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Як “Палескія 
рабінзоны” 

ў паход 
вадзілі 

Ці лёгка 
знайсці 
працу 

ў райцэнтры?

Маладзечанскі 
раён – 
стаўка 

на якасць
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На ма ляў ні чым вост ра ве па ся род Цнян-
ска га ва да схо ві шча ў ста лі цы раз мяс ціў-
ся не вя ліч кі бу ды нак з шыль дай «МНС», 
у якім мес ціц ца Цэнтр ва да лаз на-ра та-
валь най служ бы. Ме на ві та там ву чаць сак-
рэ там ня лёг кай пра фе сіі пад вод ных плыў-
цоў. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды», за ві таў шы 
ту ды, да ве даў ся аб тым, як жа пра цу юць 
бе ла рус кія ва да ла зы і якія «сюр пры зы» 
яны зна хо дзяць на дне.

ВАДА... ЯК МЕСЦА  ПРАЦЫ
— Ва да лаз на-ра та валь ная служ ба па ча ла ак тыў-

на раз ві вац ца з 2002 го да, ка лі на ба зе па жар ных 
ава рый на-ра та валь ных атра даў аб лас ных упраў-
лен няў МНС па ча лі ства раць штат ныя служ бы. Праз 
ча ты ры га ды бы ло пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні 
ня штат ных служ баў у пад раз дзя лен нях, якія дыс ла-
цы ру юц ца бліз ка ад ва да ёмаў. І ў са ка ві ку 2006 го да 
за пра ца ваў Цэнтр ва да лаз на-ра та валь най служ-
бы на ба зе Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль на га 
пры зна чэн ня з функ цы я мі пад рых тоў кі ва да ла заў, 
— згад вае ва да лаз ны спе цы я ліст ад дзе ла ва да-
лаз най пад рых тоў кі Цэнт ра ва да лаз на-ра та валь-
най служ бы Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль-
на га пры зна чэн ня МНС Анд рэй ВОЙ ЦІК.

На Цнян скае ва да схо ві шча вадалазы пе ра ехалі 
дзе сяць га доў та му. За год ад ра ман та ва лі два ста-
рыя бу дын кі, і ўжо на ле та ту ды прый шлі пер шыя на-
ву чэн цы. Агу лам жа за час пра цы ра та валь най служ-
бы бы ло пад рых та ва на 1046 ва да ла заў. У 
цэнт ры ж ця пер пра цуе 28 спе цы я ліс таў.

МОК РАЯ 
СПРА ВА 

Ка лі за хо дзіць га вор ка пра аб' ек ты на шай 
гіс та рыч най спад чы ны, то, як пра ві ла, у цэнт ры 

ўва гі праб ле мы іх ад ра джэн ня і най перш — 
не аб ход ных для гэ та га фі нан са вых срод каў. 

Але вось — амаль сен са цыя: зам ка вы комп лекс 
«Мір» ня даў на сам вы сту піў у якас ці ме цэ на та, 

пра фі нан са ваў шы вы дан не кні гі «Ста ра жыт ныя 
ся дзі бы Гро дзен шчы ны». Ці азна чае гэ та, 

што мы ма ем у Мі ры не толь кі сла ву ты за мак, 
пом нік су свет най спад чы ны ЮНЕС КА, 

але і па спя хо вы біз нес-пра ект у ту рыс тыч най 
сфе ры?З гэ та га пы тан ня па ча ла ся гу тар ка 

ка рэс пан дэн та «Звяз ды» з ды рэк та рам 
зам ка ва га комп лек су «Мір», кан ды да там 

гіс та рыч ных на вук Воль гай ПА ПКО.

