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ІмёныІмёны

Шмат ра зо вая чэм пі ён ка Бе ла ру сі, пе ра мож ца Куб ка све ту, на ез ні ца, якая за ва я -

ва ла для кра і ны ча ты ры за ла тыя ме да лі на тур ні ры ўзроў ню скла да нас ці 4* з мак-

сі маль ных 5* у Ра сіі, Ган на Ка ра се ва рас ка за ла нам пра тон ка сці ра бо ты з конь мі, 

пры ход у гэ ты від спор ту і цяж кас ці, якія ёй да вя ло ся пе ра адоль ваць на шля ху 

да пос пе ху.

— Лю боў да ко ней бы ла ў мя не з са ма га дзя цін ства. Усе лет нія ка ні ку лы я пра во дзі ла ў 
вёс цы, там бы ла фер ма з гэ ты мі жы вё ла мі. Мне па да ба ла ся ха дзіць ту ды, кар міць і гла дзіць 
іх і, на пэў на, пас ля пер ша га та го зна ём ства прый шло ўсве дам лен не, што я ха чу тра піць у 
кон ны спорт. На жаль, мне да вя ло ся ча каць не ка то ры час да спаў нен ня ма ры, бо ў гру пы 
на бі ра лі дзя цей з дзе ся ці га доў, але я ўпар та ве ры ла, і як толь кі да сяг ну ла па ды хо дзя ча га 
ўзрос ту, ад ра зу ж пай шла на за ня ткі, — пры гад вае су раз моў ні ца.

Ня гле дзя чы на тое, што кон ны спорт да стат ко ва траў ма не бяс печ ны, баць кі заў сё ды 
пад трым лі ва лі на шу ге ра і ню і да па ма га лі ва ўсіх яе па чы нан нях.

— Та та — бы лы пра фе сій ны спарт смен, та му ён вель мі доб ра па ста віў ся да май го 
імк нен ня. Ма ма так са ма бы ла за спорт. На яе дум ку, дзе цям лепш ха дзіць у якія-не будзь 
сек цыі, чым ту са вац ца ў два рах і не зра зу ме ла чым зай мац ца. Баць кі ні ко лі не шан та жа ва лі 
за хап лен нем, як гэ та лю бяць ра біць не ка то рыя да рос лыя. А яшчэ яны ні ко лі не на зі ра лі 
за пра цэ сам трэ ні ро вак, за што ім вя лі кі дзя куй. Я прос та не пе ра но шу, ка лі баць кі пры яз-
джа юць на іх (смя ец ца). За тое люб лю па каз ваць ім га то вы вы нік і ба чыць, як та та з ма май 
га на рац ца ма і мі да сяг нен ня мі.

На ша ге ра і ня рас ка за ла, што кон ны спорт — вель мі цяж кі. Ча го толь кі каш та ва ла на ла-
дзіць кан такт са сва ім ча ты рох ка пыт ным сяб рам. Ва га гэ тай жы вё лы мо жа да ся гаць пя ці сот 
кі ла гра маў, з-за гэ та га ім не лёг ка кі ра ваць. А вы кон ваць са ма стой на мно гія эле мен ты на 
трэ ні роў ках ён не заў сё ды хо ча, та му што жы вё ле гэ та фі зіч на цяж ка. І да во дзіц ца да маў-
ляц ца: дзесь ці праз сі лу, не дзе, на ад ва рот, праз ней кія за ах воч ван ні — цу кар, яб лыч кі. 
Да та го ж ко ні — стат ка выя жы вё лы, і ў іх ад па вед ныя ін стынк ты: ка лі адзін бя жыць, дру гі 
так са ма мо жа рва нуць, па бег чы. Ка лі на ват па ке цік які-не будзь у ма не жы за ша ма ціць, конь 
ужо ба іц ца, і спы ніць або су па ко іць яго на ха ду бы вае ча сам прос та не рэ аль на, што час та 
пры во дзіць да сур' ёз ных траў маў. На прык лад, мож на пры га даць вы па дак з Ін грыд Клім ке, 
ня мец кай на ез ні цай, двух ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кай, чэм пі ён кай све ту і Еў ро пы, якая 
вы сту па ла ў кон ным трох бор'і, пры ма ла ўдзел у пя ці Алім пій скіх гуль нях з 2000 да 2016 
го да. Сё ле та яна зла ма ла са бе па зва ноч нік на спа бор ніц твах...

