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У на гу з ча самУ на гу з ча сам Свая вы шы няСвая вы шы ня

Цу ды ў па вет ры
Яны зда ра юц ца, ка лі «за каль ца ваць» хо бі і ра бо ту

ВЯС КО ВАЯ 
РО БА ТА ТЭХ НІ КА

Не перс пек тыў ныя? Гэ та не пра іх...

Воль га СА ЦЮК:

«МУ ЗЫ КУ Я НЕ КІ НУ»«МУ ЗЫ КУ Я НЕ КІ НУ»
Ма ла дая, ам бі цый ная, 

пры го жая і, без умоў на, 

та ле на ві тая, яна ўжо не раз 

да каз ва ла ўсім на ва кол і, 

вя до ма ж, са мой са бе, што 

без на ма ган няў і пра цы не 

да біц ца пос пе ху. Яе га лоў нае 

жыц цё вае пра ві ла — ні ко лі 

не шка да ваць пра мі ну лае, 

а ўпэў не на і мэ та на кі ра ва на 

іс на ваць у су час нас ці!

— Воль га, да вай це па га во рым 

аб па чат ку ва шай кар' е ры — дзі-

ця чым «Еў ра ба чан ні»... Ска жы це, 

ці не ха це ла ся б прад ста віць Бе-

ла русь ця пер, ка лі для ства рэн-

ня ну ма ра іс нуе так шмат роз ных 

тэх ніч ных срод каў?

— На са май спра ве не асаб лі ва 

люб лю так раз ва жаць — «як маг ло б 

быць». Я ву чу ся жыць у ця пе раш нім 

ча се, з усі мі яго шанцамі і раз на-

стай нас цю! Але, ка лі ка заць пра 

пер шыя... Ця пер яшчэ да кон кур су 

ёсць маг чы масць па зна ё міць вы сту-

поў цу з гле да чом праз са цыяль ныя 

сет кі, мож на ўдзель ні чаць у роз ных 

ак цы ях, кан цэр тах і фес ты ва лях. 

А пра тое, як мож на бы ло ўпры го-

жыць сваё вы ступ лен не 15 га доў 

та му, каб усіх здзі віць, мы мо жам 

раз ва жаць толь кі з пунк ту гле джан-

ня та го ча су. Ужо з 2004 го да кан-

кур сан ты ма юць цэ лыя ка ман ды, 

у якія ўва хо дзяць фа ні ятр, ха рэо-

граф, пе да гог-ва ка ліст, пі яр-ме не-

джар... На той мо мант, вя до ма, пра 

гэ та не ду ма ла, на ват не ве да ла, 

што так лепш і ўво гу ле маг чы ма. 

Я бы ла дзі цем, яко му па ста ві лі за да-

чу год на вы сту піць у пра мым эфі ры 

на вя лі кую аў ды то рыю і прад ста віць 

сваю кра і ну. Хо чац ца ду маць, што я 

з ёй спра ві ла ся.

— Вы ста лі па пу ляр най вель мі 

ра на. Ці ўда ло ся па збег нуць «зор-

най хва ро бы»?

— Ка лі я пры еха ла з «Еў ра ба чан-

ня», мне бы ло ўся го дзе сяць га доў, 

ад ра зу ж пас ля кон кур су ста лі па-

сту паць пра па но вы: паў дзель ні чаць 

у роз ных творчых спаборніцтвах 

між на род на га фар ма ту, фес ты ва-

лях, стаць тэ ле вя ду чай. Мне па-

шчас ці ла вес ці та кія пра гра мы, як 

«Су зор'е на дзей», «Вас вы клі кае 

Спарт лан дыя!», на цы я наль ны ад-

бор Junіоr Еurоvіsіоn Sоng Соntеst і 

дзі ця чы кон курс у рам ках «Сла вян-

ска га ба за ру ў Ві цеб ску». Для ма лой 

усё гэ та бы ло як твор чы «Дыс ней-

лэнд». На са мрэч маг ла з'я віц ца тая 

са мая «хва ро ба», але мне вель мі 

па шан ца ва ла са сва ёй сям' ёй. Яна 

заў сё ды пад трым лі ва ла, да па ма га-

ла, да ва ла па ра ды, тры ма ла эма-

цы я наль ны ўдар і лі та раль на жы ла 

ма ім жыц цём.

— Па ста ле ўшы, вы не кі ну лі 

зай мац ца му зы кай, а, на ад ва рот, 

пай шлі атрым лі ваць ад па вед ную 

аду ка цыю...

— Я ве да ла, што гэ та маё і што 

жыц цё бу дзе звя за на з му зы кай. 

Пас ля шко лы па сту пі ла ў Бе ла рус-

кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт куль ту ры і 

мас тац тваў на спе цы яль насць «са-

ліст-ва ка ліст» за воч на га ад дзя лен-

ня. На дзён нае вы ра шы ла не іс ці, бо 

рэд ка ся джу на мес цы і ма гу па прос-

ту са рвац ца, атры маў шы пра па но ву 

вы сту піць у ін шай кра і не, па ехаць на 

фес ты валь ці быць на здым ках. Не 

маг ла са бе ўя віць, як час та прый-

шло ся б пра сіць мя не «зра зу мець і 

да ра ваць», дак лад ней не мя не, а ўсе 

мае пра гу лы і прось бы аб зда чы да-

тэр мі но ва іс пы ту або ўсёй се сіі.

