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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

На са мрэч Воль га, якая ў сва ім 

жыц ці пра ца ва ла і пі яр шчы кам, і 

жур на ліс там, і вы клад чы кам ус ход-

ніх тан цаў, мае яшчэ «пры клад ную» 

аду ка цыю швач кі-за крой шчы цы. 

І гэ та, ба дай, бы ло пер шым кро кам 

да ка вор кін га. Дру гім ста ла на ра-

джэн не дзі ця ці — як час та бы вае, 

у час дэ крэт на га вод пус ку дай шлі 

ру кі да ко ліш ня га за хап лен ня, але 

як след пра ца ваць, ма ю чы га рэз-

лі вае ма лое, яко му ці ка выя і ка ля-

ро выя аб рэз кі, і на жні цы з ігол ка мі, 

не атрым лі ва ла ся.

ЯК?
— Справа ў тым, што шыц цё, на-

ват ка лі не бы ло пра фе сі яй, увесь 

час за ста ва ла ся ма ім хо бі і вы ру ча-

ла шмат ра зоў: ка лі ты па чат ко вец, 

ву чыш ся ў ін сты ту це, па ра лель на 

пра цу еш на па ло ву стаў кі, а трэ ба 

за ме сяц па бы ваць на пя ці «ту со-

вач ных» ме ра пры ем ствах і яшчэ на 

вя сел лі ў трох сяб ро вак (гэ та цал-

кам рэ аль ная гіс то рыя, якая бы ла 

ў ма ім жыц ці), — зра зу ме ла, што 

гро шай на но выя ўбо ры не хо піць. 

І вось та ды ра ду еш ся, што мо жаш 

па шыць са бе но вую су кен ку і дру-

гой та кой дак лад на ні ў ко га не бу-

дзе. Я так і ра бі ла, а сяб роў кі бы лі 

пе ра ка на ныя, што ў мя не кас міч ны 

за ро бак, — смя ец ца ства раль ні ца 

«Ка туш кі». — Але паз ней, ка лі за-

свой ва ла ро лю ма ці і жон кі, шчы ра 

ска жу, не ха па ла са ма рэа лі за цыі. 

Як быц цам «дзень су рка», які рас пі-

са ны па хві лі нах, але ж мы, жан чы-

ны, іс то ты кры ху звар' я це лыя, нам 

трэ ба за гру зіц ца на поў ні цу, і вось 

мне для поў на га шчас ця не ха па ла 

шыц ця. А па коль кі шыць з дзі цем 

бы ло не маг чы ма, па ча ла шу каць, 

дзе мож на ра біць гэ та, так ска жам, 

на гас ця вой тэ ры то рыі. Ака за ла ся, 

што ідэя не но вая, су мес ныя пра-

цоў ныя пра сто ры — ка вор кін гі — 

рэа лі за ва ныя ў Маск ве і Кі е ве, а 

ў нас ні чо га па доб на га на той час 

не бы ло. І я за га рэ ла ся: атры ма-

ец ца, не атры ма ец ца? Дзя ку ю чы 

краў дфан дын га вай пля цоў цы і да-

па мо зе мно гіх лю дзей, якія пад-

тры ма лі за ду му руб лём, уда ло ся 

ад крыць май стэр ню. Ха ця праз год 

пра цы шчы ра ма гу ска заць: та ды 

я не ве да ла і па ло вы пад вод ных 

ка мя нёў і, ка неш не, па на ла ма ла 

дроў...

— Па дзе ліш ся каш тоў ным 

во пы там, у чым бы лі асноў ныя 

па мыл кі?

— Як і боль шас ці па чат коў цаў, 

мне ха це ла ся ба чыць свой пра ект 

ідэа льным са стар ту. Та му знай-

шла па мяш кан не ў 50 квад рат-

ных мет раў у прэ стыж ным біз нес-

цэнт ры — гэ та бы ло не да ра гое 

па ста ліч ных мер ках па мяш кан не, 

але да ра гое для май го пра ек та, і 

прак тыч на за пер шыя тры ме ся цы 

ўвесь бюд жэт, які мы са бра лі на 

краў дфан дын гу і вы лу чы лі з ся-

мей ных за па саў, рас таў бяс след на. 

