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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.23 18.24 10.01
Вi цебск — 8.16 18.11 9.55
Ма гi лёў — 8.13 18.14 10.01
Го мель — 8.06 18.14 10.08
Гродна — 8.38 18.40 10.02
Брэст    — 8.35 18.44 10.09

Iмянiны
Пр. Агафіі, Макара, Антона. 
К. Канстанцыі, Альберта, Максіма, 
Сымона.

Месяц
Апошняя квадра 22 лютага. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Яшчэ з пя лё нак гэ-
тыя лю дзі ства ра юць 
ва кол ся бе клі мат па-
вы ша най не бяс пе кі і 
га то выя да ба раць бы з 
усім све там. Яны ні ко-
лі не ся дзяць склаў шы 
ру кі, па ста ян на ры-
зы ку юць: то атрым-
лі ва юць пе ра мо гі, то 
цер пяць па ра жэн не. Звыш ад чу валь ныя 
на ту ры, яны не цер пяць кры ты кі, ад-
стой ва юць праў ду, не спы ня юц ца ні 
пе рад чым, але по бач з імі па ві нен быць 
ча ла век, які бу дзе на кі роў ваць іх на 
пра віль ны шлях. Яны не звы чай на ад-
кры тыя, схіль ныя да моц ных сяб роў скіх 
ад но сін, але з-за пра ма лі ней нас ці мо-
гуць за стац ца ў адзі но це. Над та рэа ліс-
тыч ныя, яны заў сё ды да па ма га юць тым, 
ка му па трэб на да па мо га; моц ныя, шчы-
рыя, сум лен ныя, ве раць у агуль на ча ла-
ве чыя каш тоў нас ці і ў тое, што ў кож ны 
ўчы нак не аб ход на ўклад ваць сэр ца.

Гэ та вель мі ста лыя 
асо бы, якія рэд ка ры-
зы ку юць, лі чаць за 
леп шае, перш чым 
дзей ні чаць, вы слу-
хаць усе дум кі, усё 
пра ду гле дзець, а не 
спа дзя вац ца на лёс. 
Яны ні ко лі не здрадж-

ва юць сва ім прын цы пам і по гля дам, 
га то выя лю бой ца ной да ка пац ца да 
праў ды. Лю дзі гэ та га дня, ста вя чы вы-
со кія мэ ты, час та не за ўва жа юць і пра-
пус ка юць пад ра бяз нас ці (дро бя зі), якія 
мо гуць быць для іх вель мі важ ны мі. З 
цяж кас цю за свой ва юць уро кі жыц ця, 
не па тра бу юць пад трым кі на ва коль ных, 
хоць бы ва юць зу сім не пры ста са ва ны-
мі да жыц ця. Іх эма цы я наль ная сфе ра 
крох кая і без аба рон ная, та му іх мож на 
па раў наць са стра у сам, які ха вае га ла-
ву ў пя сок. Ключ да іх са ма рэа лі за цыі 
— сі ла во лі і цвёр дасць у спа лу чэн ні з 
чул лі вас цю і па чуц цё вас цю.

1919 год — утво ра на Над звы чай ная ка мі сія па ба раць бе з 
контр рэ ва лю цы яй, спе ку ля цы яй і служ бо вы мі зло ўжы-

ван ня мі Бе ла рус кай ССР, дзяр жаў ны ор ган у 1919-22 гг. Спа лу ча-
ла ў сва ёй дзей нас ці функ цыі спец служ бы і пра ва ахоў на га ор га на. 
Утво ра на ў скла дзе НКУС БССР як Мін ская гу берн ская над звы-
чай ная ка мі сія па ба раць бе з контр рэ ва лю цы яй і са ба та жам. Ёй 
пад па рад коў ва лі ся Баб руй ская, Ігу мен ская і Ма зыр ская па вя то-
выя ЧК. У су вя зі са ства рэн нем Лі тоў ска-Бе ла рус кай Са вец кай 
Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі (Літ бел ) Мін ская гу берн ская ЧК у маі 
1919 г. пе ра тво ра на ў ЧК Літ Бел, якая спы ні ла дзей насць у жніў ні 
1919 г. у су вя зі з аку па цы яй тэ ры то рыі Лі тоў ска-Бе ла рус кай ССР 
поль скі мі вой ска мі. Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі 21 лі пе ня 1920 
г. Мін ская гу берн ская ЧК ад ноў ле на, у тым жа го дзе пе рай ме на-
ва на ў ЧК БССР па ба раць бе з контр рэ ва лю цы яй, спе ку ля цы яй і 
служ бо вы мі зло ўжы ван ня мі.

