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Звы чай на лі чаць, што дзяў ча ты 
больш схіль ныя да вы шы ван ня, га-
та ван ня, тан цаў, спе ваў, вя зан ня ды 
ін ша га чыс та жа но ча га за ня тку. Але 
та кое мер ка ван не аб верг лі вы ха ван кі 
Жо дзін скай жа но чай гім на зіі.

У пры ват нас ці, Ве ра Ва сі леў ская 
рас пра ца ва ла энер га збе ра галь ны пра-
ект. І са мае га лоў нае — ува со бі ла яго 
ў жыц цё.

— Дзе вяць га доў та му ма ма ад да ла 
мя не ў гім на зію, якая зна хо дзі ла ся по-
бач з на шым до мам. Ця пер на ват і не 
ўяў ляю, што я маг ла б ву чыц ца ў ін шым 
мес цы. Тут працуюць цу доў ныя 
пе да го гі, якія імк нуц ца вы явіць і 
раз віць здоль нас ці кож най ву ча-
ні цы. Дзя ку ю чы на стаў ні цы геа-
гра фіі Ва лян ці не Аляк санд раў не 
Ха да се віч я і за ці ка ві ла ся праб ле-
ма мі за брудж ван ня на ва коль на га 
ася род дзя.

У Жо дзі не пра цуе буй ная стан-
цыя тэх ніч на га аб слу гоў ван ня 
«Ба шаў та сэр віс», якая ў тым лі ку 
пра па ноў вае па слу гі па за ме не 
па лі ва. Але кі роў цы, як пра ві ла, 
злі ва юць яго до ма, у ле се, пры да-
ро зе. Так і ўзнік ла за ду ма на пры-
кла дзе СТА пе ра ўтва рыць гэ тыя 
ад хо ды ў кры ні цу энер гіі. Кі раў нік 

пры ват на га прад пры ем ства Ула дзі мір 
Краў чан ка ака заў ся ча ла ве кам вель мі 
кан такт ным і за ці каў ле ным у пра соў-
ван ні ідэі. Ула дзі мір Юр' е віч пра да ста віў 
для экс пе ры мен ту свае пло шчы, да ныя 
па рас хо да ван ні энер га нось бі таў. Дзяў-
чын ка іх пра ана лі за ва ла і вы ка за ла 
свае мер ка ван ні па эка но міі.

— Па-пер шае, ра зам з Ва лян ці-
най Аляк санд раў най мы пра па на ва лі 
ўста на віць на стан цыі кат лы з вы ка-
ры стан нем ад пра ца ва на га па лі ва для 
вы пра цоў кі цяп ла і элект ра энер гіі для 
па трэб стан цыі. У ра монт най зо не за-

мя ні лі лям пач кі, якія на гра ва лі па вет-
ра. Ця пер тут не па трэб ны кан ды цы-
я нер. Зла дзі лі спе цы яль ную ду ша вую 
ка бін ку, што да ло маг чы масць знач на 
ска ра ціць спа жы ван не ва ды... Сло вам, 
пра ду ма лі кож ную дэ таль. Як вы нік, 
спа жы ван не элект ра энер гіі ска ра ці ла-
ся на трэць, а са звы чай най стан дарт-
най стан цыі тэх аб слу гоў ван ня ўда ло ся 
зра біць энер га эфек тыў ную, эка ла гіч на 
чыс тую вы твор часць, — кан ста туе мая 
су раз моў ца.

Пад кі раў ніц твам свай го ку ра та ра і са 
зго ды ўлас ні ка Ве ра Ва сі леў ская рас па ча-

ла дру гі этап пра ек та. На да ху пла-
ну ец ца па ста віць со неч ныя ба та рэі. 
Ця пер ана лі зу юц ца і раз гля да юц-
ца роз ныя ва ры ян ты іх на быц ця з 
улі кам эфек тыў нас ці. Мяр ку ец ца 
аб ста ля ваць і пе ша ход ны пе ра ход, 
што зна хо дзіц ца ў не бяс печ най зо-
не (по бач аў то бус ны пры пы нак), 
спе цы яль ны мі энер га збе ра галь-
ны мі свят ла фо ра мі.

