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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У дзя цін стве на вед ва ла роз ныя гурт-
кі і сек цыі, ад нак най боль шую ці ка васць 
вы клі ка лі тэк ван до і пла ван не. Паз ней, 
у дзя вя тым кла се, да даў ся лёт ны спорт. 
Стра ху не бы ло на огул, на ад ва рот, ха це-
ла ся хут чэй на ву чыц ца са мой кі ра ваць 
пла нё рам або са ма лё там. У той год, ка-
лі пе ра да мной ста яў вы бар, ку ды па сту-
паць, у Ва ен ную ака дэ мію дзяў чат не на-
бі ра лі. Та му аб ра ла асноў най дзей нас цю 
ме ды цы ну, і ні ра зу не па шка да ва ла аб 
гэ тым. Ра зам з тым ад ра зу ж за пі са ла ся 
ў ста ліч нае ДТСА АФ, там ска за лі: мо жам 
узяць толь кі на вер та лёт, та ды атры ма ец-
ца жа но чы лёт ны экі паж. Я па га дзі ла ся. 
На пра ця гу го да ву чы ла тэ о рыю, зда ва ла 
за лі кі, толь кі пас ля пе рай шла да прак ты кі. 
Па мя таю, ся джу ў аў ды то рыі і не зво джу 
ва чэй з акна: больш во пыт ныя ка ле гі вы-
кон ва юць фі гу ры пі ла та жу ў не бе, а мне 
толь кі на зі рай... Так ха це ла ся хут чэй да іх, 
на вы шы ню! — ус па мі нае На сця.

Ка лі дзяў чы не да зво лі лі са ма стой на кі ра-
ваць вер та лё там, прый шло ўсве дам лен не: 
за хап лен не лёт ным спор там зай мае ня ма ла 
воль на га ча су, што для сту дэн та-ме ды ка — 
не да зволь ная рас ко ша. Але су раз моў ні ца 
імк ну ла ся па спя ваць усю ды. Ве да ю чы, што 
яе ча ка юць вя лі кія аб' ёмы ра бо ты, бра ла 
кніж кі на аэ ра дром і па між па лё та мі рых та-
ва ла ся да пар. «За ўсе шэсць га доў ву чо бы 
ў ста лі цы я ні ра зу не сха дзі ла ў клу бы. Та-
му што ў вы хад ныя, ка лі асноў ная част ка 
мо ла дзі ад па чы ва ла, мя не так са ма ча ка лі 
па лё ты. Але гэ та вель мі па да ба ла ся!»

Лёт ны се зон у спарт сме наў па-
чы на ец ца, ка лі сы хо дзіць снег. 
Ак тыў ная пад рых тоў ка да знач-
ных спа бор ніц тваў — блі жэй да 
ле та.

— У Бе ла ру сі я пры ма ла ўдзел 
ва ўсіх, так са ма вы сту па ла ў су-
сед ніх кра і нах, каб удас ка на-
ліць, «пра ка чаць» свае на вы кі. 

У той час, ка лі я толь кі прый шла ў ДТСААФ, 
у Поль шчы пра хо дзіў Чэм пі я нат све ту па 
лёт ным спор це. Ад нак мы з на пар ні цай 
яшчэ не бы лі га то выя да яго, та му па ча лі 
рых та вац ца да на ступ на га, што прай шоў 
у Мін ску ў 2018 го дзе. Ён доў жыў ся не-
каль кі дзён, пад рых тоў ка бы ла сур' ёз ная, 
на пэў на, та му ў нас з Са фі яй атры маў ся 
най леп шы вы нік за ўсю гіс то рыю на шых 
з ёю су мес ных па лё таў. Пад час спа бор-
ніц тваў вель мі важ на ўмець слу хаць ад-
на ад ну. Мы ж ні ко лі не кан флік та ва лі, 
не ра зы хо дзі лі ся па роз ных ба ках пас ля 
су мес на га па лё ту. Хоць у ін шых спарт-
сме наў ча сам та кое ад бы ва ла ся. Лі чу, 
што гэ та ня пра віль на. Пад час чэм пі я на-
ту све ту Са фія бы ла моз гам вер та лё та, 
а я — ва ча мі. У мае аба вяз кі ўва хо дзі ла 
раз ліч ваць курс па лё ту, пра ца ваць з кар-
тай і ін шае. Ка лі трэ ба бы ло па каз ваць 
фі гу ры пі ла та жу на ма лой вы шы ні, а ка-
ман дзі ру ні чо га не бы ло ві даць, яна ля це ла 

па ма іх ука зан нях. Уво гу ле час та пе рад 
спа бор ніц тва мі з на пар ні цай раз маў ля ем 
з на шы мі вер та лё та мі Мі-2, бо лі чым, што 
ў іх ёсць ду ша.