1930 год — аме ры кан скі аст ра ном Клайд Том ба вы явіў 
дзя вя тую пла не ту Со неч най сіс тэ мы, ар бі та якой пра-

хо дзіць у знеш ніх, не асвет ле ных Сон цам аб лас цях. Аст ра на міч ны 
свет ад на душ на на зваў яе ў го нар бо га пад зем на га све ту Плу-
то на. Пры чым пер шыя дзве лі та ры наз вы ад па вя да юць іні цы я-
лам вя до ма га аст ра но ма Пер сі ва ля Лоў э ла. Ме на ві та ён вы лі чыў 
тра ек то рыю ру ху «за ня птун най» пла не ты і ар га ні за ваў яе по шук. 
Афі цый на аб ад крыц ці Плу то на аб вяс ці лі 13 са ка ві ка 1930 го да, у 
дзень 75-год дзя Лоў э ла, які не да жыў да гэ тай па дзеі 14 га доў.

1944 год — на ра дзіў ся (г. 
Маск ва) Бу дзі нас Яў-

ген Да мі ні ка віч, пра за ік, на ры сіст. 
Адзін з вя ду чых на ры сіс таў і пуб-
лі цыс таў Бе ла ру сі па сель скай 
тэ ма ты цы. Вы да вец зна ка мі тай 
кніж най се рыі «Вы ні кі ста год-
дзя» і ды рэк тар пер ша га ў кра і не 
пры ват на га му зея ма тэ ры яль най 
куль ту ры «Ду дут кі». Аў тар сцэ на-
ры яў філь маў «З юбі ле ем па ча ка ем», «Ліфт для пра меж ка ва га 
ча ла ве ка» і да ку мен таль ных філь маў. Па мёр у 2007 г.

Пят русь БРОЎ КА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

Ра зум на му сла ва — што кры лы, а дур ню — ка мень 
ці пят ля.
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Пра фе сар:
— Ці мо жа це вы ска заць што-не будзь 

пра вя лі кіх хі мі каў сям нац ца та га ста год-
дзя?

Сту дэнт:
— Мне ба лю ча вам гэ та па ве дам ляць, 

пра фе сар, але яны ўсе па мер лі...

Ка лі мы раз во дзі лі ся з жон кай і 
дзя лі лі ма ё масць, леп шае ча мусь ці 
да ста ла ся ёй. І на ват маг ні ці кі з ха ла-
дзіль ні ка з сім ва ла мі кра ін ёй да ста-
лі ся з ЗША, Ка на ды, Аў стра ліі і кра ін 
Еў ро пы, а мне — з Ал ба ніі, Ру мы ніі, 
Кон га і Са ма лі.

— Та та, а як вы з ма май па зна ё мі лі ся 
і па жа ні лі ся?

— А мы бы лі су се дзя мі.
— Гэ та зна чыць, у вас, як у рас лін: хто 

по бач рас це, той і муж.

Вы рас слаб ле ныя, 
ва шым на гам цёп ла...

На мі ну лым тыд ні ў ад ным з буй ных ганд лё вых комп-
лек саў ста лі цы дзя сят кі лю дзей тан ца ва лі, пры но сі лі 
адзін ад на му клят вы вер нас ці і ца ла ва лі ся. Амаль 100 
ся мей ных пар з роз ных кут коў Бе ла ру сі ўзя лі ўдзел у 
ад мыс ло вай ак цыі «Вя сел ле — на біс!», пры све ча най 
свя ту ўсіх за ка ха ных.

