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1161 год — по лац кiм май страм Ла за-
рам Бог шам ство ра ны ўнi каль-

ны Крыж Еў фра сiн нi По лац кай, вы дат ны 
ўзор ста ра жыт на бе ла рус ка га пры клад но га 
мас тац тва. У роз ныя гiс та рыч ныя пе ры я ды 
гэ тая ду хоў ная свя ты ня ўша ноў ва ла ся пра-
ва слаў най царк вой i на ро дам. Шас цi кан цо-
вы крыж быў вы раб ле ны з кi па ры са ва га 
дрэ ва. Звер ху i знi зу яго па кры ва лi за ла тыя 
плас цi ны, упры го жа ныя каш тоў ны мi ка мя-
ня мi i двац цац цю эма ле вы мi мi нi я цю ра мi. 
У ся рэ дзi не кры жа ў пя цi «гнёз дах» зна хо-
дзi лi ся хрыс цi ян скiя рэ лiк вii, пры сла ныя з 
Кан стан цi но па ля i Iе ру са лi ма — час цi цы 
Кры жа Гас под ня га, ка ва ла чак ка ме ня ад 
тру ны Ба га ро дзi цы, час цi цы мо шчаў свя-
тых Стэ фа на i Пан це ляй мо на i кроў свя то га 
Дзмiт рыя. Па ба ках свя ты ня бы ла аб кла-
дзе на двац цац цю ся рэб ра ны мi з па за ло-
таю плас цi на мi. Тэкст на кры жы змя шчаў 
за кляц це, якое абя ца ла ка ру ня бес ную 
та му, хто ўкра дзе, пра дасць свя ты ню або 
прос та вы не се яе з ма нас ты ра. Па вод ле 
за ду мы Еў фра сiн нi, яе крыж быў за клi ка ны 
веч на «ажыў ляць» ду шы ўсiх лю дзей, якiя 
жы лi на по лац кай зям лi. У па чат ку XIII ст. 
крыж вы вез лi з По лац ка сма лен скiя кня зi. 
У 1563 го дзе Iван Гроз ны вяр нуў свя ты ню ў 
ма нас тыр i за га даў больш нi ко лi яе ад туль 
не вы но сiць. У 1812-м ма на хi за му ра ва лi 
крыж у нi шы са бо ра i тым са мым вы ра та-
ва лi яго ад ма ра дзё раў. Пас ля 1917 го да 
звес так пра крыж вель мi ма ла. У 1928 го-
дзе рэ лiк вiю пе ра вез лi з По лац ка ў Мiнск, 
а за тым у Ма гi лёў, бо збi ра лi ся пе ра нес цi 
ту ды ста лi цу Бе ла ру сi. У па чат ку 1941 го да 
ў час бiт вы за Ма гi лёў крыж знiк, яго след 
аба рваў ся. Ад сут насць не ацэн на га пом-
нi ка куль ту ры ста ла не за мен най стра тай 
для гра мад ства. У 1997 го дзе юве лi рам 
М. Кузь мi чом па воб ра зе i па да бен стве 
знiк лай свя ты нi быў вы раб ле ны но вы крыж. 
Ко пiя кры жа Еў фра сiн нi По лац кай за ня ла 
сваё мес ца ў Свя та-Кры жаў звi жан скiм са-
бо ры по лац ка га Спа са-Еў фра сiн неў ска га 
ма нас ты ра.

1941 год — верш «Свя шчэн ная вай-
на», якi быў на пi са ны паэ там 

Ва сi лём Ле бе дзе вым-Ку ма чом уся го за ад-
ну ноч, апуб лi ка ва ны ад на ча со ва ў дзвюх 
га зе тах — «Крас ной звез де» i «Извести-
ях». Там яго i пра чы таў кi раў нiк Чыр ва на-
сцяж на га ан самб ля пес нi i тан ца Чыр во най 
Ар мii Аляк сандр Аляк санд раў. Верш зра бiў 
на кам па зi та ра та кое моц нае ўра жан не, 
што ён тут жа сеў за ра яль. На дру гi дзень, 
прый шоў шы на рэ пе ты цыю, Аляк санд раў 
аб вяс цiў: «Бу дзем раз вуч ваць но вую пес-
ню». Ён на пi саў ме лам на гры фель най 
дош цы сло вы i но ты — дру ка ваць не бы ло 
ча су! А спе ва кi i му зы кан ты пе ра пi са лi iх 
у свае сшыт кi. Ме на вi та гэ тай пес нi на ка-

на ва на бы ло стаць свое асаб лi вым гiм нам 
Вя лi кай Ай чын най вай ны. Мiж тым рас ты-
ра жа ва ны мiф пра тое, што «Свя шчэн ную 
вай ну» ан самбль Аляк санд ра ва вы кон ваў 
для вой скаў, якiя ад праў ля лi ся на фронт на 
Бе ла рус кiм вак за ле ўжо 2 чэр ве ня 1941 
го да, з'я вiў ся з лёг кай ру кi Кан стан цi на 
Фе дзi на. Гэ тая сцэ на бы ла ство ра на вы-
ключ на мас тац кiм уяў лен нем пiсь мен нi ка 
ў ра ма не «Кас цёр», на пi са ным у 1960-х 
га дах, i ад сюль бы ла пе ра не се на ў мно гiя 
быц цам бы да ку мен таль ныя са чы нен нi. 
На са мой жа спра ве толь кi ў ся рэ дзi не 

каст рыч нi ка 1941 го да, ка лi во раг за ха-
пiў Ка лу гу, Ржэў i Ка лi нiн (ця пе раш нюю 
Цвер), «Свя шчэн ная вай на» ста ла што дня 
гу чаць па Усе са юз ным ра дыё i пад яе са-
праў ды ста лi ад праў ляц ца на фронт на шы 
бай цы. Гэ та бы ла пес ня, з якой Чыр во ная 
Ар мiя па ча ла доў гую i цяж кую да ро гу да 
Пе ра мо гi.

