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...У ін тэр на це Ня свіж ска га 

дзяр жаў на га ка ле джа імя Яку-

ба Ко ла са нас ужо ча ка юць. 

Хлоп цы ў сцэ ніч ных кас цю мах 

і чор ных шап ках раз бі ра юць 

ін стру мен ты — хто лыж кі, хто 

гі та ру, а хто і праль ную дош-

ку. На пад ло зе рас стаў ля юць 

аба вяз ко вы рэ кві зіт — зба ны, 

раз ма ля ва ныя пад бя ро зу. Ра-

ней вы ка рыс тоў ва лі са праўд-

ныя цур кі, але тыя да во лі цяж-

кія і зай ма лі ў ба га жы ня ма ла 

мес ца, у той час як пус та це-

лыя зба ны мож на ўклад ваць 

адзін у адзін.

— Гэ ты склад ан самб ля, 

ба дай, ужо шос ты, — рас-

каз вае за сна валь нік і кі раў-

нік «Ня свіж скіх лыж ка роў» 

Ула дзі мір Су ха вей. — Ад ных 

хлоп цаў на бі ра ем, пе ра важ-

на з ад дзя лен ня фі зіч най 

куль ту ры, дзе іх больш за 

ўсё, а дру гія вы пус ка юц ца. 

— Не бы вае кры ху 

крыўд на: вы ву чы це ўсё 

но вых дзя цей, а яны вы-

пус ка юц ца, сы хо дзяць, і 

прак тыч на ні хто не пра цяг-

вае гэ ты кі ру нак да лей?

— У гэ тым са праў ды ёсць 

пэў ная скла да насць, але, з 

ін ша га бо ку, і пэў нае ха раст-

во — мы не за стой ва ем ся на 

мес цы, пры хо дзяць но выя 

лю дзі, но выя ідэі. І аса біс та 

мне вель мі важ на і пры ем на 

тое, што су час ныя ма ла дыя 

лю дзі пра яў ля юць ці ка васць 

да на род най му зы кі. Бы лі 

вы пад кі, што на шы вы пуск-

ні кі ар га ні зоў ва лі дзі ця чыя 

ка лек ты вы, вы сту па лі на 

роз ных кон кур сах, та му пе-

ра ем насць, пра цяг му зыч-

ных фальк лор ных тра ды цый 

усё ж ёсць.

Жыц цё ў рыт ме
— На ста рых фо та здым-

ках, на пэў на, зроб ле ных 

яшчэ пад час ву чо бы ў пе-

да га гіч ным уні вер сі тэ це, 

ба чы ла вас з жа но чым 

гур там. То ча му ж у ця пе-

раш нім ан самб лі ні вод най 

дзяў чы ны, толь кі хлоп цы?

— Я, на тхнё ны твор чы мі 

ка ман дзі роў ка мі з на шым 

пе да го гам Ула дзі мі рам Пе-

ра цяць кам, доў га ма рыў 

са браць свой эст рад ны ан-

самбль, — але, ба чы це, з 

ця гам ча су гэ та ідэя транс-

фар ма ва ла ся ў ан самбль шу-

ма вых ін стру мен таў. ...Ад ной-

чы кі раў ніц тва пра па на ва ла 

ўвес ці ў склад дзяў чат. Узя лі 

мы ча ты рох на ву чэ нак з ад-

дзя лен ня фі зіч най куль ту ры, 

у іх бы ла па трэб ная вы нос лі-

васць, але не ха па ла плас ты-

кі, гра цыі, і ўжо на аб лас ным 

кон кур се зра зу ме лі, што ў та-

кім скла дзе да рэс пуб лі кан-

ска га эта пу мы не дой дзем. 

По тым узя лі тан цо рак, але 

гэ та ака за ла ся псі ха ла гіч на 

скла да на: ра на ці поз на ў 

змя ша ным ка лек ты ве за вяз-

ва юц ца ра ман тыч ныя ста сун-

кі, і ўсё, ня ма ні я кай дыс цып-

лі ны, хлоп цы не слу ха юць кі-

раў ні ка, а слу ха юць дзяў чат, 

са пер ні ча юць па між са бой, 

што, зра зу ме ла, не ідзе на 

ка рысць агуль най пра цы. І з 

та го ча су, хоць дзяў ча ты па-

ста ян на про сяц ца ўзяць іх у 

ан самбль, але я ба чу, што з 

хлоп ца мі пра сцей. Так што ў 

нас як на ка раб лі.