Для ка гось ці з пры сут ных 
вя сель ныя зва ны пра гу ча лі 
па ло ву ста год дзя та му, а нех-
та меў стаж ся мей на га жыц ця 
ўся го паў го да. Хтось ці сам па-
жа даў паў та рыць ура чыс тую 
цы ры мо нію ў ім пра ві за ва ным 
ЗА ГСе, а ка гось ці лі та раль на 
пры вя лі за ру ку дзе ці ці на ват 
уну кі. Ад ны жа ні хі і ня вес ты 
дэ ман стра ва лі вя чэр нія ўбо-
ры, дру гіх «вы да ва лі» толь кі 
пры го жа пры бра ныя дзі ця чыя 
ка ляс кі. Але ўсе гэ тыя сем'і 
аб' яд ноў ва ла ад но — жа дан-
не на ноў пе ра жыць яск ра выя вя сель ныя эмо цыі і зноў 
пра мо віць адзін ад на му са мыя важ ныя сло вы...

Свае па чуц ці ўдзель ні кі пад ма цоў ва лі не толь кі пал кі мі 
клят ва мі, але так са ма под пі са мі ў спе цы яль най кні зе, а га-
на ро вы мі гас ця мі на сот ні вя сел ляў вы сту пі лі вя до мая бе ла-
рус кая спя вач ка Воль га Плот ні ка ва з му жам-кам па зі та рам 
Ге на дзем Мар ке ві чам і кі раў нік тэ ат ра гу ма ру «Хрыс та фор» 
Яў ген Кры жа ноў скі з жон кай Ган най. «Ця пер мы мо жам 
пра ца ваць у са праўд ным ЗА ГСе «свед ка мі на пра кат!» — 
жар та ва лі «зор ныя» гос ці пас ля двац ца ці рэ гіст ра цый і не 
шка да ва лі цёп лых слоў у ад рас кож най ся мей най па ры.

Най пер шы мі він ша ван ні, «Па свед чан ні аб уза ем ным 
ка хан ні» і па мят ныя па да рун кі ад ар га ні за та раў атры ма лі 
сем'і, якія сё ле та ад зна ча юць юбі лей ныя і прос та круг лыя 
да ты су мес на га жыц ця — 25, 30, 40, 50 га доў. А сем'і 

Мі ка лая і Яў ге ніі Ся мі лет ні ка-
вых з Мін ска і Іга ра і Зі на і ды 
Буг ры мо віч з Фа ні па ля ста лі 
«сма раг да вы мі» рэ кард сме на-
мі ся род юбі ля раў — яны ра зам 
па 55 га доў.

«55 га доў ра зам! — не 
стрым лі ва ю чы за хоп ле на га 
здзіў лен ня, пе ра га вор ва лі ся 
ма ла дыя лю дзі за на шы мі спі-
на мі. — Гэ та ж больш, чым мы 
абое на све це жы вём, уяў ля-
еш?!».

...Сям'я Пі ку лік прый шла на вя сель ную ак цыю ў поў-
ным скла дзе — тры ма па ка лен ня мі. Баць коў Сяр гея і 
Га лі ну, якія ра зам ужо 30 га доў, пад пі са лі на ўдзел дзе ці 
— сын Мак сім і ня вест ка На тал ля, стаж ся мей на га жыц ця 
ў якіх 5 га доў. А ма лень кія Ро ма і Лі за ста лі для род ных 
най леп шай гру пай пад трым кі і з зда валь нен нем па зі ра-
ва лі фа то гра фам. «Як пра жыць у шлю бе 30 га доў? — на 
хві лі ну за дум ва ец ца га ла ва сям'і. — З са ма га па чат ку 
не ду маць, што бу дзе це раз бя гац ца. Усе цяж кас ці, якіх 
ха пае па жыц ці, пе ра адоль ваць ра зам. Та ды ўсё аба вяз-
ко ва атры ма ец ца».

