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На мі ну лым тыд ні зван не са май пры-

го жай за муж няй бе ла рус кі атры ма ла 

31-га до вая мін чан ка Ка ця ры на Са ко-

віч — пры нам сі, яна пе ра маг ла ў бе ла-

рус кім эта пе кон кур су «Мі сіс све ту». 

Ме на ві та Ка ця ры на прад ста віць на шу 

кра і ну ў сту дзе ні 2019 го да ў Шань чжэ-

ні (Кі тай), дзе прой дзе фі нал між на-

род на га шоу. Ты тул пер шай ві цэ-мі сіс 

атры ма ла ма дэль Тац ця на Ры ней ская, 

дру гой ві цэ-мі сіс жу ры на зва ла Хрыс-

ці ну Ма шчан ку-Ку чын скую.

Пер ша па чат ко ва ар га ні за та ры на цы я-

наль на га ад бо ру, які ўзна ча лі ла ды рэк тар 

Mrs. Bеlаrus Wоrld і ўла даль ні ца ты ту ла 

«Дру гая ві цэ-міс све ту — 2017» Да р'я Рэ ут, 

са мі за пра сі лі на за кры ты кас тынг прэ тэн-

дэн так, якія ад па вя да лі ўмо вам кон кур су. 

Акра мя та го, пры ма лі ся да раз гля ду і за яў кі, 

якія жан чы ны ад пра ві лі са ма стой на. Ся род 

кры тэ ры яў — ста тус за муж няй жан чы ны, 

уз рост ад 18 да 47 га доў (ад га дай це з ад на-

 го ра зу, ці шмат кан кур сан так зна хо дзі ла ся 

ка ля верх няй уз рос та вай план кі), бе ла рус-

кае гра ма дзян ства, ак тыў ная жыц цё вая і 

гра мад ская па зі цыя, па жа да нае ва ло дан не 

анг лій скай мо вай, «дзе ці ві та юц ца» (да слоў-

ная цы та та з сай та кон кур су). У вы ні ку з

амаль сот ні кан ды да тур вы бра лі толь кі 

16 удзель ніц, якія прай шлі ў фі нал. На гэ тым 

шля ху па тэн цый ных «мі сіс» ча каў шэ раг да-

дат ко вых вы пра ба ван няў: дэ фі ле, фо та се-

сія, ку лі нар нае спа бор ніц тва «сэнд віч-батл», 

паэ тыч ны тур нір, рэ ста ран ны эты кет, дзе, 

у пры ват нас ці, трэ ба бы ло пра дэ ман стра-

ваць пра віль ную па да чу ік ры і шам пан ска-

га. Акра мя та го, у аба вяз ко вым па рад ку 

пры га жу ні рас пра цоў ва лі і прад стаў ля лі 

свае са цы яль ныя пра ек ты, якія ацэнь ва лі 

«Міс све ту — 2017 на ін ва лід най ка ляс цы» 

Аляк санд ра Чы чы ка ва і прад стаў ні ца між на-

род най даб ра чын най ар га ні за цыі «Ро та ры 

Клуб Рэ не санс Ін тэр нэшнл» Ма ры на Ха ры-

то на ва.

Што да фі на лу на цы я наль на га ад бо ру, 

то на ім кан кур сант кі дэ ман стра ва лі вя чэр-

 нія ўбо ры, ды зай нер скія су кен кі і ку паль ні кі — 

апош няе кры ху не ча ка на, бо ўсё час цей

ар га ні за та ры між на род ных кон кур саў пры-

га жос ці на огул вы клю ча юць з пра гра мы 

гэ та дэ фі ле. Толь кі шас цё ра фі на ліс так 

дай шлі да «ін тэ ле кту аль на га эта пу» і прай-

шлі бліц-ін тэр в'ю з жу ры — на прык лад, рас-

ка за лі на рус кай і анг лій скай мо ве, хто ў 

геа гра фіч ным сэн се, а хто ў па чуц цё вым, 

дзе зна хо дзіц ца Бе ла русь, якая стра ва для 

лю бі май сям'і ў іх атрым лі ва ец ца лепш за 

ўсё, рас ка за лі пра свае лю бі мыя філь мы і 

жа но чыя воб ра зы, якія ім ха це ла ся б ува-

со біць...

