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Не ка то рыя лі чаць, што та кая ра бо та 

не па тра буе ней кай асаб лі вай 

пад рых тоў кі і на огул не ўяў ляе 

з ся бе ні чо га скла да на га. 

Мно гія на ват не ве да юць, 

што гэ та за пра фе сія і якія аба вяз кі 

ў яе ўва хо дзяць. Сё ле та ле там 

я вы ра шы ла пра ве рыць на са бе, 

ці са праў ды та кі лёг кі на зва ны 

за ня так, як па да ец ца на пер шы 

по гляд.

Дум ка па ехаць пра ца ваць ані ма та рам 

або ва жа тай паў ста ла яшчэ ў ся рэ дзі не 

на ву чаль на га го да. Блі жэй да мая ў доб-

ра ах вот ніц кую ар га ні за цыю «Слон» ма ёй 

ВНУ па ча лі па сту паць роз ныя пра па но вы. 

У вы ні ку за ці ка ві ла ся тры ма ва рыян та-

мі пад пра цоў кі на ле та. У рэш це рэшт 

аб ра ла ва кан сію ані ма та ра ў са на то рыі 

Ві цеб скай воб лас ці. Вы бар гэ та га мес-

ца ра бо ты быў у ней кім сэн се вы клі кам 

са мой са бе. Мне бы ло ці ка ва, ці зма гу 

я цэ лы ме сяц зна хо дзіц ца ўда ле чы ні ад 

свай го до му без род ных і сяб роў, у не зна-

ё май аб ста ноў цы і са чыць за ве лі зар най 

коль кас цю дзя цей.

Кас тын гу ні я ка га не бы ло, прос та 

прый шоў за пыт ва ўні вер сі тэт, што па тра-

бу юц ца два ані ма та ры. Ад нак на лі пень, 

акра мя мя не, бы ло яшчэ дзве прэ тэн-

дэнт кі, якія ха це лі па ехаць ра зам. У ней кі 

мо мант я ўжо вы ра шы ла са сту піць мес ца 

ім, але лёс рас па ра дзіў ся інакш. Ад на 

дзяў чы на не змаг ла па ехаць, і ўсё вы-

ра шы ла ся са мо са бой. Мож на ска заць, 

што гэ та ста ла для мя не яшчэ ад ным 

вы пра ба ван нем, та му што з ма ёй бу ду-

чай на пар ні цай На стас сяй Куд раў ца вай 

мы бы лі ледзь зна ё мыя, а нам трэ ба бы-

ло ра зам жыць і пра ца ваць цэ лы ме сяц. 

За раз удзяч ная лё су, што па еха ла ме-

на ві та з ёй: мы ву чым ся ў па ра лель ных 

гру пах, але я на ват не ўяў ля ла да на шай 

па езд кі, які яна та ле на ві ты, ці ка вы і доб-

ры ча ла век.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)
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Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са беНе ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

Іры на ад зна чае, што імкнецца быць пры кла дам 

для дач кі і ў ад ным са сва іх ін тэр в'ю ка жа аб Ка ці 

так: «Я вель мі ра да, што мы жы вём з ёй агуль ны мі 

ін та рэ са мі і ад ной пра фе сі яй. Хоць Ка ця за хва рэ ла 

ганд бо лам не ад ра зу. Па мя таю, ка лі яна бы ла ма лень-

кая, я ў яе пы та ла ся: «Пой дзеш зай мац ца тым, у што 

ма ма гу ляе?» А яна ка тэ га рыч на: «Не, не ха чу!» Але 

ад лё су не ўця чы. У шко лу прый шла трэ нер, спы та ла 

проз ві шча. І, па чуў шы «Дро на ва», аслупяне ла: «Як?! 

І ты да гэ та га ча су не ў ганд боль най сек цыі?»

Так у спорт прый шла і Дро на ва-ма лод шая, ме на-

ві та яе мы і рас пы та лі пра тое, што зна чыць гу ляць 

на ад ной пля цоў цы з ма май і як баць ка ста віц ца да 

та го, што сла бы пол у яго сям'і вы браў не са мы жа-

но чы від спор ту.

— Ка ця, ус пом ні це, ка лі лас ка, якім вы бы лі дзі-

цем, як пра хо дзі ла ва ша ма лен ства?

— Я рас ла ў ася род дзі сва іх сва я коў і бы ла, на мой 

по гляд, до сыць спа кой най дзяў чы най. З ра ні цы ха дзі-

ла ў шко лу, пас ля за ня ткаў ад праў ля ла ся на тан цы. 

