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Свой вы барСвой вы бар

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

«След чым вы ра шыў быць 
з дзя цін ства»

Да р'я Да р'я РЭ УТРЭ УТ::

Дыс цып лі на на слы хуДыс цып лі на на слы ху

Ма ла ды спе цы я ліст Ігар СА ЛА НЕ ВІЧ 
больш за два га ды та му прый шоў пра ца ваць 
у пер шае след чае ад дзя лен не 
Ба ра на віц ка га між ра ён на га ад дзе ла 
След ча га ка мі тэ та. Сам хло пец мяс цо вы, 
тут жа скон чыў шко лу і па сту піў 
у Ба ра на віц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
на спе цы яль насць «Пра ва знаў ства».

— Баць кі заў сё ды ўхва ля лі мой вы бар пра фе сіі. 
З са ма га дзя цін ства! Па чы на ла ся з ба наль на га: ба-
бу ля губ ля ла аку ля ры, ключ. Хто зной дзе? Ка неш не, 
Ігар! Зна хо дзіў рэ чы я да стат ко ва хут ка, а да рос-
лыя — у адзін го лас: «Бу дзеш след чым!» До ма толь кі 
так мя не і на зы ва лі. Баць кі з ма ёй пра фе сі яй ні як не 
звя за ны: ма ма — ку хар, баць ка — бу даў нік. Але яны 
заў сё ды пад трым лі ва лі, та му што на ват у дзя цін стве 
мой вы бар зда ваў ся ім да рос лым і аб ду ма ным, — ка-
жа су раз моў ца.

Поў нае ж усве дам лен не пра віль нас ці вы ба ру 
прый шло ва ўні вер сі тэ це на дру гім кур се. Пра хо дзі-
ла што га до вая ўні вер сі тэц кая юры дыч ная алім пі я да, 
якая ахоп лі вае ве ды ў пра цоў ным, гра ма дзян скім, 
кры мі наль ным і кры мі наль на-пра цэ су аль ным пра ве. 
Па вы ні ках чле ны жу ры (у яго ўва хо дзяць экс пер-
ты-прак ты кі) вы бі ра юць са мых леп шых. «Дзя ку ю чы 
гэ тай алім пі я дзе я не толь кі яшчэ больш «за ха піў ся» 
сва ім вы ба рам, але і па зна ё міў ся з са праўд ны мі пра-
фе сі я на ла мі ў след чай спра ве. І на пе рад дып лом ную 
прак ты ку прый шоў у між ра ён ны ад дзел. А по тым з 
«чыр во ным» дып ло мам — і на па ста ян ную ра бо ту».

— Пра цоў ны дзень па чы на ец ца з дзевяці ра ні цы. 
Пя ці хві лін ка, пла на ван не, на кі ра ван не кры мі наль ных 
спраў у суд... Так са ма вы хо дзім на дзя жур ныя су ткі — 
гэ та ка лі ты зна хо дзіш ся ў ад дзе ле і ця гам гэ та га ча су 
ў вы пад ку па трэ бы ў скла дзе след ча-апе ра тыў най 
гру пы вы яз джа еш на мес цы зда рэн няў, — рас каз вае 
Ігар пра свае пра цоў ныя буд ні.

На пер шыя паў го да яму пры зна чы лі на стаў ні ка, 
які да па ма гаў ува хо дзіць у курс спра вы мак сі маль на 
апе ра тыў на і якас на. Так за ве дзе на, што ма ла дым 
да па ма га юць — і сло вам, і спра вай — і яны, і ін шыя 
ста рэй шыя ка ле гі. І не толь кі шэсць ме ся цаў. Трэ ба 
дак лад на са чыць за тэр мі на мі — за вя дзен ня кры мі-
наль най спра вы, за тры ман ня. У тэ о рыі гэ та пра пі-
са на, але як лі чыць? Як уклас ці ся? На прык лад, за-

трым лі ва ец ца асо ба, што па да зра ец ца ў здзяйс нен ні 
зла чын ства. З мо ман ту за тры ман ня ёсць трое су так. 
За гэ ты тэр мін трэ ба да пы таць све дак, па цяр пе лых. 
Ка лі ёсць су пя рэч нас ці па між па ка зан ня мі, вы явіць іх. 
А ра бо та з людзь мі — да стат ко ва скла да ная, бо ні ко лі 
нель га прад ка заць, што ад ка го ча каць.

