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У Мыт ным са ю зе ўво дзіц-
ца ча со вая ўваз ная пош лі на 
на асоб ныя ві ды га дзін ні каў. У 
ад па вед нас ці з гэ тым ра шэн-
нем яна скла дзе 10 пра цэн-
таў ад мыт на га кош ту, але не 
менш як 4 еў ра за 1 шт.

Фес ты валь ся рэд не вя ко-
вай куль ту ры «Галь шан скі за-
мак-2013» прой дзе ка ля сцен 
ле ген дар на га зам ка ў Ашмян-
скім ра ё не 24 жніў ня.

У ляс ным ма сі ве Верх ня-
дзвін ска га ра ё на за блу ка лі 
двое грыб ні коў. Да ве ча ра 
ад на му з муж чын уда ло ся 
вый сці да лю дзей, по шу-
кі дру го га пра цяг ну лі ся і на 
на ступ ны дзень. Знай сці го-
ра-грыб ні ка атры ма ла ся дзя-
ку ю чы пра фе сі я на ліз му ін-
струк та ра служ бо вых са бак 
ад дзе ла па меж най служ бы 
«Верх ня дзвінск». Муж чы ну, 
які за блу каў, вы яві ла ня мец-
кая аў чар ка Ірак лі.

У гэт ым го дзе 6 тыс. 261 
за меж ны гра ма дзя нін пры-
цяг ну ты на пра цу ў Мінск па 
пра цоў ных да га во рах. Боль-
шасць за меж ні каў, якія пра-
цу юць у Мін ску, — гра ма дзя не 
Кі тая (33% агуль най коль кас-
ці), Уз бе кі ста на, Літ вы, Лат віі, 
Тур цыі. Ка ля 70% за меж ні каў, 
якія пры еха лі на пра цу ў Мінск, 
за ня тыя ў бу даў ні чай сфе ры.
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«Бед ныя iн ша зем цы...»
...У ма ёй су мцы ля жыць дык та фон i пры клад-

ныя ва ры ян ты пы тан няў для афi цы ян таў, а ў ду-
шы — не над та пры ем нае хва ля ван не. А рап там 
яны ўсё зра зу ме юць? Вось i ка нец экс пе ры мен-
ту! З гэ ты мi ад чу ван ня мi я пе ра даю дык та фон i 
лiс ток Дзi не i тлу ма чу «план дзе ян няў». Мы ўва-
хо дзiм ва ўсе ка вяр нi асоб на, ся да ем за роз ныя 
сто лi кi, але з та кой умо вай, каб доб ра ба чыць 
ад на ад ну. Дзi на тры мае ўклю ча ны дык та фон 
у сва ёй су мцы, што б нi зда ры ла ся, iг рае ро лю 
iн ша зем най ту рыст кi да апош ня га. А я дзесь цi 
по бач на зi раю за ўсiм гэ тым i, па маг чы мас цi, 
фа та гра фую. Мая «ка ле га па экс пе ры мен це» 
сва бод на ва ло дае ня мец кай i анг лiй скай мо ва-
мi. Мы вы ра шы лi, што Дзi на бу дзе ту рыст кай 
з Гер ма нii, якая кры ху раз маў ляе па-
анг лiй ску...

Во пыт ным шля хамВо пыт ным шля хам  ��

ВЯ ЧЭ РА НЕ «ПА-НА ША МУ»...
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па спра ба ва ла вы свет лiць, 

як па чу вае ся бе iн ша зем ны госць у бе ла рус кiх ка вяр нях
Праз не каль кi ме ся цаў бе ла рус кую ста лi-
цу на поў няць ту рыс ты з уся го све ту, якiя 
пры едуць на зi раць за гуль ня мi чэм пi я на ту 
све ту па ха кеi — 2014. Толь кi вось, акра мя 
вi до вi шчаў, кож ны ча ла век ра на цi поз на 
ня ўмоль на па чы нае ха цець i «хле ба». У 
Мiн ску ёсць дзе па час та вац ца. Але цi так 
прос та гэ та атры ма ец ца ў iн ша зем ца, якi 
не га во рыць нi на бе ла рус кай, нi на рус кай 