Паў стаў вы бар: за чы няц ца аль бо 

пра цяг нуць спра ву? На ся мей най 

на ра дзе з му жам вы ра шы лі пра-

цяг ваць і шу каць да дат ко выя шля хі 

для та го, каб вы дат кі акуп ля лі ся: 

ад крыць кур сы шыц ця, на рошч-

ваць да дат ко выя па слу гі і г. д. Ця-

пер пра ект жы ве на ну ля вой са ма-

акуп нас ці: у нас ня ма даў гоў, усе 

ка му наль ныя пла ця жы спла ча ны, і 

хоць раз мо ва пра вя лі кі пры бы так 

па куль што не ідзе, але мы ба чым 

рэ аль ныя перс пек ты вы. Та му з дэ-

крэ ту я вый шла ме на ві та сю ды, у 

май стэр ню «На ўсю ка туш ку», а не 

на звык лую офіс ную пра цу.

— І гэ та пры тым, што швей-

ныя кур сы — спра ва хіст кая: 

сён ня ёсць лю дзі, заўт ра ня ма. 

Як муж ад ва жыў ся на та кую ры-

зы ку?

— Ён з са ма га па чат ку ра зам 

са мной ве рыў, што пра ект — гра-

мад ска знач ны, ці ка вы, таму трэ-

ба па ста рац ца яго рэа лі за ваць. 

На ват біз не сам не на за веш, гэ та 

прак тыч на на ша агуль нае дру гое 

дзі ця, якое хо чац ца да рас ціць да 

за ўваж ных вы ні каў. Да та го ж мы 

за доў га да па чат ку ра бо ты се лі і 

рэ аль на пры кі ну лі, на коль кі кры-

тыч на для на шай сям'і ах вя ра ваць 

на пра цяг лы час пэў най гра шо вай 

су май. І вы ра шы лі, што ў су ад но сі-

нах «пра ект — ся мей ная за на чка» 

пра ект усё ж важ ней шы. Ка лі спра-

ба ваць, як не ця пер, ка лі ёсць і пэў-

ны жыц цё вы во пыт, і пра фе сій ныя 

на пра цоў кі, і фі нан са вая «па душ ка 

бяс пе кі»? Мы не мар ну ем гро шы 

на не па трэб нае і раз ва жа ем не над 

тым, як жыць шы коў на, а над тым, 

як жыць кам форт на.

НА ВОШ ТА?
Гле дзя чы на ба гац це асар ты-

мен ту адзен ня на кір ма шах і ў кра-

мах, за да еш ся пы тан нем: на вош та, 

з якіх мер ка ван няў да рос лыя лю-

дзі па чы на юць ву чыц ца шыць, ка лі 

мно гім пра сцей на быць рэч на се-

зон, а по тым вы кі нуць ці ад даць?

Ву ча ні ца кур са Ма ры на, пе да гог 

па пра фе сіі і ма ма тра іх дзя цей, 

паў жар там, паў сур' ёз на сцвяр джае, 

што толь кі на кур сах шыц ця мо жа 

па ся дзець па ру га дзін спа кой на і 

па зай мац ца лю бі май спра вай, не 

ад ры ва ю чы ся што хві лін на на «ча-

му», «а дзе» і «ма ма, да па ма жы». 

«Хоць аса біс та для мя не май стар-

клас да па ма гае вы ра шыць яшчэ 

не каль кі за дач. Па-пер шае, сэ ка-

но міць: дзве па ры дзі ця чых спар-

тыў ных шта ноў, якія я па шы ла з 

абра най, якас най тка ні ны, каш-

та ва лі мне як ад на па ра з 

мас мар ке та і з тка ні ны гор-

шай якас ці. Па-дру гое, мне 

вель мі па да ба ец ца стыль 

«фэ мі лі лук», ка лі ўся сям'я 

адзе тая ў ад ноль ка выя ці 

па доб ныя рэ чы, але ад шу-

каць іх, ужо га то выя, для 

дзя цей і да рос лых або скла-

да на, або зноў жа до ра га. 

А вось па шыць — ка лі лас ка! 

Ну і, на рэш це, праз не каль кі 

за ня ткаў ста ла за ўва жаць, 

як за пра ца ва ла мая ўлас ная 

фан та зія: да шы ва ю чы ад ну 

рэч, ужо ду маю, як ма гу зра-

біць дру гую, пры кід ваю, як 

доб ра бы ло б па шыць ад-

ноль ка вую фор му ма ім ка ле гам-

пе да го гам...»

Яшчэ ад на ву ча ні ца пры зна ец-

ца, што да гэ та га шыць не ўме ла 

і бы ла пе ра ка на ная, што ру кі рас-

туць «не ад туль», та му кур сы — гэ-

та быў вы клік са мой са бе. «Але пад 

та кім піль ным і чу лым на гля дам, 

на пра фе сій ным аб ста ля ван ні, з 

пад каз ка мі май стра на ват у мя не 

не атры ма ла ся са пса ваць тка ні ну, 

за тое не ча ка на атры ма ла ся па поў-

ніць гар дэ роб не каль кі мі мод ны мі 

штуч ка мі».

