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Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.
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Мі ністр аду ка цыі і на ву кі Ра сіі Дзміт рый Лі ва наў 
дня мі моц на аза да чыў пе да га гіч ную гра мад-
скасць сва ёй пра па но вай, не ўліч ваць пры ацэн-
цы вы пуск ных са чы нен няў... пісь мен насць іх аў-
та раў. Маў ляў, «ад зна ка скоў вае, ча ла век ба іц ца 
да пус ціць па мыл ку, а та му пі ша не зу сім так, як 
ха цеў бы». Па яго сло вах, мэ тай вяр тан ня ў ра-
сій скія шко лы вы пуск но га са чы нен ня з'яў ля ец ца 
не пра вер ка пісь мен нас ці, а пра вер ка здоль нас ці 
ча ла ве ка мыс ліць і ар гу мен та ваць свае вы сно вы, 

аба пі ра ю чы ся на лі та ра тур ныя тво ры.
Як вя до ма, у Ра сіі сё ле та пас ля зда чы Адзі на га 
дзяр жаў на га эк за ме ну да вя ло ся па ні жаць па-
тра ба ван ні па ўзроў ню ве даў па рус кай мо ве і 
ма тэ ма ты цы, каб не па зба віць вы пуск ні коў атэс-
та таў. Ад нак ка лі кі раў нік аду ка цый най га лі ны не 
лі чыць пісь мен насць аба вяз ко вым ат ры бу там 
ча ла ве ка з вы шэй шай аду ка цы яй, гэ та вы гля дае 
па мен шай ме ры дзіў на.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)
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БА ЛЕМ ПРА ВІЦЬ БАЛ?
Сіс тэ му ацэнь ван ня абі ту ры ен таў на ЦТ мо гуць пе ра гле дзець

Рэд кае дзі ця з за да валь нен нем бу дзе ха дзіць у шко лу пад час лет ніх 
ка ні ку лаў. Але, апы нуў шы ся ў па мяш кан ні му зея «Свет пту шак», раз-
ме шча на га ў гім на зіі №3 г. Ма ла дзеч на, мы пе ра ка на лі ся ў ад ва рот ным: 
ка ля валь е раў з дзі кі мі птуш ка мі мож на ба віць га дзі ну за га дзі най.

АД ГУРТ КА — ДА МУ ЗЕЯ
Су стра кае нас кі раў нік му зея Дзміт рый ХА ЛА ДЗІН СКІ. Ён ад ра зу па пя-

рэдж вае: «Па аду ка цыі я юрыст, усё жыц цё пра ца ваў у мі лі цыі, а ця пер ужо 
на пен сіі». Гіс то рыя з'яў лен ня ар ні та ла гіч на га му зея па-свой му прос тая, але 
ці ка вая. Сам Дзміт рый Дзміт ры е віч ура джэ нец Мін ска, які пе ра ехаў жыць у 
Ма ла дзеч на. Тут, у 3-й гім на зіі (на той час — 3-й шко ле), ад ву чы лі ся абод ва 
яго сы ны. А ка лі Дзміт рый Дзміт ры е віч пай шоў на пен сію, бы лая ды рэк тар 
шко лы пад кі ну ла яму ці ка вую ідэю. «Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна ве да ла пра маё 
за хап лен не птуш ка мі і пра па на ва ла стаць кіраўніком школь на га гурт ка, — 
рас па вя дае су раз моў ца. — Вя до ма, я па га дзіў ся, дый дзе цям за дум ка спа-
да ба ла ся ад ра зу. Пры нёс не каль кі кле так з до му, са ста рых ша фаў зра бі лі 
па лі чкі — і па сту по ва ка бі нет «на поў ніў ся». 

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«Сэл фі» на па мяць з рэк та рам БДУ Сяр ге ем Аб ла мей кам — яшчэ ад на ма лень кая ўзна га ро да для тых, 
ка му па шчас ці ла сё ле та стаць сту дэн та мі.

ПТУШ КА Ў ХА ЦЕ — 
РАЙ У ДУ ШЫ

У Ма ла дзеч ан скай гім на зіі ар га ні за ва ны 
ўні каль ны ар ні та ла гіч ны му зей

Усе экс па на ты му зея збі ра лі са ма стой на.
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— Якім быў для вас пе ра езд у го рад на Ня ве?
— Бы ло скла да на, але вель мі ха це ла ся ў ім за стац-

ца! Мы пра ца ва лі на свеч ка вым за вод зе, дзе рас піс ва лі 
свеч кі, слу ха ю чы па ра дыё ў цэ ху на шы пер шыя пес ні. 
Я пра ца ва ла так са ма ў кра ме па да рун каў «Сва і мі ру-
ка мі». Там пла ці лі ка пей кі, ад нак кож ную ра ні цу я бег ла 
па Фан тан цы, на тхня ю чы ся края ві да мі і му зы кай у плэ-
е ры. Па ра лель на мы па да ва лі за яў кі на ўдзел у роз ных 
кон кур сах і ад ной чы ў ад ным з іх вый гра лі за піс пес ні, з 
якой і па ча ла ся гіс то рыя гру пы ІOWA ў Пі це ры!