Пілотам-на віч кам На сця дае па ра ду: не 
апус кай це ру кі, ка лі ў вас штось ці не вы хо-
дзіць, бо з пер шых хві лін у не бе вы дат ны 
па лёт атрымліваецца рэд ка.

— Ме на ві та ў мя не ні ко лі не бы ло жа-
дан ня кі нуць гэ тую спра ву. На ад ва рот, 
пры клад ваю яшчэ больш на ма ган няў, каб 
усё атры ма ла ся. Мне вель мі па шан ца-
ва ла з баць ка мі і з ін струк та ра мі. Та та 
заў сё ды дае па трэб ныя па ра ды. Ад на з 
га лоў ных — не ба яц ца. «Гэ та ты кі ру еш 
вер та лё там, ты га лоў ная, ён аба вяз ко ва 
бу дзе слу хац ца», — за пэў ні ваў баць ка. 
І са праў ды, ка лі тое ра зу ме еш, вы хо дзіць 
на шмат лепш. У да сяг нен ні па спя хо вых 
вы ні каў мне доб ра да па ма гае ана ліз сва ёй 
ра бо ты: ці ўлі чы ла па каз чы кі вет ру, ці 
мяк ка пры зям лі ла ся і ін шае. На ступ ны 
раз уз ля та еш і па мя та еш, ча го ра біць не 
трэ ба. Так са ма я спа кой на стаў лю ся да 
кан струк тыў най кры ты кі, гэ та без умоў на 
раз ві вае.

У сям'і Ка рат ке ві чаў (дзя во чае проз ві шча 
су раз моў ні цы) тры дач кі, Анас та сія са мая 
ста рэй шая. Хрыс ці ну, якой за раз двац цаць 

га доў, так са ма пры цяг вае лёт ны спорт. 
Яна рас па чы нае, як сяст ра, з пла нё ра ў 
Жло бін ска-Ра га чоў скім аэ ра клу бе, ле тась 
пры еха ла на ву чо бу ў ста лі цу і за пі са ла ся 
там у ДТСА АФ. Ма лод шай Аляк санд ры 
яшчэ толь кі два нац цаць, та му хто ве дае, 
мо жа яна, як і сёст ры, так са ма за хо ча звя-
заць сваё жыц цё з па лё та мі...

— Так вый шла, што і мой муж Анд рэй так-
са ма лёт чык. Усё дзя цін ства ён пра вёў у ва-
ен ным га рад ку пад Пру жа на мі, дзе слу жыў 
яго баць ка. Хло пец быў упэў не ны, што ста не 
лёт чы кам. Ма ра ажыц ця ві ла ся — па сту піў у 
Ва ен ную ака дэ мію, за раз мае зван не стар-
ша га лей тэ нан та і што дзень пад ні ма ец ца 
ў не ба. Па зна ё мі лі ся мы ў ДТСА АФ, ка лі 
кур сан ты-авія та ры пра хо дзі лі там ста жы-
роў ку, ся род іх быў і Анд рэй. Па жа ні лі ся два 
га ды та му, вя сел ле прай шло ў авія цый ным 
сты лі. Ста лы бы лі ўпры го жа ны фі гур ка мі 
са ма лё таў, за мест кні гі па жа дан няў — вя лі кі 
гло бус, на якім гос ці па кі да лі доб рыя сло вы, 
а на пра ек та ры — су мес ныя фа та гра фіі на 
авія цый ную тэ ма ты ку. Ду маю, гэ та кру та, 
што нас аб' яд на юць па лё ты, на прык лад, ка-
лі ўсе па дзеі аб мер ка ва ныя, мож на веч на 
звяр тац ца да «сва ёй» тэ мы.

Пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та На сця 
як жон ка ва ен на га пе ра еха ла да Анд рэя ў 

Брэст. Ге ра і ня пры зна-
ец ца, што гэ тае ра шэн не 
да ло ся ёй цяж ка, бо дзяў-
чы на ра зу ме ла: ця пер 
пад няц ца ў не ба мож на 
бу дзе толь кі праз не ка-
то ры час. «Спа дзя ю ся, 
што пас ля раз мер ка ван-
ня мы ўсё ж та кі пе ра е-
дзем у Мінск. Та ды дзве 
лю бі мыя спра вы — па-
лё ты і ме ды цы на — зноў 
бу дуць са мной по бач. 
А па куль што ў мя не ін-
тэр на ту ра, як ма ла ды 
спе цы я ліст я па трэб на 
па цы ен там тут, та му з 
Мі-2 мы су стрэ нем ся 
праз год».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та з ар хі ва ге ро яў.