— Важ нае пы тан не: ад-

куль лыж кі? Абы-якія ж не 

па ды хо дзяць, пра віль на 

ра зу мею?

— Цал кам так. Лы жак 

у ка лек ты ве пры клад на 

56 штук, не каль кі роз ных ві-

даў: са мыя вя лі кія ў рост ча-

ла ве ка, ма лень кія — як звы-

чай ныя ста ло выя, але вы раб-

ле ны з на шмат больш тры ва-

лай драў ні ны, інакш «ля цяць» 

вель мі хут ка. Май це на ўва зе: 

драў ля ныя лыж кі з 

су ве нір най кра мы 

не вы тры ма юць та-

кой на груз кі і не тое 

што год, дру гі, а і ме-

сяц не пра слу жаць. 

У нас на ват адзін час 

бы ла свая ад мыс ло-

вая «фіш ка»: ка лі на 

кан цэр це лыж ка ла-

ма ец ца і драў ля ныя 

пыр скі ля цяць у за-

лу, у пуб лі кі ша лё нае 

за хап лен не, та му на-

ват на зна рок ла ма лі. 

Але ця пер ста ра ем ся 

па бе раг чы, бо ча ла-

ве ка, які вы ра заў 

пер шы на бор лы жак, 

ужо ня ма ў жы вых, 

а май строў у гэ тай 

спра ве ня шмат. Мы 

су пра цоў ні ча лі з роз ны мі 

май стра мі. усё бы ло не тое; 

ця пер лыж кі ро біць наш вы-

клад чык ды зай ну, на род ны 

ўме лец Алег Пра ка ры на.

— Коль кі ча су трэ ба, каб 

но вы ўдзель нік уліў ся ў ка-

лек тыў?

— Пры клад на паў го да — 

за гэ ты час ён вы ву чае рыт-

мы, эле мен тар ную му зыч ную 

гра ма ту — што та кое но ты, 

іх даў жы ня, паў зы. Трэ ба 

на трэ ні ра вац ца, бо гэ та ця-

пер хлоп цы мо гуць іг раць 

і га дзі ну, і дзве, а спа чат ку 

шмат сі ня коў на ка ле нях, на 

ру ках — ча сам да кры ві... 

І толь кі ў дру гім се мест ры 

мож на вы пус каць на сцэ ну. 

Хоць, на ту раль на, шмат за ле-

жыць і ад здоль нас цяў са мо га 

пад лет ка — на прык лад, адзін 

хло пец праз тры дні за сво іў 

тое, на што ін шым па тра бу юц-

ца ме ся цы. Але ў ся рэд нім за 

два-тры га ды но вы ўдзель нік 

без да кор на раз вуч вае шэсць, 

сем тво раў. А як зна хо джу 

па ды ход да хлоп цаў? Ста-

ра юся за ці ка віць, але ні ко га 

не пры му шаю. Бы вае, дзі ця 

адо ра нае, але псі ха ла гіч на 

яму ня ўтуль на ў ка лек ты ве, 

або баць кі су праць та кой да-

дат ко вай на груз кі — ну, ка лі 

не, дык не.

«Ня свіж скія лыж ка ры» 

шмат вы сту па юць — у Ня-

сві жы і Ма ла дзеч не, Мін ску 

(дня мі бы лі ў гру пе пад трым-

кі на «Гон цы ле ген даў»), у ін-

шых га ра дах Бе ла ру сі, а так-

са ма ў Поль шчы, Літ ве, Лат-

віі, Ка зах ста не. «Ле тась бы лі 

на між на род ным фес ты ва лі 

ў Ауцэ, лат вій скім го ра дзе-

па бра ці ме Ня сві жа, і ка лі ў 

воль ны час ін шыя ўдзель ні кі 

ез дзі лі ў Ры гу на кір маш, то 

мы — у Юр ма лу, на мо ра, — 

рас каз вае кі раў нік. — Ве да-

е це, пры бал ты, асаб лі ва ста-

рэй шае па ка лен не, на на шых 

вы ступ лен нях пла чуць і га-

во раць, што ад чу ва юць вя-

лі кую на сталь гію. Не як бы лі 

ў Поль шчы пад Шчэ ці нам, у 

го ра дзе, аб кру жа ным вя лі кім 

ка на лам, — і мы на мот ва лі 

па ім кру гі на бай дар ках, з 

умо вай: хто тра піў у ва ду, сы-

хо дзіць з тра сы, — та кі ад-

рэ на лін атры ма лі! А са мая 

па мят ная па езд ка, без умоў-

на, у Ка зах стан, па коль кі там 

па зна ё мі лі ся з зу сім ін шай, 

ус ход няй, куль ту рай, і гэ та 

не ве ра год на ці ка ва».

