
Бы вае, вы ра шыш 
аб на віць гар дэ роб, 
а знай сці па трэб ную 
рэч не па шан цуе: 
тут кры ху за доў га, 
там та пор шчыц ца, 
тут мор шчыць 
і прос та не ся дзіць 
па фі гу ры. Доб ра, 
ка лі здоль нас ці 
да зва ля юць са мо му 
пад ка ра ціць джын сы 
або па шы рыць 
су кен ку — а ка лі 
не, трэ ба звяр тац ца 
ў май стэр ню 
і аб ноў ка ў вы ні ку 
па да ра жэе, ча сам 
іс тот на...

Мін чан ка Воль га Кас-
ту зік та кой бя ды не ба-
іц ца — па пер шай аду ка цыі яна за-
крой шчык, і з за да валь нен нем шые 
для ся бе і сям'і. За тое су тык ну ла ся з 
ін шай праб ле май: «У мя не ма лень кі 
сын, яко му яшчэ ня ма двух га доў, — у 
дзі ця чы сад ён па куль не хо дзіць, і мы 
ўвесь час ра зам. А па коль кі ма лы ў мя-
не жва вы і га рэз лі вы, то, ка лі я са джу ся 
шыць, мо жа сха піць тка ні ну і збег чы 
аль бо ад бі рае на жні цы, ігол кі... Гэ та не 
толь кі не пры ем на, але і не бяс печ на. 
Я па ду ма ла: вось бы бы ло та кое атэ-
лье, ку ды б мя не пус ка лі ча сам шыць 
для ся бе! Без умоў на, мож на на быць 
бы та вую швей ную ма шын ку, — але 
каб шыць якас ныя рэ чы, хо чац ца мець 
авер лок, прас, ма шы ну для тры ка та жу, 
ма не ке ны, рас крой ны стол — дзе ўсё 
гэ та раз мяс ціць у ква тэ ры?» Па рас пы-
таў шы зна ё мых шва чак і ма дэль е раў, 
Воль га зра зу ме ла, што ў сва іх ма рах 
да лё ка не адзі но кая. І вы ра шы ла: ка лі 
па доб най па слу гі — ад кры тай швей най 
май стэр ні — у Мін ску не іс нуе, зна чыць, 
трэ ба яе ства рыць!

Ідэя пра ек та «На ўсю ка туш ку» — 
твор чая пра сто ра з пра фе сій ным 
швей ным аб ста ля ван нем, якім мо гуць 
ка рыс тац ца ўсе ах вот ныя для шыц ця 
або ра мон ту адзен ня. На да па мо гу ня-
во пыт ным краў цам бу дзе пры хо дзіць 

пра фе сі я нал-тэх но лаг, а па чат коў цаў, 
якія толь кі і ве да юць, дзе ў ігол кі вост-
ры ка нец, Воль га пла нуе на ву чыць 
ас но вам крой кі і шыц ця — аб са лют на 
бяс плат на. «Спа чат ку ду ма ла зра біць 
усе па слу гі плат ны мі, але по тым зра-
зу ме ла, што мно гія па прос ту не прый-
дуць, бо не ўме юць шыць на ма шын ках, 
та му трэ ба за бяс пе чыць не толь кі вы-
со кі ўзро вень сэр ві су — да па мо га май-
стра, ін стру мен ты, мод ныя ча со пі сы, 
ля ка лы, бяс плат ныя чай-ка ва, — але 
і пры ва біць як ма га больш на вед ні каў, 
та му вы ра шы ла зра біць бяс плат нае на-
ву чан не для на віч коў. Хтось ці з іх бу дзе 
по тым шыць до ма, але част ка вуч няў, 
упэў не на, вер нуц ца да нас».

Па доб ныя швей ныя ка вор кін гі (ад 
анг лій ска га соwоrkіng, «су мес на пра-
цу ю чыя» — ра бо чая пра сто ра з не аб-
ход ным аб ста ля ван нем, якая зда ец ца 
ўсім жа да ю чым у арэн ду на не аб ход-
ны тэр мін — ад не каль кіх га дзін да не-
каль кіх ме ся цаў) ужо іс ну юць у Ра сіі і 
Укра і не, а вось для Бе ла ру сі па доб ны 
во пыт у на ві ну.