(За кан чэн не 
на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ні ко лі не ве да еш, ку ды пры-

вя дзе ця бе жыц цё. Днём ты 

мо жаш пра ца ваць у офі се, 

а ве ча рам — ска раць но выя 

ня зве да ныя вяр шы ні... Ме на-

ві та так жы ве Яна МА КА ВЕЦ, 

трэ нер па та кім не звы чай ным 

ві дзе спор ту, як «па вет ра нае 

каль цо» ў ста ліч най сту дыі 

тан ца Воль гі Рэ пі най.

— Як вы прый шлі да гэ та га 

за ня тку?

— Спорт даў но стаў не ад' ем-

най част кай май го жыц ця. Усё 

па ча ло ся яшчэ ў апош ніх кла сах 

шко лы, ка лі я ста ла за хап ляц ца 

су час най ха рэа гра фі яй. Да лей за-

ха це ла ся ча гось ці боль ша га, і я 

змя ні ла сваю пер шую шко лу тан ца 

на сту дыю Воль гі Рэ пі най. Тут усё 

і за кру ці ла ся з па двое най сі лай: 

но выя сты лі, эмо цыі, сна ра ды... 

У на шай за ле за ня ткі пра хо дзі лі па 

двух кі рун ках: ха рэа гра фія і да во лі 

рэд кі ў той час pole dance. Год я 

ха дзі ла толь кі тан ца ваць, пе ры я-

дыч на па зі ра ю чы на эфект ныя тру кі дзяў чат 

на пі ло не. Пас ля вы ра шы ла — ха чу! Праз 

не каль кі га доў у сту дыі з'я віў ся но вы сна-

рад — па вет ра нае каль цо. І ў ма ім жыц ці 

зноў усё паў та ры ла ся — да двух ужо на яў-

ных кі рун каў да даў ся яшчэ адзін.

— Вы па чы на лі ву ча ні цай, а ця пер са мі 

вы кла да е це...

— Па збе гу аб ста він па пя рэд ні трэ нер па 

па вет ра ным каль цы больш не змог вы кла-

даць, і гэ тую па са ду пра па на ва лі мне. Бы ло 

вель мі хва лю ю ча, але ў той жа час над звы-

чай ра дас на. Да па чат ку ма ёй трэ нер скай 

дзей нас ці быў скла да ны, але вель мі ці ка вы 

пе ры яд свое асаб лі вай «пе ра да чы спраў». 

Да лей зна ём ства з гру па мі і ма са ста ноў чых 

эмо цый. Ну а по тым і асноў ная ра бо та трэ не-

ра. І, ве да е це, гэ та за цяг вае (смя ец ца).

— Па вет ра нае каль цо — не бяс печ ны 

кі ру нак?

— Пер ша па чат ко ва гэ та ўсё ж цыр ка вы 

сна рад. Та му, так, яго мож на лі чыць не бяс-

печ ным. Ад нак, ка лі пры трым лі вац ца тэх ні кі 

бяс пе кі, слу хаць ука зан ні і не спя шац ца, 

ні чо га страш на га не зда рыц ца. На за ня тках 

трэ нер заў сё ды по бач, ён да па мо жа, пад-

стра хуе і пад тры мае пры не аб ход нас ці.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

«Пры ві тан не! Я Лё ня — пра гра міст, ву чань не вя лі кай сель скай шко лы. 

Мы вель мі час та чу ем аб пра гра ма ван ні і са мі спра бу ем ства раць гуль ні 

ў пра гра ме Scratch. У нас на ват ёсць пе ра мо гі на роз ных кон кур сах. Я вель мі 

ха чу ву чыц ца і да лей. Мно гія мае ад на клас ні кі ма раць стаць пра гра міс та мі і 

зай мац ца ро ба та тэх ні кай. Па тэ ле ба чан ні мы ба чым, як на ву чэн цы з вя лі кіх 

школ ства ра юць ро ба таў з LEGO, а по тым іх пра гра му юць. На ша вя лі кая 

ма ра — мець та кі ж LEGO-на бор. Але, на жаль, у шко лы ня ма гро шай для яго 

на быц ця. Ка лі ў ва шай кам па ніі яны ёсць, не маг лі б вы па да рыць нам адзін 

та кі LEGO-кан струк тар. У бу ду чым мы ста нем пра гра міс та мі і так са ма бу дзем 

ра біць доб рыя спра вы.

З на ды хо дзя чым вас Но вым го дам і Рас твом! Пры яз джай це да нас у гос ці! 

У нас ёсць смач ныя яб лы кі.

Лё ня-пра гра міст, 8 га доў. Я жы ву ў вёс цы Рас свет. Ву чу ся ў Рас све та ўскай 

ся рэд няй шко ле Клец ка га ра ё на Мін скай воб лас ці».

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)