Гру па вы парт рэт
Адзі ны з усіх удзель ні каў, 

хто скон чыў ка ледж і за стаў ся 

ў ка лек ты ве, — Па вел ГОР-

БЕЛЬ (на фота). Зрэш ты, ця-

пер ужо Па вел Аляк се е віч, бо 

ён і сам вы клад чык — пра цуе 

ў Ня свіж скім цэнт ры дзі ця чай 

твор час ці, а ў «Лыж ка рах» іг-

рае на гі та ры. «Што мя не тут 

тры мае? — пе ра пыт вае ма-

ла ды ча ла век. — Ды ня ма ні-

я кай та ям ні цы, прос та вель мі 

па да ба ец ца. У 2014 го дзе я 

па сту піў на пер шы курс ка-

ле джа на за меж ную мо ву — 

пры чым да гэ туль з му зы кай 

ні як не быў звя за ны, хоць на 

дзень на ра джэн ня, як раз у 

кан цы жніў ня, ку піў са бе гі-

та ру. Іг раць яшчэ не ўмеў, 

але, ка лі Ула дзі мір Яў ге на віч 

спы таў у пер ша курс ні каў, у 

ка го ёсць ін стру мен ты, пад-

няў ру ку. Мне да лі ба ла лай-

ку, і адзін са стар ша курс ні каў 

па ка заў, як яе пра віль на тры-

маць, каб іг раць — ба ла лай-

ка бы ла вель мі ста рая, ла ды 

сча са ныя, і пры ціс каць трэ ба 

бы ло вель мі моц на, каб ін-

стру мент гу чаў. Але я спра-

віў ся, і лі та раль на за 

20 хві лін раз ву чыў 

тры акор ды, якія 

па ка заў кі раў нік, 

прай шоў «ба я вое 

хры шчэн не» рэ пе-

ты цы яй. А ўжо праз 

ты дзень вы сту паў 

ра зам з ан самб лем, 

мы су стра ка лі ней-

кіх важ ных гас цей у 

два ры ка ле джа. І, ве-

да е це, спа да ба ла ся! 

Ка лі мы ўсе ра зам 

ста ім на сцэ не, гэ та 

асаб лі выя эмо цыі, 

якія цяж ка пе ра даць 

сло ва мі: і ка манд-

ны дух, і ад рэ на лін. 

Як ста вяц ца баць кі і 

сяб ры? Вар та толь кі 

па бы ваць на ад ным 

вы ступ лен ні, як усім па да ба-

ец ца, і ні вод на га ра зу я не чуў 

мер ка ван ня, што «Ня свіж скія 

лыж ка ры» ня мод ныя або не-

за па тра ба ва ныя».

Пер ша курс нік Дзі ма 

ДРАН ЧУК у ан самб лі ўся го 

не каль кі ме ся цаў і пры зна ец-

ца, што тра піць на сцэ ну Па-

ла ца Рэс пуб лі кі для яго бы ло 

вя лі кім го на рам і сты му лам 

раз ві вац ца да лей: «Ка неш не, 

я ра зу мею, што хлоп цы, якія 

зай ма юц ца не каль кі га доў, 

уме юць на шмат больш за мя-

не, але гэ та не зайз драсць, 

хо чац ца за імі цяг нуц ца. І хоць 

я ву чу ся на «за меж ні ка», але, 

маг чы ма, і на конт му зыч най 

аду ка цыі па ду маю».

А вось ста рас та ар кест ра 

Улад СІ НІ ЦЫН сам га то вы 

ву чыць му зы цы ін шых — на-

прык лад, сва іх бу ду чых вуч-

няў (ён па спе цы яль нас ці 

пе да гог ма лод шых кла саў): 

«Я ж за сво іў не толь кі лыж-

кі, а іг раў на ба ра ба не, блок-

флей це, бас-гі та ры, ба я-

не — гэ ты ін стру мент як раз 

вы кла дае наш кі раў нік. Мне 

зда ец ца, ка лі па ка заць вуч-

ням ма лод шых кла саў на ша 

вы ступ лен не і по тым са мім 

даць у ру кі лыж кі, ім вель мі 

спа да ба ец ца, та му зла дзіць 

у шко ле дзі ця чы ан самбль — 

ча му б і не?» А са мо му яму 

най больш па да ба юц ца ў рэ-

пер ту а ры лыж ка роў «Сла-

вян ская» і «Юрач ка» — вы-

бу хо ва-эма цы я наль ныя, дзе 

ан самбль най больш аб мень-

ва ец ца энер ге ты кай з пуб лі-

кай.

