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Пачатак на 1-й стар.)

Ан тон вы лу чыў ся ся-

род ін шых яшчэ ў кон кур-

се прэ зен та цый «Бу дзем 

зна ё мыя». Ары гі наль ны і 

крэ а тыў ны, ён вы ра шыў 

ус клад ніць са бе за да чу: ка-

заць сло вы толь кі на лі та ру 

«П». Па ча ла ся яго бія гра фія 

з «пер шай па ла ты» рад до-

ма, дзе аку шэр ка пра мо ві ла: 

«Па па ша, принимайте, па-

рень, по здрав ляю». А скон-

чы ла ся ця пе раш нім ча сам — 

сту дэнц твам: «Проучившись 

пять, прек рас но понимаю: 

про шёл правильный путь. 

Педиатр!»

Дзе ля кон кур су Ан тон на-

ву чыў ся... пі саць вер шы. На 

эта пе пра моў ніц ка га май-

стэр ства «#Упрафесіі» хло-

пец уя віў ся бе ва ен ным ура-

чом, які рас каз вае сал да там, 

у чым сут насць яго пры зван-

ня. Адзін з рад коў пра гу чаў 

як жыц цё вае крэ да: «Я звы-

чай ны ўрач і да па ма гаю лю-

дзям не та му, што па ві нен. А 

та му, што я ма гу».

На ін тэ ле кту аль ным эта пе 

сту дэнт так са ма не раз гу біў-

ся. На пы тан не ад 

спе цы яль ных гас-

цей «Ка лі б у ця бе 

бы ла маг чы масць 

па леп шыць свет, 

па зба віў шы толь кі 

ад ад ной рэ чы, што 

гэ та бы ло б?» сур'-

ёз насць спа лу чыў з 

гу ма рам: «Ка лі не 

лі чыць рус кі рэп... 

Фа на бэ рыю. Лі чу, 

што гэ тая за га на 

псуе ад но сі ны па-

між людзь мі».

Да рэ чы, без жар таў Ан тон 

не мо жа: ледзь не кож ная 

фра за — вя сё лая і жы вая — 

пры му ша ла за лу смя яц-

 ца. Ён мяр куе, што гуль ня ў 

КВЗ за ўні вер сі тэт да па ма-

гае вы ка рыс тоў ваць па чуц цё 

гу ма ру не толь кі ў жыц ці, але 

і ў твор чых ну ма рах. «Яшчэ 

ста ра жыт ныя муд ра цы лі чы-

лі, што без смеш на га нель га 

спа сціг нуць сур' ёз нае. Ан-

тон. Э, пра бач це, Пла тон», — 

жар та ваў хло пец.

...На пра моў ніц кім і ін тэ-

ле кту аль ным за дан нях ад-

мет най бы ла і Але ся Га таль-

ская, так са ма ме дык, але з 

уні вер сі тэ та-кан ку рэн та — 

го мель ска га. На «вы дат на» 

рас ка заў шы пра знач насць 

сва ёй пра фе сіі і трап на ад-

ка заў шы на пы тан не, тым 

са мым пры цяг ну ла ўва гу 

дзя жур на га ўра ча хут кай 

да па мо гі, які пры сут ні чаў 

на ме ра пры ем стве. Той па-

дзя ка ваў за важ ныя сло вы 

і з го на рам ад зна чыў, што 

зме на рас це год ная.

Жу ры кон кур су не шка-

да ва ла ні ко га. Як за ўва жыў 

адзін з яго чле наў, вя до мы 

тэ ле вя ду чы Яў ген Пер лін, 

«жыц цё не ро біць скі дак, і я 

не бу ду». Да рэ чы, ён і ста віў 

кан кур сан там са мыя ніз кія 

ад зна кі. Але ну мар Ан то на 

на апош нім, твор чым за дан-

ні «Мая ма лая ра дзі ма» ска-

рыў і Пер лі на. Інакш ад куль 

ся рэд ні бал 10,0?

