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Хто та кі Анд рэй Кі ры лен ка, ве-
дае ў на шай вёс цы Пі рэ ві чы 
кож ны. Гэ та хло пец, які ў мі ну-
лым се зо не за няў дру гое мес ца 
ў рэс пуб лі кан скім спа бор ніц тве 
на жні ве ся род мо ла дзі.

Дру гое мес ца! Вось гэ та хват ка! 
І да сяг нуў ён та кіх пос пе хаў, пра цу-
ю чы на па ру з ма лод шым бра там 
Дзміт ры ем. На рэс пуб лі кан скіх «Да-
жын ках», якія пра хо дзі лі ў Жло бі не, 
мі ністр сель скай гас па дар кі і хар-
чавання ўру чыў ім га на ро выя дып-
ло мы, гра шо выя прэ міі і па да рун кі. 
Не каль кі кро каў не ха пі ла на шым 
хлоп цам да пер ша га мес ца — і іх 
бы він ша ваў сам Прэ зі дэнт.

Та кая хва лю ю чая па дзея бы ла 
ўжо ў жыц ці Анд рэя Кі ры лен кі. У 
2010 го дзе ён за няў пер шае мес-
ца ў рэс пуб лі кан скім спа бор ніц тве 
ся род мо ла дзі і на вы ні ко вых «Да-
жын ках» у Лі дзе з рук Прэ зі дэн та 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі атры маў 
клю чы ад но вень ка га аў та ма бі ля. 
А яшчэ го дам ра ней, у 2009-м, Анд-
рэй пад ня ўся на трэ цюю пры ступ ку 
і стаў удзель ні кам рэс пуб лі кан скіх 
«Да жы нак» у Коб ры не. Ці ка вая 
бія гра фія, па якой мож на вы ву-
чаць геа гра фію. Склад на атры ма-
ла ся, у рыф му. У гэ та га юна ка ўсё 
ў жыц ці атрым лі ва ла ся склад на. 
За кон чыў шко лу, за тым ка ледж, 
да лей сель гас ака дэ мію, ажа ніў ся, 

атры маў ква тэ ру, по тым на ра дзіў-
ся сын. І ўсё гэ та без ад ры ву ад 
род най вёс кі. «Дзе на ра дзіў ся, там 
і пры га дзіў ся», — ка жуць у на ро дзе. 
Так яно і ёсць. Баць кі яго ўсё жыц цё 
пра ца ва лі і ця пер пра цу юць у гас-
па дар цы. Цяж кую вяс ко вую пра цу 
ба чыў Анд рэй з ма лен ства. Але ін-
шай да ро гі са бе не вы браў. Кож ны 
се зон ён са дзіц ца за руль кам бай на 
і ад цям на да цям на, ад па чат ку жні-
ва і да та го ча су, па куль у по лі не 
бу дзе аб ма ло ча ны апош ні ко лас, не 
па кі дае штур вал свай го су ха пут на-
га ка раб ля. Нель га не ска заць і пра 
яго бра та Дзміт рыя. Дзі ма так са ма 
за кан чвае на ву чан не ў сель гас ака-
дэ міі і мяр куе за стац ца тут, у вёс цы. 

Пры ем на і хва лю ю ча бы ло на зі раць 
за тым, як на та кой вы со кай сцэ не 
ўзна га родж ва лі на шых вяс коў цаў. 
З пя ці юна коў — тры з на шай гас-
па дар кі, КСУП «Пі рэ ві чы». Так, тры. 
Акра мя бра тоў Кі ры лен каў, яшчэ 
адзін наш юнак за слу гоў вае па ва гі. 
Гэ та ва дзі цель Па вел Бу ра коў, які 
так са ма ўжо не пер шы раз пе ра ма-
гае на жні ве. Вось та кія ў нас хлоп-
цы. Не лын ды б'юць, а пра цу юць. 
Са ма ад да на, пра фе сій на. На вы нік. 
І ён не пры му сіць ся бе ча каць.

Зра зу ме ла, што не ўсе ў на шай 
вёс цы та кія. Ма ла досць да ец ца ча-
ла ве ку адзін раз, і кож ны мае пра ва 
жыць так, як яму хо чац ца. Але гэ тыя 
юна кі жы вуць так, каб не со рам на 

бы ло гля нуць вяс коў цам у во чы, каб 

ра да ваць пос пе ха мі сва іх бліз кіх і 

прос та са мо му ра да вац ца жыц цю.

Дзміт рый КІ А РЭС КУ,

ву чань 9 кла са Пі рэ віц кай СШ 

Жло бін ска га ра ё на.