Па вы ні ках дэ фі ле і гу тар кі суд дзі — рэ-

ста ра тар Ва дзім Пра коп' еў, ды зай нер Іван 

Ай пла таў, су пер ма дэль Ка ця ры на Да мань-

ко ва, мас так і ды зай нер Ула дзі мір Цэс лер, 

а так са ма парт нё ры кон кур су — і вы зна чы лі 

пе ра мож цу. Ка ро ну і га лоў ны прыз — па-

езд ку за кошт ар га ні за та раў на між на род ны 

кон курс Mrs Wоrld, які прой дзе ў Кі таі, пры-

су дзі лі 31-га до вай Ка ця ры не Са ко віч. Яна 

не толь кі шчас лі вая за муж няя жан чы на і 

ма ма, але так са ма ар га ні за тар ме ра пры ем-

стваў, жур на ліст і яшчэ кры ху акт ры са, якая 

ма рыць да лей рэа лі за ваць ся бе ў тэ ат ры і 

кі но. Ка ця ры ну ўхва лі лі за доб рую анг лій-

скую і ўмен не прад ста віць ся бе, да та го ж 

вы клі каў ці ка васць і яе са цы яль ны пра ект — 

дзі ця чы тэ атр, у якім ра зам з пра фе сій ны мі 

ак цё ра мі бу дуць удзель ні чаць вы ха ван цы 

дзі ця чых да моў і школ-ін тэр на таў.

«Мя не пе ра паў ня юць эмо цыі, па чуц цё за-

хап лен ня, якое не маг чы ма пе ра даць на сто 

пра цэн таў! Гэ та вель мі ад каз ны ты тул, і я 

па ста ра юся зра біць усё ад мя не за леж нае, 

каб год на прад ста віць Бе ла русь на су свет-

ным уз роў ні», — па дзя лі ла ся ўра жан ня мі 

пе ра мож ца ад ра зу пас ля кон кур су.

«Мі сіс све ту» — між на род ны фо рум са-

мых пры го жых, аба яль ных і са цы яль на ак-

тыў ных за муж ніх жан чын, якія мо гуць слу-

жыць узо рам для ін шых і на стро е ны змя-

няць свет да леп ша га. Гэ ты кон курс з'я віў ся 

на пад мур ку ана ла гіч на га тур ні ру за муж ніх 

пры га жунь «Мі сіс Аме ры ка» ў 1983 го дзе. 

Ле тась на «Мі сіс све ту» най леп шай з 

40 удзель ніц з роз ных кра і н све ту ста ла 

прад стаў ні ца Ган кон га Эліс Лі Джы я не та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пу цёў ка ў жыц цё
Глеб Аляк санд ра віч на ра дзіў ся 

ў 1988 го дзе ў Ві цеб ску. Баць ка — 

бу даў нік, ма ці — пра да вец. Сё ле та 

яму споў ні ла ся 30 га доў. Га рад-

скі ча ла век, як ні дзіў на, атры маў 

ня дрэн нае ўяў лен не пра сель скае 

жыц цё. А ўсё та му, што яго ба бу ля

пра ца ва ла бры га дзі рам на фер-

ме ў Шу мі лін скім ра ё не. І ма лы 

не прос та са чыў, а да па ма гаў да-

гля даць ста так. Ме на ві та гэ тым 

тлу ма чыць тое, што пас ля шко лы 

вы ра шыў пай сці ву чыц ца на ве-

тэ ры на ра.

Пры гэ тым ён з 13 га доў па чаў 

зай мац ца ва ка лам у гурт ку. Ра-

ней та кія іс на ва лі па мес цы жы-

хар ства га ра джан і функ цы я на ва лі 

пры пад трым цы ЖКГ.

— Там па зна ё міў ся з са ліст кай 

Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ніі Га-

лі най Ка лі ні най і кі раў ні цай рэ жы-

сёр ска-па ста но вач най част кі гэ тай 

жа ўста но вы Свят ла най Кас тэн-

кай. Лі чу, што ме на ві та гэ тыя та ле-

на ві тыя жан чы ны да лі «пу цёў ку» ў 

твор чае жыц цё. За што я ім вель мі 

ўдзяч ны, — ка жа Глеб Ла піц кі.

Вы кла даў, 
за баў ляў, 
ву чыў ся

У свой час пад ле так па спя хо-

 ва вы сту паў на роз ных сцэ нах. 

А пер шае афі цый нае твор чае да-

 сяг нен не ў 22 га ды — прыз Ула-

дзі мі ра Му ля ві на, які ён атры маў 

на кон кур се ма ла дых вы ка наў цаў

бе ла рус кай эст рад най пес ні На цы я-

наль на га фес ты ва лю бе ла рус кай

пес ні і паэ зіі «Ма ла дзеч на-2009». 

Га на рыц ца, што ма эст ра Мі ха іл 

Фін берг уру чыў та ды ўзна га ро ду.

Ма ла ды спя вак, які ву чыў ся на 

ве тэ ры на ра, не ад ной чы быў пры-

зё рам між на род ных кон кур саў.

