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Чац вё ра сту дэн таў брэсц кай ВНУ 
атру ці лі ся ку рыль ны мі су ме ся мі. 
У бес пры том ным ста не іх да ста-
ві лі ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен-
не Брэсц кай га рад ской баль ні цы 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі. У 
Грод не 16-га до вая школь ні ца збы-
ва ла асаб лі ва не бяс печ ныя псі ха-
троп ныя рэ чы вы. На піў шы ся пі ва, 
дзве 16-га до выя дзяў чы ны ўчы ні-
лі бой ку і аб ра ба ва лі не зна ём ку. 
Ад на з дэ ба шы рак зна хо дзіц ца 
на ўлі ку ва ўра ча-нар ко ла га... На 
жаль, апош нім ча сам на ву чэн-
ская мо ладзь усё час цей трап ляе 
ў кры мі наль ную хро ні ку.

— Коль касць зла чын стваў, здзейс не-
ных з удзе лам не паў на лет ніх, за 8 ме ся цаў 
гэ та га го да па вя лі чы ла ся на 5% у па раў на-
нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га. Рост 
пад лет ка вай зла чын нас ці ад зна ча ец ца ў 
Мін скай, Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях. 
Перш за ўсё гэ та звя за на з па ве лі чэн нем 
— амаль у пяць ра зоў — коль кас ці пад лет-
ка вых зла чын стваў у сфе ры не за кон на га 
аба ра чэн ня нар ка тыч ных срод каў, а так-
са ма з ал ка га лі за цы яй мо ла дзі, — тлу-
ма чыць на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі 
ра бо ты ін спек цый па спра вах не паў на-
лет ніх га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра-
ва па рад ку і пра фі лак ты кі МУС Ві таль 
ЯН ЧЫН. — Тэн дэн цыя аб умоў ле на рас-
паў сю джа нас цю ў ма ла дзёж ным ася род ку 
псі ха ак тыў ных рэ чы ваў (ана ла гаў нар ка-
тыч ных срод каў), якія змя шча юц ца ў ку-
рыль ных су ме сях і «мар ках».

Каб вы свет ліць 
асноў ныя пры чы ны 
ўцяг ван ня пад лет каў 
у спа жы ван не нар-
ка тыч ных срод каў, 
упраў лен не ўнут ра-
ных спраў Го мель скай 
воб лас ці ра зам з аб-
лас ным упраў лен нем 
аду ка цыі пра вя ло 
ана нім нае ан ке та ван-
не не паў на лет ніх ва 
ўзрос це 15—17 га доў 
— на ву чэн цаў уста ноў 
агуль най ся рэд няй і пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цыі з усіх ра ё наў воб лас ці. Уся го ў 
апы тан ні ўзя лі ўдзел 14,5 ты ся чы ча ла-
век. Уплыў кам па ніі як га лоў ную пры чы-
ну зга да лі 47% рэ спан дэн таў. На лі шак 
воль на га ча су і гуль тай ства спа сла лі ся 
30% ма ла дых лю дзей. 24,5% апы та ных 
лі чаць імідж ча ла ве ка, які спа жы вае нар-
ко ты кі, мод ным. 14% на зва лі прычынай 
рас паў сю джан не ін фар ма цыі аб «кру та-
сці» нар ко ты каў асо ба мі, якія іх спа жы ва-
юць або спа жы ва лі ра ней. І 20% ад зна чы-
лі не вы ра шаль ныя жыц цё выя праб ле мы 
або праб ле мы ў сям'і.

— Іс нуе на ву ко ва па цвер джа ная ма-
дэль знач нас ці фак та раў, што ўплы ва юць 
на фар мі ра ван не аса цы яль най асо бы. 
Згод на з ёю, спа жы ван не псі ха троп ных 
рэ чы ваў ста іць на пер шым мес цы, — 
рас каз вае на мес нік ды рэк та ра па ме-
ды цын скай част цы Рэс пуб лі кан ска га 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра псі хіч-
на га зда роўя Тац ця на ЕМЯЛЬ ЯН ЦА ВА. 
— Па на шых на зі ран нях, пер шае спа жы-
ван не псі ха троп ных рэ чы ваў ад бы ва ец ца 
ўжо ў ся рэд нім школь ным уз рос це — гэ та 
12—14 га доў. Пе ра ход ны ўзрост уво гу ле 
вель мі не бяс печ ны: яму ўлас ці выя эк стрэ-
маль ныя па во дзі ны (ка лі дзе ці «экс пе ры-
мен ту юць»), жа дан не «быць як усе», бо 
не ўсе ад важ ва юц ца ска заць «не» сва ім 
сяб рам або ад на клас ні кам.