У Анд рэя і Іры ны Та кар чу коў дзень на ра джэн ня сям'і 
зда рыў ся 33 га ды та му, пры чым аку рат 14 лю та га. «Да ту 
ад мыс ло ва не вы бі ра лі, — уз гад вае аба яль ная і вель мі 
ма ла дая ма ці дзвюх да чок і ба бу ля двух уну каў, — вя-

сел ле згу ля лі па між се сі я мі, бо абое бы лі яшчэ 
сту дэн та мі. Але не прос та рас пі са лі ся, а зра бі лі 
вя лі кае свя та — да гэ туль па мя таю, бы ло 110 
ча ла век гас цей!».

Да рэ чы, па мят ныя «вя сель на-ся мей ныя» фо-
та парт рэ ты атры ма лі абсалютна ўсе ўдзельнікі. 
У фі на ле ак цыі ўсіх ча каў аба вяз ко вы трох'-
ярус ны вя сель ны торт — ку ды без яго? А не ка-
то рыя ма ла дыя па ры, на тхніў шы ся ўба ча ным і 
па чу тым, ме на ві та ў гэ ты дзень па абя ца лі адзін 
ад на му стаць му жам і жон кай...

На пэў на, мін скай цы ры мо ніі да лё ка да са-
ма га ма са ва га ка лек тыў на га вя сел ля ў све це 
(ска жам, 5 га доў та му ў Паўд нё вай Ка рэі па-
вян ча лі ся ад на ча со ва 3500 пар, а ў 2012 го дзе ў 
Мек сі цы па бра лі ся шлю бам аж но 6000 пар). Але 
ад не вя лі ка га маш та бу свя та толь кі вый гра ла, 
бо атры ма ла ся асаб лі ва цёп лым.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

На біс!На біс!  ��

ЛЮ БОЎ ДЫ ЛАД,
або Вя сель ны баль для тых, 
каму «за...»

Ця гам трох дзён у 
На цы я наль най шко ле 
пры га жос ці бы ло цес на і 
шмат люд на. Ах вот ні кі на ін шых 
па гля дзець і ся бе па ка заць 
іш лі бяс кон цым па то кам, 
спра бу ю чы пе ра ка наць 
ад бо рач ную ка мі сію, што 
ме на ві та яны най больш вар тыя 
ты ту лаў пер шых пры га жунь і 
пры га жу ноў. Атрым лі ва ла ся, 
зра зу ме ла, да лё ка не ва ўсіх.

СПАРТ СМЕН КА, 
КАМ СА МОЛ КА... 

ДА ЛЕЙ — ЯК ПА ШАН ЦУЕ
На га да ем, на цы я наль ны кон курс 

«Міс Бе ла русь» пра во дзіц ца ў на-
шай кра і не раз у 2 га ды, па чы на ю чы з 
1998-га. Маг чы ма, та му праз мер на га ажы-
я та жу ён ужо не вы клі кае. А мо жа, спра ва 
ў ле таш нім скан да ле ва кол кон кур су «Міс 
Мінск», пас ля яко га тыя, хто меў не асця-
рож насць вы клас ці ў ін тэр нэт су мніў ныя 
па змес це фо та, за кі ла метр абы хо дзяць 
уся кія кас тын гі. Так ці інакш, але на тоў пу 
ка ля дзвя рэй мы не за ўва жы лі.

— Сё ле та ня ма та ко га на плы ву, як 
у мі ну лыя га ды, ка лі іш лі ты ся чы дзяў-
чат, — па цвер дзі лі гэ тае ўра жан не ў 
служ бе рэ гіст ра цыі.