Ан самбль — гэ та не толь кі 

вы сту поў цы на сцэ не, але і 

тыя, хто зна хо дзіц ца за ку лі-

са мі — вы клад чы кі. Му зы ку 

зна хо дзіць і аран жы руе Ула-

дзі мір Су ха вей, ідэю кож на-

га ну ма ра пры дум ляе яго ная 

жон ка, а па су мя шчаль ніц тве 

за гад чык му зыч най ка фед ры 

ка ле джа Ган на Су ха вей. Ха-

рэо граф Ка ця ры на Ла ба за 

ву чыць удзель ні каў пра віль-

на і пры го жа ру хац ца, да-

па ма гае ча сам са рам лі вым 

юна кам не прос та зра зу мець, 

ку ды дзя ваць ру кі-но гі, а да-

зво ліць це лу жыць у тан цы. 

За гім нас тыч ную пад рых-

тоў ку ад каз вае вы клад чык 

фі зіч най куль ту ры Ула дзі-

мір Гру ша, дзя ку ю чы яко му 

і шпа гат, і стой ка на ру ках 

не з'яў ля юц ца для лыж ка роў 

праб ле май. Так са ма ка ледж 

за бяс печ вае сва іх му зы каў 

сцэ ніч ны мі ўбо ра мі — адзін 

кам плект эст рад ны, дру гі — 

на род ны.

Каб ду ша 
раз гар ну ла ся

— Гэй, гля дач, пус кай ся ў 

ско кі, ці ма лец ты, ці ста ры — 

для ця бе іг ра юць сён ня «Ня-

свіж скія лыж ка ры»! — аб вя-

шчае ста рас та, і ан самбль з 

мес ца ў кар' ер вы дае не каль кі 

за ліх вац кіх ме ло дый, дэ ман-

стру ю чы ўлас ныя маг чы мас ці 

і раз на стай насць шу ма вых ін-

стру мен таў. У фу та ра ле заў-

ва жа ем ся род драў ля ных ме-

та ліч ную лыж ку:

— Хлоп цы, хто хал ту-

рыць?

— Не, — смя юц ца лыж-

ка ры, — гэ та па трэб ная рэч, 

бо ў нас жа яшчэ і праль ная 

дош ка, і тар ка, і ка са...

Бы ла так са ма бу тэ леч-

ная ба та рэя, але ад яе ад-

мо ві лі ся — крох кая шту ка. 

А ця пер у лыж ка роў, акра мя 

ўлас на лы жак, ба я на, ба ла-

ла ек, флей ты і гі тар, ёсць 

бу бен, ба ра ба ны, кан тор-

скія лі чыль ні кі, тра шчот ка, і 

не каль кі ўні каль ных ін стру-

мен таў — аф ры кан скі ага го, 

рытм яко га па кла дзе ны ў 

асно ву кар на валь най сам бы, 

і рэ ор, гу чан не яко га на гад-

вае шум кры лаў уз ля та ю чай 

птуш кі. Кож ны раз, бы ва ю чы 

ў Мін ску, Ула дзі мір Су ха вей 

за зі рае ў му зыч ную кра му ў 

по шу ках не звы чай ных ці ка-

ві нак для ан самб ля.

І ўсё гэ та вы ка рыс тоў ва ец-

ца, бо «Ня свіж скія лыж ка ры» 

іг ра юць да лё ка не ад ны поль-

кі і кад ры лі — на прык лад, 

у не ка то рых па пу ры ар га-

ніч на ўпле це ны акор ды цяж-

ка га ро ку ад Black Sabbath, 

эст рад ныя ме ло дыі. Ёсць 

у рэ пер ту а ры і «Гу ма рэс ка» 