— Шчы ра ка жу чы, не ра зу мею, ча му 
ў Мін ску гэ та га ня ма. Ка лі ў са цы яль-
ных сет ках я па ці ка ві ла ся, ці га то выя 
лю дзі бяс плат на ву чыц ца шыц цю, за 
не каль кі дзён да мя не «па сту ка лі-

ся» паў сот ні ча ла век, — 
заўва жае Воль га Кас ту-
зік. — Пры чым ся род іх 
ака за ла ся на дзі ва шмат 
муж чын. По тым муж рас-
ка заў, як ён пры шы вае гу-
зік, і ўсё ста ла зра зу ме ла. 
Ён, як мно гія муж чы ны, не 
ўмее ра біць ву зель чык на 
ніт цы, та му ро біць не каль-
кі ха а тыч ных шыў коў са 
спод ня га бо ку. Тры ма ец-
ца, па вод ле яго слоў, на-
мёрт ва, але як вы гля дае 
та кі «па вук»... Так што 
ця пер пла ную ад крыць 
мі ні-курс для муж чын: як 
за шыць раз рыў, пры шыць 
гу зік, пра віль на ад пра са-
ваць ка шу лю і г. д.

...Па доб ны біз нес хоць 
і мае са цы яль ны кі ру нак, 

усё ад но па тра буе не ма лых укла дан няў. 
Хтось ці зай мае гро шы ў сва я коў, хтось ці 
бя рэ крэ дыт у бан ку. Воль га ж звяр ну ла-
ся на краў дфан дын га вую пля цоў ку (гэ та 
ка лі лю дзі праз ін тэр нэт пад трым лі ва-
юць гра шы ма ці ка выя ідэі). За ка заць 
аба не мент у бу ду чую май стэр ню мож на 
на плат фор ме ulеj.bу. Ка лі да 1 лі пе ня 
збя рэц ца па трэб ная су ма, то ўжо ўво-
сень май стэр ня пры ме пер шых на вед-
ні каў. Са чыць за хо дам пра ек та і больш 
да ве дац ца пра яго так са ма мож на на 
сай це kаtushkа.bу.

«На са мрэч вель мі пры ем на, што 
ідэя ўжо знай шла вод гук у не ка то рых 
кам па ній-парт нё раў — атэлье «Прос-
та Ма рыя», му зея мі ні я цюр «Кра і на мі-
ні», які прад ста віць сваю тэ ры то рыю 
для май стар-кла саў, — з асця рож ным 
ап ты міз мам рас каз вае Воль га. — Так-
са ма пра дум ва ем ва ры ян ты су пра цоў-
ніц тва з брэн да мі швей ных ма шын, 
кра ма мі тка нін і фур ні ту ры, ін тэр нэт-
кра ма мі. Да ня даў ня га ча су «На ўсю 
ка туш ку» — гэ та бы ла я ад на ў мно гіх 
асо бах, ця пер ёсць па моч ні ца-пра фе сі-
я нал, спа дзя ю ся, з'я вяц ца і ін шыя».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by

Фо та з аса біс та га ар хі ва аў та ра 
пра ек та
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 5.57 20.21 14.24
Вi цебск — 5.44 20.14 14.30
Ма гi лёў — 5.47 20.11 14.24
Го мель — 5.48 20.04 14.16
Гродна — 6.13 20.35 14.22
Брэст — 6.17 20.32 14.15

Iмянiны
Пр. Акуліны, Гаўрылы, 
Георгія, Данілы.
К. Агнешкі, Амаліі, 
Тэадора, Часлава, 
Шымана.

Месяц
Апошняя квадра 
19 красавіка.
Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Ран кам па ста ві ла бу дзіль-

нік на ра на, каб па бе гаць. У 
вы ні ку а 5-й ра ні цы я ад клю-
чы ла бу дзіль нік і пра цяг ну ла 
спаць, але мне пры сні ла ся, 
што я бе гаю.

— Ра зу ме еш, я за зда-
ро вае хар ча ван не: цэль на-
зер не вая ежа, га род ні на, 
ніз кае ўтры ман не вуг ля-
во даў.

— Кань як бу дзеш?
— Так.

