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У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Ім ёныІм ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З ШЫ ШАК...
Апо вед пра вы бар, апо вед пра лес

«У кож на га свой «У кож на га свой 
рэ цэпт пос пе ху»рэ цэпт пос пе ху»

Аляк санд ра ГЕ РА СІ МЕ НЯ:

Двух ра зо вая ві цэ-чэм пі ён ка Алім пій скіх 

гуль няў 2012 го да, брон за вая пры зёр ка 

Алім пій скіх гуль няў 2016 го да, ула даль ні ца 

за ла тых уз на га род чэм пі я на таў све ту 

і Еў ро пы... Спіс яе да сяг нен няў мож на 

пра цяг ваць доў га. Аляк санд ра Ге ра сі ме ня — 

са праўд ны ба ец, а яшчэ — кла пат лі вая ма ці 

і жон ка. І прос та пра ца ві ты ча ла век, 

які не ве дае пе ра шкод.

— Ад куль у вас з'я ві ла ся лю боў да ва ды?

— Ду маю, з са ма га дзя цін ства. З яе мя не бы ло 

прос та не да стаць. Рэч ка, ва да ём, ка наў ка — я лез ла 

ку ды за ўгод на. (Смя ец ца.) А ка лі вы пад ко ва тра пі ла 

ў ба сейн, ад ра зу зра зу ме ла, што гэ та тое мес ца, дзе 

мне па-са праўд на му доб ра.

— Па мя та е це свае пер шыя пос пе хі?

— У мя не яны з'я ві лі ся да лё ка не ад ра зу. Ка лі 

прый шла ў ба сейн, бы ла ад ной з тых, хто ад ста ваў. 

Але, ня гле дзя чы на тое, што не ўсё атрым лі ва ла ся, 

я не пра пус ка ла ні вод на га за ня тку, та му што гэ та 

пры но сі ла мне за да валь нен не. З ча сам на рэш це да-

ча ка ла ся та го мо ман ту, ка лі да гна ла ін шых, а кры ху 

паз ней — на ват пе ра гна ла. Пос пе хі па ча лі ся ў кла се 

шос тым-сё мым. Та ды я вый гра ла пер шы ся рэб ра ны 

ме даль на чэм пі я на це го ра да. На тыя спа бор ніц твы 

за мя не прый шоў хва рэць мой та та. Для мя не гэ та 

бы ло вель мі важ на.

— На спа бор ніц твах заў сё ды ад чу ва ец ца на-

пру жа ная аб ста ноў ка?

— Гле дзя чы на якіх... Чэм пі я нат све ту, на прык-

лад, не мо жа па раў на цца па на пру жа нас ці па тым 

за па ле, які пры сут ні чае на Алім пій скіх гуль нях. 

Бо яны — гэ та мэ та, да якой ідуць усе спарт сме ны. 

Скла да на пе ра даць ат мас фе ру, якая там па нуе, на-

ват усмеш кі не заў сё ды бы ва юць шчы ры мі. Але гэ та 

і зра зу ме ла: усе хо чуць вый граць і стаць чэм пі ё на мі. 

На пэў на, на лю бых спа бор ніц твах, а асаб лі ва на 

Алім пі я дзе, пе ра ма гае той, хто псі ха ла гіч на мац-

ней шы. Хто ма раль на пад рых та ва ны, у та го больш 

шан цаў пе ра маг чы.

— Якім бы ло са мае не звы чай нае мес ца, дзе 

вы пла ва лі?

— Шчы ра ка жу чы, не вель мі люб лю гэ та ра біць 

у тых мес цах, якія не ве даю. Мо ра, акі ян, ба сейн — 

вось дзе мя не мож на ўба чыць. На рэ чцы я ні ко лі не 

пла ваю. У дзя цін стве ка лісь ці та ну ла, і ў мя не да гэ-

та га ча су пры сут ні чае бо язь ка ла мут най ва ды. Ды ў 

прын цы пе ва ўсіх плыў цоў ёсць свое асаб лі вая фо бія: 

не шмат хто лю біць пла ваць, ка лі не ба чыць дна.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Сён ня мы пад вя дзём вы ні кі на ша га чар го ва га твор ча га 
спа бор ніц тва ся род ма ла дых па за штат ных аў та раў 
«Я — ма ла ды! І мне не ўсё роў на!..», якое бы ло аб ве шча на 
на на ву чаль ны се зон 2018—2019 га доў. На па чат ку па тра ды цыі 
ко рат ка пра ана лі зу ем ход гэ та га кон кур су.