Ус па мі нае, што кі раў ніц тва Ві-

цеб скай ака дэ міі ве тэ ры нар най 

ме ды цы ны з ра зу мен нем ста ві-

ла ся да та го, што сту дэнт час та 

вы сту паў.

— На огул, яшчэ пры бы лым 

рэк та ры Ан то не Іва на ві чу Яту се-

ві чу сту дэнц кія іні цы я ты вы вель мі 

ві та лі ся, — удак лад ніў. — Ра дуе, 

што і су час нае кі раў ніц тва пра цяг-

вае гэ тую тра ды цыю.

На прык лад, су раз моў нік быў 

ад ным з ар га ні за та раў між на род-

на га сту дэнц ка га тан ца валь на га 

фес ты ва лю «Зра бі крок на пе рад», 

а так са ма — «Сту дэнц кая аграр-

ная вяс на».

Глеб Ла піц кі пас ля скан чэн ня 

ВНУ стаў ас пі ран там. Вы кла даў тэ-

ра пію і па ра лель на быў мас тац кім 

кі раў ні ком у До ме куль ту ры ака дэ-

міі. Пры гэ тым па спя ваў за воч на 

ву чыц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў 

на рэ жы сё ра ма са вых свят.

Да рэ чы, сту дэнц кі пра ект стаў 

пе рад умо вай з'яў лен ня рэс пуб лі-

кан ска га фо ру му, ка лі Глеб Аляк-

санд ра віч у 2015—2018 га дах 

пра ца ваў на чаль ні кам га лоў на га 

ўпраў лен ня па куль ту ры і гра мад-

скай ра бо це апа ра ту Са ве та Фе дэ-

ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі.

Служ бо вы 
твор чы ра ман

З бу ду чай жон кай Хрыс ці най 

па зна ё міў ся ў ві цеб скім ДК чы гу-

нач ні каў.

— Так, служ бо вы ра ман, толь кі 

яна не бы ла ма ёй на чаль ні цай, — 

усмі ха ец ца су раз моў нік.

Пры га жу ня скон чы ла ві цеб скае 

ву чы лі шча імя І. І. Са ляр цін ска га 

(по тым атры ма ла вы шэй шую му-

зы каль ную аду ка цыю ў фі лі яле 

Гне сін кі ў Сма лен ску). Гра ла на 

до мры ў ар кест ры зга да най вы шэй 

уста но вы куль ту ры. А Глеб стаў 

ва ка ліс там гэ та га ка лек ты ву. Ра-

зам ад пра ві лі ся на гаст ро лі, і, як 

ка жуць, за кру ціў ся ра ман.

— І вось дзе сяць га доў ез дзім 

ра зам, — па жар та ваў ды рэк тар.

Ці ка ва, што Глеб і Хрыс ці на 

пра ца ва лі ў Ві цеб скай аб лас ной 

фі лар мо ніі. Толь кі ён паз ней. Жан-

чы на вы сту па ла ў скла дзе ак тэ та 

ба ла ла ек «Ві цеб скія вір ту о зы». Гэ-

ты ўні каль ны ка лек тыў быў ство-

ра ны ў 1973-м. Вы ключ на да мы 

гра юць на ўсіх вась мі іс ну ю чых 

ба ла лай ках: ад са май ма лень-

кай — пі ка ла, да вя лі кай... І да во-

лі хут ка вір ту о заў на зва лі ад ной з 

ві зіт ных кар так куль тур на га жыц ця 

Ві цеб ска.

Між ін шым, су час най аў ды то-

рыі та лен ты ста лі вя до мыя та му, 

што вый гра лі пра ва тра піць у но вы 

твор чы се зон ра сій ска га тэ ле пра-

ек та «Лі га дзіў ных лю дзей».

У му жа і жон кі два сы ны. Ста-

рэй ша му, Яра сла ву, дзевяць га-

доў, ён да вяр тан ня ў Ві цебск, ка лі 

жы лі ў Мін ску, зай маў ся ў тан ца-

валь ным гурт ку. Ма лод ша му, Ар-

цё му, ня ма яшчэ двух га доў — так-

са ма спра буе спя ваць.

— І лі чыць, што, чым гуч ней, 

тым лепш, — ка жа са сме хам Глеб 

Аляк санд ра віч.

Ак тыў ная 
праф са юз ная 
куль ту ра

Глеб Аляк санд ра віч пад час 

пра цы ў Мін ску ў доб рым сэн се 

сло ва як чы ноў нік да ка заў, што ад-

мі ніст ра тар мо жа быць твор чым 

ва ўсім.