У кі раў ні ка ды рэк цыі спец пра ек таў 
АНТ Ан жэ лі ны Мі куль скай ін шае на зі-
ран не: «Я не са чу за коль кас цю, але за ў -
ва жаю пэў ныя тэн дэн цыі. Кож ны кон-
курс у чымсь ці ад мет ны, і за га дзя ні ко лі 
не ска жаш, якім ён бу дзе. На прык лад, 
адзін год іш лі вель мі вы со кія дзяў ча ты — 
ад 180 і вы шэй. Ін шым ра зам бы ло вель-
мі шмат бру не так — лі та раль на кож ная 
дру гая. А сё лет ні трэнд — спарт смен кі. 
Пры чым гэ та не прос та за хап лен не ак-
тыў ным ла дам жыц ця. Мно гія дзяў ча ты 
ма юць сур' ёз ныя да сяг нен ні: яны май-
стры па роз ных ві дах спор ту — бас кет бо-
ле, пла ван ні, лёг кай ат ле ты цы, бія тло не, 
гім нас ты цы. Ёсць на ват чэм пі ён кі. І гэ та, 
па шчы рас ці, вель мі пры ем на». У ас тат-
нім ад бор пра хо дзіў па ад пра ца ва най 
схе ме: гу тар ка і дэ ман стра цыя та лен таў, 
дэ фі ле ў ку паль ні ках, фо та се сія. Хто па-
спя хо ва прай шоў усе тры эта пы, не ўза-
ба ве па чуе зва нок з тэ ле ка на ла АНТ і 
ўклю чыц ца ў пад рых тоў ку да кон кур су.

Але га лоў ную ўва гу сё ле та ўсё ж пры-
цяг ва юць кон кур сы-дэ бю тан ты — по шук 
ідэа льна га муж чы ны і най пер шай пры га-
жу ні ся род за муж ніх бе ла ру сак.

З ДЭ КРЭ ТА — НА ПОД ЫУМ. 
ПА ХОД КАЙ «АД СЦЯГ НА»
Пры знац ца, я га то ва бы ла па біц ца 

аб за клад, што на кас тынг «Мі сіс Бе-
ла русь» прый дуць вы ключ на ма ла дыя 
жан чы ны да 25 га доў, якіх ад роз ні вае 
ад «міс» толь кі на яў насць штам па ў 
паш пар це і дзі ця ці. Спа чат ку са праў ды 
так і бы ло: ці не кож ная дру гая кан-
ды дат ка ад зна ча ла, што зна хо дзіц ца 
ў дэ крэт ным вод пус ку з дзі цем ад 6 
ме ся цаў да 2,5 го да і прый шла ў мно-
гім дзе ля та го, каб вы рвац ца з ко ла 
што дзён ных спраў. Дый вон ка ва кан-
ды дат кі бы лі па доб ныя: строй ныя, 
на ват ху дар ля выя, даў га но гія і спрэс 
на «шпіль ках». «Дзе жан чы ны з фор-

ма мі?» — раз губ ле на аб мяр коў ва ла 
жу ры. Аказ ва ец ца, вар та бы ло толь кі 
па ча каць. Пас ля пра цоў най пят ні цы, у 
вы хад ныя, пад цяг ну лі ся са мыя роз ныя 
кан ды дат кі: і сту дэнт кі, і вы клад чы цы, 
і эка на міс ты, і ўра чы, і спарт смен кі, і 
рэ жы сё ры, і псі хо ла гі, і му зы кан ты, і 
ба ле ры ны, і хат нія гас па ды ні, і шмат-
дзет ныя ма мы і на ват... ба бу лі.

