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Па вет ра ны шар 
і трой ка ко ней

Ва ле рыя заўж ды ма ры ла атры-

маць пра па но ву ру кі і сэр ца на па-

вет ра ным ша ры, каб ва кол бы ло 

цёп ла, пры го жа, а ўда ле чы ні ру жа-

веў за хад... У рэ аль нас ці гэ та зда-

ры ла ся ўзім ку на вяр шы ні га ры, 

ка лі на двор'е бы ло ма роз на-вет-

ра нае. Зра зу ме ла, гэ та зу сім не 

са пса ва ла ні ма ры пра шчас лі вае 

жыц цё, ні яго да лей шы ход. Сваю 

гіс то рыю ма ла дыя ўспа мі на юць з 

цеп лы нёй і на тхнен нем.

Ян і Ва ле рыя па зна ё мі лі ся 

ў 2013-м на па ра дзе з на го ды 

70-год дзя Пе ра мо гі. Ян, та ды 

яшчэ кур сант дру го га кур са, ста-

яў у ачап лен ні і знай шоў Ва ле рыю 

ва чы ма ў на тоў пе лю дзей. Пас ля 

ме ра пры ем ства яны су стрэ лі ся.

— Ка лі двое хо чуць знай сці ад-

но ад на го, гэ та не праб ле ма, на ват 

ка лі бу дзе проць ма лю дзей, — ка-

жа хло пец.

— Мне па да ба юц ца муж чы ны ў 

фор ме, па да ба ец ца, як яны вы гля-

да юць, як да гля да юць ся бе. Ну як 

не па гля дзець на та ко га пры га жу-

на? — смя ец ца Ва ле рыя. — А ка-

лі па ча лі раз маў ляць, зра зу ме ла, 

што гэ та вель мі ду шэў ны і бліз кі 

па све та по гля дзе ча ла век.

Пра па но ву Ян зра біў Ва ле рыі 

пад час ад па чын ку ў Кар па тах. 

Дзяў чы на ча ка ла, па куль ка ха ны 

на ка та ец ца на лы жах, бо, як яна 

пры зна ец ца, у са мой яе з лы жа мі 

не вель мі за ла дзі ла ся. На рэш це 

пе рад за мёрз лай сяб роў кай з'я віў-

ся Ян, і яна ўзра да ва на ру шы ла да 

фу ні ку лё ра. Але хло пец на га даў: 

«Дык мы ж ха це лі на сан ках з конь-

мі пра ехац ца, па мя та еш?»

— Што бы ло ра біць? Раз ён 

так ска заў, прый шло ся па га дзіц-

ца, — ус па мі нае Ва ле рыя. — І вось 

мы ім чым на са мы верх га ры. Я ў 

трым цен ні ўся, ад нак раб лю вы-

гляд, што лю бу ю ся на ва кол лем. 

Тут ён пра па ноў вае мне зра біць 

па ру здым каў гэ тай пры га жос ці. 

Я, хоць ледзь ве тры маю апа рат 

ле дзя ны мі паль ца мі, па слух мя на 

фа та гра фую. Па ва роч ва ю ся і ба чу 

свай го ка ха на га на ка ле не. Вя до-

ма, я ад ка за ла «так».

Ян ка жа, што пра па но ва на па-

вет ра ным ша ры не бы ла б для 

бу ду чай жон кі не ча ка нас цю, а 

яму ха це ла ся ме на ві та та ко га 

эфек ту.

Ажа ні ла ся па ра кры ху менш як 

год та му і сё ле та сім ва ліч на бу дзе 

ад зна чаць пер шую га да ві ну ся мей-

на га жыц ця, 5-год дзе з дня су стрэ-

чы і 75-год дзе Пе ра мо гі. Тлу ма-

чаць, што так доў га су стра ка лі ся, 

бо ста ві лі ся сур' ёз на да ства рэн ня 

сям'і.

— Па куль ву чыў ся, ра зу меў, 

што жа ніць ба ні чо га не зме ніць, — 

ус па мі нае Ян. — Пас ля вы пус ку я 

стаў паў на праў ным афі цэ рам і мне 

ўжо бы ло ку ды пры вес ці жон ку. 

Тым больш што я ха цеў зра біць 

пра па но ву ру кі і сэр ца ра ман тыч-

на, вось і ча каў, па куль за кон чу 

ака дэ мію.