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

ГАН НА КА РА СЕ ВА: 

«КОНЬ І Я — АДЗІН СПАРТ СМЕН «КОНЬ І Я — АДЗІН СПАРТ СМЕН 
З ДВУ МА СЭР ЦА МІ»З ДВУ МА СЭР ЦА МІ»

— Заў сё ды ха це ла ся су мяс ціць лю-

бі мыя за хап лен ні — па лё ты і ме ды-

цы ну. І вось ця пер ма ра ажыц ця ві ла-

ся, — рас каз вае двац ца ці трох га до вая 

Анас та сія БУР КО. — Мой пер шы па лёт 

ад быў ся ў род ным Жло бі не, ка лі мне 

бы ло пяць га доў. У аэ ра клуб пе ры я-

дыч на браў з са бой баць ка, ка таў на 

пла нё ры і на са ма лё це. Мож на ска-

заць, што ме на ві та ён пе ра даў мне 

лю боў да не ба.

На ша ге ра і ня — май стар спор ту, удзель-
ні ца XVІ чэм пі я на ту све ту па вер та лёт ным 
спор це. Амаль па ло ву свай го жыц ця На сця 
пра вяла на вы шы ні, гэ та для яе за хап лен не 
ну мар адзін. Дру гое звя за на з пра фе сі яй, 
су раз моў ні ца — ма ла ды ўрач. Скон чы ла ля-
чэб ны фа куль тэт Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та і за раз пра цуе ін-
тэр нам у баль ні цы хут кай да па мо гі ў Брэс це. 
Ці лёг ка су мя шчаць гэ тыя два за ня ткі?

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

Свая вы шы няСвая вы шы ня

НЕ БА. ВЕР ТА ЛЁТ. 
ДЗЯЎ ЧЫ НА
І ад но ка хан не на два іх Сту дэнц кі сель ска гас па дар чы атрад «Па ра чан ка» імя Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Мі ка лая Ці ха на ві ча Аў чын ні ка ва Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр на га ўні вер-

сі тэ та апош нія два га ды пры зна ваў ся най леп шым у кра і не ў сва ёй на мі на цыі 

па вы ні ках Усе бе ла рус ка га злё ту сту дэнц кіх атра даў «Час ру ху». Яго ўдзель ні кі 

на пра ця гу не каль кіх га доў пры яз джа юць у аг ра га ра док Па рэч ча Гро дзен ска-

га ра ё на, каб са браць як мож на больш ягад — бу я коў. Сту дэнт ка пя та га кур са 

фа куль тэ та ве тэ ры нар най ме ды цы ны двац ца ці ад на га до вая Ві та лія СЕ ЛІ ВОН ЧЫК 

не раз ста на ві ла ся  пер шай ся род ін шых: як на па са дзе ка мі са ра атра да, так і 

ка ман дзі ра (двой чы). У дзяў чы ны ўжо даў но не ўзні кае пы тан ня, як пра вес ці 

сваё ле та. Зра зу ме ла, пра цу ю чы.

— На пер шым кур се бы ло ці ка ва па спра ба ваць неш та но вае і пад за ра біць, та кім 
чы нам апы ну ла ся ў ка ман дзе сэр віс на га сту дэнц ка га атра да. Та ды вя ла эк скур сіі ў 

аг ра ту рыс тыч ным комп лек-
се «Ка роб чы цы». А ўжо праз 
год аб ра ла для ся бе атрад 
«Па ра чан ка». Ка лі па сту пі ла 
пра па но ва за няць ад каз ную 
па са ду ка мі са ра, а пас ля ка-
ман дзі ра, ні хві лі ны не раз ва-
жа ла над ад ка зам, — вель мі 
ха це ла ся хут чэй пры сту піць 
да ра бо ты, — рас ка за ла су-
раз моў ні ца.

Сё ле та ў ка ман дзе атра-
да 13 сту дэн таў з роз ных фа-
куль тэ таў і кур саў: дзе сяць 
дзяў чат і тры хлоп цы. Пра цоў-
ны се местр у іх доў жыц ца да 
30 жніў ня. Бай цы ўжо ад пра-
ца ва лі амаль ме сяц, столь кі ж 
і за ста ло ся.

(За кан чэн не 

на 3-й стар. «ЧЗ».)

Ва біць іх яга да,
або Бу я ко выя буд ні «Па ра чан кі»

І са бе, і лю дзямІ са бе, і лю дзям

Тац ця на Урба но віч (зле ва) упер шы ню зай ма ец ца збо рам ягад.
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