1938 год — на ра дзiў ся Ва лян цiн Кан-
стан цi на вiч Лу ка шоў, бе ла рус кi 

ву чо ны ў га лi не геа хi мii i геа ло гii, член-ка-
рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi (1986), док тар 
ге о ла га-мi не ра ла гiч ных на вук (1969), пра-
фе сар (1994). Рас пра ца ваў сiс тэ мы бiя хi-
мiч на га кант ро лю на ва коль на га ася род дзя, 
ства рыў се рыю эко ла га-геа хi мiч ных карт 
га ра доў Бе ла ру сi. На пры кла дзе Бе ла ру-
сi даў сiс тэ ма тыч ную i най больш поў ную 
ха рак та рыс ты ку хi мiч на га са ста ву грун тоў 
роз ных эпох ант ра па ге ну, што з'я вi ла ся важ-
най тэ а рэ тыч най ба зай для ра бот па по шу ку 
ка рыс ных вы кап няў, пры пра ек та ван нi iн-
жы нер ных збу да ван няў, во да за бес пя чэн нi, 
ме лi я ра цыi, вы ра шэн нi ме ды ка-бiя ла гiч ных 
i iн шых праб лем. Аў тар больш як 230 на-
ву ко вых прац, у тым лi ку 23 ма на гра фiй, 
4 вы на ход стваў.

Ян ка КУ ПА ЛА,
на род ны па эт Бе ла ру сi:

На бе ла рус кую дзяў чы ну
Нi хто йшчэ ка ме нем не кi нуў.
I не па ва жыц ца кi даць.

Зда ро ва му хар ча ван ню 
трэ ба ву чыц ца. Бу дзем 
ра біць гэ та з да па мо гай 
спе цы я ліс та па хар ча ван-
ні, док та ра ме ды цын скіх 
на вук Эле а но ры КА ПІ ТО-
НА ВАЙ.

ПРА ДУК ТЫ-
АФ РА ДЫ ЗІ Я КІ 
СА ПРАЎ ДЫ 
ІС НУ ЮЦЬ?

— Аф ра ды зі я кі — гэ та рэ-
чы вы, якія сты му лю юць або 
ўзмац ня юць па ла вое жа дан не 
або па ла вую ак тыў насць. Усе 
жы выя ар га ніз мы тым ці ін шым 
чы нам вы дзя ля юць аф ра ды зі я кі 
ў час най боль шай рэ пра дук тыў-
най ак тыў нас ці, ка лі пры ро да і 
ге не тыч ная пра гра ма схі ляе 
нас да раз мна жэн ня. Але гэ-
тыя аф ра ды зі я кі ўлаў лі ва юц ца 
і дзей ні ча юць толь кі для асо бін 
кан крэт на га ві ду. І гэ та зра зу ме-
ла. На вош та, на прык лад, зай цу 
аф ра ды зі я кі лі сы? Або ра мон ку 
аф ра ды зі я кі та ма таў?

А вось ча ла ве ку, як іс то це 
над звы чай ці каў най і аб са лют на 
ня стрым най у па ла вым да чы нен-
ні (та му што па ла вую бліз касць 
яму па да вай не толь кі і не столь кі 
для атры ман ня па том ства, коль кі 
для атры ман ня за да валь нен ня), 
прый шло ў га ла ву вы ка рыс тоў-
ваць «чу жыя» аф ра ды зі я кі ва 
ўлас ных мэ тах. Узяць хоць бы 
аф ра ды зі я кі хар чо вых пра дук-
таў... З на ву ко ва га пунк ту гле-
джан ня, усё за сна ва на на «эфек-
це пла цэ ба», са ма ўну шэн ні. 
Ча ла век на строй ва ец ца на тое, 
што чыр во ная ік ра, на прык лад, 
па вы шае па тэн цыю — і атрым-
лі вае эфект. На са мой спра ве 
хар чо выя пра дук ты ма юць да чы-
нен не да па ла вой па тэн цыі толь кі 
ў тым сэн се, што за бяс печ ва юць 
(ці не за бяс печ ва юць) нар маль-
ны сін тэз па ла вых гар мо наў у 
ар га ніз ме і, у прын цы пе, аб мен 
рэ чы ваў. На прык лад, для за бес-
пя чэн ня «вы твор час ці» муж чын-
ска га гар мо ну тэс тас тэ ро ну па-
трэб ны та кія мік ра эле мен ты, як 
се лен і цынк. Ка лі з ежай гэ тыя 

мік ра эле мен ты не па сту па юць 
або па сту па юць не да стат ко ва, то 
сін тэз тэс тас тэ ро ну мо жа быць 
па ру ша ны — ад па вед на, «муж-
чын ская моц» мо жа па цяр пець. 
Але пры ро да «скан стру я ва ла» 
ча ла ве чы ар га нізм ня прос та, так, 
што мно гія бія хі міч ныя рэ ак цыі ў 
ім уза ем на за мя ня юц ца, і та му, 
каб вы вес ці яго са строю, па трэб-
ны са праў ды ты та ніч ныя на ма-
ган ні. Пры га дай це фільм «Аль-
пій ская ба ла да», сцэ на рый яко га 
быў на пі са ны па вод ле рэ аль ных 
па дзей. Там муж чы на і жан чы на, 
якія збег лі з ня мец ка га канц ла-
ге ра, зня сі ле ныя ад не да ядан ня 
і не ве ра год на га стрэ су... за ча лі 
дзі ця! Так што не аф ра ды зі я кі 
па трэб ны лю дзям, а ка хан не.