Бе а та ву чыц ца шыць, каб ства-

раць рэ чы цал кам на ўлас ны густ, 

а не мар на ваць час на по шук 

спад ні цы-ма ры ў кра мах. На сця 

на вы бра ных рэ чах — світ шот, су-

кен ка — за свой вае хіт рыя тэх ні кі, 

якія толь кі звон ку па да юц ца скла-

да ны мі. У кож най з ву ча ніц свае 

«ча му», але ад ноль ка вае за да-

валь нен не вы ні кам.

ХТО?
Як і боль шасць бе ла ру саў, Воль-

га хо дзіць па кра мах і куп ляе га то-

вае адзен не для ся бе, сы на і му жа, 

бо ін ды ві ду аль ны па шыў — да лё ка 

не заў сё ды спра ва вы гад ная, час-

та зу сім на ад ва рот. «Умоў на ка жу-

чы, ка лі вы топ-ме не джар на прад-

пры ем стве і за раб ля е це ў дзень 

100 до ла раў, то на ўрад ці вы па тра-

ці це гэ ты дзень на тое, каб па шыць 

спад ні цу, якую мож на на быць у 

кра ме за 20 до ла раў, гэ та не рэн-

та бель на. Але час та лю дзі шы юць 

не з фі нан са вых мер ка ван няў — ім 

прос та ці ка ва гэ та ра біць. Да нас 

ідуць прад стаў ні кі са мых роз ных 

пра фе сій і ўзрос таў — хоць, ка неш-

не, пе ра важ на гэ та жан чы ны».

Зрэш ты, ёсць ад мыс ло вы май-

стар-клас з сюр пры зам для муж-

чын — пад час яго ні вод ная ігол ка 

не па цяр пе ла, удзель ні кі за ста юц ца 

за да во ле ныя. А бы вае, у «Ка туш-

ку» пры хо дзяць і цэ лы мі сем' я мі: 

тут пры ду ма лі ся мей ны май стар-

клас для мам і дзя цей. «Спа чат ку 

мы пра во дзі лі іх бес сіс тэм на: раз 

на ме сяц-два кі да лі кліч і ча ка лі, па-

куль на бя руц ца ах вот ныя. На прык-

лад, ра бі лі па душ кі-со вач кі, па вяз кі 

на га ла ву, на ва год нія мяк кія цац кі 

і на ват дзі ця чыя са ра фа ны. Да лей 

бу дзем гля дзець, што па трэб на 

са мім удзель ні кам: мо жа, ка мусь-

ці па да ба юц ца не со вач кі, а ко ці кі 

ці свін кі, та му ў гэ тым се зо не мы 

імк нём ся не паў та рац ца, а ўвесь 

час пра па ноў ваць штось ці но вае. 

Не ўза ба ве пла ну ем ад крыць на 

па ста ян най асно ве ся мей ны клуб 

«Мод ная са ва» і раз на ты дзень 

збі раць яго ўдзель ні каў, каб па-

шыць ра зам штось ці не скла да нае 

і ці ка вае. На мой по гляд, гэ та бу дзе 

пэў ная аль тэр на ты ва ўро кам пра-

цы — тое, што стра ці ла за мі ну лыя 

га ды шко ла, якая час та ад бі ва ла 

аба вяз ко вы мі ўро ка мі па па шы ве 

фар ту хоў усё жа дан не браць у ру кі 

ігол ку ды ніт ку».

На огул сю ды мо жа прый сці кож-

ны ах вот ны на ба за вы курс. Раз на 

ме сяц пра хо дзяць бяс плат ныя гру-

па выя за ня ткі, пад час якіх май стры 

ву чаць зды маць мер кі, раз ліч ваць 

рас ход тка ні ны, ра біць не каль кі 

дзя сят каў ві даў швоў на ма шын-

ках і авер ло ку, ву чаць пра віль на 

пад шы ваць уруч ную ніз адзен ня і 

пры шы ваць гу зі кі, шы юць не вя лі кі 

проб ны вы раб. Гэ та га, у прын цы-

пе, да стат ко ва, каб зра зу мець, ці 

бу дзе вам ці ка ва зай мац ца шыц-

цём да лей.