КРАЯ ЗНАЎ СТВА І... 
ФІ НАН СА ВЫ ПОС ПЕХ

— У 2013 го дзе мы на дру ка ва лі кні гу вы дат на га да-
след чы ка ста ра жыт ных ся дзіб Бе ла ру сі Ана то ля Фе-
да ру ка, пры све ча ную Ка рэ ліц ка му ра ё ну. І пас ля та го, 
як яна ўба чы ла свет, без умоў на, ма ры лі і пра больш 
шы ро кі фар мат — пра ін шыя ра ё ны Гро дзен шчы ны. Імк ну лі ся знай-
сці срод кі, звяр та лі ся ў роз ныя дзяр жаў ныя ўста но вы, на па спя хо выя 
прад пры ем ствы. Але, на жаль, вя лі кую су му знай сці не атры ма ла ся. 
Хі ба што абя ца лі пас ля вы дан ня кні гі ку піць 5-10 эк зэмп ля раў. Та му 
вы ра шы лі ажыц ця віць гэ ты пра ект за срод кі на ша га му зея, бо доб ра 
ра зу ме ем, што пра ца Ана то ля Та ра са ві ча вель мі важ ная для па знан ня 

і асэн са ван ня на шай гіс та рыч най спад чы ны, раз віц ця края знаў ства 
ў рэ гі ё нах. На вы дан не кні гі «Ста ра жыт ныя ся дзі бы Гро дзен шчы ны» 
мы вы дат ка ва лі больш за 500 міль ё наў руб лёў, з бюд жэ ту не ўзя лі ні 
ка пей кі. Спа дзя ём ся, што пра ект бу дзе фі нан са ва па спя хо вым. Бо 
кні га вы клі кае ці ка васць — ня даў на на дру ка ва на, але ўжо сот ні 
эк зэмп ля раў пра да лі.

ЗАГАДКА МІРАГас цёў ня «Звяз ды»Гас цёў ня «Звяз ды»  ��

Раз га даць яе пра па нуе ды рэк тар зам ка ва га комп лек су

КОРАТКА
Бе ла русь пра па нуе Кі таю 

раз гле дзець пы тан не аб уста-
наў лен ні бяз ві за ва га рэ жы му 
для гру па вых ту рыс тыч ных 
па ез дак па між дзвю ма кра-
і на мі.

Гра ма дзя не ў вы пад ку ска-
са ван ня да га во раў са стра хоў-
шчы ка мі і ту ра генц тва мі пас ля 
1 са ка ві ка мо гуць атрым лі ваць 
кам пен са цыю ў ва лю це.

Ся рэд няя пен сія ўсіх ві даў 
у лю тым гэ та га го да скла дае 
Br2 млн 658,2 тыс. — на 0,6% 
больш, чым у снеж ні 2014 
го да.

Па вод ле дэ ма гра фіч най 
ста тыс ты кі, у Бе ла ру сі ў 2014 
го дзе на 1000 муж чын пры па-
да ла 1150 жан чын.

Кан цэрт кла січ най му зы-
кі ў вы ка нан ні бе ла рус кай 
скры пач кі Юліі Ле бя дзен кі, 
якая жы ве ў Ве не, з пос пе-
хам прай шоў у аў стрый скім 
го ра дзе Шрунс фе дэ раль най 
зям лі Фо рарль берг.

У гру за вым аў та ма бі лі DАF, 
які ру хаў ся на вы езд з Бе ла ру сі 
праз го мель скую мыт ню, зна-
хо дзіў ся Rоlls Rоусе Рhаntоm. 
Пры гэ тым да ку мент на між-
на род ную пе ра воз ку ў кі роў цы 
ад сут ні чаў. Аў та ма біль кош там 
ка ля Br1 млрд кан фіс ка ва ны.

ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзі мір ДВОР НІК, 
стар шы ня Го мель ска га 
абл вы кан ка ма:

«Буй ныя ганд лё выя 
ар га ні за цыі воб лас ці, 
не за леж на ад фор мы 
ўлас нас ці, па він ны 
пад клю чыц ца да экс пар ту 
та ва раў мяс цо вых вы твор цаў. 
Экс парт пра дук цыі 
для воб лас ці, якая па стаў ляе 
за мя жу 70% вы раб ле ных 
та ва раў, з'яў ля ец ца жыц цё ва 
важ най функ цы яй, што 
ў знач най сту пе ні за бяс печ вае 
раз віц цё рэ гі ё на і рэа лі за цыю 
са цы яль ных пра грам. 
Ган даль за куп ляе да стат ко ва 
мно га та ва ру па ім пар це. 
Ча му б не па спра ба ваць 
на ла дзіць з за меж ны мі 
парт нё ра мі сіс тэ му 
су стрэч ных па ста вак, 
маг чы ма, на ват з эле мен та мі 
бар та ру? Не аб ход на 
да вес ці да іх ін фар ма цыю 
пра экс парт ны па тэн цы ял 
воб лас ці».
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ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.02.2015 г. 
Долар ЗША   14860,00
Еўра 16880,00
Рас. руб. 236,50
Укр. грыўня 530,71