ЯК ЧАС ТА 
ТРЭ БА ЛА ДЗІЦЬ 
РАЗ ГРУ ЗАЧ НЫЯ ДНІ?

— Пад раз гру зач ны мі дня мі 
звы чай на ра зу ме юць «га лод-
ныя» дні, ка лі ежу або не пры-
ма юць на огул, або ўжы ва юць 
аб ме жа ва ны на бор пра дук таў 
у аб ме жа ва най коль кас ці. Та-
кія «га лод ныя» дні не па трэб-
ны, ка лі ча ла век хар чу ец ца пра-
віль на, не пе ра ядае, кант ра люе 
сваю ва гу. Усё ж та кі ў ар га ніз-
ме ўсё ўлад ка ва на над звы чай 
мэ та згод на. На пра ця гу дня 
не аб ход ную энер гію ча ла век 
атрым лі вае з ежы. Пры гэ тым у 
пе ча ні ад клад ва ец ца не вя лі кая 
«за на чка» — 200-300 г глі ка ге-
ну, які бу дзе рас хо да вац ца на 
пад трым ку ра бо ты ўся го ар га-
ніз ма пад час сну. Да мо ман ту 
абу джэн ня глі ка ге ну за ста ец ца 
ма ла, і мы ад чу ва ем па чуц цё го-
ла ду — ар га нізм па тра буе «пад-
хар чоў кі». Мы сне да ем, по тым 
абе да ем, вя чэ ра ем — сло вам, 
пад кід ва ем «дро вы» ў сваю 
бія хі міч ную «топ ку». Ка лі гэ тых 
«дроў» над та мно га, ар га нізм 
бу дзе з іх ра біць за пас у вы гля-
дзе тлу шча вых ад кла дан няў. 
Так раз ві ва ец ца атлус цен не. І 
вось для лю дзей, якія па ку ту-
юць ад атлус цен ня або ма юць 
ліш нюю ва гу, рэ ка мен ду юць 
пра вя дзен не та го, што мы на-

зы ва ем «раз гру зач ны мі дня мі». 
Пры зна чаць пра вя дзен не раз-
гру зач ных дзён, як і рэ ка мен-
да ваць, што і ў якой коль кас ці 
не аб ход на ўжы ваць на пра ця гу 
раз гру зач на га дня, — прэ ра га-
ты ва ўра ча. Са ма стой на зай-
мац ца па доб ны мі «раз груз ка мі» 
я б не рэ ка мен да ва ла. Лю быя 
аб ме жа ван ні — гэ та стрэс для 
ар га ніз ма. Та му не вя до ма, што 
ў вы ні ку ча ла век атры мае: ка-
рысць ад стра ты па ры со цень 
гра маў ва гі ці шко ду ад стрэ су.

ЦІ МОЖ НА ДЗІ ЦЯ 
ПА ЗБАЎ ЛЯЦЬ МЯ СА?

— А за што яму, бед на му, 
та кія вы пра ба ван ні? Ча ла век 
— іс то та ўся яд ная, та кім яго 
за пра гра ма ва ла пры ро да. Та-
му і рас лін ная, і жы вёль ная ежа 
яму не аб ход ны для нар маль на-
га рос ту і раз віц ця. У мя се ёсць 
паў на цэн ныя бял кі з поў ным 
на бо рам па трэб ных ар га ніз му 
амі на кіс лот, мно гія ін шыя не-
аб ход ныя рэ чы вы, уклю ча ю чы 
тлу шча раст ва раль ныя ві та мі ны. 
Усё гэ та не аб ход на ар га ніз му, які 
рас це. А вось ка лі пра цэ сы рос-
ту і вы спя ван ня спы няц ца (пры-
клад на пас ля 21 го да), ча ла век 
сам вы бя рэ, яко га хар ча ван ня 
яму пры трым лі вац ца: ужы ваць 
дзьму хаў цы або нар маль ную ад-
біў ную... з ты мі ж дзьму хаў ца мі.

ШТО БОЛЬШ 
НА ШКО ДЗІЦЬ ФІ ГУ РЫ 
— МА РО ЗІ ВА ЦІ 
ША КА ЛАД?

— У ме жах ра зум на га ні чо га 
фі гу ры не на шко дзіць. А вось 
ка лі аб' ядац ца што дня, то ўсё 
бу дзе ад клад вац ца на ба ках. 
Ліш ні для ар га ніз ма ка ва ла чак 
сы ру ва гой 30 г, ка лі яго ўжы-
ваць што дня, за год да дасць 
пры баў ку ва гі ў 5 кг. Так што га-
лоў нае — не пе ра ядаць і больш 
ру хац ца. Та ды ні ма ро зі ва, ні 
ша ка лад не страш ныя.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

Ну і ну!Ну і ну!  ��

АФ РА ДЫ ЗІ Я КІ ЯК...
СА МА ЎНУ ШЭН НЕ

За раз ма га зін Дзміт рыя зна-
хо дзіц ца ў ад ным з буй ных ганд-
лё вых цэнт раў Мін ска. Пра стор-
нае па мяш кан не зай ма юць бо ты, 
джын сы, ка шу лі, фут бол кі... Апра-
нуц ца тут мож на з ну ля — на ват 
бя ліз на ёсць. Усё ад па пу ляр ных і 
вя до мых у мо ла дзі брэн даў.