Са ма лё ты 
ў ін тэр' еры і жыц ці

Ян — бы лы мін ча нін. Ва ле-

рыя — ро дам з Сі бі ры. Яе дзя ду-

ля ў свой час па ехаў з Бе ла ру сі 

ў Ра сію бу да ваць го рад Лан ге-

пас, што ў Цю мен скай воб лас ці. 

А дзяў чы на, якая па спе цы яль нас-

ці ар хі тэк тар, вяр ну ла ся ад туль у 

Бе ла русь, каб бу да ваць да мы ў 

Мін ску. Так атры маў ся свое асаб лі-

вы кру га зва рот. Ва ле рыя МА КА-

РАН КА, тэх нік-пра ек ці роў шчык 

пра ект най май стэр ні «Ін сты тут 

Грод наг ра ма дзянп ра ект», пра-

цяг вае па вы шаць сваю аду ка цыю 

і за воч на ву чыц ца ў БНТУ на ін жы-

не ра-бу даў ні ка:

— Мінск даў мне цу доў ны во пыт 

па пры ват ным до ма бу даў ніц тве, 

у тым лі ку па пра ек та ван ні па віль-

ё наў, пе ра пла ні роў цы ква тэр, і не 

толь кі ў ста лі цы, а па ўсёй кра і не. 

Ця пер рас пра цоў ваю ге не раль ныя 

пла ны пад шмат па вяр хо вае бу-

даў ніц тва. І гэ та пры ем на — усве-

дам ляць, што ты пра дум ва еш, як 

зра біць най больш кам форт ны мі 

ква тэ ры для лю дзей, у тым лі ку 

і ва ен ных.

116-я штур ма вая авія цый ная 

ба за ў Лі дзе ста ла для Яна МА-

КА РАН КІ, на мес ні ка ка ман дзі ра 

авія цый на га звя на ву чэб на-трэ-

ні ро вач най эс кад рыл лі, пер шым 

мес цам пра цы. Ма ла дыя ад ра зу 

аца ні лі гэ тую ці хую мяс ці ну і ста-

ран на вы ву ча юць яе края ві ды пад-

час пра гу лак з са ба кам.

— Ця пер я ад чу ваю ся бе больш 

спа кой на, чым у Мін ску. Ня ма та-

ко га, што пе ра еха лі з вя лі ка га го-

ра да ў ма лень кі і жыц цё на гэ тым 

спы ні ла ся, — ка жа Ва ле рыя. — 

Хоць мы вель мі лю бім ез дзіць па 

ўсёй Бе ла ру сі, але Лі да ста ла мес-

цам, дзе хо чам уладкоўваць сваю 

бу ду чы ню.

Ма ка ран кі жы вуць у служ бо вай 

ква тэ ры, ад нак на вод зяць у ёй па-

ра дак, як ва ўлас ным ся мей ным 

гняз дзе. Сце ны дэ ка ры ра ва лі кар-

ці на мі з са ма лё та мі і ру ка дзель-

ны мі ра бо та мі Ва ле рыі, якія яна 

да ры ла бу ду ча му му жу пад час яго 

ву чо бы. У цэнт ры па коя раз мяс ціў-

ся «ла вец сноў», яко га ма ла дыя 

пры вез лі з вя сель на га па да рож-

жа. Усе су ве ні ры яны ста ра юц ца 

пад бі раць так, каб іх мож на бы ло 

вы ка рыс таць у ін тэр' еры.

А яшчэ дзяў чы не па да ба юц ца 

са ма роб ныя брош кі. У дзень на-

шай су стрэ чы да яе блуз кі быў 

пры ко ла ты па вет ра ны шар.

— Ка лі жы веш з му жам-лёт-

чы кам, па сту по ва пры вяз ва еш ся 

да авія цыі, — смя ец ца Ян. — То 

бі руль ка-са ма лё цік, то зна чок на 

рук зак, і так плаў на ў авія цыю ўлі-

вац ца па чы на еш.

Ва ле рыя, да рэ чы, на са бе па-

спы та ла ад чу ван ні му жа. Ка лі Ян 

ву чыў ся на дру гім кур се, ён ад вёў 

дзяў чы ну ў аэ ра клуб. Там ін струк-

тар «па ка таў» яе ў не бе, «вы пі саў-

шы» на са ма лё це ўсе маг чы мыя 

фі гу ры.

— Ян не вель мі лю біць дзя ліц ца 

тым, чым ён зай ма ец ца на ра бо це. 