мо вах? Каб вы свет лiць гэ та, мы вы ра шы лi 
пра вес цi не вя лiч кi экс пе ры мент. Да па маг-
чы зга дзi ла ся Дзi на Грыц ке вiч, спе цы я лiст 
па мiж куль тур най ка му нi ка цыi ў сфе ры 
мiж на род на га ту рыз му i пе ра клад чык. Яна 
ў воб ра зе ту рыст кi з Гер ма нii на ве да ла 
не каль кi па пу ляр ных ста лiч ных ка вяр няў 
i па дзя лi ла ся сва i мi ўра жан ня мi ад уба-
ча на га...
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На мес нік на чаль ні ка 
Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр ДУНЬ КО ВІЧ:

«Су му за шко ду, на не се ную 
пры ро дзе, пла ну ец ца па вя лі-
чыць пры клад на ў 3 ра зы. Згод-
на з дзе ю чымі нор мамі, па мер 
на не се на га пры ро дзе ўро ну за 
не за кон ную зда бы чу ла ся скла-
дае Br9,5 млн. На быц цё ў кра ме 
та кой жа коль кас ці мя са абы-
дзец ца бра кань е ру на па ра дак 
да ра жэй, чым апла та так сы. 
Атрым лі ва ец ца, што ця пер 
бра кань ер ства вы гад на. Мы 
пра па на ва лі па вя лі чыць так сы 
на столь кі, каб у бра кань е раў 
ад па ла жа дан не стра ляць».

ЧАСТ КI АДЗI НА ГАЧАСТ КI АДЗI НА ГА
«Як вi даць з пра гра мы з'ез да, пер шая лi та-

ра тур ная мо ва сла вян — ста ра сла вян ская, у 
асно ву якой па кла дзе на мо ва на шых да лё кiх 
прод каў — дры га вi чоў-дру га вi таў, да гэ та га 
ча су пры цяг вае ўва гу да след чы каў уся го све-
ту. Мес ца i ро ля сла вян скiх моў i лi та ра тур у 
мi ну лым i су час ным све це цi ка вiць не толь кi 
ву чо ных сла вян скiх кра iн, але i шы ро кую на-
ву ко вую гра мад скасць ад Япо нii да Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кi. 

Нам асаб лi ва пры ем на ад зна чыць, што бе-
ла рус кая праб ле ма ты ка тра ды цый на зай мае 
знач нае мес ца ў тэ ма ты цы мiж на род ных з'ез даў 
сла вiс таў, — ад зна чыў у сва iм вы ступ лен нi пра-
фе сар Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ як бе ла рус кi 

да след чык. I як стар шы ня Мiж на род на га ка мi тэ-
та сла вiс таў пад крэс лiў, што на огул пра вя дзен не 
Мiж на род на га з'ез да сла вiс таў у Бе ла ру сi вар та 
раз гля даць як «пры знан не пэў ных пос пе хаў сла-
вiс ты кi ў на шай кра i не», якая за свед чы ла пра 
ся бе яшчэ з ча соў вы дат на га да след чы ка Яў хi ма 
Кар ска га. Факт пра вя дзен ня ХV Мiж на род на га 
з'ез да сла вiс таў знач ны для кра i ны: па дзея мо жа 
даць но вы сты мул як для раз вiц ця i па шы рэн ня 
сла вiс тыч ных да сле да ван няў у на шай кра i не, так 
i для пры цяг нен ня ўва гi бе ла рус ка га гра мад ства 
да праб лем на цы я наль на-куль тур на га жыц ця 
дзяр жа вы ў ХХI ста год дзi.

— На ру бя жы ста год дзяў мы су тык ну лi ся 
з фе но ме нам iс тот на га па шы рэн ня сла вян-

скай пра сто ры. З ад на го бо ку, iн тэн сiў на па-
шы ра ец ца сла вян ская пры сут насць у не сла-
вян скiх кра i нах, што ста вiць на па ра дак дня 
вы ву чэн не шля хоў уклю чэн ня сла вян скiх моў, 
куль тур i лi та ра тур у не сла вян скае куль тур нае 
ася род дзе i iх за ха ван ня i раз вiц ця ў гэ тым 
ася род дзi, — ска заў Аляк сандр Лу ка ша нец. 
— З дру го га бо ку, вi да воч ным фак там ста ла на 
ру бя жы ста год дзяў так зва нае ўнут ры сла вян-
скае па шы рэн не. Гэ та звя за на са з'яў лен нем на 
кар це Еў ро пы но вых сла вян скiх дзяр жаў, што 
не па збеж на пры вя ло да фар мi ра ван ня но вых 
сла вян скiх лi та ра тур ных моў, но вых сла вян-
скiх лi та ра тур i куль тур най ды фе рэн-
цы я цыi...