— Не тан цую, як Цыс ка-

ры дзэ, і Са ла ду хам мне не 

стаць, — па чаў 

в ы  с т у п  л е н  н е 

хло пец. — Але 

ма лую ра дзі му 

я так прад стаў-

лю, што кож ны 

за хо ча там па-

бы ваць! Сло вы 

— смар гон скія, 

му зы ка — італь-

ян ская.

Пад вя до мую, 

але пе ра роб ле-

ную на свой лад 

пес ню Fеlісіtа 

Ан тон у звык-

лай ужо жар таў-

лі вай ма не ры 

да каз ваў, што 

Смар гонь азна-

чае шчас це («фе лі чы та»).

Да рэ чы, апош ні кон курс 

і стаў вы ра шаль ным у вы-

зна чэн ні пе ра мож цы, бо на 

пра ця гу ўся го ве ча ра кан-

кур сан ты іш лі па ба лах да-

во лі шчыль на. Усе ну ма ры — 

не ве ра год на яр кія, га ра чыя, 

як са мо вір лі вае сту дэнц кае 

жыц цё.

Дру гое мес ца за няў перс-

пек тыў ны тан цор з Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-

та куль ту ры і мас тац тваў Ігар 

Гел дзін скі, які запомніўся 

мно гім гле да чам як энер гіч-

ны і ха рыз ма тыч ны ма ла ды 

ча ла век. За мкну ла трой ку 

Ма рыя Са ўчан ка, ак тыў ная, 

але ў той жа час за ся ро джа-

ная, спа кой ная і раз важ лі вая 

трэ ця курс ні ца По лац ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. 

Яна ўра зі ла сва ім муль ты-

ме дый ным прад стаў лен нем, 

а так са ма вы ка нан нем пе-

ра роб ле най на бе ла рус кую 

мо ву па пу ляр най пес ні Ці мы 

Бе ла рус кіх «Мок рыя кро сы». 

Зда ец ца, за Ма шу гуч ней 

за ўсіх хва рэ ла гру па пад-

трым кі: у ба лель шчыц кім 

ар се на ле быў мі ні-ру пар, 

а так са ма бяс кон цы на бор 

кры ча лак.

Сту дэн ты пра вя лі цэ лыя 

ча ты ры дні ра зам: на вед ва лі 

май стар-кла сы, ме ра пры ем-

ствы, эк скур сіі. Ня гле дзя чы 

на не ве ра год ную стом ле-

насць, у іх па мя ці за ста лі ся 

не за быў ныя ўра жан ні, шчы-

рыя эмо цыі, ра дасць но вых 

зна ём стваў...

Кон курс «Сту дэнт го да» 

пра во дзіц ца БРСМ ужо во-

сем га доў. Ад нак 2018-ы — 

ад мет ны. Як рас ка заў пер-

шы сак ра тар ЦК Са ю за мо-

ла дзі Дзміт рый ВА РА НЮК, 

сё лет нія фі на ліс ты бу дуць 

прад стаў ляць Бе ла русь на 

між на род ным фо ру ме «Сту-

дэнц кая вяс на — 2019» кра ін 

Шан хай скай ар га ні за цыі су-

пра цоў ніц тва.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Па эт, пе ды ятр, «Пла тон»

Сён ня юныя ар тыс ты з 20 кра ін лі та раль на цэ лы дзень 

пра вя дуць у спар тыў на-за баў ляль ным комп лек се 

«Мінск-Арэ на», дзе ад бу дуц ца агуль ныя рэ пе ты цыі і ге не-

раль ны пра гон, на які, да рэ чы, па шмат лі кіх прось бах ар-

га ні за та ры вы пус ці лі да дат ко выя бі ле ты на танц пля цоў ку. 

А заўт ра кон курс фі ні шуе — яр кім і ві до вішч ным га ла-кан-

цэр там, у якім на цы я наль ныя жу ры і тэ ле гле да чы вы бе руць 

свай го пе ра мож цу.

На пя рэ дад ні ж за меж ныя дэ ле га цыі змаг лі блі жэй па зна-

ё міц ца з на цы я наль най бе ла рус кай куль ту рай і тра ды цы я-

мі — у Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы для 

іх пад рых та ва лі ад мыс ло вую ін тэр ак тыў ную пра гра му на 

анг лій скай мо ве. У пры ват нас ці, та кі куль тур ны пра ме над 

зра бі лі прад стаў ні кі Уэль са, Укра і ны, Аў стра ліі і Ір лан дыі.