«Гэ та ця пер да стат ко ва пра-
сто ры, — рас каз вае гас па дар ма-
га зі на. — Ра ней усё бы ло інакш. 
Пло шча пер ша га ма га зі на бы ла 
шэсць з па ло вай квад рат ных мет-
раў. На ват пры ме рач най не бы-
ло. Як там неш та атрым лі ва ла ся 
пра да ваць — сам не ра зу мею. 
На віт ры не ста я ла 15 пар бо таў, 
ві се ла 20 пар джын саў, 3 сум кі, 
20 кофт і 10 фут бо лак — усё! А 
ў ку точ ку ста яў ма ле неч кі сто лік 
з ка са вым апа ра там, мі ні-кам-
п'ю та рам і мной (смя ец ца). Ідэя 
ад крыць улас ны ма га зін з'я ві-
ла ся са ма са бой. Атры маў ві зу 
ў Поль шчу (вы бар адзен ня там 
знач на шы рэй шы), па чаў куп ляць 
там рэ чы. Част ку пра да ваў зна ё-
мым. А по тым вы ра шыў зра біць з 
гэ та га біз нес. Ужо ка лі пе ра ехаў у 
Мінск, па зна ё міў ся з ча ла ве кам, 
які мя не пад тры маў, у тым лі ку 
гра шы ма. Ідэй ным цэнт рам быў 
я, а мой но вы сяб ра вы кон ваў ро-
лю пра вад ні ка ў скла да ным све-
це прад пры маль ніц тва.

Ад нак по тым на шы шля хі ра-
зы шлі ся. Су мя шчаць сяб роў ства 
і біз нес — вель мі цяж ка. Мя не 
ўраж ва юць лю дзі, у якіх гэ та 
атры ма ла ся, як, на прык лад, у 
Ві та ля і Юрыя, за сна валь ні каў 
сет кі ма га зі наў «Ві та люр». За-
раз у май го бы ло га сяб ра свой 
ма га зін, у мя не — свой».

Раз маў ля ю чы са мной, Дзміт-
рый увесь час пе ра ры ва ец ца на 
тое, каб ад ка заць на вед валь ні кам 
на іх пы тан ні. Ён імк нец ца пер-
шым па чаць раз мо ву з клі ен там.

«Не ду маю, што мая ро ля ў 
ма га зі не па він на зво дзіц ца да 
ней ка га ро ба та, які ад каз вае, ці 
ёсць па трэб ны па мер, і кож ны 
раз га во рыць клі ен там, што ім 
усё па суе. З са ма га пер ша га дня 
пра цы я па чаў зна ё міц ца з па-
куп ні ка мі. Праз не каль кі ме ся цаў 
ве даў мно гіх па іме ні, ве даў, хто 
дзе ву чыц ца, чым ці ка віц ца. Яны 
пры хо дзі лі не толь кі па воп рат ку, 
але і для та го, каб па га ва рыць. 
Па чы на лі мы пра ца ваць з аў ды-
то ры яй 14-16-га до вых пад лет-
каў, якія ідуць у кра му з баць ка мі 
аль бо з баць коў скі мі гра шы ма. 
Ім трэ ба на быць неш та са праў-
ды якас нае і пры го жае. Пры чым 
звы чай на та кім па куп ні кам не ха-
пае... сме лас ці. Яны пры хо дзяць 
каб на быць пэў ную рэч, якую ўжо 

пры гля дзе лі, і ба яц ца па спра ба-
ваць неш та но вае. Я заўж ды на-
ма гаў ся спа чат ку па га ва рыць з 
ча ла ве кам, зра зу мець, што яму 
ці ка ва. А по тым неш та пра па на-
ваць. Гэ та да па ма га ла ім фар мі-
ра ваць густ. Ду маю, мой стыль 
зно сін з клі ен та мі ады граў важ-
ную ро лю ў раз віц ці біз не су».

Каб да ка заць, што яго кра ма 
са праў ды вя до мая, Дзміт рый дэ-
ман струе, як по шу ка выя ін тэр-
нэт-сіс тэ мы вы да юць спа сыл кі 
на яе ў лі ку пер шых па са мых 
роз ных за пы тах, на кшталт «топ-
сай да ры (ад англ. «на па лу бе» 
— адзін з ві даў туф ляў, што з'я-
ві лі ся на па чат ку 1980-х га доў і 
вы ка рыс тоў ва лі ся яхт сме на мі, 
зда бы лі па пу ляр насць у шы ро кай 
пуб лі кі ў ся рэ дзі не 2000-х) у Мін-
ску», аль бо «на быць фут бол ку 
ў Мін ску». У су по лцы ма га зі на ў 
са цы яль най сет цы «ВКон так те» 
за раз больш за два нац цаць з па-
ло вай ты сяч ча ла век. Аў ды то рыя, 
праў да, тро хі змя ні ла ся. Ця пер па 
воп рат ку сю ды пры хо дзяць тыя, 
ка му 14—16 бы ло та ды, ка лі ма-
га зін толь кі ад крыў ся.

Дзміт рый зра біў спро бу ар га-
ні за ваць і ўлас ную вы твор часць. 
«Мне ха це ла ся да ка заць перш 
за ўсё са мо му са бе, што і ў нас 
мож на ра біць неш та ці ка вае, не-
звы чай нае і якас нае», — ка жа 
ён. За раз у ма га зі не пра да юц ца 
фут бол кі, па шы тыя ў Бе ла ру сі 
(праў да, з ім парт най тка ні ны), 
ды зайн якіх — так зва ны «прынт» 
(ма лю нак на тка ні не), Дзміт рый 
рас пра ца ваў ра зам з па пу ляр-

ным бе ла рус кім тэ ле вя ду чым. 
Фор ма про да жу так са ма ад мыс-
ло вая: фут бол ка за ва роч ва ец ца 
ў ме та ліч ны цы ліндр з за глуш-
ка мі з двух ба коў. На па верх ні 
цы лінд ру на дру ка ва ны ка ля ро вы 
ар на мент. Та кім чы нам яе мож на 
па да рыць сяб ру, і той да апош ня-
га мо ман ту не зда га да ец ца, што 
ж там за па да ру нак.