Су сед учо ра прый шоў з 
прось бай на яго не крыў дзіц-
ца на ступ ны мі дня мі, пры нёс 

торт і ска заў, што бу дзе ра ды 
чуць маю лю бі мую му зы ку на 
ўвесь гук у лю бы час дня і но-
чы. Сён ня па чаў свід ра ваць 
сце ны.

— Ця пер, як са праўд ны 
муж чы на, вы прос та аба вя-
за ны са мной ажа ніц ца!

— Спа да ры ня, як са-
праўд ны муж чы на, я ўжо 
жа на ты!

Ры бак-свед ка сцвяр джаў, 
што за ўва жа ны ім зла чын ца 
быў ча ты ры з па ло вай мет-
ры рос там і ва гой кі ла гра маў 
трыс та.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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20 КРА СА ВІ КА

1917 год (20—30 кра са ві ка) — у Мін ску ад быў ся 
1-ы з'езд ва ен ных і ра бо чых дэ пу та таў ар міі 

і ты лу За ход ня га фрон ту.

1927 год — на ра дзіў ся Лус пя ка еў Па вел Ба ры са-
віч (1927—1970), ра сій скі ак цёр, за слу жа ны 

ар тыст РСФСР. У філь ме «Бе лае сон ца пус ты ні» вы ка наў 
ро лю Ве ра шча гі на. Зды-
маў ся ў кар ці нах «Цяг нік 
мі ла сэр нас ці», «Доў гае 
шчас лі вае жыц цё», «Та-
кая доў гая, доў гая да ро га», 
«Жыц цё Мац вея Ка жа мя кі-
на» і інш.

1934 год — пер шае 
пры сва ен не зван-

ня Ге роя Са вец ка га Са ю за се мя-
рым лёт чы кам, якія вы ра та ва лі 
экі паж па ра хо да «Ча люс кін».

1942 год — за вяр шы-
ла ся Мас коў ская 

стра тэ гіч ная апе ра цыя, ад на з най буй ней шых апе ра цый 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. У хо дзе гіс та рыч най біт вы за 
Маск ву са вец кія вой скі ўпер шы ню за ўсю Дру гую су свет ную 
вай ну на нес лі буй ное па ра жэн не ар міі фа шысц кай Гер ма ніі, 
раз ве яў шы міф аб яе не пе ра мож нас ці.

1947 год — на ра дзіў ся Сма ляк Вік тар Мі ка ла е віч 
(г. Рэ чы ца Го мель скай вобл.), бе ла рус кі мас-

так-пла ка тыст. Пра цуе ў жан рах па лі тыч на га, тэ ат раль на га, 
рэ клам на га пла ка та. Ся род іх: «Квет ка шчас ця», «Гра фі ка», 
«На род нае мас тац тва», тэ ат раль ныя пла ка ты для Дзяр жаў-
на га ма ла дзёж на га тэ ат ра Бе ла ру сі.

1957 год — дзень на ра джэн ня дзі ця ча га лі та ра-
тур на-мас тац ка га ча со пі са «Вя сёл ка». Раз-

лі ча ны на да школь ні каў і вуч няў ма лод шых кла саў. Дру куе 
апа вя дан ні, вер шы, каз кі, на ры сы бе ла рус кіх пісь мен ні каў, 
пе ра кла ды тво раў пісь мен ні каў за меж ных кра ін, пес ні бе-
ла рус кіх кам па зі та раў для дзя цей, рэ цэн зіі на но выя кні гі, 
най леп шыя работы дзі ця чай лі та ра тур на-мас тац кай твор-
час ці, за гад кі, рэ бу сы, га ла ва лом кі, за да чы для да пыт лі вых 
і кем лі вых.

1962 год — Пет ру сю Броў ку пры свое на зван не 
на род на га паэ та Бе ла ру сі, Мі ха сю Лынь ко-

ву — на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі.

Кас тусь КІ РЭ ЕН КА, бе ла рус кі па эт:

«Жыц цё вы пра боў вае гне вам і бо лем,
І су мам цяж кім, і жа ло баю страт наю.
І шчас це — ка лі пад ня го дай лю бою
Ты чу еш пад трым ку сар дэч ную, брат нюю».

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Наш фар матНаш фар мат  ��

...Каб кас цюм чык ся дзеў
У Мін ску мож на бу дзе 

бяс плат на за сво іць асно вы крой кі і шыц ця


