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Ім ёныІм ёны

— Што ад мет на га ад бы ло ся ў вас аса біс-
та і ў гур це за апош няе пя ці год дзе?

— У 2010 го дзе вый шаў аль бом «Элект рыч-
насць», по тым мы зра бі лі гаст роль ны тур па га-
ра дах Бе ла ру сі, у па чат ку і па за вяр шэн ні яко га 
са бра лі Па лац спор ту. А по тым я ад чуў ней кую 
раз губ ле насць, бо не ра зу меў дак лад на, ку ды 
ру хац ца да лей. У 2011-2012 га дах мы аб' яві лі, 
што пры пы ня ем сту дый ную пра цу, бо вы сту-
паем з кан цэр та мі, і так пра цяг ва ла ся да кан ца 
2013 го да. Мно гія ўспры ня лі тыя на шы дзе ян ні 
як рас пад гур та. Сам за ня ўся соль ным пра ек там 
пад наз вай «Наф та». Праў да, тая пра ца не да-
ве дзе на да кан ца, бо і я, і тыя му зы кан ты, з якім 
мы ра бі лі ма тэ ры ял, за ня тыя па куль што ў ін шых 

пра ек тах. Спа дзя ю ся, з'я віц ца час і рас па ча тае 
мы да вя дзём да кан ца. І толь кі ка лі я зра зу меў, 
што ў мя не на за па сіў ся па тэн цы ял, каб ру хац-
ца з «J:Морс» да лей — гэ та быў сіг нал на шай 
га тоў нас ці за піс ваць но вы аль бом.

— Склад гру пы не ад на ра зо ва змя няў ся. 
На ваш по гляд, та кія пе ра ме ны бы лі заў сё-
ды ка рыс ны мі для ка лек ты ву?

— Кож ны раз та кі крок мы ра бі лі з мэ тай 
змя ніць неш та да леп ша га. Без умоў на, мо мант 
сы хо ду не ка га з «J:Морс» заў сё ды не пры ем ны. 
Перш за ўсё, та му што да во дзіц ца вя лі кі пласт 
пра цы пе ра раб ляць, ка лі ўво дзіш но ва га ча ла-
ве ка ў ка лек тыў.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)
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Гэ ты ве ра сень за пом ніц ца як асаб лі вы 
і пер ша клас ні кам, і ма ла дым спе цы я-
ліс там, якія толь кі рас па ча лі на стаў ніц-
кую дзей насць. Мы знай шлі сё лет ніх 
вы пуск ні коў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та і па пра сі лі іх 
рас ка заць пра свае пер шыя тыд ні пра цы 
ў шко ле.

Вяс ко вая ду ша
Вы пуск ні ца гіс та рыч на га фа куль тэ та Ва-

ля нці на Шэш ка па сту па ла ў БДПУ з мэ та вым 
на кі ра ван нем і за га дзя ве да ла, што пас ля вы-
пус ку яе раз мяр ку юць у Ста ра да рож скі ра ён.

— За ча ты ры га ды на ву чан ня ў ста лі цы я 
дак лад на зра зу ме ла: вя лі кі го рад не для мя не. 
Я «вяс ко вая ду ша». Та му ні я кіх шка да ван няў 
ад та го, што еду сю ды, не бы ло, — рас каз вае 
дзяў чы на. — Ін шы мо мант, што ў Кры ва но сах 
ра ней я ні ко лі не бы ла. Пе ра жы ва ла з-за та го, 
як пры муць у ка лек ты ве. У вы ні ку су стрэ лі мя-
не цёп ла, усе ра да ва лі ся, што да іх прый шла 

та кая ма ла дая су пра цоў ні ца. Уво гу ле, мо ла дзі 
ў нас пра цуе ма ла: я, псі хо лаг і біб лі я тэ кар — 
ас тат нім за 35 га доў.

Ва лян ці на вы кла дае гіс то рыю ў 8—11 кла-
сах. Па сло вах суразмоўцы, агуль ную мо ву з 
пад лет ка мі яна знай шла хут ка, а не вя лі кая 
роз ні ца ва ўзрос це толь кі па спры я ла гэ та му. 
Ма ла дая на стаў ні ца час та вы ка рыс тоў вае 
муль ты ме дый ны ма тэ ры ял на за ня тках: гэ та і 
дзе цям па да ба ец ца, і ёй пра цу спра шчае.

— Воль ны час па маг чы мас ці пра вод жу з 
му жам, мы па бра лі ся шлю бам на па чат ку ве-
рас ня, але з-за пра цы па куль жы вём асоб на, — 
пры зна ец ца Ва лян ці на. — Уве ча ры я звы чай на 
ся джу за кам п'ю та рам. Бы вае, лаў лю ся бе на 
дум цы, што не ха пае шу му, толь кі не га рад-
ско га, а дзі ця ча га.

Па куль на стаў ні цу ўсё за да валь няе. Тут ёй 
на ват ча со вае бяс плат нае жыл лё пра да ста ві-
лі — цэ лы пры ват ны дом, які зна хо дзіц ца ў пя ці 
хві лі нах ха ды ад шко лы.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Свой вы барСвой вы бар

ПЕР ШЫ РАЗ, ПЕР ШЫ КЛАС,
або З па чы нам, ма ла дыя пе да го гі!