Вы твор часць фут бо лак — 
пер шы крок. Дзміт рый збі ра ец ца 
пра цяг ваць ства рэн не ўлас на га 
пра дук ту, ня гле дзя чы на тое, што 
гэ та больш скла да на, чым прос-
ты пе ра про даж. На прык лад, у 
пер шы раз яго пад вя лі вы ка наў-
цы пра цы: фут бол кі «спаз ні лі ся» 
на па ча так се зо на, а зна чыць, і 
пра даць іх ужо бы ло ця жэй.

Яшчэ адзін важ ны крок для 
та го, хто зай ма ец ца ўлас най 
спра вай, — пра соў ван не ма га зі-
на ў се ці ве. Дзміт рый лі чыць, што 
ін тэр нэт — не аб ход ны склад-
нік раз віц ця су час на га біз не су. 
Шмат лі кія рэ клам ныя ві дэа ро лі кі, 
па ве дам лен не пра но вы пры воз 
та ва ру праз са цы яль ныя сет кі і 
SMS, зніж кі пры ве дан ні пэў на га 
па ро ля, апуб лі ка ва на га ў ін тэр-
нэ це, — усё гэ та да па ма га ла ма-
га зі ну на быць вя до масць.

«Усе свае «фіш кі» (у тым лі ку і 
цы лінд ры з фут бол ка мі) я пад гле-
дзеў у за меж ных пра даў цоў. Ні-
чо га не звы чай на га сам не вы дум-
ляў. Прос та ад чу ваў, што гэ та мо-
жа спра ца ваць. Ні я кай кан цэп цыі 
ма га зі на пер ша па чат ко ва ў мя не 
так са ма не бы ло. Ха цеў прос та 
за ра біць гро шай і знай сці мес ца, 

дзе мне бу дзе ці ка ва пра во дзіць 
свой пра цоў ны дзень. Заўж ды са-
чыў за сва і мі кан ку рэн та мі. Бы лі 
лю дзі, якія доў га ду ма лі над кан-
цэп цы яй, ства ра лі неш та та кое, 
ча го яшчэ не бы ло ў Бе ла ру сі, 
але праз не ка то ры час, звы чай-
на, праз 3-4 ме ся цы яны зні ка лі, 
ма га зі ны за кры ва лі ся. Ве даў тых, 
хто ра біў неш та па доб нае на мой 
ма га зін. Не ка то рыя зні ка лі праз 
паў го да, а не ка то рыя па спя хо ва 
пра цу юць і за раз на ма ім ці вы-
шэй шым уз роў ні. Заўж ды трэ ба 
ву чыц ца на па мыл ках. У тым лі ку 
і на чу жых.

Якая са мая вя лі кая па мыл ка 
«на віч коў»? Пра га вя лі кіх гро-
шай. Не ка то рыя па чат коў цы-
прад пры маль ні кі ўпэў не ны ў тым, 
што ка лі яны на бы лі рэч, умоў на 
ка жу чы, за 200 ты сяч руб лёў, то 
пра даць па він ны не менш чым 
за 400 ты сяч. Гэ та глуп ства! Ка лі 
рэч не пра да ец ца, лепш спра ца-
ваць са бе ў мі нус, пра даць тан-
ней, чым да зво ліць ёй ля жаць на 
пры лаў ку. А ў не ка то рых кра мах 
рэ чы ля жаць га да мі па ад ным і 
тым жа кош це. У мя не ха пае та-
ва ру, які я сам ні ко лі б у жыц ці не 
на быў і ні ко му б не па ра іў. Але ён 
ідзе на рас хват, і мне ні чо га не за-
ста ец ца, акра мя як за во зіць яшчэ 
і яшчэ. Ін шая так ты ка пры вя ла б 
да та го, што мне не бы ло б ча го 
ес ці. Та му мае ўлас ныя гус ты не 
з'яў ля юц ца вы зна чаль ны мі».

Трэ ба ска заць, што ў Дзміт-
рыя ня ма вы шэй шай аду ка цыі. 
Па яго сло вах, ву чо ба ў ВНУ 
яму не да ва ла ся з-за не да хо пу 

ста ран нас ці. Паў та ра го да ён ву-
чыў ся на юрыс та. По тым — не 
з'я віў ся не се сію. «За раз я ра зу-
мею, што па мы ліў ся з вы ба рам 
спе цы яль нас ці. Ця пер для ву чо-
бы цяж ка знай сці час».

На пэў на, яшчэ і та му, што, 
акра мя біз не су, у Дзміт рыя ёсць 
сям'я. Ён ажа ніў ся ў 21 год. «Жон-
ка — адзі ны са праўд ны сяба р. Не 
шка дую, што ажа ніў ся ра на. Ка лі 
ад чу еш, што су стрэў ча ла ве ка, 
з якім вар та пра жыць жыц цё, не 
трэ ба ба яц ца фі нан са вых ці ін-
шых праб лем. Усё вы ра шыц ца і 
ста не на сваё мес ца. За раз мае 
пла ны ў асноў ным да ты чац ца 
сям'і. У біз не се да лё ка на пе рад 
не пла ную, 2-3 ме ся цы — мак сі-
маль ны тэр мін пра ліч ван ня но-
вых кро каў, бо ў гэ тай сфе ры ўсё 
вель мі хут ка змя ня ец ца. Да рэ чы, 
па вя ліч ваць свой ма га зін я так-
са ма не збі ра ю ся: тут утуль на, і 
мне ўсё па да ба ец ца».