Ма ма на свае трэ ні роў кі мя не не бра ла, та му што ў 

мя не быў свой рас клад, а вось на яе гуль ні ха дзіць я 

вель мі лю бі ла.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ка ця ры на ДРО НА ВА:

«Я ў спор це «Я ў спор це 
з са ма га з са ма га 

дзя цін ства»дзя цін ства»
Ды нас тыі ў лю бой пра фе сіі 

не рэд касць, час та і ў спор це 

су стра ка ец ца, што ў ад ной ка ман дзе 

гу ля юць бра ты або сёст ры, ці дзе ці 

ідуць па сля дах спар тыў ных баць коў, 

або на пра ця гу кар' е ры склад ва юц ца 

спар тыў ныя са ю зы. Прык лад 

ся мей най пе ра ем нас ці мож на 

ўба чыць і сён ня ў ганд боль ным 

клу бе «Го мель». Іры ну і Ка ця ры ну 

Дро на вых лёг ка пры няць за сяс цёр, 

але на са май спра ве гэ та ма ма 

і дач ка. Іры на — лі дар ка ман ды, 

да свед ча ная ганд ба ліст ка, 

на ра хун ку якой прак тыч на сто 

мат чаў за збор ную Бе ла ру сі 

і 195 га лоў за на цы я наль ную 

ка ман ду. Ка ця ры на — ма ла дая, 

ам бі цый ная і перс пек тыў ная 

спарт смен ка. У 16 га доў яна 

атры ма ла зван не «Най леп шы 

аба рон ца Алім пій скіх дзён мо ла дзі 

па ганд бо ле», а ў 17 — вый шла 

на пля цоў ку ў скла дзе асноў най 

ка ман ды «Го ме ля».

— Коль кі сё ле та ах вот ных атры-

ма лі ў вас мес цы?

— Сту дэнц кая вёс ка БДУ — гэ та 

дзе сяць ін тэр на таў роз ных ты паў пра-

жы ван ня. Больш за во сем ты сяч сту-

дэн таў роз ных кур саў і фор маў на ву-

чан ня ўжо ма юць на ру ках клю чы ад 

сва іх па ко яў, з іх ін ша га род ніх — ка ля 

80 пра цэн таў. Най боль шая коль касць 

вы дзе ле ных мес цаў у ін тэр на тах № 7 

і № 3 — іх больш за 1200, у №№ 2, 3, 

4 і 10 — ка ля 700 у кож ным, у ас тат-

ніх — менш. Перш за ўсё па коі атрым-

лі ва юць ін ша га род нія пер ша курс ні кі, 

сі ро ты, дзе ці са шмат дзет ных сем' яў, 

сту дэн ты, якія пра жы ва юць у ра ё нах, 

па цяр пе лых ад ава рыі на ЧА ЭС.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

Га лоў нае — знай сці агуль ную мо ву 
з па да печ ны мі роз ных уз рос таў 

(аў тар ма тэ ры я лу край няя злева).

ЗАЎ СЁ ДЫ — 
ДОБ РЫ НА СТРОЙ,

ці Як я пра ца ва ла ані ма та рам у са на то рыі

ТА КОЕ ЖА ДА НАЕ 
ЛОЖ КА-МЕС ЦА

Ма ра сту дэн та: атры маць і не стра ціць

Вы гляд Сту дэнц кай вёс кі з вы шы ні 17-га па вер ха.
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Што най перш хва люе ін ша га род ніх 

сту дэн таў, ка лі тыя рас па чы на юць чар го вы 

на ву чаль ны год? Пра віль на, жыл лё. Цэ ны 

на ста ліч ныя арэнд ныя ква тэ ры і на ват 

па коі ін шым ча сам «ку са юц ца», та му не 

дзіў на, што мно гія хо чуць па зба віц ца 

ад ду мак пра да дат ко выя вы дат кі. 

Най леп шым ва ры ян там, вя до ма, заў сё ды 

з'яў ляў ся ін тэр нат. Толь кі як атры маць 

там мес ца? Гэ тае і шэ раг ін шых пы тан няў 

уз ні кае ў бы лых абі ту ры ен таў і іх баць коў 

кож ны год. Мы за зір ну лі ў Сту дэнц кую 

вёс ку БДУ, каб уба чыць на свае во чы, 

як прай шла пад рых тоў ка да но ва га 

на ву чаль на га го да, а так са ма па гу та ры лі 

з на мес ні кам ды рэк та ра Сту дэнц ка га 

га рад ка БДУ па вы ха ваў чай ра бо це 

Ры го рам ПА СРЭД НІ КАМ.