Ма рыя бы ла раз мер ка-
ва ная на ра бо ту ў дзі ця чы 
са док пас ля за кан чэн ня фі-
лі яла МДЛУ «Лінг ва гу ма ні-
тар ны ка ледж» на па са ду 
пад мен най вы ха валь ні цы і 
вы клад чы цы гурт ка анг лій-
скай мо вы. Ці ка ва тое, што, 
акра мя ма мы, яшчэ і ба бу-
ля дзяў чы ны ра ней так са ма 
пра ца ва ла тут жа на па са-
дзе на мес ні ка па вы ха ваў-
чай ра бо це, але яна ця пер 
ужо на пен сіі. Ка жу чы пра 
гэ та, су раз моў ні ца з го на-
рам жар туе: «Мож на ска-
заць, што я па том ная вы ха-
валь ні ца».

Але ра шэн не раз мер-
ка вац ца ў дзі ця чы са док 
прый шло не толь кі з-за та-
кой «спад чы ны». Ма рыя ка-
жа, што яна заў сё ды лі чы ла 

да школь ны ўзрост са мым 
кам форт ным і пры ем ным 
для ра бо ты, бо, як па каз-
ва ла прак ты ка ў ка ле джы, 
знай сці агуль ную мо ву са 
ста рэй шы мі школь ні ка мі 
(9—11 клас) знач на больш 
скла да на.

На пы тан не аб ад роз нен-
ні ра бо ты з да школь ні ка мі і 
вуч ня мі, Ма рыя ад каз вае з 
пунк ту гле джан ня вы ву чэн-
ня анг лій скай мо вы:

— У шко ле на вед валь-
насць аба вяз ко вая, і яна 
фік су ец ца, та му там мож-
на ўпэў не на ру хац ца па 
пра гра ме, не вяр та ю чы ся 
да паў та рэн ня ад ной тэ-
мы не каль кі ра зоў. Так са-
ма ў вуч няў звы чай на ўжо 
ёсць ба за выя ве ды за меж-
най мо вы, з імі не ўзні кае 

не ка то рых ня зруч ных мо-
ман таў. На прык лад, ка лі я 
толь кі прый шла ў дзі ця чы 
са док і па ча ла за ня ткі з пры-
ві тан ня на анг лій скай, дзе ці 
гля дзе лі на мя не як на ін ша-
пла не ця ні на. Бы ло скла да на 
не раз гу біц ца... За раз мы з 
ма і мі вы ха ван ца мі доб ра ра-
зу ме ем ад но ад на го, і гэ та 
вель мі ра дуе. Ну і яшчэ ад-
но важ нае ад роз нен не: са 
школь ні ка мі амаль не мо жа 
зда рыц ца сі ту а цыя, ка лі іх 
рэ пу та цыя бы вае пад мо-
ча на ў на ту раль ным сэн се 
гэ та га сло ва! (Усмі ха ец ца.) 
З ма лы мі та кія і ім па доб-
ныя ка зу сы ад бы ва юц ца, і 
вель мі важ на да па маг чы ім 
вы ра шыць праб ле му, каб 
пра цяг ваць зай мац ца да лей 
з но вы мі сі ла мі.

З гэ та га ад ка зу вы ні-
кае пы тан не: ці не ра на 
вы ву чаць за меж ныя мо вы 
ў дзі ця чым сад ку? Ма рыя 
лі чыць, што ўво дзіць ма-
лых у ін ша моў ную куль ту-
ру стасункаў лепш за ўсё 
па чы наць ме на ві та ў та кім 
уз рос це, каб у да лей шым, 
у шко ле, ім бы ло пра сцей 
за свой ваць пра гра му. Так-
са ма дзяў чы на ка жа, што 
вы ха ван цы сад ка вель мі 

шчы рыя, вель мі за ці каў-
ле ныя, та му іх ляг чэй за-
ма ты ва ваць на да лей шае 
сур' ёз нае вы ву чэн не мо вы. 
А чым ра ней пач неш так 
зай мац ца — тым боль ша га 
пос пе ху да сяг неш.

— Ка лі вы хо дзіць доб-
ра — хо чац ца ру хац ца да-
лей, — ка жа дзяў чы на.