Гэ та са праў ды та ле на ві ты 
ды зай нер і роз на ба ко вая асо ба — 
На тал ля Каст ра ма-Анд ра юк. 
На ра дзі ла ся ў Рэ чы цы, тут 
жа скон чы ла шко лу. Пас ля 
па сту пі ла ў ГДУ імя Ф. Ска ры ны 
на гіс та рыч ны фа куль тэт.

Та лент па чаў пра яў ляц ца яшчэ ў дзя цін-
стве: На тал ля шы ла сва ім ляль кам су кен кі, 
а па ста ле ўшы, упо тай кі ста ла пе ра раб ляць 
воп рат ку ста рэй шай сяст ры. Пад час ву чо бы ва 
ўні вер сі тэ це На тал ля Каст ра ма бы ла ўдзель-
ні цай роз ных кон кур саў ма ла дых ды зай не раў, 
але лёс не спя шаў ся па да ра ваць ёй пе ра мо-
гу. Тым не менш пра ца ві тасць, та лент і ўпар-
тасць да па маг лі да сяг нуць па стаў ле ных мэт. 
На тал ля Дзміт ры еў на ста на ві ла ся лаў рэ а там 
та кіх кон кур саў, як «Млын мо ды», «Дзі ка ва та», 
«Ма мант», «Nеw Nаmеs BFW» і мно гіх ін шых. 
Але яна вы ра шы ла не спы няц ца на гэ тым: 
ства ры ла свой дзі ця чы гур ток «Шко ла мо ды» 
(па аду ка цыі з'яў ля ец ца пе да го гам). Гэ та га 
так са ма ака за ла ся не да стат ко ва, і На тал ля 
Дзміт ры еў на ства ры ла сваю ўлас ную аду ка-
цый ную пра гра му. Гэ тая пра гра ма ўзна га ро-
джа на дып ло мам І сту пе ні ў на мі на цыі «Леп-
шая аду ка цый ная пра гра ма па кі рун ку «Мо да 
і ды зайн» на кон кур се аду ка цый ных пра грам 
уста ноў да дат ко вай аду ка цыі. І гэ та да лё ка не 
поў ны пе ра лік усіх яе ўзна га род… Ды і коль кі 
яшчэ бу дзе атры ма на! Але, як усім вя до ма, 
са мае га лоў нае для кож най жан чы ны — гэ та 
стаць доб рай гас па ды-
няй, ка ха най жон кай і 
са май леп шай ма май. 
На тал ля Дзміт ры еў на 
па пра ве мо жа па ста-
віць тлус тую «пту шач-
ку» на су праць кож на га 
пунк та. А як усё гэ та 
су мяс ціць і да маг чы ся 
пос пе ху, мы і па спра ба-
ва лі да ве дац ца ў гэ та га 
вы дат на га і та ле на ві та-
га ча ла ве ка.

— На тал ля Дзміт ры-
еў на, у кож на га ды зай-
не ра ёсць свой не паў-
тор ны стыль. А што 
паў плы ва ла на фар мі-
ра ван не ва ша га?

— У сва ёй твор час ці я 
звяр ну ла ся да мі ну ла га, 
на цы я наль на га, што вы яві-
ла ся ў по шу ку гіс та рыч ных 
ка ра нёў і ўва саб лен ні іх у 
су час ным кас цю ме. Па аду-
ка цыі я гіс то рык, што да зва-
ляе мне пра па на ваць сваё 
ба чан не су час на га і ін ды ві-
ду аль на га.

— Вы лаў рэ ат роз ных 
прэ стыж ных кон кур саў. А 
што гэ тыя пе ра мо гі зна-
чаць для вас?

— Для ма ла до га па чат-
коў ца-ды зай не ра яны зна-
чаць вель мі мно гае. Для 
мя не — мае «ўні вер сі тэ ты». 
Бо ў мя не ня ма спе цы яль-
най аду ка цыі. Я ву чы ла ся 
толь кі дзя ку ю чы «Млы ну 
мо ды». Ме на ві та гэ ты кон-
курс сфар мі ра ваў мя не як 
ды зай не ра. Я ез дзі ла ту ды 

з го да ў год, гля дзе ла на ка лек цыі ін шых ды-
зай не раў і на бі ра ла ся во пы ту.