Гэ та бы ло па доб на на су-
стрэ чу ста рых зна ё мых. Яны 
i са праў ды адзiн ад на го доб-
ра ве да юць — лю дзi зай ма-
юц ца ад ной спра вай, ад ной 
вя лi кай тэ май, якая ста ла 
га лоў най у iх пра цы. Яны 
да сле ду юць сла вян скую 
куль ту ру. Куль ту ры роз ных 
сла вян скiх кра iн. Та му ка ля 
кан цэрт най за лы «Мiнск» 
яшчэ да па чат ку з'ез да гу-
ча лi цёп лыя — i та кiя зра зу-
ме лыя — вi тан нi на роз ных 
мо вах. I па-бе ла рус ку. Што 
пры ем на, што бе ла рус кая 
мо ва гу ча ла i з вус наў за-
меж ных на ву коў цаў. I по-
тым, ужо ў за ле, яна ста ла 
да мi на ваць. На ёй га ва ры лi 
ака дэ мi кi i мi нiст ры — аду-
ка цыi Ула дзi мiр Мас ке вiч i 
куль ту ры Ба рыс Свят лоў. 
Яна гу ча ла з вус наў мiт ра-
па лi та Мiн ска-Ма гi лёў ска га 
ар хi епiс ка па Та дэ ву ша Кан-
дру се вi ча, якi пры вi таў з'езд 
ад iмя кас цё ла. Яна гу ча ла 
ў вi таль ным сло ве Мiт ра-
па лi та Мiнск ага i Слуц ка га, 
Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе 
Бе ла ру сi Фi ла рэ та. Вя до ма, 
уз га да лi свят ка ван не ў го нар 
хры шчэн ня Ру сi. Ус пом нi лi 
пра ства рэн не сла вян скай 
пiсь мен нас цi бра та мi Кi ры-
лам i Мя фо дзi ем. Ды пры га-
да лi тра ды цыi бе ла рус ка га 
пiсь мен ства...

У ка бі не це стар шы ні праў лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Ад па-
чы нак у вёс цы» Ва ле рыі КЛІ ЦУ НО ВАЙ у во чы кі нуў ся парт рэт 
Яў ге на Бу дзі на са, які за сна ваў му зей ста ра даў ніх ра мёст ваў 
у Ду дут ках. Пас ля смер ці му жа Ва ле рыя рас паў сю дзі ла ідэю 
«Ду ду так» на ўсю кра і ну. Сён ня ме на ві та з проз ві шчам гэ тай не-
за леж най, ра шу чай, ам бі цый най жан чы ны звя за на на ра джэн не 
сель ска га ту рыз му ў Бе ла ру сі.

Пра млын, ру жо выя аку ля ры і зя лё на га пеў ні ка
Скла да на бы ло на ват уя віць, што я, ка рэн ная га ра джан ка, не ка лі бу ду 

зай мац ца ад ра джэн нем вёс кі. Але на ра дзі ла ся дзі ця, і Бу дзі нас на быў дом 
у Ду дут ках. Спа чат ку мы з дзі цем пе ра яз джа лі ту ды вы ключ на на ле та. 
Пас ля та го, як муж ства рыў па лі гра фіч ную фір му, атры маў 200 гек та раў 
зям лі і па чаў бу да ваць «Ду дут кі», са ма не за ўва жы ла, як ста ла пра во дзіць 
у вёс цы 6 ме ся цаў у го дзе. Гэ та ця пер я ўспры маю го рад вы ключ на як 
мес ца для пра цы. Са праўд нае жыц цё для мя не па чы на ец ца за ме жа мі 
го ра да. Боль шасць лю дзей з уз рос там так са ма да гэ та га пры хо дзіць.