Вы ра шы лі па спы таць шчас ця жон кі 

тэ ле вя ду ча га Дзя ні са Кур' я на і спе ва ка 
Паў ла Клы шэў ска га, якім, праў да, суд-
дзі ні я кіх па ту ран няў не ра бі лі. Да вя ло-
ся вы тры маць стро гі эк за мен і жон цы 
Дзміт рыя Мо ла ша (фут ба ліст «Ды на ма-
Мінск»), Ка ця ры не. На ват тое, што яна 
са ма май стар спор ту па фі гур ным ка тан ні 
і ма ма два іх дзя цей, не ўра зі ла суд дзяў 
на столь кі, каб пра пус ціць жан чы ну ў на-
ступ ны тур. «Да вай це, мо жа, на ро дзім 
яшчэ ад но дзі ця, пад на бя ром фор му і 
праз год-дру гі па спра бу ем зноў?» — 
пра па на ваў удзель нік су дзейс кай ка ле-
гіі, сты ліст Аляк сандр Кі ры нюк. Не ка то-
рых кан ды да так пра пус ка лі «аван сам», 
з аба вяз ко вай умо вай кры ху па ху дзець 
аль бо пры вес ці мыш цы ў то нус, ін шых, 
на ад ва рот, хва лі лі за тое, што здо ле лі 
за ха ваць вы дат ную форму не за леж на 
ад коль кас ці пра жы тых у шлю бе га доў 
і на ро джа ных дзя цей. Ка мусь ці да па ма-
га лі за явіць аб са бе мас тац кія та лен ты 
(столь кі пе сень і тан цаў не на ўся кім 
твор чым ад бо ры ўба чыш), хтось ці ска-
рыў жу ры дас ціп нас цю і аба ян нем. А ма-
ці 2 дзя цей Ак са на Паў лю чэн ка ўра зі ла 
суд дзяў пра фе сій ным май стэр ствам (яна 
трой чы пе ра ма га ла ў кон кур сах ура чоў-
аф таль мо ла гаў) і рас по ве дам пра тое, 

што на кас тынг яе ад пра віў муж, 
які ўпэў не ны, што Ак са на са мая 
пры го жая. «Ну, ка лі муж ра зам з 
дзець мі ўжо і ку паль нік пры вез лі, 
трэ ба ж яго пра дэ ман стра ваць», — 
за ўсмі ха лі ся суд дзі і да лі про пуск у 
на ступ ны тур. Рас хва ля ваў шы ся, 
удзель ні ца, як са праўд ная Па пя-
луш ка, ледзь не згу бі ла ту фель ку 
на пры ступ ках...

— Пры ві тан не, мя не за вуць 
На та ша, мне 58 га доў, сы ну — 
28, — увай шла ў за лу чар го вая 
прэ тэн дэнт ка, і ў нас ледзь ве не 
ад ня ло мо ву, ка лі мы па зна лі вя-
до ма га фіт нес-трэ не ра На тал лю 
На ва жы ла ву. Але тая не ста ла 
ра біць упор на сва іх спар тыў-

ных да сяг нен нях, за тое пад ра бяз на 
рас па вя ла пра шмат лі кія даб ра чын-
ныя пра ек ты, якія яна пад трым лі вае, і 
пра тое, што хо ча ўлас ным пры кла дам 
па ка заць усім жан чы нам, што не трэ-
ба са ро мец ца, трэ ба «лю біць жыц цё і 
лю біць ся бе».

Ці тра піць На тал ля ў лік удзель ніц 
кон кур су «Мі сіс Бе ла русь», да зна ем ся 
ўжо зу сім хут ка. Па куль жа за ста ец ца 
толь кі да даць, што пры го жых, ра зум ных 
і ўсе ба ко ва раз ві тых жан чын у нас са-
праў ды ха пае — ха ця б ся род тых, хто 
па спра ба ваў свае сі лы на кас тын гу.

ПРЫ ГО ЖЫМ БЫЦЬ 
НЕ ЗА БА РО НІШ,РА ЗУМ НЫМ  — 

НЕ ПРЫ МУ СІШ

Прэ тэн дэн ты на зван не «Міс тар 
Бе ла русь» ураж ва лі раз на стай нас цю 
пра фе сій — ад тэх ні ка-сан тэх ні ка да 
кі раў ні ка прад пры ем ства, ад кан ды-
та ра да ін жы не ра, ад вы ра та валь ні ка 
МНС да май стра па эпі ля цыі... Зрэш-
ты, ха па ла ся род хлоп цаў і яшчэ бес-
кла пот ных сту дэн таў, і ўжо пад ка ва-
ных у ін дуст рыі пры га жос ці ма дэ ляў. 
У на тоў пе кан ды да таў мы за ўва жы лі і 
не каль кіх ме дый ных асоб — спе ва ка 
Mіsha і шоў ме на, вя ду ча га «МУЗ-ТБ» 
Ілью Ко на на ва. Але ўсе яны, не за леж-
на ад сту пе ні «зор нас ці» або сціп лас ці, 
пра хо дзі лі да стат ко ва жорст кі ад бор.