У ад роз нен не ад па пя рэд ніх га доў на яго па сту пі ла менш 
твор чых «проб пя ра». Са мыя леп шыя (ма тэ ры я лы пе ра мож цаў) 
мы, як і бы ло абя ца на згод на з умо ва мі, пуб лі ку ем. Маг чы ма, 
ады гра ла ро лю тое, што план ка на ша га ад мыс ло ва га 
спа бор ніц тва (пра што «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» па ста ян на 
на гад ва ла) да стат ко ва вы со кая. Кон курс раз лі ча ны най перш на 
тых ма ла дых аў та раў, якія збі ра юц ца па сту паць на фа куль тэт 
жур на ліс ты кі і ста вяц ца да гэ та га вы ба ру да стат ко ва сур' ёз на: 
зай ма юц ца ў гурт ках па про фі лі, вы сту па юць на алім пі я дах, 
рэ гу ляр на пі шуць у роз ныя вы дан ні, доб ра ва ло да юць 
бе ла рус кай мо вай. Та му і «проб пя ра» ад іх мы заў сё ды 
ча ка ем ад па вед на га ўзроў ню. І вель мі пры ем на, што ся род 
на шых на мі нан таў — ме на ві та та кія (мы ўпэў не ны ў гэ тым) 
мэ та на кі ра ва ныя дзяў ча ты. (Так, ка то ры год за пар ся род 
кан кур сан таў хлоп цаў ня ма, пра што мы так са ма не ад ной чы 
згад ва лі.)

Гэ та аб са лют на не азна чае, што ін та рэс да кон кур су, 
да на ша га ма ла дзёж на га да дат ку, да са мой пра фе сіі 
жур на ліс та ў су час най мо ла дзі цал кам згас. Як раз на ад ва рот. 
Што год у кра са ві ку-маі рэ дак цыю лі та раль на за кід ва юць 
элект рон ны мі пісь ма мі абі ту ры ен ты, якім па трэб ны пуб лі ка цыі 
для па ступ лен ня на фа куль тэт жур на ліс ты кі. Яны про сяць 
па ра ды, пы та юц ца, пра што лепш на пі саць. Але, пра бач це, 
у гэ ты час, які за стаў ся да па чат ку ўступ най кам па ніі, ужо ма ла 
што мож на змя ніць. І ўво гу ле, та кія зва ро ты да юць пад ста вы 
мер ка ваць аб спан тан нас ці вы ба ру бу ду чай пра фе сіі вы пуск ні-
ка мі-школь ні ка мі...

А ця пер, улас на, пра вы ні кі кон кур су. Рэ дак цый нае жу ры 
вы ра шы ла: пе ра мож ца мі твор ча га спа бор ніц тва ста лі 
Да р'я РАЖ КО і Алё на КУ ХА РА ВА, лаў рэ а та мі — Ка ця ры на 
КВА ЧО НАК і Ксе нія СІ ГА ЛА ВА. Усе яны бу дуць уз на га ро джа ны 
дып ло ма мі «Звяз ды» і па мят ны мі пры за мі з яе сім во лі кай. 
Апроч та го, ста рэй шыя дзяў ча ты атры ма юць рэ ка мен да цыі 
для па ступ лен ня на фа куль тэт жур на ліс ты кі. Він шу ем!

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

УЗ НА ГА РО ДЫ 
ЗА РУП ЛІ ВАСЦЬ

— Ста рон ніх лю дзей тут 
ня ма. У на шу пра фе сію 
пры хо дзяць толь кі тыя, 
хто па-са праўд на му 
лю біць пры ро ду, — 
лі чаць су пра цоў ні кі 
Жло бін ска га ляс га са. — 
Па Іры не ад ра зу бы ло 
зра зу ме ла — яна свой 
ча ла век!