Парт рэт гэ ты (па каз вае на сця ну) Бу дзі на су па да рыў сам Ула дзі мір 
Сталь ма шо нак. На ма ля ваў му жа мас так на фо не млы на ў Ду дут ках 
не вы пад ко ва. Бо ідэя зра біць гэ ты му зей на ле жыць ме на ві та Бу дзі-
на су. Я, ужо бу ду чы за му жам, уцяг ну ла ся ў спра ву. Пі са ла эк скур сіі, 
пры ваб лі ва ла ту рыс таў... Мы «рас кру ці лі» гэ ты ўні каль ны аб' ект. Але 
пас ля да вя ло ся ад яго па зба віц ца, мож на ска заць, не па сва ёй во лі. 
У «Ду ду так» ця пер но вы гас па дар. Ён, ні чо га не ма гу ска заць, раз ві-
вае му зей, до сыць шмат уклад вае ў інф ра струк ту ру, уво дзіць но выя 
аб' ек ты. Я шчы ра ра ду ю ся, што дзе ці шча Бу дзі на са жы ве і 
ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю. 3

Дэ валь ва цыя 
дып ло ма

Ха це ла ся б на га даць, што пас-
ля ад ме ны ў 2008 го дзе ніж ня га 
па ро гу для прэ тэн дэн таў на сту-
дэнц кі бі лет мно гія хва ля ва лі ся: 
а ці не зда рыц ца так, што на сту-
дэнц кую лаў ку змо гуць тра піць 
ула даль ні кі са мых ніз кіх ба лаў, бо 
тэ а рэ тыч на прэ тэн да ваць на зван-
не сту дэн та маг лі ўсе ах вот ныя, 
якія на бра лі на ЦТ 1 бал і больш. 
І ці не ста не вы шэй шая аду ка цыя 
да ступ най усім ах вот ным, асаб-
лі ва тым, у ка го ёсць срод кі, каб 
аплач ваць сваё на ву чан не? І хоць 
у гэ та ка лісь ці ма ла ве ры ла ся, тым 
не менш тэ о рыя пе ра ўтва ры ла ся 
ў прак ты ку. Пры на яў нас ці сва-
бод ных мес цаў пры ём ныя ка мі сіі 
не ме лі пра ва ад мо віць абі ту ры-
ен там у за лі чэн ні, та му ў спі сах 
за лі ча ных ста лі зна хо дзіць ся бе 
ў тым лі ку і вы пуск ні кі, якія ме лі 
ў школь ных атэс та тах «двой кі» 
па дзе ся ці баль най шка ле, і на ват 
ула даль ні кі ад на го ба ла 
ў сер ты фі ка тах.

По глядПо гляд  ��

БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ 
НІЖ НЯЙ ПЛАН ЦЫ НА ЦТ?

Аляк сандр — вы пуск нік шко лы ўзо ру 2013 го да. Бу ду чую пра фе сію, як і 
мно гія яго сяб ры, стаў вы бі раць блі жэй да за кан чэн ня адзі нац ца та га кла са. 
Але больш пра віль на бу дзе ска заць, што пра фе сій ную бу ду чы ню хло пец 
вы зна чаў не са ма стой на, а за яго гэ та зра бі лі баць кі. Па коль кі баць ка Аляк-
санд ра яшчэ ў са вец кія ча сы ву чыў ся ў ра дыё тэх ніч ным ін сты ту це (ця пе-
раш нім БДУ ІР), то на ся мей ным са ве це бы ло вы ра ша на, што і сын так са ма 
пой дзе па той жа сцеж цы — атрым лі ваць вы шэй шую тэх ніч ную аду ка цыю. 
Тым больш што сам хло пец ні я кіх сва іх пра фе сій ных пры хіль нас цяў так і 
не агу чыў. БДУ ІР, БНТУ ці яшчэ ней кая ВНУ — для яго прын цы по вай роз-
ні цы не іс на ва ла. Маў ляў, ку ды баць кі ска жуць, ту ды і пай ду. Праў да, як 
вы свет лі ла ся кры ху паз ней, для та го, каб стаць сту дэн там БДУ ІР, трэ ба 
мець у сер ты фі ка тах цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня не прос та вы со кія, а 
вель мі вы со кія ба лы. Ад ным сло вам, па ме ры аб на ро да ван ня ар га ні за та ра-
мі ЦТ вы ні каў абі ту ры ен таў на дзея зга са ла лі та раль на на ва чах. Па рус кай 
мо ве і ма тэ ма ты цы ба лы бы лі хоць і не вы со кія, але на плат нае на ву чан не 
яшчэ мож на бы ло спа дзя вац ца. А ка лі ста лі вя до мыя вы ні кі ЦТ па фі зі цы, 
вы свет лі ла ся, што Аляк сандр тра піў у тыя са мыя 37% удзель ні каў, якія 
не пе ра адо ле лі мі ні маль ную план ку. Та кім чы нам, пра вы шэй шую аду ка-
цыю мож на бы ло за быц ца. У якас ці «за па сно га аэ ра дро ма» раз гля даў ся 
Вы шэй шы ра дыё тэх ніч ны ка ледж, ку ды не трэ ба бы ло пра да стаў ляць 
сер ты фі кат па фі зі цы. Але і там ча ка ла рас ча ра ван не: ба лы Аляк санд ра 
не да зво лі лі яму прай сці на ват на плат нае на ву чан не. Між ін шым, ка лі б 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі не па вы сі ла ў гэ тым го дзе мі ні маль ны па рог на ЦТ, 
мож на не су мня вац ца, што ў якой-не будзь ВНУ аба вяз ко ва б знай шла ся 
спе цы яль насць, ку ды хло пец прай шоў бы на ват са сва і мі ба ла мі. А са мае 
па ка заль нае ў гэ тай гіс то рыі тое, што ні я кіх ін шых ва ры ян таў, акра мя 
атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі, у сям'і на ват не раз гля да ла ся. І рап там 
(якая не спа дзя ван ка!) двай ны ўдар або двай ны «пра лёт» — спа чат ку мі ма 
ўні вер сі тэ та, а за тым — і мі ма ка ле джа. 2