— Ве ра ва ло дае ўсі мі не аб-
ход ны мі якас ця мі, ве да мі, каб 
ажыц ця віць за ду ма нае. Але мая 
ву ча ні ца не з тых, хто за дзі рае 
нос, — жар туе Ва лян ці на Аляк-
санд раў на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«ЗО РАЧ КА» 
ПАД ІМЕ НЕМ ВІЎ ЕН
Ві цеб ская пя ці клас ні ца Віў ен Са бі сё ле та бу дзе вя ду чай 
дзі ця ча га кон кур су «Сла вян скага ба зару ў Ві цеб ску»

У сва ёй твор чай скар бон-
цы 11-га до вая дзяў чын ка, 
якая ву чыц ца ў ві цеб скай 
ся рэд няй шко ле № 40, 
ужо мае шмат пе ра мог на 
роз ных між на род ных кон-
кур сах: у Бе ла ру сі, Ка зах-
ста не, Лат віі, Іс па ніі. Яна 
— лаў рэ ат прэ зі дэнц кай 
прэ міі па пад трым цы адо-
ра ных дзя цей. Вет лі вая і 
сціп лая дзяў чын ка — го-
нар ві цеб скай му зыч най 
шко лы № 4. Ма лень кая 
«зо рач ка» па спя хо ва зай-
ма ец ца ва ўзор най сту дыі 
эст рад най пес ні «Фо рум» 
Цэнт ра куль ту ры «Ві-
цебск».
Пе да гог па ва ка ле Але на Гу-

жа ва рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» пра тое, што ў яе па да печ най, акра мя пры род най му зы каль-
нас ці, ёсць пры го жы го лас. «Па вер це мне, без апош ня га, якім бы ні 
быў та лент вя лі кім, не маг чы ма стаць доб рым спе ва ком».

— Віў ен ра зум ная, лю біць чы таць. Ві ва, мы яе так з лю боўю 
за вём, — вель мі пра ца здоль ная, мэ та на кі ра ва ная, — пра цяг вае 
пе да гог.

У Ка зах стан «зо рач ка» ез дзі ла ў 9-га до вым уз рос це без пе-
да го гаў і баць коў. Спа да рож ні цай у да лё кім шля ху бы ла толь кі 
прад стаў нік ды рэк цыі «Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск».

Уя ві це са бе, дзяў чын ка са ма на строй ва ла ся на вы ступ лен ні, 
са ма апра на ла кан цэрт ныя строі, па праў ля ла пры чос ку...

Вы клад чы цы ў адзін го лас ка жуць, што коль кі па мя та юць Віў-
ен, яна заў сё ды бы ла са ма стой най. Ужо ў дру гім кла се ез дзі ла на 
рэ пе ты цыі на тра лей бу се з ус кра і ны го ра да ў цэнтр.

— У нас са праўд ная «роз на ка ля ро вая» сям'я, — усмі ха ец ца 
Віў ен. — Мой та та пры ехаў у Ві цебск з Га ны, а ма ма — ту тэй шая. 
Ка лі ёсць воль ны час, ця пер, праў да, гэ та бы вае зу сім рэд ка, мы з 
та там вель мі лю бім тан ца ваць пад роз ную вя сё лую му зы ку!

Та та Аў гус цін — адзі ны, хто за раб ляе гро шы ў на шай сям'і. А 
ма ма Та ня так са ма цу доў на пра цуе... ма май! (смя ец ца. — Аўт.). 
Ма ёй леп шай сяб роў кай з'я ў ля ец ца 7-га до вая ма лод шая сяст-
рыч ка Сан дра. Бы вае, мы з ёй га рэз ні ча ем. Ад ной чы, ка лі бы ло 
ха лод нае на двор'е, за ка па лі ся ў пяс ку.

— Так, гэта бы ло пе рад чар го вым за меж ным кон кур сам! Дык я 
яе з са бой у са ўну агі та ва ла ха дзіць. Пас ля не каль кіх та кіх «пра цэ-
дур» на ша Ві ва, вель мі ўра жа ная пра цэ сам, па абя ца ла, што, ка лі 
вы рас це, аба вяз ко ва па бу дуе вя лі кі дом з са ўнай, — з усмеш кай 
пад тры ма ла раз мо ву ха рэо граф сту дыі эст рад най пес ні «Фо рум» 
Ак са на Па ла сюк.

Віў ен пры зна ла ся, што ёй па да ба ец ца твор часць зна ка мі тай 
спя вач кі Элы Фі цджэ ральд. Што ці ка ва, з ёй Ві ва на ра дзі ла ся ў 
адзін дзень — 25 кра са ві ка.

Ка лі юная «зо рач ка» спя вае на анг лій скай мо ве, за меж ныя слу-
ха чы ад зна ча юць ад сут насць ак цэн ту. На прык лад, Nіcole McNeіlly з 
Лон да на, пе да гог па ва ка ле з Вя лі ка бры та ніі, джа за вая спя вач ка, 
пас ля вы ступ лен ня Віў ен на рыж скім кон кур се ад зна чы ла, што ва 
ўдзель ні цы з Бе ла ру сі вы дат ная і дзіў ная ва каль ная тэх ні ка.