Сім во лі ка 
вы пад ко вас цяў

«Сва ёй» Іры на РУ БА НА ВА 

ста ла тры га ды та му. Дзяў чы-

на пры еха ла сю ды па раз мер-

ка ван ні:

— Я ха це ла быць эко ла гам, 

але кры ху не ха пі ла пра хад ных 

ба лаў пры па ступ лен ні. Так ста-

ла сту дэнт кай ГДУ імя Фран-

цыс ка Ска ры ны бія ла гіч на га 

фа куль тэ та спе цы яль нас ці «ляс-

ная гас па дар ка». І, ве да е це, не 

па шка да ва ла, што ўсё скла ла ся 

ме на ві та так!

Іра на ра дзі ла ся ў па сёл ку 

Сасно вы Бор Свет ла гор ска га 

ра ё на. Пры го жая наз ва, праў да? 

Быц цам бы сам лёс ужо та ды 

пад каз ваў дзяў чы не, што яе бу-

ду чы ня бу дзе звя за на з ле сам. 

З ма лых га доў усе гуль ні Іры 

пра хо дзі лі ва кол дрэў. Сям'я 

час та ха дзі ла ў гры бы і яга ды. 

«З пра фе сі яй не як усё сім ва ліч на 

скла ла ся. Або, як той ка заў, вы-

пад ко вас ці не вы пад ко выя?» — 

усмі ха ец ца су раз моў ні ца.

Іры на — ін жы нер па ле са ад-

наў лен ні і ме лі я ра цыі. Асноў ныя 

аба вяз кі дзяў чы ны — кант роль 

за ле са куль тур ны мі ра бо та мі — 

па сад ка дрэў і іх до гляд.

— Вы рошч ван не ле су — доў гі 

і кар пат лі вы пра цэс, — рас каз-

вае дзяў чы на. — Усё па чы на ец-

ца з на рых тоў кі шы шак. За тым 

яны пе ра пра цоў ва юц ца. У на-

шым ляс га се ёсць свая шыш ка-

су шыль ня. Так атрым лі ва ец ца 

на сен не, якое пра хо дзіць апра-

ба цыю. Згод на з кла са мі і якас-

цю мы вы сей ва ем яго ў га да-

валь ні ку. Праз год вы рас та юць 

паў на вар тас ныя се ян цы.

Іх вы са джва юць на той тэ-
ры то рыі, дзе прай шла вы сеч ка 
ле су. На пра ця гу трох га доў гэ-
ты ўчас так трэ ба аб ля сіць. Або 
па кі нуць пад на ту раль нае ад наў-
лен не. Вы са джва юц ца ел кі, хвоі, 

але шы ны, ду бы, клё ны, лі пы, 

ясе ні. На тэ ры то рыі Жло бін ска-

га ляс га са пе ра ва жае хвоя.

— Ме на ві та ўвесь гэ ты пра цэс 

ад па чат ку да кан ца я і кант ра-

люю. Мне не аб ход на дак лад на 

пад лі чыць, на якой пло шчы і што 

бу дзем вы са джваць. Пра ца ад-

каз ная, па тра буе ўсед лі вас ці, — 

кан ста туе спе цы я ліст. — Пры-

маю ўдзел і ў па са дцы ле су.

— У сва ёй пра цы Іры не да-
во дзіц ца ка рыс тац ца шмат лі кі-
мі нар ма тыў ны мі да ку мен та мі. 
Я ад ра зу ска за ла: па куль ты не 
па е дзеш у лес, не па ма ца еш усё 
сва і мі ру ка мі, не ўба чыш на свае 
во чы, бу дзе цяж ка. На па пе ры 
на пі са на ад но, а на прак ты-
цы — ін шае, — упэў не на Іры на 
КРУ КОЎ СКАЯ, на чаль нік ад-

дзе ла ляс ной гас па дар кі і 

леса ад наў лен ня.

(Заканчэнне 

на 4-й стар. «ЧЗ».)Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