4

У ЛАТ ВII АНАН СА ВА ЛI СТВА РЭН НЕ 
ЦЫ ГАН СКIХ ПА СЁЛ КАЎ

Цы ган скiя па сёл кi мо гуць з'я вiц ца ў Лат вii ўжо ў 2016 го дзе. Пра гэ та ў эфi ры «Лат-
вiй ска га Ра дыё-4» за явiў вяр хоў ны ка мi сар мiж на род на га са ю за цы га ноў Нор мунд 
Ру дзе вiч. Ён пе ра ка на ны, што гэ тая iдэя да па мо жа за ха ваць цы ган скую су поль насць, 
мо ву i куль ту ру.

Жы ха ры та кiх па се лi шчаў, па сло вах Ру дзе вi ча, маг лi б зай мац ца прад пры маль нiц-
кай дзей нас цю — на прык лад, зда бы чай тор фу i са пра пе лю або глы бо кай за ма роз кай 
пра дук таў хар ча ван ня. Пры гэ тым яны па вiн ны бу дуць пры трым лi вац ца цы ган скiх за-
ко наў i пад па рад коў вац ца ра дзе ста рэй шын. Рэа лi за ваць пра ект пла ну ец ца на гро шы 
еў ра пей скiх фон даў. Па вод ле iн фар ма цыi Ру дзе вi ча, уся го на тэ ры то рыi Лат вii мо жа 
быць ство ра на тры-ча ты ры цы ган скiя па сёл кi. З 2007 па 2012 га ды Еў ра са юз вы дзе-
лiў на пра гра мы па па мян шэн нi са цы яль най ад чу жа нас цi цы га ноў у Лат вii ка ля ад на го 
мiль ё на ла таў (1,4 мiль ё на еў ра).

ТУФ ЛI НА АБ ЦА СЕ МОЦНА ШКО ДЗЯЦЬ НА ГАМ
Вя до ма, што абу так на вы со кiм аб ца се не га тыў на ўплы вае на зда роўе жа но чых 

ног. Па сло вах хi рур га-ар та пе да з Ка ра леў ска га на цы я наль на га ар та пе дыч на га 
шпi та ля ў Стэн ма ры Эн дзi Голд бер га, у та кiм абут ку ўся ва га це ла пе ра но сiц ца на 
паль цы ног. Гэ та па гра жае раз вiц цём арт ры ту, утва рэн нем гу зоў на паль цах i ад хi лен-
нем, вя до мым як кiп цю рыс тыя паль цы, пi ша News Track India. Голд берг вы ка рыс таў 
спе цы яль ны ска нар, каб зра зу мець рэ аль ную сту пень па шко джан няў, вы клi ка ных 
на шэн нем абут ку на аб ца се. Ака за ла ся, па шко джан нi знач на скла да ней i ця жэй, чым 
мер ка ва ла ся ра ней. Та кiм чы нам, пры на яў нас цi вы со ка га аб ца са паль цы здуш ва-
юц ца ў туф лях. 