Ён ку ры ра ваў пра ект «7 та ям ніц 

Бе ла ру сі» ў ДК праф са-

юзаў, які су мес на ла дзі лі 

ФПБ і ўні вер сі тэт куль ту-

ры. Мэ та — рас ка заць 

пра Бе ла русь і яе жы ха-

роў: пра тра ды цыі, тое, 

чым мы га на рым ся і вя-

до мыя ў све це. У пра ек це 

іш ла га вор ка пра за мкі, 

гас цін насць, дэ ман стра-

ва лі «ві зіт ную карт ку» 

кра і ны. Пра ект «Но выя 

ім ёны Бе ла ру сі», між на-

род ны фо рум «Тэмп» — 

до каз та го, што пры та-

ле на ві тым па ды хо дзе 

мож на, на пер шы по гляд, 

«вуз кія» тэ ма тыч ныя ак-

цыі праф са юзаў зра біць 

за па тра ба ва ны мі людзь-

мі роз ных уз рос таў і за-

хап лен няў.

А яшчэ Ла піц кі вя до мы як вя-

ду чы пра гра мы тэ ле ка на ла на цы я -

наль на га тэ ле ба чан ня «На род ная 

ра ні ца». У эфі ры спра ба ваў ся бе ў 

роз ных пра фе сі ях.

Што да ты чыц ца ва ка лу (а спя-

вае ён пес ні роз ных жан раў), то са 

сцэ най не раз віт ваў ся, а пра цяг ваў 

вы сту паць.

Жар туе, што, ка лі пра па ну юць — 

вы сту піць і на «Сла вян скім ба за-

ры». Але ён упэў не ны, што ад мі-

ніст ра та рам у твор час ці быць скла-

да ней, чым, на прык лад, на вы твор-

час ці. І ці ка вей! Як і ву чыц ца. На 

сён няш ні дзень ён на ву ча ец ца ў 

Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па спе цы яль-

нас ці «дзяр жаў нае кі ра ван не».

Ці пры е дзе 
Пу га чо ва?

Мы гу та ры лі не за доў га да афі-

цый на га па чат ку між на род на га 

фэс ту су час най ха рэа гра фіі. Ён 

прой дзе з 20 па 25 ліс та па да 31-ы 

раз! А «Сла вян ска му ба за ру» 

толь кі 28 га доў. Ды рэк тар на зы-

вае тан ца валь ны фэст брыль ян-

там у ка ро не куль тур ных па дзей 

не толь кі Ві цеб ска, але і бы ло га 

СССР. Рас ка заў, што тэ ле фа ну-

юць з роз ных га ра доў, каб на быць 

бі ле ты. На прык лад, на вы ступ лен-

не ка лек ты ву вя до ма га ак цё ра 

Сяр гея Бяз ру ка ва, Яў ге на Пан фі-

ла ва і ін шых.

Да рэ чы, што да ты чыц ца кан-

крэт най да ты яго пра вя дзен ня на-

ле та, то па куль ра на ка заць пра 

тэр мі ны. Але, на пэў на, тра ды цыя 

пра во дзіць у лі пе ні не бу дзе па-

ру ша ная. Но вы кі раў нік лі чыць, 

што кар ды наль на мя няць ні чо га 

не трэ ба. Бо са мае каш тоў нае ў 

пра гра ме на пра ца ва на га да мі. Але 

трэ ба больш гуч на за явіць пра тэ-

ма тыч ныя пля цоў кі. На прык лад, 

ча ла век лю біць джаз. І ён па ві нен 

ве даць, што ў кан крэт ным мес цы 

ў фес ты валь ныя дні бу дзе гу чаць 

гэ тая ча роў ная му зы ка.

Не ад маў ля юц ца ў ды рэк цыі і ад 

цыр ка вой пра гра мы.

Глеб Ла піц кі па абя цаў, што на 

фэс це ў 2019-м бу дуць сюр пры зы 

для тых, хто хо ча прый сці неш та 

па гля дзець усёй сям' ёй.

Што да ты чыц ца «зо рак», кан-

ды да ты на вы ступ лен не на «ба за-

ры» па куль не афі шу юц ца. На мой

жарт: «Мо жа, Пу га чо ва пры е дзе, 

усё-та кі ў яе юбі лей», — ска заў, 

што ад па вед най за яў кі не бы ло. 

Але, ка неш не, пры ма дон ну заў сё-

ды ра ды ба чыць у Ві цеб ску.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У «СЛА ВЯН СКА ГА БА ЗА РУ» НО ВЫ ДЫ РЭК ТАР

Пры го жае жыц цёПры го жае жыц цё

ЗА МУЖ НІЯ І СА ЦЫ ЯЛЬ НА АК ТЫЎ НЫЯ
У Мін ску вы бра лі бе ла рус кую прад стаў ні цу на кон кур се «Мі сіс све ту»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
Фота БелТА.
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