Ама лія Аза цян, лей тэ нант унут ра най 
служ бы МНС, лі чыць: чым больш 
трэ ба зра біць, тым больш па спе еш. 
Дзяў чы на па да рож ні чае, лю біць 
фа та гра фа ваць і чы таць, зды мае 
не вя лі кія філь мы, зай ма ец ца спор там, 
вы ву чае анг лій скую мо ву. 
Яна і мі ніст ру пісь мо на пі ша, 
ка лі ад гэ та га за ле жыць, 
ці збу дзец ца яе ма ра, і зро біць 
не маг чы мае маг чы мым... Га лоў нае — 
мець не ве ра год нае жа дан не 
і на стой лі васць.

«Пра фе сар» — та кая мя нуш ка пры кле і ла-
ся да Ама ліі ў па чат ко вых кла сах з-за дрэн-
на га зро ку. Звы чай ныя аку ля ры на сіць яна 
не ха це ла: апра ва па ста ян на на гад ва ла дзяў-
чын цы, што яна гля дзіць на свет праз шкло, 
ды і рэ чы ба чы лі ся зу сім ін шы мі... А вось у 
круг лых, «ба бу лі ных», — усё як на да ло ні! 
Ды і мя нуш ка дзяў чын цы па да ба ла ся. Тым 
больш ка лі гля дзе ла па тэ ле ві за ры гуль ню 
«Што? Дзе? Ка лі?» і ўсур' ёз за ду ма ла ся: а 
ці не стаць зна та ком? Паз ней ха це ла стаць 
ура чом, бу даў ні ком, ку ха рам...

Спа чат ку Ама лія ву чы ла ся ў Гу да гай скай 
ся рэд няй шко ле, а ў пя тым кла се пе рай шла 
ў Аст ра вец кую гім на зію №1. Зда ец ца, та ды 
і вы ра шы ла, што ва ен ная спе цы яль насць — 
яе ма ра. А па гля дзеў шы ра сій скі се ры ял 
«Ка дэц тва», ад ра зу ж па ча ла вы свят ляць, 
ці ёсць у Бе ла ру сі су во раў скае ву чы лі шча. 
Вя до ма — ёсць! Але Ама лію ча ка ла рас ча-
ра ван не — ву чыц ца там мо гуць толь кі хлоп-
чы кі...

— У шко ле я зай ма ла ся і ў тэ ат раль ным, 
і ў ва лан цёр скім, і ў спар тыў ным гурт ку, — 
дзе ліц ца Ама лія. — Праў да, з апош нім бы лі 
праб ле мы: ура чы заў сё ды пры зна ча лі мя не 
ў спе цы яль ную гру пу для за ня ткаў фі зіч най 
куль ту рай. І ні хто на ват ні чо га не ха цеў слу-
хаць пра тое, што ка лі-не будзь я над зе ну 
вай ско вую фор му... Пас ля 9 кла са па сту пі ла 
ў Гро дзен скі лі цэй пры ўні вер сі тэ це імя Ян кі 
Ку па лы на фі зі ка-ма тэ ма тыч ны про філь у... 
ка дэц кі клас.

Тут амаль збы лі ся ма ры пра ва ен ную кар'е-
ру — дзяў чы на ха дзі ла стра я вым кро кам, 
стра ля ла з він тоў кі, на ват з гра на та мё та.

— Та ды я дак лад на і вы ра шы ла — бу ду 
вай скоў цам. Па ча ла рых та вац ца, пра гля да ла 
пра хад ныя ба лы на ва ен ныя спе цы яль нас ці — 
трэ ба бы ло на браць іх не менш за 300. Ра зу ме-
ла, што трэ ба шмат ча су ся дзець над кніж ка мі, 
да дат ко ва зай мац ца, каб атры маць та кі вы нік. У 
лі цэі, вя до ма, ве се ла, але рых та вац ца трэ ба бы-
ло ўсё ж та кі ў вы клад чы каў па ма тэ ма ты цы і фі-
зі цы, з які мі я зай ма ла ся ў гім на зіі, — ус па мі нае 
дзяў чы на. — Па кі нуць ка дэц кі клас, раз ві тац ца 
з фор май, трэ ні роў ка мі па ка ра тэ бы ло ня лёг ка. 
Але я ве да ла, што так трэ ба, каб ад ной чы зноў 
апра нуць фор му, але ўжо афі цэр скую. І ў адзі-
нац ца ты клас вяр ну ла ся ў гім на зію.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

На су пе рак аб ста ві намНа су пе рак аб ста ві нам

ДЗЯЎ ЧЫ НА 
З БАЙ ЦОЎ СКІМ ХА РАК ТА РАМ

Ка лек тыў за піс вае аль бо мы, зды мае клі пы, збі рае анш ла гі на кан цэр тах. 
Уз ні кае за ка на мер нае пы тан не: на чым тры ма ец ца та кі пос пех? Ад каз, 
маг чы ма, ха ва ец ца ў тым, што адзін з яго ства раль ні каў Ула дзі мір Пу гач — 
ра ман тык па жыц ці, які лю біць сва бо ду і заў сё ды шчы ры ў сва ёй твор час ці. 
А ў па чат ку ліс та па да ўба чыў свет но вы аль бом гур та — «Па вет ра»... Мы 
су стрэ лі ся з Ула дзі мі рам і па ці ка ві лі ся не толь кі но вым вы ні кам пра цы...
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Напэўна, усмешка ніколі не сыходзіць з яе твару!

«Інфармацыя на ўроку павінна быць візуальнай», — 
лічыць Генадзь Гапановіч.


