-Пе цяр бур га, Стаў ра-
 па ля. І ар тыс таў ле чым, і мі ніст раў, — 
сціп ла пе ра ліч вае кі раў нік ме ды цын-
скай уста но вы.

Сын Мі ха і ла Са ма ры на — Кан-

стан цін — так са ма пра цуе ў вяс-

ко вай баль ні цы. Акра мя та го, ён 

та ле на ві ты му зы кант, ва ло дае не-

каль кі мі му зыч ны мі ін стру мен та мі 

і мо жа за па ру тыд няў асво іць но-

вы. Кан стан цін Са ма рын ства рыў 

ка лек тыў «De Puta Madre Banda», 

які вы сту паў на «Сла вян скім ба за-

ры ў Ві цеб ску», ін шых фес ты ва лях, 

у тым лі ку ў Ра сіі... Пі ша му зы ку. 
Кан стан цін Мі хай ла віч з Ха ла мер'я 
з'яз джаць не хо ча. Ад баць кі ён пе-
ра няў сак рэ ты ля чэн ня.

Уз ро вень ва ўсім
Мы пра хо дзім ся па баль ні цы. Тут 

усё пра ду ма на да дро бя зяў, на ват 
шыль да. Не да лё ка — пра ва слаў ны 
храм. Яго па бу да ва лі так са ма па іні-
цы я ты ве ме ды каў.

За хо дзім у ка бі не ты. Звы чай ная 
па ла та-блок на двух па цы ен таў: 
у кож на га свой па кой, агуль ная пры-
 бі раль ня. Хво ры гля дзіць пра гра-
му спа да рож ні ка ва га тэ ле ба чан ня. 
Баль ні ца раз лі ча на на ад на ча со вае 
ля чэн не 25 ча ла век. Яна — адзі ная ў 
Бе ла ру сі, якая юры дыч на мае ста тус 
сель скай участ ко вай.

Га лоў ны ўрач мае вы дат нае па-
чуц цё гу ма ру. Ад чу ва ец ца, што з ім 
лёг ка пра ца ваць ка ле гам. А лю дзі 
рас каз ва юць пра яго за ла тыя га ла-
ву і ру кі...

На мес нік стар шы ні рай вы-
кан ка ма Ма ры на ЗДОЛЬ НІ КА ВА 
лі чыць, што дзя ку ю чы та кім іні цы я-
тыў ным спе цы я ліс там, як Мі ха іл Са-
ма рын, глы бін ка раз ві ва ец ца.

— Ме ды цын скі ту рызм у на шым 
ра ё не пры цяг вае шмат пры ез джых. 
І гэ та баль ні ца — узор ны прык лад. 
Ула да па кла па ці ла ся, каб бы ла 
доб рая да ро га да вёс кі. На ра бо-
ту кра мы па су сед стве з баль ні цай 
ня ма вя лі кіх на ра кан няў. Бы ло б 
доб ра ства рыць у вёс цы і цэнтр 
бе ла рус ка га фальк ло ру — на ба-
зе вяс ко ва га до ма куль ту ры. Каб 
ін ша зем цы маг лі ці ка ва пра вес ці 
час, па зна ё міц ца з тра ды цый най 
куль ту рай бе ла ру саў, — раз ва жае 
яна.

Вы со кі ўзро вень ме ды цын скіх 
па слуг у звы чай най вёс цы — до каз 
та го, што пра він цыя мо жа кан ку ры-
ра ваць з буй ны мі га ра да мі. А док тар 
Са ма рын — ча ла век, які пе ра ўтва-
рае на ва кол ле.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ЗВЫ ЧАЙ НЫ ЦУД 
АД ДОК ТА РА СА МА РЫ НА

Га лоў ны ўрач Мі ха іл СА МА РЫН з сы нам Кан стан ці нам.

Вяс ко вая баль ні ца 
раз ві вае 

экс парт па слуг