Да рэ чы, да рож ныя вы дат кі на ўдзел у кон кур сах аплач ва юць 
баць кі дзяў чын кі. Вось знай шоў ся б па ста ян ны доб ры ме цэ нат!

— А што па-за за ня тка мі, вы ступ лен ня мі? — ці каў лю ся ў Віў ен.
— Люб лю чы таць. А яшчэ мне па да ба ец ца ку ха рыць. Умею 

га та ваць пель ме ні, сма жыць ку ры цу, ра біць ві та мін ныя са ла ты 
і смач ныя бу тэрб ро ды з сы рам і каў ба сой. Так са ма спра ба ва ла 
ра біць ма ро жа нае з ёгур ту, — рас ка за ла дзяў чын ка.

Ня гле дзя чы на ма лень кі ўзрост, та ле на ві тая школь ні ца ўжо мае 
кан крэт ныя пла ны на конт сва ёй бу ду чы ні: хо ча спя ваць на сцэ не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У 14-га до вай ву ча ні цы Гро дзен скай спе цы яль най 
агуль на аду ка цый най шко лы-ін тэр на та для дзя цей з 
па ру шэн ня мі зро ку Дзі я ны Фя до та вай бы ла даў няя 
ма ра: су стрэц ца са сва ёй сла ву тай цёз кай, спя вач кай 
Дзі я най Гурц кой. І вось ня даў на яна ажыц ця ві ла ся.
З Дзі я най Фя до та вай мы ўба чы лі ся пе рад кан цэр там у яе 

шко ле. Ды рэк тар шко лы Але на Ва раб' ё ва вель мі га на рыц ца 
і ёю, і ін шы мі вы ха ван ца мі:

— Яны ў нас усе та ле на ві тыя! Пры хо дзяць — ні я ка га тэс ці-
ра ван ня твор чых здоль нас цяў. Ка лі лас ка, ідзі на сцэ ну, зай-
май ся му зы кай, пра яў ляй ся бе! Бо му зы ка — гэ та раз віц цё 
дзі ця ці, яна ву чыць ру хац ца, ад чу ваць ся бе на роў ні з усі мі. 
Мы ўдзель ні ча ем ва ўсіх га рад скіх ім прэ зах ра зам з ін шы мі 
на ву чаль ны мі ўста но ва мі, зай ма ем там пры за выя мес цы і 
зу сім не ад чу ва ем ся бе ней кі мі асаб лі вы мі.

У та кі клас ад ра зу ж пас ля дзі ця ча га сад ка за лі чы лі і 
Дзі я ну Фя до та ву. Кі раў нік му зыч ных кла саў Але на Пра коп-
чык лі чыць яе здоль нас ці пры ро джа ны мі, слых — амаль 
аб са лют ным.

Ця пер Дзі я на асвой вае гі та ру і, акра мя та го, скла дае не 
толь кі му зы ку, але і вер шы для пе сень:

— Ужо ёсць дзве пес ні з тэкс та мі пра жыц цё прос тай 
дзяў чын кі. На стаў ні ца па фар тэ пі я на Іна Іва наў на Кры віц кая 
ка жа, што ёй па да ба ец ца.

Вы хад на сцэ ну — гэ та вель мі ад каз на. Але му зы ка для 
мя не з'яў ля ец ца не цяж кай пра цай, а за хап лен нем, ад яко-
га аб са лют на не стам ля ю ся. На ад ва рот, ляг чэй ста но віц-
ца: му зы ка па ды мае на строй, да па ма гае за быць пра ней кія 
праб ле мы.

Пас ля за кан чэн ня шко лы Дзі я на хо ча ву чыц ца ў Гро дзен-
скім му зыч ным ка ле джы. Ужо ця пер ві да воч на, што ў му зы цы 
яна ча ла век не вы пад ко вы! Свед чан не та лен ту — дып ло мы 
лаў рэ а та рэс пуб лі кан скіх кон кур саў «Вя сёл ка вы ка ра год» і 

«Пад кры ла мі Ары ё на», па ра фес ты ва лю «На ша хва ля» на 
«Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску», фес ты ва лю-кон кур су «На-
су страч ма ры» ў Кі е ве.