Але за зі ра юць і тыя, хто доб ра 

ўмее шыць, але до ма не стае не-

аб ход на га аб ста ля ван ня: для пра-

фе сі я на лаў іс нуе па слу га «атэлье 

са ма аб слу гоў ван ня».

ШТО ДА ЛЕЙ?
У лі пе ні швей ны ка вор кінг «На 

ўсю ка туш ку» ўзяў удзел у між-

на род ным пра ек це «Ака дэ мія 

ак ты ві за цыі прад пры маль ніц тва 

ў сель скай мяс цо вас ці», які зла-

дзі лі Мяс цо вы фонд устой лі ва га 

раз віц ця «Іна ва цыі для рэ гі ё наў» 

(Ка ло дзі шчы) і поль скі Пад ляш-

скі фонд рэ гі я наль на га раз віц ця 

(Бе ла сток). На ву чан не на экс-

прэс-кур сах прай шлі 24 жан чы-

ны з роз ных ра ё наў Мін шчы ны: 

на працягу ме ся ца яны па шы лі 

пяць роз ных вы ра баў, за сво і лі не-

ка то рыя швей ныя хіт ры кі, мно гія 

за пі са лі ся на кур сы да лей і ад зна-

чы лі, што ха це лі б зра біць шыц-

цё ра мяст вом. «Гэ та зна чыць, у 

пра ек та ёсць перс пек ты ва 

мі ні-біз нес-ін ку ба та ра, на-

шы кур сы мо гуць стаць вы-

дат най ба зай для са ма за ня-

тас ці, — раз ва жае Воль га 

Кас ту зік. — Ця пер у на шай 

кра і не вель мі доб рыя ўмо вы 

для раз віц ця ра мес ніц тва, 

знач на спрас ці лі ся ўмо вы 

рэ гіст ра цыі дзей нас ці па 

па шы ве адзен ня — гэ та 

зна чыць, што прак тыч на 

ад ра зу пас ля кур саў мож на 

па чы наць пад пра цоў ваць, а 

по тым ства раць но выя май-

стэр ні прос та ў сва ім рэ гі ё-

не — гэ та ў Мін ску атэлье і 

май стэр ні на кож ным кро ку, 

а ў рэ гі ё нах спра ва па куль не на-

столь кі рас паў сю джа ная».

— Да ча го ха це ла б пад сту піц ца 

да лей — гэ та ства рыць ан лайн-ві-

дэа кур сы шыц ця для лю дзей з аб-

ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, — да-

дае Воль га. — На жаль, ця пе раш-

няе па мяш кан не зу сім не пры ста-

са ва на для та го, каб у ім пра хо дзі лі 

та кія за ня ткі, а ці ка васць з бо ку 

па тэн цый ных вуч няў, дак лад на ве-

даю, ёсць. Тым больш сён ня ёсць 

швей ныя ма шын кі з руч ным кі ра-

ван нем, яны зруч ныя і для ка ля сач-

ні каў: мож на шыць ру ка мі прос та 

на ціс ка ю чы кноп ку. Але ўсё ўпі ра-

ец ца зноў ку ў гро шы: сва і мі сі ла мі 

зды маць се рыю ві дэа ўро каў прый-

дзец ца да во лі доў га, да та го ж трэ-

ба, каб вуч ні ме лі ме на ві та та кое, 

су час нае аб ста ля ван не. Маг чы ма, 

зной дзем ін вес та раў, хоць бы тых 

жа вы твор цаў швей ных ма шы нак, 

якія да лу чац ца да та ко га са цы яль-

на га пра ек та, і ўдас ца ства рыць да-

маш нія май стэр ні аль бо вы яз ныя 

ўро кі для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра 

і з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

«Мы не мар ну ем гро шы 
на не па трэб нае і раз ва жа ем 
не над тым, як жыць 
шы коў на, а над тым, 
як жыць кам форт на».

«Вы бі раць па між біз не сам і сям' ёй? Гэ та да во дзіц ца ра біць 
што дня. Але род ныя, без умоў на, на пер шым мес цы. Мі ну лай 
зі мой сын вель мі мно га хва рэў, та му шмат якія пла ны за ста лі ся 
не рэа лі за ва ны мі. Мне яшчэ вель мі па шан ца ва ла, што з дзі цем 
да па ма га юць ба бу лі, — вя ліз ны ім за гэ та дзя куй! За лю бой 
ма май у біз не се ста яць ба бу лі».

«З ДЭ КРЭ ТУ ВЫЙ ШЛА «З ДЭ КРЭ ТУ ВЫЙ ШЛА 
Ў СВАЮ СПРА ВУ»Ў СВАЮ СПРА ВУ»