8

Стро га пры трым лі вац ца мін скіх да моў ле нас цяў
За клі ка лі кі раў ні кі мі ніс тэр стваў за меж ных спраў «нар манд скай чац вёр кі». Та кое па ла-

жэн не, як па ве да міў кі раў нік МЗС Фран цыі Ла ран Фа бі ус, змя шча ец ца ў вы ні ко вай за яве 
ўдзель ні каў уча раш ніх пе ра мо ў у Па ры жы. «Мы за клі ка ем да стро га га за ха ван ня ўсіх па ла-
жэн няў мін скіх па гад нен няў, па чы на ю чы з ўсё аб дым на га рэ жы му спы нен ня агню і поў на га 
ад во ду цяж кіх уз бра ен няў», — ска заў Фа бі ус. Па вод ле слоў кі раў ні ка фран цуз ска га МЗС, 
удзель ні кі су стрэ чы за клі ка лі «да ўзмац нен ня ман да ту АБ СЕ» ва Укра і не. У сваю чар гу мі-
ністр за меж ных спраў ФРГ Франк-Валь тэр Штай нма ер пад крэс ліў, што ба кі кан флік ту ва 
Укра і не «па він ны ад вес ці цяж кія ўзбра ен ні ў най блі жэй шыя дні». Мі ністр за меж ных спраў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі Сяр гей Лаў роў па вы ні ках су стрэ чы кі раў ні коў МЗС «нар манд скай 
чац вёр кі» за явіў, што сі ту а цыя са спы нен нем агню ва Укра і не ця пер знач на леп шая. «Хо чам, 
каб гэ ты пра цэс быў мак сі маль на эфек тыў на за вер ша ны», — пад крэс ліў Лаў роў.

Азер бай джан цы пра па на ва лі 
пры сво іць Ба ку зван не го ра да-ге роя

Дэ пу та ты азер бай джан ска га пар ла мен та пра па на ва лі Ра сіі, як пра ва пе ра ем ні цы СССР, 
пры сво іць Ба ку зван не го ра да-ге роя. На дум ку пар ла мен та ры яў, та кое ра шэн не ад па вя да-
ла б гіс та рыч най спра вяд лі вас ці. Ка мен ту ю чы іні цы я ты ву, пер шы ві цэ-спі кер пар ла мен та 
Зі я фет Ас ке раў ад зна чыў, што пе ра мо га ў Вя лі кай Ай чын най вай не бы ла зда бы та ў тым 
лі ку дзя ку ю чы «пра цы азер бай джан скіх наф та ві коў і ба кін скай на ф-це». Сён ня іс нуе 12 
га ра доў, якія за хоў ва юць за са бой га на ро вае зван не го ра да-ге роя, што бы ло за сна ва на 
па за га дзе Вяр хоў на га Га лоў на ка ман ду ю ча га ў 1945 го дзе. Ся род іх — Мінск.

«Газп рам» пры гра зіў Кі е ву спы нен нем па ста вак
Укра і на не ўнес ла пе рад апла ту за газ на са ка вік і фар сі руе вы бар ку зроб ле най апла ты, 

што ства рае ры зы ку заў час на га рас хо ду аван су і спы нен ня па ста вак. Пра гэ та за явіў жур на-
ліс там кі раў нік «Газп ра ма» Аляк сей Мі лер. «На сён ня (24 
лю та га. — Рэд.) за ста ло ся аван сі ра ва на га га зу толь кі 219 
млн ку ба мет раў. На за лі чэн не срод каў ад «Наф та га зу» на 
ра ху нак «Газп ра ма» ідзе ка ля двух дзён, — па тлу ма чыў 
Мі лер. — Та му па стаў ка га зу ва Укра і ну ў аб' ёме за яў кі 
114 млн ку ба мет раў ужо ўся го праз два дні пры вя дзе да 
поў на га спы нен ня па стаў кі ра сій ска га га зу ва Укра і ну, што 
ства рае сур' ёз ныя ры зы кі для яго тран зі ту ў Еў ро пу».