— Шлях да пос пе ху звы чай на цяр ніс-
ты…

— Так. У мя не не бы ло ні я кай пад трым кі ні з 
бо ку бліз кіх, ні з бо ку сяб роў. Я ез дзі ла на кон-
кур сы, дзе звы чай на ўсе ад но ад на го ве да лі, 
пад трым лі ва лі, ім бы ло ве се ла. А я ста я ла за 
ку лі са мі і ад чу ва ла ся бе адзі но кай. Мне ха це-
ла ся з імі сяб ра ваць, ве ся ліц ца, але я ні ко га 
не ве да ла. А яшчэ пер шыя тры га ды я ні чо га 
не вый гра ва ла, і ад гэ та га ста на ві ла ся яшчэ 
больш ба лю ча. На кон кур се «Млын мо ды» бы-
лі «спі сач кі» ды зай не раў, тра піць у якія бы ло 
ма ёй за па вет най ма рай. Я ве даю, што мно гія 
ды зай не ры, з які мі я па зна ё мі ла ся паз ней, ка-
лі не трап ля лі ў гэ тыя «спі сач кі» ў пер шы год, 
то на на ступ ны ўжо не пры яз джа лі. Маг чы ма, 
рас ча роў ва лі ся ў са бе ці ў кон кур се. А мя не, 
на ад ва рот, ня ўда чы заў сё ды пад га ня юць. Мне 
хо чац ца да ка заць перш за ўсё са бе, што я так-
са ма ма гу на ву чыц ца і да сяг нуць вы зна ча най 
мэ ты. І ў мя не атры ма ла ся. Я адзін раз тра пі ла 
ў той са мы «спі са чак», по тым дру гі, трэ ці… А 
ад ной чы на ват за ня ла пер шы ра док у ім. Я 
час та пры гад ваю той час. Ма гу ска заць, што 
гэ тыя ўспа мі ны вель мі пры ем ныя для мя не, бо 
мая ма ра, звя за ная з гэ тым кон кур сам, спраў-
дзі ла ся.

І вось яшчэ што. На кон кур сах вель мі 
шмат та ле на ві тых лю дзей, і, каб вы лу-
чыц ца з усіх, па він на пры сут ні чаць уда-
ча. Час та бы вае, што на кон кур се ба чу 
доб рую ка лек цыю, але на яе ні хто не 
звяр тае ўва гі. І не та му, што ды зай нер 
не та ле на ві ты, а прос та та му, што яшчэ 
не прый шоў час для яго ка лек цыі.

— А чу жое мер ка ван не шмат зна-
чыць для вас?

— Так, вель мі. Мне заў сё ды ці ка ва чу-
жое мер ка ван не, на ват не га тыў нае. Бо 
ўсе лю дзі роз ныя, і не маг чы ма ўсім па-
да бац ца. Ка лі заў сё ды ду маць, што ты 
ідэа льны, то так ні чо га не атры ма ец ца.

— Ча го не ха пае бе ла рус кім ды зай-
не рам, каб за няць пер шыя па зі цыі на 
су свет ным рын ку?

— Фі нан саў! Мод ная ін дуст рыя — гэ та 
яшчэ вель мі ма ла дая сфе ра. І на ват ка лі 
ды зай нер вель мі та ле на ві ты, ён удзель ні-
чае ў раз на стай ных кон кур сах толь кі ў ме-
жах на шай кра і ны. А для пра соў ван ня яго 
на су свет ным рын ку па трэб ны ін вес та ры, 
гэ та зна чыць, усё ўпі ра ец ца ў гро шы.

— Вы доб рая жон ка, ма ці два іх дзя-
цей і пры гэ тым па спя хо вы ды зай нер. 
Як у вас атрым лі ва ец ца гэ та ўсё су-
мя шчаць?

— Да вы ха ван ня дзя цей і зно сін з му жам 
я так са ма па ды хо джу твор ча. Але ўсё роў на 
ў мя не вель мі час та не ха пае ча су. На маю 
дум ку, мас так па ві нен быць без сям'і. Ка лі 
пры дум ля еш ка лек цыю, то аб дзя ля еш бліз кіх 
ува гай. Што, я лі чу, вель мі дрэн на. А мо жа, і 
доб ра! Яны ця бе больш па чы на юць лю біць і 
ша на ваць (смя ец ца).

— Вы ба чы це, як апра на ец ца ма ла дое 
па ка лен не. Што б вы маг лі ім па ра іць? Ад 
якіх па мы лак пе ра сце раг чы?

— Мне не па да ба ец ца ў мо ла дзі тое, што 
яна ўсё спра шчае. На прык лад, ця пер дзяў чын-
кі хо дзяць у шко лу ў шта нах. Я ў іх пы та ю ся: 

«Ча му вы ў шта нах? Вяс на, цёп ла, 
со ней ка све ціць! Над зень це спад-
ніч кі! Гэ та ж так пры го жа!». А яны 
мне: «Не. Мы не хо чам. Гэ та ж так 
ня зруч на!». Сён ня дзяў чын кі пе ра-
тва ра юц ца ў ней кіх іс тот не зра-
зу ме ла га по лу. Ха це ла ся б ім на-
даць тро хі жа ноц кас ці. Не сек су-
аль нас ці, а ме на ві та жа ноц кас ці! 
Не блы тай це! А што да ты чыц ца 
хлоп чы каў, то гэ та асоб ная раз-
мо ва. Мно гія хо дзяць па го ра дзе ў 
спар тыў ных шта нах з вы цяг ну ты мі 
ка лен ка мі, у стап та ным абут ку і 
г. д. У гэ тым я не ба чу ні чо га пры-
го жа га.