Пы та ю ся ў Дзміт рыя, ці ба-
чыць ён ней кія хі бы ў бе ла рус кай 
сіс тэ ме, якія за мі на юць ма ла дым 
быць па спя хо вы мі біз не соў ца мі.

«У мя не на гэ ты конт, маг чы-
ма, не са мае рас паў сю джа нае 
мер ка ван не. Не ка то рыя но выя 
за ко ны ро бяць біз нес больш 
скла да ным, ад нак яны ма юць 
пра віль ны сэнс. На прык лад, 
зна ка мі тае аб ме жа ван не на пры-
цяг нен не да дзей нас ці ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў ін шых 
асоб. Зра зу ме ла, ра біць усё ад-
на му цяж ка. Але ка лі твой біз нес 
знач на вы рас — мож на за рэ гіст-
ра вац ца як та ва рыст ва і пла ціць 
ад па вед ныя па да ткі. Не за да во-
ле ны мі за ста юц ца тыя, хто хо ча 
шмат атрым лі ваць і ні чо га не ад-
да ваць. Гэ та ня пра віль на.

Упэў не ны, што ў нас цал кам 
маг чы ма быць па спя хо вым ін ды-
ві ду аль ным прад пры маль ні кам, і 
ў гэ тай сфе ры з бо ку дзяр жа вы 
га лоў нае — не пе ра шка джаць. 
Бе ла рус кая праб ле ма — у лю-
дзях, а не ў за ко нах. Мно гія ду-
ма юць, што ім усё па він ны пры-
нес ці і ўсё зра біць за іх, але так 
не бы вае. Мя не ўраж ва юць сі ту-
а цыі, ка лі, на прык лад, у бан ку за 
якой-не будзь ба бу ляй збі ра ец ца 
вя ліз ная чар га і ўсе па чы на юць 
шы пець, зла вац ца. За мест та го, 
каб прос та па ды сці і да па маг чы 
ёй ра за брац ца ў яе кві тан цыі ці 
чэ ку. Тое са мае і ў біз не се. Я ўжо 
ка заў пра ча кан не вя лі кіх гро шай 
ні за што. Гэ та — міф. Зай ма-
ю чы ся ма лым біз не сам, мож на 
жыць доб ра, шы ка ваць — на ўрад 
ці. Ды і на вош та?»

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

Сфе ра ма ло га біз не су ў су час най эка но мі цы зай мае важ нае 
мес ца. На коль кі лёг ка па чаць сваю спра ву ў Бе ла ру сі 
ча ла ве ку «без су вя зяў» і стар та ва га ка пі та лу? «Звяз да» 
вы ра шы ла да ве дац ца пра гэ та ў тых, хто ўжо «ўвай шоў 
у ра ку» і больш-менш упэў не на ста іць на на гах. У се рыі 
ма тэ ры я лаў мы па спра бу ем да ве дац ца пра асаб лі вас ці 
бе ла рус ка га біз нес-ася род дзя і «пад вод ныя ка мя ні», якія 
ча ка юць тых, хто ўлас на руч на ства рае са бе пра цоў нае 
мес ца. Звышза да ча — знай сці шля хі вы ра шэн ня звя за ных з 

ма лым біз не сам праб лем.
Ге рой пер ша га ма тэ ры я лу — Дзміт рый — пе ра ехаў жыць 
у ста лі цу, ка лі яму яшчэ не бы ло двац ца ці. У хут кім ча се 
ён ад крыў свой улас ны ма га зін адзен ня. Сён ня яго кра ма 
до сыць па пу ляр ная ся род ста ліч най мо ла дзі, а ўла даль нік 
мо жа па хва ліц ца аў то гра фа мі та кіх вя до мых лю дзей, як 
пя ці ра зо вы чэм пі ён све ту і трох ра зо вы чэм пі ён Еў ро пы па 
К-1 і тай ланд скім бок се Чын гіз Ала заў і са ліст гур та «Ля піс 
Тру бяц кой» Сяр гей Мі ха лок…

«ГА ЛОЎ НАЕ — НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ»

Свая спра ваСвая спра ва  ��

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  ��

ЧА РОЎ НАЯ СІ ЛА 
МАС ТАЦ ТВА

Не вам ка заць — не ўсе яга ды з на ша га 
ле ці шча трап ля юць нам, гас па да рам, 
у рот. Аль бо ў на шы сло і кі. І так год 
ад го да...
Вы мо жа це па ду маць, што мы ня дбай-
ныя гас па да ры — збі ра ем іх не ў па ру 
ці збі ра ем не ўсе... Вось апош няе — 
праў да.

На шы па лет кі ўпа да ба лі чу жын цы. І іх не 
спы няе той факт, што ле ці шча зна хо дзіц ца 
да лё ка ад да ро гі, бо яны да яго не да хо-
дзяць, а... да ля та юць.

Пту шы ны дэ сант па чы нае вы са джвац ца 
ледзь не з пер шай яга ды, і на хаб ству яго 
мож на толь кі па зайз дрос ціць. Бо кры чы не 
кры чы — не чуе (сам у ад каз яшчэ го лас па-
дасць). І ру кою «за хоп ні ка» па кра таць мож-
на: та бе кры ху страш на ва та, а яму, па доб на, 
ні коль кі!..

Ка ра цей, ча рэш ню мы «зда лі» ад ра зу — 
дрэ ва вы со кае, ча ла ве ку не да цяг нуц ца, а 
вось птуш кам — са праўд ны баль: дзень, два, 
тры — і на га лін ках толь кі бе лыя кос тач кі.