Асця рож на, ма ка ро ны!
Як вы свет лі лі 

спе цы я ліс ты з На-
цы я наль на га ан ка-
ла гіч на га ін сты ту та 
ў Мі ла не, ма ка ро ны 
па вя ліч ва юць у жан-
чын ве ра год насць 
раз віц ця сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў. 
Да та кой вы сно вы ву чо ныя прый шлі па за кан-
чэн ні шмат га до ва га да сле да ван ня, удзел у якім 
пры ня лі 47 ты сяч муж чын і жан чын. Пад час экс-
пе ры мен ту муж чын і жан чын кар мі лі ад ноль ка-
ва. Іх ра цы ён быў у роў най сту пе ні на сы ча ны 
бе лым хле бам і стра ва мі з ма ка ро наў. У вы ні ку 
жан чы ны на бра лі ня ма ла ліш ніх кі ла гра маў, а 
муж чы ны амаль не па паў не лі. Па вод ле вы сно ў 
на ву коў цаў, рэ гу ляр нае спа жы ван не ма ка ро наў 
па вя ліч вае ры зы ку раз віц ця сар дэч ных хва роб 
у прад стаў ніц пры го жа га по лу. Хва ро бы сэр ца 
пра яў ля юц ца ў іх у два ра зы час цей за муж чын. 
Як рас тлу ма чы лі на ву коў цы, час тае ўжы ван не 
ма ка ро наў, якія асаб лі ва хут ка за свой ва юц ца, 
пры во дзіць да па ру шэн ня ба лан су цук ру ў кры ві, 
што аказ вае не па срэд ны ўплыў на сэр ца. Вар-
та ад зна чыць, што да след чы кі рэ ка мен ду юць 
ус трым лі вац ца ад ужы ван ня ма ка ро наў най вы-
шэй ша га га тун ку з ра фі ні ра ва най бе лай му кі. У 
той жа час ма ка ро ны з цвёр дых га тун каў пша ні-
цы не толь кі не шкод ныя, але і ка рыс ныя. Ад іх 
на ват ху дзе юць. Акра мя гэ та га, та кія ма ка ро ны 
ўтрым лі ва юць трып та фан — амі на кіс ла ту, якая 
пе ра тва ра ец ца ў ар га ніз ме ў се ра та нін (гар мон 
доб ра га на строю). А гэ та зна чыць, што пор цыя 
смач ных ма ка ро наў здоль ная па леп шыць на-
строй і збе раг чы ад дэ прэ сіі.
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Што вадалазы знаходзяць на дне беларускіх вадаёмаў?

Вуч ні ста ліч най гім на зіі №19 Іван Пры шчэ па і Да р'я Да ві доў ская прад стаў ля юць 
эка ла гіч ны ча со піс «EcoGymn». Ці ка ва, што ча со піс ства ра ец ца на ву чэн ца мі для ра вес ні каў.

З са ка ві ка на ба зе Пар ты зан ска га і Пер ша май ска га 
ра ё наў Мін ска пач нец ца экс пе ры мент па 

рэ фар ма ван ні жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі
Са ка вік, як той ка заў, ужо пры дзвя рах, та му да рэ ар га-
ні за цыі ЖКГ у двух ра ё нах ста лі цы за ста лі ся лі ча ныя дні. 
Пы тан не «што зме ніц ца?» лу нае ў па вет ры. Ма тэ ры я лі-
за ваць яго змаг лі жур на ліс ты на «круг лым ста ле» ў Мін-
гар вы кан ка ме. Ця пер з аб са лют най дак лад нас цю мо жам 
ска заць вам, што з пер ша га дня вяс ны... ні чо га не зме ніц ца. 
Рэ фар ма ван не — гэ та доў гі пра цэс. Вы ні кі бу дуць за ўваж-
ныя паз ней. Як вы ка заў ся адзін з удзель ні каў «круг ла га 
ста ла», ка лі я за ха чу з 1 са ка ві ка па ху дзець, то гэ та не 
зна чыць, што ра ні цай у гэ ты дзень я ўста ну ад ра зу без 
ліш ніх кі ла гра маў.