Між на род на му даб ра чын на му фес ты ва лю «Бе лы кій», які 
ад быў ся ле тась у Маск ве, па пя рэд ні чаў ад бо рач ны кон курс 
«Да ро гай даб ра» ў Мін ску, у якім удзель ні ча лі ка ля 60 вы-
ка наў цаў з усёй рэс пуб лі кі. Леп шай Дзі я на Гурц кая на зва ла 
Дзі я ну Фя до та ву, за пра сіў шы яе на фес ты валь у ра сій скую 
ста лі цу. Ра зам з ёй, адзі най прад стаў ні цай ад Бе ла ру сі, і 
дзець мі з Ра сіі, Гру зіі, Ка зах ста на, Мал до вы спя ва лі Леў 
Ле шчан ка, Та ма ра Гверд цы тэ лі, Дзі ма Бі лан, За ра, Ню ша, 
гру пы «А-Сту дыё», «Зям ля не»... Дзі я на гэ ты кан цэрт, вя до ма, 
за пом ніць на ўсё жыц цё. А коль кі іх яшчэ на пе ра дзе!

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ВЕ РА ВАС НА ВУ ЧЫЦЬ!
Гім на зіст ка з Жо дзі на... пе ра аб ста ля ва ла звы чай ную стан цыю 
тэх аб слу гоў ван ня ў энер га збе ра галь ную

ДА РО ГАЙ МУ ЗЫ КІ, ДА РО ГАЙ ДАБ РА

На Пер шых ма ла дзёж ных Еў-
ра пей скіх Дэль фій скіх гуль-
нях у Вал га гра дзе Лі за Пе-
га на ва з Ма гі лё ва атры ма ла 
ся рэб ра ны ме даль.
У ста ра даў няй Грэ цыі Дэль фій-

скія гуль ні амаль пры раў ноў ва лі ся 
да Алім пій скіх. Толь кі за пе ра мо гу 
тут зма га юц ца не ў спар тыў ных 
ві дах, а ў роз ных га лі нах мас тац-
тва. І ка лі пра во дзіць ана ло гію, то 
адзі нац ца ці га до вая ма гі ляў чан ка ў 
на мі на цыі «эст рад ныя спе вы» за-
ва я ва ла вель мі знач ную ўзна га ро-
ду для на шай кра і ны — се раб ро! 
Пер шая ся род са мых юных удзель-
ні каў (10-13 га доў) гэ тых спа бор-
ніц тваў! На огул у бе ла рус кай дэ ле-
га цыі яна бы ла са май ма лод шай з 
25 прад стаў ні коў.

Тыя, хто ба чыў вы ступ лен не Лі-
зы, сцвяр джае: вы ка нан не бы ло 
без да кор ным. Але го лас ста рэй-
шай на 2 га ды мал да ван кі ака заў-
ся больш моц ным.

Ма ці Лі зы, Іры не, зда ец ца, што 
дзяў чын ка па ча ла спя ваць, як 
толь кі на ра дзі ла ся. У тры га ды Лі-
за спя ва ла ду э там з ба бу ляй. Тая 
ха ця і ме дык, але ж кро чыць па 
жыц ці з пес няй, на ват са ма стой на 
на ву чы ла ся іг раць на гі та ры.

Ка лі б не баць кі, Лі за, на пэў на, 
яшчэ доў га не асме лі ла ся б вый-
сці на сцэ ну. Дзіў ная сціп ласць для 
дзяў чы ны, ма ці і та та якой вя до-
мыя ў Ма гі лё ве му зы кан ты. Але 
шлі фа ваць свой та лент у му зыч-
най шко ле Ма гі лёў скай гім на зіі-ка-
ле джа мас тац тваў Лі за ўсё ж та кі 
па га дзі ла ся. 

Ця пер Лі за — са ліст ка за слу-
жа на га ама тар ска га ка лек ты ву 
тэ ат ра-сту дыі «Вя сёл ка» пры аб-
лас ным цэнт ры твор час ці. За не-
каль кі га доў яго на вед ван ня яна 
па спе ла паў дзель ні чаць у роз ных 
вель мі аў та ры тэт ных кон кур сах і 
фес ты ва лях, ся род якіх «Ма ла дыя 
та лен ты Бе ла ру сі», дзі ця чая «Но-
вая хва ля».

