
ЧАЦВЕР
№ 6 (15741)

27 САКАВІКА 
2014 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

ІмёныІмёны

Род нае — мод нае!Род нае — мод нае! Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Му зы ку яна лю бі ла з дзя цін ства. 
Тац ця на хоць і атры ма ла 
аду ка цыю па спе цы яль нас ці 
«ды ры жы ра ван не», але шля хам 
кла січ на га му зы кан та не 
пай шла. Ства ры ла свой гурт 
«Tanіn Jazz», у якім спа лу чае 
му зы ку роз ных жан раў. Вар та 
за зна чыць, што пі ша дзяўчына 
не толь кі для ся бе, але і для 
ін шых ар тыс таў. Аран жы роў кі, 
са ўнд трэ кі да ра сій скіх 
філь маў... Пра ўплыў му зы кі 
на твор цу і не вы пад ко выя 
су стрэ чы ў сва ім жыц ці Тац ця на 
Га рош ка рас ка за ла нашаму 
выданню.

— Мы ця пер пе ра жы ва ем вель мі ці ка вы 
пе ры яд у твор час ці. Па сту по ва змя ня ец ца кан-
цэп цыя му зыч на га ма тэ ры я лу. Мы імк нём ся 
да якас на га гу ку ў клуб ных за лах. Ёсць жа-
дан не ства рыць но вы пра дукт, а для гэ та га 
па тра бу юц ца спе цы яль ныя ўмо вы. У нас за 

пля чы ма ба га та фес ты валь ных і кан цэрт ных 
вы ступ лен няў. Хо чац ца, каб пра цяг быў ці ка-
вым, без паў то раў. Я даў но са спе ла зра біць 
аль бом на бе ла рус кай мо ве. Но вая пра гра ма 
бу дзе ад роз ні вац ца па сты лі…

Мне час та шчас ці ла з ад на дум ца мі, вось і 
ця пер пра ект ні бы сам пры цяг вае на тхнё ных 
та ле на ві тых лю дзей, здоль ных не толь кі пра-
па ноў ваць свае ідэі, але і слу хаць адзін ад на го. 
Су пра цоў ніц тва з На дзе яй Пад рэз як раз прык-
лад сін тэ зу, ка лі му зы ка і тэкст яд на юц ца так, 
што ўз ні кае адзін ства воб ра за, агуль ны сэнс 
та го, што кож ная з нас хо ча ска заць. А адзі ны 
на строй — рэч вель мі важ ная.

— Што бу дзе ад люст роў ваць но вы ма-
тэ ры ял?

Тац ця на: З ця гам ча су я ад чу ваю ся бе 
больш ураў на ва жа най і да рос лай, з'яў ля юц-
ца но выя мэ ты, змя ня юц ца за па тра ба ван ні. 
Ве ру, што ўсё не вы пад ко ва, і ця пер у нас мо жа 
атры мац ца доб рая пра ца. У блі жэй шы час вы-
пус цім тры но выя сін глы. Я ні ко лі не ад чу ва ла 
ся бе та кой упэў не най у твор час ці. Ма быць, ад-
бі ва ец ца во пыт за пі су аль бо маў ці прой дзе ны 
шлях з мност вам му зыч ных экс пе ры мен таў. 
Сён ня мне спя ваць кам форт на. Па да ец ца, усё 
ідзе так, як мае быць.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Вы шы ва ны су ве нір, зроб ле ны 
ў аг ра га рад ку Пет ка ві чы 
Дзяр жын ска га ра ё на, ёсць 
ужо на ват у Ар ме ніі. Амаль два 
га ды та му ў мяс цо вай шко ле 
ства ры лі біз нес-кам па нію па 
вы ра бе рэ чаў, аздоб ле ных 
тра ды цый ным бе ла рус кім 
ар на мен там, і ця пер спра ва, што 
тры ма ец ца на дзвюх на стаў ні цах 
і два нац ца ці ву ча ні цах, пры но сіць 
на ву чаль най уста но ве да ход. Ці 
лёг ка ста ра даў ня му ра мяст ву 
«па сяб ра ваць» з су час нас цю, 
як на ву чыць школь ні каў быць 
«на ты» з па дат ка мі і для ча го 
пад лет кам вар та ве даць і 
ўмець тое, ча го не па мя та юць і 
не ка то рыя ба бу лі, ка рэс пан дэн там 
«Чыр вон кі» па га дзі лі ся рас па вес ці 
ў Пет ка ві чах.