Апош нім ча сам на нар ка рын ку кра і ны 
на зі ра ец ца за ме на нар ко ты каў рас лін на-
га па хо джан ня сін тэ тыч ны мі псі ха троп-
ны мі рэ чы ва мі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
для вы ра бу ку рыль ных су ме сяў (спайсаў) 
і «ма рак». Но выя нар ко ты кі за ка рот кі 
тэр мін ста лі па пу ляр ны мі ў ма ла дзёж ным 
ася род ку.

Ёсць звест кі, што ў не ка то рых уста-
но вах аду ка цыі ку рыль ныя су ме сі спа-

жы ва юць ад 90 да 100 пра цэн таў пад-
лет каў. Су пра цоў ні кі МУС да во лі час та 
за трым лі ва юць ма ла дых лю дзей у ста не 
яў на га ап'я нен ня (ня ўпэў не ная па ход ка, 
«шкля ныя» во чы), ад нак пры ме ды цын-
скім агля дзе ні ал ка го лю, ні якіх-не будзь 
ін шых так січ ных рэ чы ваў у кры ві не вы-
яў ля ец ца.

Спе цы я ліс ты па пя рэдж ва юць: ужы-
ван не най ноў шых псі ха троп ных рэ чы ваў 
вя дзе не толь кі да доў га га ля чэн ня, але і 
да страш ных на ступ стваў на ўсё жыц цё. 
Род ныя тых, хто па спы таў та кія рэ чы-
вы, ка жуць, што іх бліз кія стра ці лі част-
ку сва ёй асо бы: яны губ ля юць па мяць, 
уваж лі васць, у іх зні жа юц ца ра зу мо выя 
здоль нас ці, яны ста но вяц ца праз мер на 
раз драж няль ны мі і схіль ны мі да су іцы даў. 
Ка ра цей ка жу чы, ад бы ва юц ца гру быя па-
ру шэн ні ў псі хі цы і дэ гра да цыя асо бы...

Хтось ці пас ля спа жы ван ня спай саў 
ад чу вае толь кі лёг кае ап'я нен не, як пас-
ля ўжы ван ня пі ва. Ін шым ста но віц ца так 
дрэн на, што до след са спай са мі яны ўжо 
не паў та ра юць. А тыя, хто пра цяг нуў ужы-
ваць ку рыль ныя су ме сі, ка жуць, што праз 
ней кі час пе ра ста юць ад чу ваць той са-
мы кайф — яны прос та ад клю ча юц ца ад 
рэ ча іс нас ці і ні чо га, акра мя спай саў, іх 
ужо не ці ка віць. За леж насць раз ві ва ец ца 
вель мі імк лі ва.

— Спай сы да юць эфект пе ра да зі роў кі 
і раз віц цё псі ха тыч на га ста ну з цяж кім 
па шко джан нем га лаў но га моз га. На ват 
ра за вае іх спа жы ван не мо жа пры вес ці да 
тра гіч на га зы хо ду, — пад крэс лі вае Тац-
ця на Емяль ян ца ва.

Што да «ма рак», то спа жыў цы, якім 
па шан ца ва ла за стац ца ў жы вых, ні пра 
які кайф не га во раць. Лю дзі прос та цал-
кам пе ра ста юць кант ра ля ваць ся бе. А 
тыя фак ты, ка лі не ка то рыя з іх імк нуц ца 
вый сці з ква тэ ры праз вок ны ці па ка ле-
чыць ся бе, маг чы ма, тлу ма чац ца вост рым 
кіс ла род ным га ла дан нем, а маг чы ма, 
га лю цы на цы я мі, ка лі ча ла ве ку зда ец ца, 
што за ім хтось ці го ніц ца.