З ты мі, хто не да цяг ваў да мі ні маль-
най рос та вай план кі ў 180 сан ты мет раў, 
гэ так са ма як і з ты мі, хто не зай маў ся і 
не ці ка віў ся ні вод ным ві дам спор ту, суд-
дзі раз віт ва лі ся ад ра зу. І на ват заў сёд-

ні кі трэ на жор ных за лаў, якія ві да воч на 
лі чы лі ся бе леп шы мі, атрым лі ва лі шэ-
раг слуш ных за ўваг ад ак цё ра, спе ва ка 
і спарт сме на Паў ла Сы ра еж кі на: «Тут 
трэ ба пад су шыц ца, згод ны? А вы на вер-
ным шля ху, але на фо не моц ных ат ле-
таў бу дзе це прай гра ваць — па пра цуй це 
над це лам і пры ходзь це праз год, бу дзем 
вель мі ча каць». Не вы клі ка лі на ра кан-
няў па фіз пад рых тоў цы лі ча ныя адзін кі, 
у лік якіх тра піў, на прык лад, 30-га до вы 
ін струк тар па фіт не се і бо дзі біл дын гу 
Сяр гей Даў га шэй з Грод на, яко га суд дзі 
за воч на пра зва лі «наш міс тар Алім пія», 
ды не каль кі пад цяг ну тых лёг ка ат ле таў.

Ды рэк тар ад на го з вя ду чых ма-
дэль ных агенц тваў Сяр гей На гор ны 
ацэнь ваў ін шыя па ра мет ры: по стаць, 
па ход ку, умен не ся бе па даць, куль-
ту ру маў лен ня. І ад зна чаў, што на ват 
пра фе сій ныя ма дэ лі не заўж ды мо гуць 
усім гэ тым па хва ліц ца.

Тэ ле вя ду чая АНТ Лю цыя Лу шчык, якая 
так са ма ўва хо дзі ла ў жу ры муж чын ска га 
кас тын гу, спра ба ва ла ўба чыць у хлоп-
цах не столь кі знеш насць, коль кі ўнут ра-
ны стры жань і на яў насць пэў най мэ ты ў 
жыц ці. «Як гэ та мож на — у 24-25 га доў не 
ве даць, кім ты хо чаш быць праз 5 га доў?! 
— уго лас здзіў ля ла ся вя ду чая ў пе ра пын-
ках. — Як мож на рвац ца на тэ ле эк ран і не 
пра ца ваць над са бой — ні над знеш нас-
цю, ні над па шы рэн нем кру га гля ду?» Не-
ка то рыя су мня ва лі ся на ват, які дак лад на 
ў іх рост. Та му ме на ві та на пы тан нях ад 
Лю цыі мно гія кан ды да ты не зна хо дзі лі ў 
кі шэ ні дас ціп ных слоў і «сы па лі ся», як ня-
дбай ныя сту дэн ты на се сіі. Кры ху раз ва-
ру шыць хлоп цаў, пры му сіць іх рас крыц ца 
спра ба ва ла спя вач ка Іс куі Аба лян, якая, не 
вы не сшы мар мы тан ня чар го ва га «міс та-
ра», пра вя ла ім пра ві за ва ны май стар-клас 
па са ма прэ зен та цыі.

Ура зіць жу ры ўда ло ся жо дзін ска-
му сту дэн ту з турк мен скі мі ка ра ня мі, які 

ўпэў не на рас ка заў, што за хап ля ец ца 
пост ім прэ сі я ніс та мі, раз бі ра ец ца ў твор-
час ці Ай ва зоў ска га і су час ным кі но. А 
18-га до вы сту дэнт БДУ Анд рэй Пё тух 
аб вяс ціў, што спя ваць і тан ца ваць не 
ўмее, та му ўсю ноч пі саў верш. Вый шла 
цэ лая паэ ма на не каль кіх ар ку шах — аб 
тым, якім у ідэа ле па ві нен быць «Міс тар 
Бе ла русь». Суд дзі, якія спа чат ку слу-
ха лі верш да во лі скеп тыч на, пра нік лі ся 
на столь кі, што да слу ха лі твор да кан-
ца і па апла дзі ра ва лі. «Вы рас па вя лі ў 
ад ным вер шы ўсё тое, што мы ха це лі 
па чуць ад роз ных удзель ні каў у ін тэр-
в'ю», — па тлу ма чы ла жу ры.