— Гэ та хле ба соль ны, вя сель ны руч-
нік. На ім я вы шы ла сім ва лы сям'і, урад-
лі вас ці, ба гац ця, — га во рыць ву ча ні ца 
Пет ка віц кай ся рэд няй шко лы Дзі я на 
ХРА ЛО ВІЧ пра ад ну са сва іх ра бот.

Ста ра даў няя бе ла рус кая вы шыў ка 
пад наз вай «на бор», якой удзель ні кі біз-
нес-кам па ніі аздо бі лі руч ні кі, сур вэт кі і 
ін шыя рэ чы, — гэ та ўні каль нае ра мяст-
во. Вы шы ва ныя су ве ні ры ад юных май-
стрых — не прос та пры го жыя, а яшчэ і 
з сэн сам. Дзяў чат кі вы шы ва юць так, як 
гэ та ра бі лі даў ней, за шыф роў ва ю чы ў 
ар на мен це на руч ні ку па жа дан ні шчас ця 
і даб ра бы ту. На прык лад, ромб аба зна-
чае за се я нае по ле, гэ та сім вал ба гац ця, 
а «сня жын ка» — сім вал сям'і, ма лень кія 
ром бі кі-«зяр нят кі» аба зна ча юць дзя цей. 
Руч нік ні бы га во рыць та му, ка му яго до-
раць: хай ва ша сям'я жы ве ў да стат ку і 
ма лых па бо лей на ра джа ец ца.

На ства рэн не та ко га су ве ні ра Дзі я не 
па тра бу ец ца ка ля ме ся ца. Школь ні ца, 
да рэ чы, толь кі вы шы ван нем руч ні коў не 
аб мя жоў ва ец ца. Дзяў чы на зра бі ла яшчэ 
і вя сель ны на бор у бе ла рус кім сты лі. У 
яго ўва хо дзяць руч нік, па ду шач ка для 
пярс цён каў, скрын ка для па до ра ных гро-
шай, фо та аль бом, кан вер ты для па да-
рун каў ад гас цей і бан бань ер кі.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Пра фе сія ву чо на га за апош нія га ды, зда-
ец ца, стра ці ла бы лую пры ваб насць, і ця-
пер не час та мож на па чуць ад мо ла дзі 
пра жа дан не стаць да след чы кам. Тым не 
менш і сён ня зна хо дзяц ца лю дзі, га то выя 
пры свя ціць на ву цы сваё жыц цё. Мы па гу-
та рылі з ма ла дым ву чо ным, сты пен ды я-
там Прэ зі дэнц ка га фон ду па пад трым цы 
та ле на ві тай мо ла дзі Але гам ІВА НО ВЫМ, 
на ву ко вым су пра цоў ні кам Ін сты ту та экс-
пе ры мен таль най ба та ні кі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук.

— Спа дар Алег, рас ка жы це, як вы за ці ка-
ві лі ся на ву кай і ча му вы бра лі ме на ві та ба та-
ні ку?

— Ёсць та кі збі ты вы раз: «На ву ка — гэ та за да-
валь нен не ўлас най да пыт лі вас ці за кошт дзяр жа-
вы». Ён вель мі ўмоў ны, але ад на ча со ва і трап ны. 
Ка лі ў ча ла ве ка пры сут ні чае «жыл ка» ці каў нас ці, то 
яму апры ёры бу дзе па да бац ца ней кая да след чыц-
кая, на ву ко вая дзей насць. Усё за ле жыць толь кі ад 
та го, у якіх умо вах гэ тая ці каў насць бу дзе рас ці.