А вось су ні цы і бруж мель звы чай на 
піль ну ем: ху цень ка збі ра ем (ча сам не да-
спе лае), бо ідзе спа бор ніц тва: хто ка го — 
па між людзь мі і кры ла ты мі. Лік час цей на 
ка рысць апош ніх.

Але ж ча ла век, як іс то та ра зум ная, мі-
рыц ца з гэ тым не хо ча, ён шу кае вый сце. 
І знай сці яго да па ма га юць су час ныя тэх-
на ло гіі. У мя не як гас па ды ні-«плюш кі на» 
(а рап там спат рэ біц ца?) спа чат ку пай шлі ў 
ход маг ні та фон ныя ка се ты: на рэ за ла плён ку 
стуж ка мі, са бра ла іх у адзін ка нец і пры вя-
за ла да доў гай пал кі. Атры ма ла ся гэт кая 
мят ла: ша па ціць, мат ля ец ца на вет ры і са-
праў ды ад пуж вае.

Сё ле та по бач з гэ тай «пры ла дай» з'я ві-
лі ся і ла зер ныя дыс кі. Ней кія са пса ва лі ся, з 
ней кіх ін фар ма цыю пе ра кі ну лі на флэш ку... 
А са мі «нось бі ты» мы раз ве сі лі на га лін ках. 
Гэ та вель мі зруч на. Па-пер шае, со неч ныя 
пром ні «счыт ва юць» стра ка тую вя сёл ку, ад 
ча го пры га жэе ўсё на ва кол ле, а па-дру гое 
— кан чат ко ва блы та юц ца пла ны за хоп ні-
каў...

Так што на на шай ву лі цы, мож на ска-
заць, свя та: па град ках і па бу до вах ска чуць 
вя сё лыя со неч ныя «зай чы кі». А вось птуш кі 
— пра ля та юць мі ма.

На тал ля ШВЕ ДА ВА, г. Мінск

�

Ра нi цай па сту пi ла па ве дам лен не пра па жар 
у ква тэ ры на ву лi цы Чы гу нач най у Са лi-
гор ску. Тэ ле фа на ва ла гас па ды ня жыл ля, 
а ў зда рэн нi па да зра ец ца бы лы су жэ нец 
жан чы ны.

— Аб ста вi ны гiс то рыi на ступ ныя. На пя рэ дад нi 
па жа ру жан чы на i яе дач ка зна хо дзi лi ся на ле цi-
шчы. На ма бiль ны тэ ле фон гас па ды нi ква тэ ры 
па зва нiў яе бы лы муж, з якiм яны пра жы ва лi су-
мес на — з па гро за мi пад па лiць жыл лё. Муж чы на 

быў на пад пiт ку, — рас па вя лi ў Мiн скiм аб лас ным 
упраў лен нi МНС. — Ужо ра нi цай на ступ на га дня, 
вяр нуў шы ся да до му, жан чы на знай шла ў ква-
тэ ры сля ды за га ран ня. Агонь па шко дзiў мэб лю, 
па за кур ваў сце ны ў кух нi трох па ка ё вай ква тэ ры 
ў дзе вя цi па вяр хо вым шмат ква тэр ным жы лым 
до ме. За га ран не са ма стой на лiк вi да ваў бы лы 
су жэ нец гас па ды нi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Свой по глядСвой по гляд  ��

У апош ні час толь кі і чу ваць: «На ра джаль насць зні жа ец ца, лю дзі 
хва рэ юць, на сель ніц тва ста рэе!..» Ледзь не ка ра вул...
А да вай це за ду ма ем ся: ча му?
Як на мой по гляд, дык та му, што яно, тое на сель ніц тва, абы-што 

ўжы вае і, пра бач це, абы-чым ле чыц ца! Са мі дак та ры ка жуць, што ўсе 
ле кі — атру та. І пры гэ тым вы піс ва юць іх ледзь не пры гар шча мі.

Тое ж і з ежай. Па гля дзі це, што ад бы ва ец ца ў на шых пра дук то вых 
кра мах — коль кі там роз ных ка ро ба чак хі міч най вы твор час ці, роз ных 
па ке ці каў... Ці не ад іх, вось гэ тых упа ко вак, у лю дзей з'яў ля юц ца роз-
ныя алер гіі ды ін шыя па боч ныя з'я вы?

Ча му сла вяц ца траў ні кі ды на род ныя ле ка ры? Та му што ле чаць толь кі 
на ту раль ны мі срод ка мі, тым, што вы рас ла на лу гах ды па гор ках, у ля сах 
і на ўзлес ках. Кры ні ца ві та мі наў і ін шых га ю чых рэ чы ваў — зя ле ні ва, 
са да ві на і га род ні на, яга ды і гры бы, мёд... Ка ра цей, не здар ма кі тай цы 
ка жуць, што са мыя леп шыя ле кі рас туць ка ля ган ка.

І са праў ды: я вось не так даў но пра чы таў пра фа со лю. Ёй, аказ ва-
ец ца, мож на ля чыць усе хво рыя ор га ны і сіс тэ мы. І ка лі б мы яе час цей 
ужы ва лі, знач на менш хва рэ лі б. Прос та, зда ва ла ся б!

Скла да насць — на роў ным мес цы, як той ка заў: дзе ўзяць тую ж 
фа со лю і ін шую са да ві ну-га род ні ну, ка лі ў мя не, на прык лад, по бач з 
до мам ёсць дзве ап тэ кі і тры пра дук то выя кра мы. А вось па га род ні ну 
да во дзіц ца не іс ці, а ўжо не ку ды ехаць.