ЯК БЫ ЛО, ТАК І БУ ДЗЕ
Экс пе ры мент па рэ фар ма ван ні ЖКГ — гэ та рэа лі за цыя тых па-

ла жэн няў, якія вы пра цоў ва ла ра бо чая гру па па да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы. «І сён ня на пры кла дзе двух ра ё наў ёсць рэ аль ная маг-
чы масць пра дэ ман стра ваць слуш насць тых вы сноў, што зра бі ла ра-
бо чая гру па», — лі чыць па моч нік Прэ зі дэн та — га лоў ны 
ін спек тар па го ра дзе Мін ску Аляк сандр ЯКАБ СОН.

Рэ фор маРэ фор ма  �� Лю дзі 
па він ны пла ціць 

за чыс тую па слу гу

ПА ЧА ТАК 
ДОБ РА ГА ДЫЯ ЛО ГУ
На ша кра і на га то ва пры клас ці мак сі мум на ма ган няў 
для рэа лі за цыі пра ек та су пра цоў ніц тва на пра сто ры 

ад Лі са бо на да Ула дзі вас то ка
Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў 
на су стрэ чы з на мес ні кам ге не раль на га сак ра та ра Еў ра-
пей скай служ бы знеш ніх дзе ян няў Хель гай Ма ры яй Шмід, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Спа дзя ю ся, гэ та па ча так на ша га доб ра га дыя ло гу з Еў ра-
пей скім са юзам, хоць мы апош нім ча сам ня ма ла га во рым пра 
ад но сі ны ЕС і Бе ла ру сі. Ду маю, што гэ та рэч па трэб ная, гэ та рух 
у пра віль ным на прам ку. Пры нам сі, ад но сі ны па між Бе ла рус сю і 
Еў ра пей скім са юзам сён ня не та кія ту ман ныя, як ра ней», — за явіў 
Прэ зі дэнт, пад крэс ліў шы, што Бе ла русь га то ва да вы бу доў ван ня 
ад но сі наў з ЕС на раў на праў най не дыс кры мі на цый най асно ве.

«З пры чы ны апош ніх па дзей у Еў ро пе вы ра зу ме е це, што Бе-
ла русь — гэ та ад на з кра ін, ад но са звё наў, якое мо жа ады граць 
важ ную ро лю ў вы бу доў ван ні бяс печ най Еў ро пы. Зга дзі це ся, 
што пе рад пы тан ня мі вай ны і мі ру ўсе ас тат нія прос та гас нуць. У 
гэ тых ад но сі нах кра і на, якая зна хо дзіц ца ў геа гра фіч ным цэнт ры 
Еў ро пы, не мо жа не быць знач най і не ўплы ваць на гэ тыя пы тан-
ні», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Не та кой да лё кай перс пек ты вай мо жа стаць на ша су пра цоў-
ніц тва ў рам ках фор му лы «ад Лі са бо на да Ула дзі вас то ка». Доб рая 
бы ла б перс пек ты ва. Бе ла русь як кра і на, якая ця пер стар шын-
ствуе ў Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, га то ва зра біць мак сі мум 
для та го, каб ха ця б на блі зіц ца да рэа лі за цыі гэ та га пра ек та. 
Ду маю, мы мо жам па чаць сур' ёз ны дыя лог па вы бу доў ван ні та кіх 
ад но сін», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў так са ма сваё мер ка ван не ад нос на ўза-
е ма дзе ян ня кра ін у фар ма це «Ус ход ня га парт нёр ства», удзель ні-
цай яко га з'яў ля ец ца Бе ла русь. Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, 
Бе ла русь пры ня ла ра шэн не аб удзе ле ў пра гра ме, спа дзе ю чы ся, 
што гэ та да па мо жа звя заць Ус ход і За хад: «Так і па він на быць. 
Апош нія па дзеі свед чаць пра тое, што мы не па він ны ства раць 
да дат ко выя раз дзя ляль ныя лі ніі. І тым больш «Ус ход няе парт нёр-
ства» па він на склей ваць і аб' яд ноў ваць кра і ны, а не раз' яд ноў ваць 
іх. Трэ ба шу каць агуль ныя па ды хо ды ў рам ках «Ус ход ня га парт-
нёр ства» і аб' яд ноў ваць гэ тыя дзяр жа вы. Яны яшчэ вель мі спат-
рэ бяц ца Еў ра пей ска му са ю зу, Еў ро пе і ўсёй пла не це ў цэ лым».