Са мым пры ем ным мо-
ман там у сва ёй ра бо це 
вы ха валь ні ца лі чыць па ка-

заль ныя вы ступ лен ні для 
баць коў, дзе яны з дзець мі 
дэ ман стру юць, ча му на ву-
чы лі ся.

Так са ма Ма рыя ка жа, 
што ці хая га дзі на — вель-
мі зруч ны час рас па рад ку 
дня, бо мож на не толь кі ад-
па чыць, але і па зай мац ца 
пы тан ня мі ву чо бы, па коль кі 
яна з'яў ля ец ца сту дэнт кай 
за воч на га ад дзя лен ня Ін-
сты ту та біз не су БДУ.

Ма рыя ад зна чае, што 
ка ле гі ста вяц ца да яе доб-
ра. Не ма ла важ ную ро лю 
ў гэ тым, зра зу ме ла, ады-
гры вае тая са мая пе ра ем-
насць... Яе ба бу лю і ма ту-
лю, якая, да рэ чы, і за раз 
тут пра цуе, вель мі цэ няць 
і па ва жа юць. А яшчэ дзяў-
чы на лі чыць ма му вы дат-
ным пры кла дам для пе рай-
ман ня.

— Пра цу ец ца ляг чэй, 
ка лі ў лю бы мо мант мож на 
звяр нуц ца па па ра ду і та бе 
не ад мо вяць у да па мо зе, — 
пры зна ец ца ма ла дая вы ха-
валь ні ца.

Дзяў чы на ка жа, што ў 
ка лек ты ве хут ка знай шла 
з усі мі агуль ную мо ву, бо з 
та го ча су, як яна са ма бы-
ла тут вы ха ван кай, пе да га-
гіч ны склад амаль не змя-
ніў ся. Ма рыя пры зна ец ца, 
што яе цёп лыя ўспа мі ны 
звя за ны з гэ тым мес цам і 
гэ ты мі людзь мі, та му пра-
ца ваць у сад ку дзяў чы не 
па да ба ец ца.

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та з ар хі ва 

су раз моў ні цы.

Пе ра ем насць па ка лен няўПе ра ем насць па ка лен няў

СА ДОК, РОДНЫ З ДЗЯ ЦІН СТВА Тут рас ла, а за раз пра цуе 
ко ліш няя га да ван ка

Вя лі кая част ка ма іх ус па мі наў з ма лен ства звя за на 

са сма ля віц кім дзі ця чым сад ком № 3. Вель мі доб ра 

па мя таю сваю вы ха валь ні цу — На тал лю Ва лер' еў-

ну Ша но віч, якая ву чы ла ўсіх нас пра ца ваць у ка-

ман дзе, быць уваж лі вы мі... Як і дзяў чын ку, з якой 

вель мі сяб ра ва ла, — яе дач ку Ма шу. І на ват ця пер, 

ка лі пра хо джу ўздоўж зна ё ма га бу дын ка, уяў лен не 

ма люе кар цін кі з дзя цін ства, у якіх усмі ха юц ца зна ё-

мыя тва ры. Ад ной чы, ка то ры раз шпа цы ру ю чы мі ма, 

я са праў ды ўба чы ла та кі. Пры гле дзе ла ся — тая са-

мая Ма ша ША НО ВІЧ, але ўжо не ма лень кае дзі ця, 

а сур' ёз ная дзяў чы на — да гля дае за ма лень кі мі га-

рэ за мі, со чыць за дыс цып лі най...

СМЕШ НЫ ВЫ ПА ДАК
— Ад ной чы да ла дзе цям за дан не: на ма ля ваць што-

не будзь, што за ўгод на. Усе зра бі лі вель мі аб стракт ныя 

рэ чы, якія без тлу ма чэн ня нель га бы ло па знаць і зра зу-

мець. Але, ка лі прый шоў час рас каз ваць пра свой ма лю-

нак, кож ны неш та апіс ваў: аб ло кі, ра ка, лес і ін шае. Адзін 

хлоп чык вый шаў, і я спы та ла яго: «Па ша, а што на ма ля-

ваў ты?» Той уваж лі ва па гля дзеў на ўлас ны твор і ска заў: 

«А... Гэ та ка ля кі-ма ля кі!» Ура зі ла яго шчы расць!

НЕ БА. ВЕР ТА ЛЁТ. ДЗЯЎ ЧЫ НАНЕ БА. ВЕР ТА ЛЁТ. ДЗЯЎ ЧЫ НА
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