— У на шай пра цы вель мі важ нае — пла на ван-
не. Без яго — за не каль кі дзён — ні чо га не маг чы ма 
зра біць. Бо вы клі каць ча ла ве ка на до пыт трэ ба як 
мі ні мум за дзень, а ка лі гра ма дзя нін з ра ё на — за 
два-тры. Ды і зра біць гэ та — так са ма скла да ная за да-
ча: ад клю ча юць тэ ле фон, ха ва юц ца... За раз да зва ля-
ец ца вы клі каць не толь кі поз вай, а на ват пе ра да ваць 
праз ка гось ці. Па за ко не ча ла век па ві нен пры быць. 
Але пры хо дзі ла ся і ў ча ты ры ра ні цы шу каць, — рас-
каз вае след чы.

У яго прак ты цы бы лі роз ныя рас сле да ван ні. 

Ху лі ган ствы, кра дзя жы, пры чы нен не ця лес ных па-

шко джан няў, вы кра дан ні транс пар ту. Ігару за пом ні-
ла ся не каль кі вы пад каў. Па рык, аку ля ры на па ло ву 
тва ру, ня кід кае адзен не, кра ма... Уста на віць зла чын-
цаў-кі шэн ні каў у та кім вы пад ку вель мі скла да на. Але 
ўда ло ся.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

ЗЛА ВІЦЬ 
ХВА ЛЮ,

або На вош та спарт сме ну ве даць «мар зян ку»
За пі саць пяць лі тар у се кун ду, рас шыф ра ваць па слан не з кро пак і 
пра цяж ні каў, знай сці пе ра дат чык, сха ва ны за не каль кі кі ла мет раў... 
Гэ та не сцэ на з ба е ві ка, а звы чай ная трэ ні роў ка. Для ча го школь ні-
кам ве даць «сак рэт ны код» і ча му бу ду чыя чэм пі ё ны зай ма юц ца з 
за кры ты мі ва чы ма, мы да ве да лі ся ў адзі най у кра і не спе цы я лі за ва-
най дзі ця ча-юнац кай спар тыў на-тэх ніч най шко ле па ра дыё спор це 
ДТСА АФ.

Доб ры слых і вы дат ная па мяць
Школь ні кі, якія зай ма юц ца хут кас най ра дыё тэ ле гра фі яй, ма ла па доб ныя 

да спарт сме наў у кла січ ным уяў лен ні: ся дзяць за парт амі ў на вуш ні ках і 
пі шуць неш та ў сшыт кі. Так яны ву чац ца пры маць і пе ра да ваць тэкс ты з 
да па мо гай аз бу кі Мор зэ. Сам тэкст — гэ та вы пад ко вы на бор лі тар, ліч баў 
ці та го і дру го га, які пе рад аец ца гру па мі па пяць зна каў.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Чэм пі ён ка Ган на Шэ вя лен ка трэ ні руе юных спарт сме наў.
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Ігар Саланевіч на пра цоў ным мес цы.

З кон кур су «Мі сіс све ту», які пра хо дзіў на пры-
кан цы мі ну ла га го да ў паўд нё ва а фры кан скім 
Яга нэс бур гу, бе ла рус ка пры вез ла ты тул «Дру-
гая Ві цэ-Мі сіс све ту». Да р'я рас ка за ла, як ёй 
уда ло ся ўвай сці ў трой ку най леп шых.