Вось та му і ду маю: мо жа, менш нам трэ ба ля ман та ваць пра па гар-
шэн не зда роўя, а больш кла па ціц ца: лю дзі, у тым лі ку і га ра джа не, 
прос та па він ны быць за бяс пе ча ны тым, што «рас це ка ля ган ка».

Г. ШЭР ШАНЬ, г. Мінск
�

Ёсць мер ка ван неЁсць мер ка ван не  ��

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ ПРЫ ГА ЖОС ЦЮ...
Не, не здар ма ў на ро дзе ка жуць, што ка са — дзя во чая кра са.
Доў гiя ва ла сы i са праў ды адзiн з эта ло наў пры га жос цi. На пэў на, 
та му ся род дзяў чат, ся род ма ла дзiц вель мi мод на ста ла дэ ман-
стра ваць яго — воль на рас сы паць па пля чах.

Нi чо га не маю су праць: гэ та доб ра вы гля дае, гэ та хоць-не хаць пры цяг-
вае ўва гу. Асаб лi ва — ка лi тую па нен ку па каз ва юць у кi но аль бо па тэ ле-
вi за ры, ка лi яна iдзе-шпа цы руе па ву лi цы аль бо ся дзiць дзесь цi на лаў цы. 
А вось «кан так ты» з ёй у пе ра поў не ным транс пар це... Ка лi ты, на прык лад, 
ста iш упры тык — у яе за спi най, i iн ша га мес ца, хоць плач, ня ма...

Та ды ўжо «вый сце» ад но: за плю шчыць во чы i не ды хаць (а тым 
больш, ка лi ты мен шы рос там), бо доб рая пас ма ва ла соў, бу дзе «лез цi» 
ў во чы, у рот, у нос... Ад нак пры гэ тым нi ў якiм ра зе не рас слаб ляц ца, 
не тра цiць пiль нас цi, та му што ўла даль нi цы той рас пу шча най дзя во чай 
кра сы не ма юць звыч кi ду маць пра iн шых, а вось час ад ча су трэс цi га-
ла вою, па праў ляць сваю «пры чос ку» ды пе ра кiд ваць ва ла сы з ад на го 
бо ку на дру гi мо гуць...

Я ў та кiя мо ман ты з боль шай пры яз нас цю гля джу на дзяў чат, на 
жан чын з «хвас та мi», з ва ла са мi, за кру ча ны мi ў сцiп лы «смоў жык», на-
ват з аку рат ны мi стрыж ка мi. Бо, зга дзi це ся, кра са кра сой, пры га жосць 
пры га жос цю, а куль ту ра — куль ту рай!

А. СЯ МЁ НА ВА, г. Мiнск
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ДЗЕ РАС ТУЦЬ
НАЙ ЛЕП ШЫЯ ЛЕ КІ?
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НА ЎМЫС НА ПАД ПА ЛIЎ ЖЫЛ ЛЁ БЫ ЛОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1.
Автомобиль ГАЗ 32213-408, 2008 года выпуска, рег. № АВ2641-2, 
начальная стоимость лота 86 528 361 рубль.

Лот № 2.
Погрузчик фронтальный ВМЕ-1560, 2008 года выпуска, рег. 
№ 5689БЯ, начальная стоимость лота 223 419 330 рублей.

Лот № 3.
Трактор Беларус-82.1, 2008 года выпуска, рег. № 4496ВА, началь-
ная стоимость лота 81 026 701 рубль.

Лот № 4.
Экскаватор ЕК-12-00, 2008 года выпуска, рег № 3786БЯ, начальная 
стоимость лота 639 882 177 рублей.

Лот № 5.
Грузовой спец. автокран КС-55727-1 МАЗ 630303 (гр. 25 т.), 2006 года 
выпуска, рег. № 6089-2, начальная стоимость лота 283 956 403 ру-
бля;

Лот № 6.
Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2008 года выпуска, рег. 
№ 3197ВЕ2, начальная стоимость лота 16 033 737 рублей.

Лот № 7.
Полуприцеп бортовой МАЗ-97580046, 2008 года выпуска, рег. 
№ А0706А2, начальная стоимость лота 57 396 417 рублей;

Лот № 8.
Трактор Беларус 1221.2, 2008 года выпуска, рег. № 2583ИЯ2, на-
чальная стоимость лота 201 658 402 рубля;

Лот № 9.
Прицеп МАЗ-857100-(010), 2009 года выпуска, рег. № А14492, 
начальная стоимость лота 54 643 807 рублей.

Лот № 10.
Автомобиль МАЗ-5551А2 (самосвал 10 т.), 2009 года выпуска, рег. 
№ 995102, начальная стоимость лота 175 988 157 рублей.

Лот № 11.
Автомобиль ГАЗ-33104 (, 2008 года выпуска, рег. № АВ2688-2, 
начальная стоимость лота 82 995 879 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
(Витебская обл., г. Верхнедвинск, 

ул. Первомайская, 34, УНП 300460189).

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, 
г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 34.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к ответственному хранителю имущества – 

директору ДКУСП «Верхнедвинская ПМК-44» 
Урбану Олегу Сергеевичу 

(раб.тел. № 80215153252, 80333244106, 
80215152156).

Наличие 
обременений Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Хозяйственный суд Витебской области
г. Витебск, ул. «Правды», 32 

22 июля 2013 года в 14.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316

http:// vitebsk.court.by
Судебный исполнитель 

Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел./факс: (0212) 491342, (029) 1502410

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, тел. (0212) 491343
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет хозяйственного суда Витебской обла-
сти № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Витебск, код 635, УНН 300007670 не позднее 14.00 22 июля 
2013 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и про-
ведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.