Сту пень па шко джан няў на пра мую за ле жыць ад та го, на-
коль кi вуз кi на сок на абут ку. Голд берг пад крэс лi вае: абу так 

на аб ца се мож на на сiць на 
пра ця гу 1-2 га дзiн. Але ка-
лi жан чы на но сiць яго на 
пра ця гу вась мi га дзiн на га 
пра цоў на га дня (i гэ та пра-
цяг ва ец ца шмат га доў), то 
яе ад на знач на ча ка юць 
праб ле мы.

АД ААН ЗА ПА ТРА БА ВА ЛI 
ПРА ВЕ РЫЦЬ IН ФАР МА ЦЫЮ 
АБ ХI МIЧ НАЙ АТА ЦЫ Ў СI РЫI

Ге не раль ны сак-
ра тар Лi гi араб скiх 
дзяр жаў На бiль аль-
Ара бi за па тра ба ваў 
ад iн спек та раў ААН 
па хi мiч най зброi, 
якiя пра цу юць у 
Сi рыi, не ад клад на 
пра ве рыць па ве дам лен нi аб ма сi ра ва най хi мiч-
най ата цы ў пры га ра дах Да мас ка, па ве дам ляе 
Agence France-Presse. На дум ку аль-Ара бi, iн-
спек та ры па вiн ны тэр мi но ва ад пра вiц ца ў ра ён 
Ус ход няя Гу та, дзе, па па ве дам лен нях вi да воч-
цаў, не менш за 650 ча ла век бы лi за бi ты ней кiм 
нер во ва-па ра лi тыч ным га зам.

Лi да ры сi рый скай апа зi цыi, якая дзей нi чае 
за ме жа мi кра i ны, за па тра ба ва лi тэр мi но ва га 
склi кан ня Са ве та бяс пе кi ААН для аб мер ка-
ван ня сi ту а цыi, якая скла ла ся. На ама тар скiх 
вi дэа кад рах, пра дэ ман стра ва ных у пра мым 
эфi ры тэ ле ка на ла «Аль-Джа зi ра», бы лi па ка-
за ны сот нi мёрт вых лю дзей, ся род якiх бы ло 
мност ва дзя цей i жан чын, без бач ных па шко-
джан няў на це ле. На за пi сах з мяс цо вых баль-
нiц па ка за лi лю дзей з пе най ля ро та, якiя б'юц ца 
ў кан вуль сi ях i за ды ха юц ца. Ся род гэ тых па-
цы ен таў так са ма шмат дзя цей. Сi рый скi ўрад 
аб верг звест кi аб вы ка ры стан нi хi мiч най зброi ў 
пры га ра дах Да мас ка. Дзяр жаў нае тэ ле ба чан не 
на зва ла рас паў сюдж ван не гэ тай iн фар ма цыi 
пра ва ка цы яй.

«Бе ла русь — гэ та са мая 
пры стой ная кра і на з усіх 
кра ін бы ло га СССР», 
піша поль ская га зе та «Puls 
Bіznesu». Аў та ры тэт нае 
эка на міч нае вы дан не 
сцвяр джае, што ка руп цыя 
і ад ста ласць на на шай 
ра дзі ме — гэ та міф. 

«СЯБ РЫ КА ЗА ЛІ: 
«ЛЕ РА, ЗНІ МІ РУ ЖО ВЫЯ АКУ ЛЯ РЫ!»

Каб стаць удзельнікамі 
першынства Еўропы 
па баскетболе, беларускай 
камандзе трэба двойчы 
перамагчы зборную Эстоніі. 
Што цікава, дапамагаць
у дуэлі з прыбалтамі 
нашым хлопцам 
будзе… эстонец!

Хто адмовіцца займацца 
любімай справай 
і пры гэтым працаваць 
у зручны для сябе час? 
Як гэта зрабіць правільна? 
Аказваецца, зрабіцца 
рамеснікам 
можна ўсяго 
за дзень-два.
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