...Тыя, хто прай шоў эта пы су моўя 
і ад сеў па фі зіч ных кан ды цы ях, пра-
хо дзі лі ў на ступ ны тур — фо та се сія. 
А па коль кі па зі ра ваць да во дзі ла ся 

па су сед стве з дзяў ча та мі ў ку паль-
ні ках, ма ла дым лю дзям усё ні як не 
ўда ва ла ся за ся ро дзіц ца. «Вы ка гось-
ці пад трым лі ва е це ці вы бі ра е це са бе 
спа да рож ніц?» — па ці ка ві лі ся мы. — «І 
тое, і тое — мо жа, на ад ной сцэ не ста-
яць бу дзем», — ад жар та ва лі ся не каль-
кі пры яце ляў-са слу жыў цаў МНС.

Уся го ж, па на шых пад лі ках, кас тынг 
«Міс тар Бе ла русь» на ве да лі не каль кі 
со цень кан ды да таў. У апош ні дзень, на-
прык лад, ад лік за вяр шаў ся на 200-х ну-
ма рах. Спа дзя ём ся, ад нос на не вя лі кая 
коль касць кам пен су ец ца якас цю, і на фі-
наль ным шоу бу дзе на ка го па гля дзець — 
і не толь кі пад час «па ра да ў плаў ках».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ 

і БЕЛТА

�

І мы там бы ліІ мы там бы лі  ��

ЗРА БІ ЦЕ НАМ ПРЫ ГО ЖА!
Як у Мін ску пра хо дзі лі кас тын гі «Міс Бе ла русь», «Міс тар Бе ла русь» і «Міс іс Бе ла русь»

Не ка то рых кан ды да так 
пра пус ка лі «аван сам», 
з аба вяз ко вай умо вай кры ху 
па ху дзець аль бо пры вес ці 
мыш цы ў то нус. Ін шых, 
на ад ва рот, хва лі лі за тое, 
што здо ле лі за ха ваць вы дат ную 
форму не за леж на 
ад коль кас ці пра жы тых 
у шлю бе га доў.

— Пры ві тан не, мя не за вуць 
На та ша, мне 58  га доў, сы ну  — 
28, — увай шла ў за лу чар го вая 
прэ тэн дэнт ка, і ў нас ледзь ве не 
ад ня ло мо ву.

ДА РЭ ЧЫ
Пер шая пры га жу ня кра і ны, 

пе ра мож ца кон кур су «Міс Бе ла-
русь», тра ды цый на (з 2004 го-
да) атрым лі вае ў якас ці пры зу 
«пе ра ход ную» ка ро ну з бе ла га 
зо ла та з фі я ні та мі і та па за мі. 
Акра мя та го, яна атрым лі вае 
пра ва прад стаў ляць на шу кра і-
ну на між на род ных кон кур сах. 
А вось якія пры зы і сюр пры зы 
ча ка юць пе ра мож цаў кон кур-
саў «Міс тар Бе ла русь» і «Мі сіс 
Бе ла русь», па куль не вя до ма. 
Арг ка мі тэт збя рэц ца ў най блі-
жэй шы час, каб вы ра шыць у 
тым лі ку і гэ тае пы тан не.

ПАД СЛУ ХА НА 
НА КАС ТЫН ГАХ

«Вы жа на ты? — Не. Я сва-
бод ны!»

«Якія ў вас за хап лен ні? — 
Ну... Ад па чы ваць люб лю».

«А што ска жа муж, ка лі 
мност ва муж чын бу дуць гля-
дзець на вас у ку паль ні ку? — 
Ска жа: «Гля дзі це, гэ та — МАЯ 
жон ка!»