Па сло вах ме ды ка, 
мно гія баць кі не га то-
вы су тык нуц ца з праб-
ле май нар ко ты каў у 
сва ёй сям'і: яны лі чаць 
за леп шае для ся бе 
«не за ўва жаць» змен у 
па во дзі нах дзя цей, вы-
цяс ня ю чы праб ле му са 
свя до мас ці... Але гэ та 
ў ко ра ні ня пра віль на.

Вось пры клад ны 
пе ра лік гэ тых змен:
� скрыт насць пад-

лет ка, якая су пра ва джа ец ца па ве лі чэн-
нем пра цяг лас ці пра гу лак; па дзен не ці-
ка вас ці да ву чо бы або да звык лых за хап-
лен няў, пра гуль ван не за ня ткаў;
� па вя ліч ва юц ца фі нан са выя за па-

тра ба ван ні, і пад ле так ак тыў на шу кае 
шля хі іх за да валь нен ня (з баць коў скіх 
ка шаль коў зні ка юць гро шы, а з до му — 
каш тоў ныя рэ чы);
�  з'яў ля юц ца но выя, па да зро ныя 

сяб ры або па во дзі ны ста рых пры яце ляў 
ста но вяц ца па да зро ны мі (раз мо вы з імі 
вя дуц ца шэп там, не зра зу ме лы мі фра за мі 
або без све дак);
� эма цы я наль ны стан ста но віц ца ня-

ўстой лі вым, з'яў ля юц ца бес пры чын ныя 
рэз кія зме ны на строю, ус пыш кі злос ці, 
па ні кі, агрэ сіў нас ці, рэз кія і не пач ці выя 
ад ка зы на пы тан ні да рос лых;
� не вы раз ная рас цяг ну тая га вор ка, 

за па во ле ныя ру хі, ня здоль насць мыс-
ліць ла гіч на, тлу ма чыць свае ўчын кі і 
іх пры чы ны, па гар шэн не па мя ці і ўва гі, 
з'яў лен не сан лі вас ці днём і бяс сон ні цы 
— ноч чу.

Ад бы ва юц ца зме ны і ў знеш нім воб-
лі ку: з'яў ля юц ца блед насць, зям ліс ты 
ко лер тва ру, кру гі пад ва ча мі, якія ста но-
вяц ца чыр во ны мі ці мут ны мі; праз мер на 
шы ро кія зрэн кі не рэ агу юць на свят ло, 
ад сут ні чае мі мі ка або, на ад ва рот, яна 
не на ту раль на «жы вая», ёсць сля ды ад 
уко лаў (на тыль ным бо ку кіс ці, лак ця вых 
згі бах, на на гах, на ску ры га ла вы, пад 
ва ла са мі).

Лю бая з пе ра лі ча ных пры кмет па асоб-
ку на ўрад ці мо жа стап ра цэнт на свед-
чыць пра спа жы ван не пад лет кам нар ко-
ты каў, ад нак на яў насць не каль кіх гэ тых 
пры кмет па він на на сця ро жыць баць коў 
ці пе да го гаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НЕ «ПРА МАР КІ РУЙ» ЖЫЦ ЦЁ
Ад спай су ня ма па ра тун ку

Род ныя тых, хто па спы таў 
та кія рэ чы вы, ка жуць, 
што іх бліз кія стра ці лі част ку 
сва ёй асо бы: яны губ ля юць 
па мяць, уваж лі васць, 
у іх зні жа юц ца ра зу мо выя 
здоль нас ці, яны ста но вяц ца 
праз мер на раз драж няль ны мі 
і схіль ны мі да су іцы даў.

Дзе жыць пер ша курс ні ку: у ін тэр на це ці на 
здым най ква тэ ры? Ці да ра гія сту дэнц кія 
ста ло выя і дзе мож на па ес ці больш тан на? 
Як су мя шчаць ву чо бу з пра цай і не быць 
па доб ным на «зом бі»? Ад ка заць на гэ тыя і 
мно гія ін шыя пы тан ні па спра ба ва лі ва лан-
цё ры «Брац тва ар га ні за та раў сту дэнц ка га 
са ма кі ра ван ня» (БАСС) — ін шы мі сло ва-
мі, ак ты віс ты і лі да ры. «Як вы жыць пер-
ша курс ні ку?» — ме на ві та так гу ча ла тэ ма 
ме ра пры ем ства. На са мрэч та кім пы тан нем 
за да юц ца мно гія з іх. І гэ та не дзіў на, бо 
бы лым школь ні кам, якія пе ра сту пі лі па рог 
уні вер сі тэ та, ча сам цяж ка ўлад ка вац ца на 
но вым мес цы, скла да на пры вык нуць да но-
вых на гру зак і но вых лю дзей.