Мае баць кі ці ка васць свай го сы на да пры ро ды 
ак тыў на пад трым лі ва лі: пер шую кніж ку па бія ло гіі 
па да ры лі яшчэ ў пя ці га до вым уз рос це. Зра зу ме ла, 
што ў гэ ты час дзе ці звы чай на ці ка вяц ца больш 
прос ты мі рэ ча мі. Я лю біў шу каць уся ля кіх жуч коў, 
па вуч коў, на зі раць за імі. Ужо ў шко ле ў мя не 
скла лі ся вель мі доб рыя ста сун кі з вы клад чы цай 
бія ло гіі Але най Дзміт ры еў най Шкут. Яна да зва ля-
ла за хо дзіць у ла ба ранц кую, а пас ля шко лы на ват 
па да ры ла мік ра скоп. Я ад ноль ка ва ці ка віў ся як 
бія ло гі яй, так і хі мі яй, а скон чы ла ся ўсё тым, што 
стаў бія хі мі кам (смя ец ца).

Пас ля шко лы ўсе ра і лі па сту паць на бія фак 
БДУ, але я вы браў для ся бе пе да га гіч ны ўні вер сі-
тэт. З трэ ця га кур са па чаў зай мац ца да след чыц-
кай ра бо тай у га лі не эн да кры на ло гіі. На пя тым 
кур се адзін з вы клад чы каў пра па на ваў мне прый-
сці сю ды, у Ін сты тут экс пе ры мен таль най ба та ні кі. 
Я доў га ду маў, бо на ўні вер сі тэц кім уз роў ні ба та ні-
ка мне не зу сім па да ба ла ся, але ў вы ні ку па сту піў 
у ас пі ран ту ру пры ін сты ту це. Мне пра па на ва лі 
мес ца ў ла ба ра то рыі, якая вы ву чае бія хі міч ныя 
якас ці і ўлас ці вас ці асоб ных рас лін, і ў не ка то рай 
сту пе ні мае, ска жам так, скі ра ва насць на ме ды-
цы ну. Гэ тай пра цай я за раз і зай ма ю ся.

— Фі нан са вы склад нік пра цы не рас ха лодж-
вае?

— Тут усё, як і ў лю бым ін шым мес цы: як пра-
цу еш — так за раб ля еш. Ін шая спра ва, што бюд-
жэт нае фі нан са ван не змян ша ец ца і ця пер скла дае 
пры бліз на 25 пра цэн таў ад агуль на га аб' ёму. Усё 
ас тат няе ін сты тут за раб ляе сам. Ка мер цый ны мі 
рас пра цоў ка мі, гран та мі (у тым лі ку і бюд жэт ны мі) 
і ін шы мі па доб ны мі рэ ча мі. Ка лі ты на пра ця гу го да 
па бе га еш, па шу ка еш са бе пра ек ты і рас пра цу еш 
іх, то мож на атры маць вель мі доб рыя гро шы.

— Але бе гаць і шу каць гран ты — за ня так, 
да лё кі ад на ву кі…

— Без умоў на. Спра ва ў тым, што ву чо на му 
ця пер ма ла быць толь кі ву чо ным. Трэ ба ад на ча-
со ва быць і мар ке то ла гам, і ме не джа рам, і рэ-
клам шчы кам для са мо га ся бе. Ка лі ты па да еш 
ней кі пра ект на раз гляд, то па ві нен мак сі маль на 
адап та ваць яго для пуб лі кі, каб лю дзі зра зу ме лі, 
пра што ідзе раз мо ва. Дрэн на, што на ву коў цам 
да во дзіц ца зай мац ца та кой пра цай, але ін ша га 
шля ху ня ма.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«КАН ВА»
ШКОЛЬ НА ГА БІЗ НЕ СУ,
або Што за шыф ра ва на ў ар на мен це на руч ні ку?

«ВУ ЧО НЫ — ГЭ ТА І МАР КЕ ТО ЛАГ,
І МЕ НЕ ДЖАР, І РЭ КЛАМ ШЧЫК»

Фір мо выя су ве ні рыФір мо выя су ве ні ры
мяс цо вай біз нес-кам па ніі мяс цо вай біз нес-кам па ніі 

— за клад кі-абя рэ гі.— за клад кі-абя рэ гі.

«Я ДЫ РЫ ЖЫ РА ВА ЛА 
ДРЭ ВА МІ...»

Тац ця на ГА РОШ КА:
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Надзея Падрэз (злева) і Таццяна Гарошка.