Па куль гос ці пра хо дзяць у пер шую за лу, за гад чык ад дзе-

ла куль тур на-аду ка цый най ра бо ты лі та ра тур на га му зея 

Ян кі Ку па лы Воль га ПА РХІ МО ВІЧ, якая рас пра цоў ва ла для 

іх спе цы яль ную пра гра му, тлу ма чыць: «Мы сы хо дзі лі з та го, 

што трэ ба прад ста віць на шу куль ту ру і рас ка заць, хто та кі 

Ян ка Ку па ла, але зра біць гэ та за да во лі ка рот кі час і та кім 

чы нам, каб бы ло ці ка ва, не сум на, аба вяз ко ва ін тэр ак тыў на 

і зра зу ме ла для за меж ні каў, якія, маг чы ма, на огул ні чо га не 

ве да юць пра на шу кра і ну. І ка неш не, па тра ды цы ях гас цін-

нас ці не абы хо дзіц ца без па час тун каў: у сце нах му зея мы не 

ме лі маг чы мас ці пра вес ці ней кі ку лі нар ны ўрок, ска жам, па 

пры га та ван ні дра ні каў, та му вы ра шы лі па да рыць кож на му 

на вед валь ні ку на па мяць са лод кі гас ці нец — пер нік з вы-

явай ку паль ска га ко ла і агню, які так да рэ чы пе ра клі ка ец ца 

з дэ ві зам «Еў ра ба чан ня» — «За паль вай!». Але ж ла сун кі 

з'я дуць, і на ўспа мін ні чо га не за ста нец ца, та му ў да да так 

мы пад рых та ва лі пры го жы на бор пад ста вак пад ку бач кі, які 

атры маў наз ву «Ад сэр ца»: на вок лад цы — парт рэт на ша га 

паэ та, а на са міх пад стаў ках — эле мен ты на цы я наль на га 

ар на мен ту, якія аба зна ча юць рэ чы, важ ныя ў жыц ці кож на га 

ча ла ве ка: шчас це, ка хан не і гэ так да лей, так са ма з пе ра-

кла дам на анг лій скую».

За меж ным на вед валь ні кам па ка за лі не вя лі кі, але змяс-

тоў ны 3D-ро лік пра тое, як свят ку ец ца Ку пал ле, на ву чы лі 

тан ца ваць ся рэд ня веч ны та нец «Ма ра зу ля». Як нам па да ло-

ся, з асаб лі вым ім пэ там і па чуц цём яго вы тан цоў ва лі ір ланд-

цы — Тэй лар Хайнс з баць кам, ма лод шым бра там і сяст рой, 

а так са ма ба бу ляй, якім ві да воч на спа да ба лі ся за вад ныя 

рыт мы вя до ма га бе ла рус ка га гур та «Ста ры Оль са».

Ад вя сё ла га да сур' ёз на га: вя лі кае ўра жан не на кан кур-

сан таў зра бі ла зна ём ства з са мім Ян кам Ку па лам — праз 

экс па зі цыю ра бо ча га ка бі не та і аў ды я за піс, на якім гу чаць 

вер шы паэ та ў вы ка нан ні аў та ра.

— А ця пер да вай це ўсе ра зам раз ву чым бе ла рус кую на род-

ную пес ню, — за пра сі ла гас цей на ім пра ві за ва ныя «вя чор кі» 

эк скур са вод Воль га, — не хва люй це ся, мы пад рых та ва лі ся, каб 

спя ваць яе змаг лі ўсе — і раз да ла ар ку шы з на дру ка ва ны мі ў 

анг лій скай транс крып цыі рад ка мі. «Тая ку ра-шча бя-ту ра па са-

доч ку хо-одзіць», — ста ран на вы во дзі лі аў стра лій цы, а сле дам 

за імі ра га та лі ір ланд цы, паў та ра ю чы «Тая гу ся, сю ся-сю ся». 