— А хто дык туе гэ тую мо-
ду?

— Ра лет № 52! (Смя ец ца). Ры-
нак. Усё за ле жыць ад да стат ку 
сям'і. Ка лі ў вас ёсць гро шы, вы 
мо жа це ку піць са бе пры го жыя рэ-
чы. А ас тат нія прос та ідуць на ры-
нак і куп ля юць тое, што там пра-
па ноў ва юць. Вель мі шка да, што ў 
нас ня ма крам, у якіх ды зай не ры 

маг лі б пра да ваць сваю воп рат ку. У вя лі кіх 
га ра дах па сту по ва гэ та па чы нае раз ві вац ца, 
але ў нас па куль ня ма.

— Што б вы маг лі па жа даць чы та чам?
— Я ха чу па жа даць ім, каб яны больш са чы-

лі за сва ёй знеш нас цю і тым са мым ра да ва лі 
на ва коль ных. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца жа-
но чай па ло вы на сель ніц тва. Ка лі ты пай шоў 
у кра му па хлеб, то ўсё ж та кі пан тоф лі вар та 
па кі нуць до ма.

На здым ках: ра бо ты дызайнера. 

Воль га БЯН ЧУК, Ган на КА ЗА МЕЛЬ,
ву ча ні цы 10 кла са

Рэ чыц кай ра ён най гім на зіі.

ПРА АЎ ТА РАЎ
Ад на з аў та раў — Воль га — з за хап лен-

нем зай ма ец ца ў ге ра і ні ма тэ ры я лу, што год 
удзель ні чае ў мод ных пра ек тах і па ка зах. 
Так са ма зай ма ец ца ў гурт ку «Юны ка рэс-
пан дэнт». Сё ле та пе ра маг ла на аб лас ной 
алім пі я дзе па гра ма да знаў стве. Удзель ні-
ча ла ў ра ён ных на ву ко вых чы тан нях «За-
ла тыя рос сы пы»: пра ца за ня ла га на ро вае 
дру гое мес ца.

Ган на па спя хо ва скон чы ла Рэ чыц кую 
дзяр жаў ную шко лу мас тац тваў па кла се 
ха рэа гра фіі. Дзяў чы на су мя шчае тан цы 
з за ня тка мі па пла ван ні. Доў гі час з'яў ля-
ец ца ка пі та нам гім на зіч най ка ман ды ў ін-
тэ ле кту аль най гуль ні «Што? Дзе? Ка лі?». 
Яна — пры зёр аб лас ной алім пі я ды па рус-
кай мо ве.

Абедз ве 16-га до выя аў та ркі пра яў ля юць 
вя лі кую ці каў насць да вы ву чэн ня за меж ных 
моў, вель мі лю бяць па да рож ні чаць.

— А што да ты чыц ца на шых бу ду чых пра-
фе сій, дык для нас пы тан не па куль за ста ец-
ца ад кры тым. Лі чым, што са мае га лоў нае 
ў жыц ці — быць доб рым ча ла ве кам. Та му 
кож ны дзень для нас — гэ та яшчэ адзін 
шанц змя ніць сваё жыц цё да леп ша га, — 
га во раць дзяў ча ты.

ПРА АЎ ТА РА
З ран ня га дзя цін ства Дзміт рыя 

вы хоў вае ба бу ля. У воль ны ад ву-
чо бы час хло пец да па ма гае ёй па 
гас па дар цы.

— Зрэд ку вы бі ра ю ся на ры-
бал ку на мяс цо вае во зе ра, — ка-
жа пра свае за хап лен ні 16-га до вы 
аў тар. — Па маг чы мас ці, чы таю 
тво ры бе ла рус кіх аў та раў — Яку-
ба Ко ла са, Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-
ча, Іва на Ша мя кі на і ін шых. Ак тыў-
на ўдзель ні чаю ва ўсіх школь ных 
ме ра пры ем ствах, сяб рую з усі мі 
ад на клас ні ка мі.

Па пры знан ні Дзі мы, ён лю біць 
гу чан не род най мо вы. У бу ду чым 
мяр куе стаць на стаў ні кам бе ла-
рус кай мо вы і лі та ра ту ры.

КАБ РА ЛЕТ З РЫН КУ 
НЕ ДЫК ТА ВАЎ МО ДУ 

СА ПРАЎД НЫЯ МУЖ ЧЫ НЫ
ПРА ЦЫ НЕ БА ЯЦ ЦА 