...Ка лі яна ра зам з ма ці еха ла 
ў Вал га град, на стро і ла ся толь кі 
на пе ра мо гу. Яе ця пе раш няя на-
стаў ні ца па ва ка ле Ні нэль Бар ду-
но ва, шмат лі кія вы ха ван цы якой 
вя до мыя ар тыс ты Бе ла ру сі і Ра сіі, 
у гэ тым так са ма не су мня ва ла ся. 
Лі за — вель мі сме лая дзяў чын ка, 
заў сё ды ўмее ўзяць ся бе ў ру кі. 
Ха ця, пры зна ец ца, гэ тае са ма-
ва ло дан не да ец ца не так прос та. 
Кож ны раз пе рад тым, як вый сці на 
сцэ ну, хва лю ец ца і на ват па ні куе. 

За тое, як толь кі возь ме ў ру кі мік-
ра фон, адна куль бя руц ца ўпэў не-
насць і во ля да пе ра мо гі. Да сва іх 
вы ступ лен няў ста віц ца вель мі ад-
каз на. У Вал га гра дзе з ёй зда рыў-
ся кур' ёз ны вы па дак. У гас ці ні цы 
дзяў чын ка жы ла асоб на ад ма ці — 
там бы лі спрэс ад на па ка ё выя ну-
ма ры. Пе рад тым, як лег чы спаць, 
па вяр ну ла ключ у дзвя рах, ды так 
яго і па кі ну ла. А ра ні цай яе ледзь 
да бу дзі лі ся. Трэ ба бы ло ба чыць, як 
за спа ная Лі за ў пі жа ме ад чы ні ла 
дзве ры — а на па ро зе ста іць уся 
бе ла рус кая дэ ле га цыя!

Ся рэб ра ную ўзна га ро ду ма-
гі лёў скай спя вач цы пры нёс хіт 
«Feelіng good», які ў 1950-я га ды 
вы кон ва ла аме ры кан ская ва ка-
ліст ка Ні на Сі мон. Та та зра біў для 
Лі зы ары гі наль ную фар тэ пі ян-
ную пар тыю ў джа за вым сты лі, а 
ма гі лёў скі гу ка рэ жы сёр Сяр гей 
Па па саў на ла жыў на яе доб рую 
аран жы роў ку. Дзяў чын ка з гэ тай 
кам па зі цы яй вы гля да ла не па раў-
наль на.

Але не па доб на на тое, каб Лі-
за «за звяз дзі ла ся». Дзяў чын ка 
як дзяў чын ка. У гэ тым го дзе за-
кан чвае шос ты клас ма гі лёў скай 
гім на зіі № 2. Ка лі мер ка ваць па 

ха рак та ры, вя сё лая і кам па ней-
ская. Пра та кіх звы чай на ка жуць 
«ду ша кам па ніі». А яшчэ вель мі 
са ма стой ная.

У 11 га доў дыс цып лі на ваць ся-
бе не так прос та. Гля джу на зу сім 
яшчэ юную Лі зу і здзіў ля ю ся: як 
яна ўсю ды па спя вае? Цэ лы дзень 
уро кі, рэ пе ты цыі, фа куль та ты вы. 
Яшчэ за меж ны мі мо ва мі зай ма ец-
ца, не раз атрым лі ва ла дып ло мы 
на га рад скіх алім пі я дах па анг лій-
скай мо ве.

— А як жа ляль кі, гуль ні з сяб-
роў ка мі?

— У мя не і на гэ та ха пае ча су. 
А ляль кі — гэ та асоб ная гіс то рыя. 
Не як да нас у «Вя сёл ку» прый шлі 
з Ма гі лёў скай ля леч най фаб ры кі, 
каб знай сці ка гось ці для агуч ван ня 
сва іх ма дэ ляў. І ад ной з абра ных 
дзяў чы нак бы ла я. Ця пер 40 ма-
гі лёў скіх ля лек раз маў ля юць ма ім 
го ла сам.

— А якая твая са мая за па вет-
ная ма ра?

— Стаць ста ма то ла гам (смя-
ец ца). На огул я яшчэ не вы зна ча-
ла ся. А вось ма ма ма рыць, каб я 
бы ла му зы кан там. Але ж я маю 
пра ва на сваё мер ка ван не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГО ЛА САМ ЛІ ЗЫ РАЗ МАЎ ЛЯ ЮЦЬ НА ВАТ ЛЯЛЬ КІ
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Дзі я на і кі раў нік му зыч ных кла саў Але на Дзі я на і кі раў нік му зыч ных кла саў Але на ПРА КОП ЧЫКПРА КОП ЧЫК..

Вера Вера ВАСІЛЕЎСКАЯВАСІЛЕЎСКАЯ (справа)  (справа) 
дэманструе макет станцыі тэхнічнага абслугоўвання.дэманструе макет станцыі тэхнічнага абслугоўвання.