Хель га Ма рыя Шмід у сваю чар гу так са ма зга дзі ла ся, што 
«Ус ход няе парт нёр ства» не па він на ства раць у Еў ро пе но выя раз-
дзя ляль ныя лі ніі. Яна ад зна чы ла ро лю на шай кра і ны ў вы ра шэн ні 
ўкра ін ска га кан флік ту: «Мы вель мі ўдзяч ны вам за ўсё тое, што 
вы ро бі це для вы ра шэн ня вель мі скла да на га кры зі су ў на шым 
рэ гі ё не». На мес нік ге не раль на га сак ра та ра Еў ра пей скай служ-
бы знеш ніх дзе ян няў так са ма пад крэс лі ла, што Еў ра пей скі са юз 
ха цеў бы вы бу доў ваць доб рыя ад но сі ны з Бе ла рус сю.

Пра ект Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі «100 ідэй для Бе ла ру сі» 
стаў для ўдзель ні каў уні каль най 
маг чы мас цю спраў дзіць свае ма ры 
і зра біць Бе ла русь та кой, якой 
яны яе ба чаць. Учо ра ўпер шы ню 
ў пуб ліч ным фар ма це ад бы ла ся аба ро на 
пра ек таў, прад стаў ле ных да ўва гі жу ры, 
а так са ма вы ста ва-прэ зен та цыя 
100 леп шых рас пра цо вак 
у рам ках кон кур су.

За ла На цы я наль на га вы ста вач на га цэнт ра «Бел-
Экс па» яшчэ з ра ні цы за поў ні ла ся стэн да мі з апі-
сан нем пра ек таў, а ча сам, і га то вы мі пра та ты па-
мі рас пра ца ва ных пры лад. Уся экс па зі цыя бы ла 
раз дзе ле на на не каль кі пля цо вак, пры све ча ных у 
тым лі ку пра мыс ло вым тэх на ло гі ям і вы твор час ці; 
ме ды цы не, ахо ве зда роўя і бія тэх на ло гі ям; ІT-пра-
ек там; ро ба та тэх ні цы. Тут мож на бы ло па на зі раць 
за кам п'ю тар ны мі ма дэ ля мі вай ско вай тэх ні кі ча-
соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, уба чыць, як пру са кі 
пе ра пра цоў ва юць смец це, ро ба ты гу ля юць у ха кей 
і шмат ін ша га. За ці каў ле ныя на вед валь ні кі і жур-
на ліс ты рас пыт ва лі аў та раў аб тым, што на тхня ла 
мо ладзь на ства рэн не пра ек таў і з які мі цяж кас ця мі 
яна су тык ну ла ся.

— Трэ ба за зна чыць, што кон курс на бы вае ўсё 
боль шую па пу ляр насць не толь кі ў ма ла дзёж ным 
ася род ку, але і ў цэ лым — у дзяр жа ве, — ска заў 
пад час ура чыс та га ад крыц ця вы ста вы-прэ зен та цыі 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл МЯС НІ КО-
ВІЧ. — Гэ та свед чыць пра тое, што па тэн цы ял 
на шай мо ла дзі са праў ды за па тра ба ва ны. Вель мі 
важ на ад чуць, што ты па трэб ны, здоль ны ге не ры-
ра ваць ці ка выя ідэі і да бі вац ца та го, каб яны бы лі 
рэа лі за ва ныя. Сён ня тут бу дуць вы бі раць дзе сяць 
най леп шых пра ек таў, але мне ўяў ля ец ца, што ўсе 
ўдзель ні кі вы ста вы — ужо пе ра мож цы.

Да рэ чы, ад кан кур сан таў Мі ха іл Мяс ні ко віч 
атры маў не звы чай ны па да ру нак — яб лык, на дру-
ка ва ны на 3D-прын та ры.
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