— Як вы зна ча лі пе ра мож цу?
— Па вы ні ках трох эта паў. Пер шы — ін тэр в'ю на 

анг лій скай мо ве. Кож ная ўдзель ні ца па пяць хві лін 
раз маў ляе з кож ным чле нам жу ры. Так у іх скла ла ся 
сваё мер ка ван не пра ўсіх нас. Не ка то рым удзель ні-
цам, для якіх анг лій ская мо ва род ная, на гэ тым эта пе 
бы ло, зразумела, пра сцей. Я ва ло даю анг лій скай не 
дас ка на ла, але на не бла гім уз роў ні. Доб ра, што бы ла 
маг чы масць да ін тэр в'ю пад рых та вац ца, зра біць пэў-
ныя за га тоў кі. За да ва лі і да дат ко выя пы тан ні, час цей 
за ўсё «Ча му ты хо чаш стаць Мі сіс све ту?»

За тым пра хо дзі ла шоу з вы ха да мі ў ку паль ні ках, 
вя чэр ніх су кен ках і на цы я наль ных кас цю мах. Мяр кую, 
ужо та ды жу ры вы зна чы ла, хто бу дзе ў топ-12. Трэ ці 
этап — фі наль ны, з усё ты мі ж вы ха да мі плюс дэ фі ле 
ў на цы я наль ным паўд нё ва а фры кан скім кас цю ме. Гэ ты 
этап быў ужо з гле да ча мі, та му ў кон курс ную пра гра му 
ўклю чы лі тан ца валь ныя эле мен ты з да дат ко ва за про-
ша ны мі тан цо ра мі і спе ва ка мі. Там вы бі ра лі топ-12 
пры га жунь, пас ля топ-6, і на рэш це, топ-3.

— Што бы ло са мае важ нае для пе ра мо гі?
— Як ка за лі са мі ар га ні за та ры, яе па ло ву скла да ла 

па спя хо вае ін тэр в'ю, чвэрць — вы хад у на цы я наль-

ным кас цю ме, яшчэ чвэрць — у вя чэр няй су кен цы. 
Зра зу ме ла, што га лоў ную ро лю іг ра ла ўнут ра ная пры-
га жосць і той са цы яль ны пра ект, які трэ ба бы ло прад-
ста віць на кон кур се. А так са ма ўмен не тры мац ца на 
сцэ не і пад нес ці ся бе. Бо аца ніць аб' ек тыў на знеш нія 
да ныя 35 удзель ніц не маг чы ма. Гэ та бы лі як дзяў ча ты 
ад 24 га доў, так і жан чы ны за 40, тыя, у ка го яшчэ ня ма 
дзя цей, і тыя, у ка го іх пя цё ра.

— У вас быў ці ка вы на цы я наль ны кас цюм...
— Яго ра бі ла бе ла рус кі ды зай нер Ган на За бел іна. 

Я ба чы ла яе ра бо ты ра ней і па пра сі ла ства рыць штось-
ці не звы чай нае, за па мі наль нае і стыль нае. Ган на зра-
бі ла па лі то ва сіль ко ва га ко ле ру, з вы шы ты мі ма ты ва мі 
бе ла рус ка га ле су і жы вё ла мі. Яно бы ло апра ну та на 
доў гую шы фо на вую су кен ку, да паў ня лі воб раз ка пя лю-
шык і брош ка. Усё вы гля да ла да во лі вый грыш на.

— Коль кі, да рэ чы, ча ма да наў адзен ня ўзя лі 
з са бой?

— Тры, і быў лі шак. Праў да, у па раў на нні з тым, што 
вез лі ін шыя ўдзель ні цы, з та го ж Рыа-дэ-Жа нэй ра, дзе 
на цы я наль ны кас цюм упры гож ва ла пер'е, у мя не быў 
не вя лі кі ба гаж. Ка лі ля це ла да до му, бы ло пра сцей — 
раз да ры ла па да рун кі. Па за ду ме ар га ні за та раў, кож-
ная ўдзель ні ца па він на бы ла па да рыць усім ас тат нім 
не вя лі кія су ве ні ры. Я да ры ла бе ла рус кую кас ме ты-
ку — гэ та вы дат ная на го да па ка заць, што ў нас ёсць 
якас ныя та ва ры, а так са ма бе ла рус кі зе фір.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

 «Сям'я заў сё ды —  «Сям'я заў сё ды — 
на пер шым мес цы»на пер шым мес цы»