Яў ге на Гле ба ва. Яе не ка лі 

«зняў» во пыт ны ба ла ла еч нік, 

зра бі лі аран жы роў ку і апра-

цоў ку ме ло дыі: да да лі кры ху 

джа за вых эле мен таў і на ват 

рок-н-рола, і атры ма ла-

ся п'е са, хоць і скла да ная ў 

тэх ніч ным сэн се, але над-

звы чай упа да ба ная і слу ха-

ча мі, і са мі мі вы ка наў ца мі. У 

пла нах — склас ці «Бе ла рус кія 

най гры шы» з уклю чэн нем ін-

шых тво раў Гле ба ва. Рас кла-

лі для гар мо ні ка і лы жак на-

ват «Та нец з шаб ля мі» Ара ма 

Ха ча ту ра на! Да рэ чы, ка лі на 

ІІ фес ты ва лі кра ін Еў рА зЭС у 

Аста не кі тай ская дэ ле га цыя 

пра фе сій ных му зы кан таў 

па чу ла «Та нец з шаб ля мі» ў 

вер сіі лыж ка роў, апус ці ла ся 

на ка ле ні, каб толь кі зняць на 

ві дэа гэ та вы ступ лен не.

На огул, ня ўрымс лі вая на-

ту ра і кі раў ні ка, і ка лек ты ву 

па тра буе экс пе ры мен таў — 

та му ў на род ныя тво ры час та 

ўклю ча юць урыў кі з упа да-

ба ных эст рад ных ме ло дый, 

кла сі кі аль бо рок-хі тоў, ка лі 

толь кі гэ та не па ру шае агуль-

ную кан цэп цыю ну ма ра. Спа-

чат ку, пры зна ец ца Ула дзі мір 

Су ха вей, кож ную но вую за-

дум ку ён вы пра боў вае на са-

бе — ка лі мо жа гэ та сыг раць 

і ад чу вае, што рытм па ды-

хо дзіць для лы жак, зна чыць, 

ёсць сэнс пра ца ваць да лей.

У пла нах — зра біць у 

элект рон ным фар ма це збор-

нік з рэ пер ту а ру «Лыж ка роў», 

але па куль «спі саць но ты» 

не маг чы ма — гэ тыя на пра-

цоў кі, а ўсе яны аў тар скія і 

ўні каль ныя, пе да гог тры мае 

ў сак рэ це.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Больш фотаздымкаў, 

а таксама відэазапіс вы-

ступлення «Нясвіжскіх 

лыжкароў» глядзіце на на-

шым сайце www.zviazda.by. 

ТА НЕЦ З... 
ЛЫЖ КА МІ

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТОРГКОМПАНИ» 
сообщает о проведении 12.03.2019  вторых повторных торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже имущества должника: станок 
форматно-раскроечный MJ1132B стоимостью 4 911,01 бел. руб., под-
робную информация можно узнать на сайте bankrot.gov.by. 

УНП 190890870

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 05.04.2019 г. по продаже

имущества, изъятого у Секуна П. В. 

Легковой джип «BMW X6», АКПП, 2011 г. в., дизель, начальной 
стоимостью 46 900 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена 
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 
по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 02.04.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Цалко Д. А. 

Легковой универсал «Форд Мондео», МКПП, 1999 г. в., дизель, 
начальной стоимостью 1 100 рублей. На сайте Belkonfiskat.by раз-
мещена  информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в 
них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Отчет об использовании имущества местного 
культурного фонда «Страна Замков» за 2018 год

МКФ «Страна Замков» зарегистрирован в мае 2005 года. Основны-
ми целями и задачами фонда являются пропаганда и популяризация 
истории и культуры Беларуси. Учредитель фонда – Варикиш Алек-
сандр Иосифович. Уставный фонд на 31 декабря 2018 г. составляет 
5762 рубля. На 1 января 2019 года основные средства составили 
12781,81 рубля. Общий объем выполненных работ – 105 000 рублей. 
Затраты для реализации программ – 101 000 рублей. Балансовая 
прибыль – 2 тысячи рублей. 

УНП 690382807
ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества 
ОАО «Автокомбинат № 6», опубликованном в газете «Звязда» от 20.02.2019, 
вносится изменение: из лота № 2 исключается рация (инв. № П00000007). 
Начальная цена лота № 2 без НДС составляет – 42 262,47, шаг аук-
циона – 2 113,12 бел. руб. Из лота № 5 исключается шкаф для одежды 
(инв. № М00002381) и шкаф для документов (инв. № М00002382). 
Начальная цена лота № 5 без НДС составляет – 22 206,67, шаг аукциона – 
1 110,33 бел. руб.                                                                        УНП 100092856

Контактный телефон +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by 