Але пас ля та го па лё ту я па ча ла 

ра зу мець, на коль кі гэ та скла да-

ная ра бо та і не кож ны змо жа яе 

зра біць. Па ча ла ста віц ца да яго з 

боль шым ра зу мен нем, тым больш 

што аб ста ноў ка до ма на пра мую 

ўплы вае на яго стан у ка бі не, — 

дзе ліц ца яна.

У не бе 
ня ма вы пад ко вых

— Кон курс «Сям'я — крыш-

таль гра мад ства» пра во дзіц ца 

ва Уз бро е ных Сі лах кра і ны, каб 

фар мі ра ваць ста ноў чы воб раз 

ва ен на слу жа чых. Тут яны па каз-

ва юць свае най леп шыя якас ці і 

рас кры ва юць та лен ты, — да лу-

ча ец ца да раз мо вы на мес нік ка-

ман дзі ра ву чэб на-трэ ні ро вач най 

авія цый най эс кад рыл лі Эду ард 

ЖМА КІН.

Пры гэ тым спа бор ніц твы пра-

хо дзяць вель мі яр ка і твор ча, пры-

му шаць да ўдзе лу ні ко га не трэ-

ба. Удзель ні чаць Ма ка ран кі ха це лі 

яшчэ ле тась, ад нак не атры ма ла-

ся. Сё ле та жа дан не рэа лі за ва ла-

ся. Яны з ім пэ там рых та ва лі ся да 

спа бор ніц тваў: пі са лі вер шы, пес ні, 

ра бі лі прэ зен та цыі...

На пе ра дзе на ступ ны этап — 

спа бор ніц тва з ін шы мі най леп шы-

мі па ра мі ва ен на-па вет ра ных сіл 

і вой скаў про ці па вет ра най аба-

ро ны. А пас ля — кон курс Мі ніс-

тэр ства аба ро ны, дзе за зван не 

най леп шай па ры зма га юц ца ма-

ла дыя сем'і з во ін скіх час цей усёй 

кра і ны. «І мы на стро е ны на пе ра-

мо гу», — у адзін го лас ка жуць Ян 

і Ва ле рыя.

— Я вель мі за да во ле на, што 

ма гу да па маг чы му жу ў та кіх кон-

кур сах і рэа лі за ваць свой твор чы 

па тэн цы ял, і мы здоль ныя ра зам 

зра біць шмат пры го жа га і дзіў на-

га, — дзе ліц ца Ва ле рыя. — Па куль 

скла да лі вер шы, шмат но вых якас-

цяў у са бе ад кры лі.

— У на ступ ным ту ры мы спа-

дзя ём ся так прад ста віць на шу ба-

зу, каб лю дзям ста ла ці ка ва да ве-

дац ца пра яе больш і, маг чы ма, 

прый сці сю ды слу жыць, — мяр куе 

Ян.

Ён — пер шы ва ен ны ў сва ёй 

сям'і. Пры чым пай сці ў Ва ен ную 

ака дэ мію вы ра шыў толь кі ў дзя ся-

тым кла се. А яшчэ заўж ды ха цеў 

скок нуць з па ра шу там. Гэ та вы-

ра шы ла спра ву. Ля таць кур сан ты 

па ча лі з пер шых кур саў — на пла-

нё ры. На апош ніх Ян ужо лу наў у 

не бе над Лі дай.

— Як толь кі сеў упер шы ню за 

штур вал — зра зу меў, што не па-

мы ліў ся з вы ба рам, гэ та маё, — 

ка жа ён.

— У авія цыі ўво гу ле не бы вае 

вы пад ко вых лю дзей, — да дае Эду-

ард Жма кін. — Ча сам пры хо дзіц-

ца ах вя ра ваць ней кі мі мо ман та мі 

пры ват на га жыц ця дзе ля не ба, та-

му чу жыя тут не за трым лі ва юц ца. 

Пра фе сія ва ен на га пе ра но сіц ца і ў 

што дзён ны быт сям'і. Жон кі на шых 

лёт чы каў, на прык лад, ад роз ні ва-

юць са ма лё ты па гу ку, не гле дзя чы 

ў не ба. На ват шпа ле ры ў не ка то-

рых у «са ма лё ці ках».