— Рас ка жы це, у чым ад мет насць гэ та га го ра да 
аса біс та для вас?

— Мне па да ба ец ца, што Пі цер па ста ян на неш та пры-
дум ляе. Тут увесь час пра хо дзяць роз ныя вы ста вы, 
май стар-кла сы. У лю бой ка вяр ні мож на су стрэць па-
доб ра му звар' я це лых твор чых лю дзей.

— Су му е це па род ных мяс ці нах, дзе на ра дзі лі ся 
і ра бі лі свае пер шыя кро кі ў му зы цы?

— Я ба чу свой дом у снах кож ны дзень...
...Уся го не каль кі га доў мі ну ла з мо ман ту на ра джэн ня 

му зыч на га ка лек ты ву, а сён ня гурт адзін з са мых вя до-
мых і па пу ляр ных. ІOWA па ста ян на ра дуе пры хіль ні каў 
но вы мі пес ня мі і ці ка вы мі све жы мі клі па мі. Кам па зі цыі 
«Ма ма, ка лі я по бач з ім» аль бо «Шу каю му жа» — гэ та 
хі ты, якія мож на па чуць па ра дыё, сінгл «Прос тая пес-
ня» — са ўндтрэк да се ры я ла «Фіз рук», «Усмі хай ся» 
гу чыць у «Са лод кім жыц ці»...

— «На шы пес ні — гэ та ад люст ра ван не нас са-
міх...», — за зна чы лі вы ў ад ным з ін тэр в'ю. У якім 
на строі і пры якіх аб ста ві нах уз ні кае жа дан не пі-
саць?

— Ча сам тэкс ты пе сень «па да юць» на мя не, вар та 
толь кі па чуць гу чан не Лё ні най гі та ры (Ле а нід Ця рэ шчан-
ка — гі та рыст гур та ІOWA. — Аўт.). А ін шыя з'яў ля юц ца 
ме та дам «вы нош ван ня», ка лі гля джу ней кі фільм аль бо 
слу хаю му зы ку. На прык лад, на стварэнне пес ні «Шу каю 
му жа» мя не на тхніў фільм «Лю боў і га лу бы» і кан цэр ты 
Amy Wіnehouse.

— Дзе на за па шва лі му зыч ны во пыт да пе ра ез ду 
ў Пі цер?

— Перш за ўсё ў роз ных му зыч ных і тэ ле ві зій ных 
пра ек тах. У Ма гі лё ве ма ім лю бі мым мес цам бы ла хат-
няя сту дыя зна ё ма га аран жы роў шчы ка, дзе збі ра лі ся 
мно гія му зы кан ты. Там мя не жар таў лі ва па ча лі на зы-
ваць Аё ва.

— Ка лі ро біш му зы ку сва ёй пра фе сі яй, як змя-
ня ец ца жыц цё?

— Яшчэ з трох га до ва га ўзрос ту я ве да ла, што ха чу 
быць спя вач кай, і заў сё ды пра гра ма ва ла ся бе на та кі 
сцэ на рый жыц ця. Не ве даю, ці мо жа му зы ка быць га-
лоў ным жыц цё вым ін та рэ сам, ка лі не пры но сіць гро шай, 
але аб са лют на пе ра ка на на, што ча ла век па ві нен зай-
мац ца толь кі тым, ад ча го атрым лі вае за да валь нен не.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ка ця ры на ІВАН ЧЫ КА ВА: 

«ЗА ПРА ГРА МУЙ СЯ БЕ 
НА ПОС ПЕХ!»

Гурт ІOWA з'я віў ся ў 2009 го дзе ў Ма гі лё ве. Але «дру гім до мам» 
для твор ча га ка лек ты ву стаў Санкт-Пе цяр бург, дзе ма ла дыя лю дзі 
асе лі з 2010 го да і ку ды ця пер вяр та юц ца кож ны раз з гаст ро ляў. 
Стыль ІOWA — гэ та кра наль ныя пес ні, якія рас каз ва юць шчы рыя 
гіс то рыі пра ка хан не, адзі но ту, по шук са міх ся бе. Плюс... са ма іро нія. 
У 2012-м ка ман да ста ла «Ад крыц цём го да» на На цы я наль най 
му зыч най прэ міі Бе ла ру сі і прад стаў ля ла Ра сію на «Но вай хва лі», 
дзе атры ма ла па хва лу ад са мой Нэ лі Фур та ды. Як з'яў ля юц ца 
пес ні, якія ста но вяц ца хі та мі, што сніц ца па на чах са ліст цы гур та і 
ці маг чы ма за пра гра ма ваць пос пех, мы спы та лі ў «го ласу» ІOWA — 
Ка ці Іван чы ка вай.