...Ка лі я ўвай шла ў офіс БА АС, у мя не ад ра зу 
за пы та лі ся: ці не «кні га» я? По тым адзін са ства-
раль ні каў ар га ні за цыі і экс перт Па вел Ма хі наў мне 
і ін шым па тлу ма чыў:

— На ша ме ра пры ем ства пра хо дзіць у фар ма це 
«Lіvіng lіbrary» — ка лі ці ка выя лю дзі-экс пер ты рас па-
вя да юць пра тое, што ве да юць са мі, каб да па маг чы 
пер ша курс ні кам адап та вац ца ў но вых умо вах. Усё 
гэ та пра хо дзіць вель мі ве се ла, ін тэр ак тыў на і па-
зна валь на. Экс пер ты — гэ та «кні гі», а ўдзель ні кі 
са дзяц ца і «чы та юць» іх: слу ха юць гіс то рыі, за да юць 
пы тан ні і та кім чы нам атрым лі ва юць па трэб ную для 
ся бе ін фар ма цыю. На кож ную «кні гу» да ец ца 15 
хві лін. Мне зда ец ца, што гэ та га ча су да стат ко ва, 
каб зра зу мець, у чым сут насць, за даць пы тан ні, а 
экс пер там на вес ці сту дэн таў на са ма стой ны по шук. 
Вель мі важ на атры маць той не аб ход ны за рад ма ты-
ва цыі, каб да дат ко ва неш та да вед ац ца і неш та зра-
біць. У гэ тым пла не, мяр кую, на ша ме ра пры ем ства 
па він на вель мі да па маг чы пер ша курс ні кам.

На прык лад, пра асаб лі вас ці ква тэр на га пы тан ня 
рас па вя ла На дзея Ва ры вон чык, якая пра цуе ў агенц-
тве не ру хо мас ці. Ця пер пер ша курс ні кі ве да юць: для 
та го, каб не за стац ца пад ма ну тым, трэ ба вы бі раць 
ва ры янт по шу ку жыл ля з апла тай па фак це, ка лі шу-
ка еш ква тэ ру праз агенц тва, і, без умоў на, — ні я кіх 
пе рад аплат. Так са ма не аб ход на за свед чыць пе ра да-
чу гро шай рас піс кай і пра вя раць клю чы ад здым на га 
жыл ля ў пры сут нас ці гас па да ра ці аген та. «Чы та чы» 
да ве да лі ся, што са мыя да ра гія ра ё ны Мін ска ў пла не 
аран да ва на га жыл ля — гэ та Цэнт раль ны і Са вец кі, 
а са мыя тан ныя — За вод скі і Пар ты зан скі.

Пра ста лоў кі Мін ска — дзе зна хо дзяц ца са мыя 
тан ныя і дзе най больш смач на кор мяць, а ку ды без 
про пус ка не прой дзеш — рас ка за ла Ксе нія Та ра-
се віч, ства раль нік гі да па сту дэнц кіх ста лоў ках. 
На ўрад ці вы ве да лі, што ў ста ло вай сту дэнц ка га 
га рад ка БДУ на Пер ша май скай мож на рас плач вац-
ца карт кай, і ўва ход ту ды маг чы мы без про пус ка. 
Для та го, каб па ес ці ў ста ло вай лі цэя БДУ, про пуск 
так са ма не па трэб ны. Вам спат рэ бяц ца толь кі гро-
шы і апе тыт, бо га ту юць там вель мі смач на.