Не менш, чым трое
Лід ска му аэ ра дро му больш за 

100 га доў. За гэ ты час тут скла-

лі ся свае тра ды цыі, на ла дзі ла ся 

пе ра ем насць па ка лен няў. Мно гія 

рэ чы за ста юц ца ня змен ны мі. На-

прык лад, праз праз мер ныя на-

груз кі лёт чы кам па трэб на шмат 

вуг ля во даў і ві та мі наў. А іх най-

больш у ша ка ла дзе і згу шчо ным 

ма ла цэ, та му гэ тыя пра дук ты ў 

іх пай ку аба вяз ко выя. «Зда ро вы 

сон і хар ча ван не — за лог па спя-

хо ва га ля тан ня». На са мрэч гэ тыя 

жар таў лі выя сло вы — чыс тая 

праў да. Та кі рэ жым лёт чы кам не-

аб ход на вы трым лі ваць для якас-

най ра бо ты.

— Лёт чык па ві нен быць у доб-

рай фор ме, каб вы кон ваць фі гу-

ры вы шэй ша га пі ла та жу, ма неў-

ра ваць пад час ба я вых дзе ян няў, 

вы трым лі ваць пе ра груз кі і ін шае. 

У лёт чы кі ідуць най леп шыя з най-

леп шых, бо мно гіх ад сей ва юць 

па ме ды цын скіх па каз чы ках. Мы 

не ма ем пра ва па мы ліц ца, та му 

што гэ та не толь кі на ша жыц цё, а 

і на ва коль ных, плюс да ра гое аб-

ста ля ван не, — рас каз вае Эду ард 

Жма кін і па каз вае сі му ля тар па лё-

таў ЯК-130, на якім лёт чы кі ад пра-

цоў ва юць раз на стай ныя сі ту а цыі.

Ся да ю чы ў ка бі ну, трап ля еш у 

трох мер ную пра сто ру і ад чу ва еш, 

як уз ды ма ец ца са ма лёт, як пе ра-

ва роч ва ец ца ў не бе, як са джа еш 

яго. На ват прос та на зі ра ю чы, як 

зям ля з не бам пе ра куль ва юц ца, 

мя ня ю чы ся мес ца мі, я ад чу ла, як 

за шу ме ла ў га ла ве. Што ўжо ка-

заць пра са праўд ную вы шы ню...

А яшчэ тра ек то рыю па лё ту ад-

пра цоў ва юць на зям лі — «пе шым 

па лёт на му», як ка жуць тут. Не-

за леж на ад зван ня бя рэш ма дэль 

са ма лё та ў ру ку і «ля ціш» з ім па 

за да дзе най тра ек то рыі, іду чы па 

зям лі.

У най блі жэй шых пла нах сям'і 

Ма ка ран каў, акра мя пе ра мо гі ў 

кон кур се Мі ніс тэр ства аба ро-

ны, — цвёр да ўстаць на но гі, на-

быць аў та ма біль. А да лей ажыц-

ця віць ма ру пра тра іх дзе так. Ян 

ка жа, што зро біць усё маг чы мае, 

каб іх бу ду чы сын пай шоў па сля-

дах баць кі. А Ва ле рыя да дае: «Га-

лоў нае, каб ён стаў та кі ж шчас лі-

вы, як мы. Аб стаў ля ю чы ква тэ ру, 

я ўжо па ці ху ду маю, дзе па ста віць 

ло жа чак».

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

НЯ БЕС НАЯ СЯМ'Я МА КА РАН КАЎ
Ча му лёт чы кі ядуць шмат ша ка ла ду 

і хо дзяць па зям лі з ца цач ны мі са ма лё ці ка мі
«Пер шым чы нам са ма лё ты, а дзяў ча ты — по тым». 

Гэ тыя сло вы з пес ні «Ня бес ны ці ха ход» ак ту аль ныя 

для лёт чы каў да гэ туль. Па куль му жы ў не бе, жон кі за ві ха юц ца 

на зям лі, а пас ля су жэн цы ра зам па чы на юць... тва рыць. 

У пры ват нас ці, так ад бы ва ец ца ў Яна і Ва ле рыі Ма ка ран каў, 

якія па вы ні ках кон кур су «Сям'я — крыш таль гра мад ства» 

ста лі най леп шай ма ла дой сям' ёй 116-й штур ма вой авія цый най 

ба зы ў Лі дзе. Абод ва яны спя ва юць, пі шуць вер шы 

пра сваю сям'ю і іг ра юць на му зыч ных ін стру мен тах.