На пры кан цы, не ўтры маў шы ся, не ка то рыя пра сі лі да зво лу 

«спі саць сло вы» на смарт фон і жар та ва лі: «Ця пер мы ве да ем, 

якую пес ню вы ка на ем на на ступ ным «Еў ра ба чан ні!».

Спа да ба лі ся ўсім без вы клю чэн ня і гуль ня-та нец «Явар», і 

май стар-клас па вы ра бе са ла мя най ляль кі-абя рэ га — змай-

стра ваў шы кож ны свой та ліс ман, за меж ні кі з го на рам дэ-

ман стра валі яго ас тат нім і пе ра пыт ва лі: «Праў да, праў да 

пры но сіць уда чу? — Ну, не ве да ем, як на конт пе ра мо гі на 

«Еў ра ба чан ні», — ад каз ва лі су пра цоў ні кі му зея, — але па 

жыц ці шан ца ван не дак лад на пры цяг вае!»

— Пос пех лю бой дзеі за ле жыць ад та го, на коль кі ў яе 

ўцяг ну тыя гле да чы. Та му ў ад ну з эк скур сій, ка лі прый шлі 

толь кі да рос лыя ўдзель ні кі за меж ных дэ ле га цый, мы кры ху

спа ло ха лі ся: усё ж раз ліч ва лі на пад лет каў, — рас каз вае 

кан суль тант му зея Воль га МІ РОН ЧЫК. — Ад нак яны на-

столь кі жы ва і на ту раль на рэ ага ва лі на пра па на ва ныя пес ні і 

тан цы — аў стра лій цы на огул зра бі лі з гэ та га асоб нае шоу, якое 

зды ма лі на ка ме ры. А дзе цям, на ту раль на, спа да ба ла ся ўлас на-

руч на май стра ваць ляль кі і атрым лі ваць са лод кія гас цін цы.

...Раз віт ва ю чы ся з су пра цоў ні ка мі му зея, за меж ныя гос-

ці ве да лі ўжо на не каль кі бе ла рус кіх слоў больш і з за да-

валь нен нем пра маў ля лі мі ла гуч нае «дзя куй», «ка лі лас ка» 

і «бы вай це». А яшчэ, зда ец ца, прый шлі да вы сно вы, што 

пе ра мо га — да лё ка не га лоў ная рэч у дзі ця чым «Еў ра ба-

чан ні», ка лі на ім з'яў ля ец ца столь кі но вых сяб роў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

За кад рамЗа кад рам

«ТАЯ КУ РА-ШЧА БЯ ТУ РА 
ПА СА ДОЧ КУ ХО ДЗІЦЬ...»
Удзель ні кі і дэ ле га цыі дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2018» 
па зна ё мі лі ся з бе ла рус кі мі тра ды цы я мі і зра бі лі ляль кі-абя рэ гі

Ігар ГЕЛ ДЗІН СКІ.

Ма рыя СА ЎЧАН КА.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»

Лот № 1. Здание общежития, инв. № 500/C-15837. Г. п. – 1960. Площадь – 
710 кв. м. Этажность – 2, подвал. Адрес: г. Минск, ул. Гикало, д. 22А. 

Начальная цена – 2 000 000,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток – 100 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: земельный участок площадью 0,3944 га с кадастровым 
номером 500000000008001937. Целевое назначение земельного участка: 
Эксплуатация и обслуживание здания общежития № 3. Право постоянного 
пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: обеспечение 
доступа для производства ремонтно-восстановительных работ эксплуати-
рующим организациям-владельцам инженерных коммуникаций, площадь 
0,3944 га. Переход права осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 
должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-
писании договора купли-продажи. 

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 1 % от цены продажи Лота № 1 в те-
чение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.12.2018 в 10.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», 220013, 
г. Минск, ул. Петруся Бровки, д. 8, комн. 201, тел. 8 (017) 280-87-01. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот№1), принадлежащего ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания хол-
динга», проводимом 26.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений –
21.12.2018 в 11.00. Все желающие могут предварительно ознакомиться с 
Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта – Васильев Андрей Алек-
сеевич, тел. 8 (029) 657-16-66

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by