А Мар га ры та Апа но віч, якая час та ўдзель ні чае 
ў роз ных між на род ных сту дэнц кіх пра ек тах, па дзя-
лі ла ся сва і мі ве да мі на конт вы ба ру той ці ін шай 
пра гра мы, ню ан са мі са стаў лен ня ма ты ва цый на-
га пісь ма, а так са ма пад рых та ва ла для кож на га 
спіс сай таў між на род ных пра ек таў. Сва ім во пы там 
су мя шчэн ня ву чо бы і пра цы, а так са ма по шу ку 
пад пра цоў кі па дзя лі ла ся Дыя на Ле бе дзе ва. Па яе 
мер ка ван ні, са мы га лоў ны рэ сурс, якім за раз ва-
ло да юць сту дэн ты ма лод шых кур саў, — гэ та час. І 
для та го, каб гэ ты час не губ ляць, трэ ба раз ві вац ца, 
зай мац ца са ма аду ка цы яй.

У кож ным уні вер сі тэ це ёсць свае ор га ны са ма-
кі ра ван ня — та кія як праф са юз, студ са вет, студ са-
юз і ін шыя. Гэ тыя ар га ні за цыі, як рас па вёў Па вел 
Ма хі наў, мо гуць сту дэн ту да па маг чы. На прык лад, 
у БДУ праз праф са юз мож на атры маць аба не мент 
у ба сейн і трэ на жор ны зал, а так са ма та ло ны на 
ежу. Роз ныя сту дэнц кія аб' яд нан ні, якія зай ма юц-
ца ар га ні за цы яй свя точ ных ме ра пры ем стваў (Дня 
пер ша курс ні ка і інш.), да зво ляць кож на му пра-
явіць свой та лент і іні цы я ты ву. Пра пра ва вы бок 
сту дэнц ка га жыц ця «чы та чы» да ве да лі ся ад Але-
ся Кра та, ак ты віс та ма ла дзёж най праф са юз най 
гру пы «Сту дэнц кая Ра да». Гэ та са праў ды вель мі 
важ ная тэ ма, бо ве даць свае пра вы і аба вяз кі 
па ві нен кож ны.

Апош нім эта пам ме ра пры ем ства ста ла аб мер-
ка ван не та го, што па чу лі і зра зу ме лі пер ша курс ні кі. 
Ка лі «чы та чы» дзя лі лі ся эмо цы я мі на конт пра чы та-
ных імі «кніг», са мым па пу ляр ным бы ло сло ва злу-
чэн не «вель мі ка рыс ная ін фар ма цыя». І са праў ды, 
пра гу ча ла шмат прак тыч ных па рад і па трэб най на 
стар це сту дэнц ка га жыц ця ін фар ма цыі.

Воль га ШЫ ЛАК, 
сту дэнт ка ІІІ кур са Ін сты ту та жур на ліс ты кі 

БДУ.

Экс пер ты — гэ та «кні гі», а ўдзель ні кі 
са дзяц ца і «чы та юць» іх: слу ха юць 
гіс то рыі, за да юць пы тан ні і та кім чы нам 
атрым лі ва юць па трэб ную для ся бе 
ін фар ма цыю. 

Нядаўна ін тэр нат ад крыў ся пас-
ля ка пі таль на га ра мон ту. Ва ўра-
чыс тас цях узя лі ўдзел прад стаў-
ні кі рэк та ра та, Мін гар вы кан ка ма, 
на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Вік тар 
Як жык, бу даў ні кі і сту дэн ты.

Ін тэр нат №2 БДУ ІР раз лі ча-
ны на 1225 мес цаў. Кож ны з 245 
бло каў 14-па вяр хо ва га кор пу са 
мае асоб ны сан ву зел і ду ша вую 
ка бі ну. Па коі пе ра важ на двух- і 
трох мес ныя. Ча ты ры з іх пры ста-
са ва ны для лю дзей з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі.

Бу даў ні чыя ра бо ты на аб' ек-
це вя лі ся ка ля трох га доў. Гэ та 
ня доў га, уліч ва ю чы, што ра монт 
пра во дзіў ся толь кі з част ко вым 
ад ся лен нем сту дэн таў. У БДУ ІР 
уво гу ле на да ец ца шмат ува гі та-
ко му важ на му пы тан ню, як за бес-
пя чэн не ін ша га род ніх сту дэн таў 
жыл лём. Ад ра ман та ва ны ін тэр-
нат — іс тот ны ўклад у вы ра шэн не 

гэ тай праб ле мы. З яго ўво дам у 
экс плу а та цыю па каз чык за бяс пе-
ча нас ці сту дэнц кай мо ла дзі мес-
ца мі ў ін тэр на тах па вя лі чыў ся да 
70 пра цэн таў. На га да ем, што ў 
2010 і 2012 га дах у БДУ ІР бы лі ад-
кры ты два но выя ін тэр на ты (адзін 
з іх — у Сту дэнц кай вёс цы).

Рэк тар БДУ ІР Мі ха іл БА ТУ РА 
аца ніў аб ноў ле ны ін тэр нат на 
«дзя вят ку» па дзе ся ці баль най 
шка ле. Вель мі па да ба ец ца но вае 
жыл лё і сту дэнт цы фа куль тэ та 
кам п'ю тар на га пра ек та ван ня 
БДУ ІР Да р'і Аст рэй цы:

— За раз я ву чу ся на чац вёр-
тым кур се. Два га ды бы ла вы-
му ша на зды маць ква тэ ру, а з 
мі ну ла га го да жы ву тут. Вель мі 
за да во ле на ство ра ны мі ўмо ва-
мі: цу доў нае аб ста ля ван не, но вая 
мэб ля, душ, ван ны па кой, вы дат-
ная гу ка іза ля цыя. Праў да, пра ду-
гле джа на толь кі ад на кух ня на 

«кры ло», але я не на зва ла б гэ та 
праб ле май: чэр гаў, каб пры га та-
ваць са бе ежу, ня ма. За ін тэр нат 
пла чу 120 ты сяч руб лёў у ме сяц. І 
з су се дзя мі мне па шан ца ва ла.

— Яшчэ не ўсе па спе лі за ся-
ліц ца, та му што ў гэ тым ін тэр на це 
бу дуць жыць і за меж ныя сту дэн-
ты, а яны за ся ля юц ца да ліс та-
па да, — па тлу ма чыў ды рэк тар 
сту дэнц ка га га рад ка Ана толь 
ЛУЦ КІ. — Сён ня тут жы вуць прад-
стаў ні кі ўсіх кур саў: ад пер ша га да 
пя та га... Знай шло ся мес ца і для 
шас ці сту дэнц кіх сем' яў. Я ба чыў, 
што тут бы ло ча тыр нац цаць га-
доў та му і якім чы нам гэ тае мес ца 
змя ня ла ся з ця гам ча су.

Ка пі таль ны ра монт урад узяў 
пад свой кант роль. Пад кан крэт-
ныя пра гра мы вы дзя ля лі ся гро-
шы: на прык лад, вон ка выя ра бо ты 
(уста ноў ка шкло па ке таў і ўцяп-
лен не) бы лі зроб ле ны яшчэ ў пер-
шы этап ра мон ту ў па чат ку 2000-х 
га доў. По тым быў рас пра ца ва ны 
пра ект, які прай шоў экс пер ты зу. 
На пра вя дзен не ка пі таль на га ра-
мон ту са срод каў дзяр жаў на га 
бюд жэ ту бы ло вы дат ка ва на ка ля 
40 міль яр даў бе ла рус кіх руб лёў.

Воль га ШЫ ЛАК.

«ДВОЙ КА» 
АТРЫ МА ЛА «ДЗЯ ВЯТ КУ»

На пэў на, мно гія чу лі фра зу: «Хто не жыў у ін тэр на це — той сту-
дэнц ка га жыц ця не ба чыў». Па спра чац ца з гэ тай дум кай, вя до-
ма, мож на, але ж па га дзі це ся: не ва ўсіх ін тэр на тах пры сут ні чае 
асаб лі вая, не паў тор ная ат мас фе ра — ат мас фе ра сту дэнц тва, 
на за вём яе так. А вось жы ха рам ін тэр на та №2 Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі па-
шан ца ва ла і з да хам над га ла вой, і з той са май ат мас фе рай...

ЯК ВЫ ЖЫЦЬ ЯК ВЫ ЖЫЦЬ 
ПЕР ША КУРС НІ КУ? ПЕР ША КУРС НІ КУ? 

ЧЫ ТАЦЬ «КНІ ГІ»!ЧЫ ТАЦЬ «КНІ ГІ»!
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ВАКОЛ НАС

Сту дэнц кае шчас цеСту дэнц кае шчас це

Па ра ды бы ва лыхПа ра ды бы ва лыхСу праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў


