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МА МА, ТА ТА, ДЗЕД I ВЕ ЛА СI ПЕД
У адзiн дзень у Брэс це прай шло два ве ла пра бе гi. Адзiн 
з iх на зы ваў ся «Я, ма ма, та та, дзед i ве ла сi пед». Яго 
ар га нi за ва лi iн фар ма цый ны цэнтр «Эка дом» i ве ла-
клуб «Ра Дэя». Па за клi ку на зва ных ар га нi за цый усе 
ах вот ныя га ра джа не аб мя ня лi ся во пы там ся мей на га 
ак тыў на га ад па чын ку. Удзель нi кi ак цыi стар та ва лi 
ад цэнт раль на га ўнi вер ма га i пра еха лi па цэнт ры го-
ра да.

Дру гi ве ла сi пед ны пра бег пра вя лi Дзяр жаў та iнс пек цыя 
ра зам з iн спек цы яй пры род ных рэ сур саў. Ве ла пра бе гi бы лi 
на кi ра ва ны на пра па ган ду эка ла гiч на чыс та га вi ду транс-
пар ту.

Яна СВЕ ТА ВА.

ВУ ЧЭН НI IДУЦЬ...
У па ня дзе лак у дру гой па ло ве дня iмк лi ва — праз са-
цы яль ныя сет кi i па ма бiль най су вя зi — па ча ла рас паў-
сюдж вац ца iн фар ма цыя, што ў мет ра па лi тэ не неш та 
ад бы ва ец ца.

Ка ле га, на прык лад, па ве да мi ла, што стан цыю «Пло шча 
Я. Ко ла са» элект ра цяг нi кi мi на юць, не спы ня ю чы ся, а на 
плат фор ме яна за ўва жы ла тры ча ма дан чы кi з над пi сам 
«Раз мi нi ра ван не». Дру гi ка ле га пры га даў, што яшчэ ра-
нi цай за ўва жыў на стан цыi «Ка мен ная Гор ка» трох мi лi-
цы я не раў, якiя вi да воч на не ад но сi лi ся да «мет роў скiх». 
Ка за лi, што на не ка то рых стан цы ях пра вя ра юць ба гаж у 
па са жы раў... Ней кiх афi цый ных ка мен та ры яў на па чат ку 
не бы ло. Як по тым вы свет лi ла ся, iн фар ма цыю пра ву чэн-
нi — а ў мет ро пра хо дзi лi ме на вi та яны — рас паў сю дзi ла 
праз афi цый ную ста рон ку ў «Твi та ры» Мi нiс тэр ства ўнут-
ра ных спраў: «Ву чэн нi пра хо дзяць ва ўмо вах, мак сi маль-
на на блi жа ных да рэ аль ных. Мет ро гэ та да ка за ла». Пра 
ву чэн нi з'я вi ла ся iн фар ма цыя i на ста рон цы ў «Твi та ры» 
Мi нiс тэр ства па над звы чай ных сi ту а цы ях. Паз ней вы кла-
ла iн фар ма цыю i прэс-служ ба ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма: 
«Сён ня ў Мiн скiм мет ра па лi тэ не су пра цоў нi кi пра ва ахоў-
ных ор га наў спра ба ва лi знай сцi i абяс шко дзiць умоў нае 
вы бу хо вае пры ста са ван не. За да ча вы ка на на — умоў ны 
прад мет быў зной дзе ны i нейт ра лi за ва ны. У ак тыў най фа-
зе ву чэн няў удзель нi ча лi су пра цоў нi кi УУС па ахо ве Мiнс -
к ага мет ра па лi тэ на i ра бот нi кi КУП «Мiн скi мет ра па лi тэн», 
ад пра цоў ва лi ся дзе ян нi су пра цоў нi каў ука за ных струк тур 
пры вы яў лен нi без гас па дар чай па кла жы, у якой мо жа зна-
хо дзiц ца вы бу хо вае пры ста са ван не... Пад час ву чэн няў 23 
ве рас ня ў 15 га дзiн 35 хвi лiн до ступ на пло шчу «Пло шча 
Яку ба Ко ла са» быў аб ме жа ва ны, а элект ра цягнікі iш лi без 
пры пын ку. У 16 га дзiн 45 хвi лiн функ цы я на ван не стан цыi 
бы ло ад ноў ле на».

24 ве рас ня зноў з'я вi ла ся iн фар ма цыя, што ў мет ро пра вя-
ра юць па кла жу па са жы раў. Па не ка то рых звест ках, ву чэн нi 
быц цам бы бу дуць доў жыц ца да 26-га... На мо мант пад рых-
тоў кi ма тэ ры я лу афi цый най iн фар ма цыi з гэ тай на го ды не 
бы ло.

ЗА ДЫМ ЛЕН НЕ Ў ТУ НЭ ЛI
А вось гэ тае па ве дам лен не нi чо га агуль на га з ву чэн-
ня мi не мае. Учо ра з-за за мы кан ня ў элект ра шчы це ў 
мет ро на зi ра ла ся за дым лен не.

На гэ ты раз ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма апе ра тыў на ад рэ-
ага ва ла на зда рэн не. «У 12 га дзiн 40 хвi лiн у дзя жур ную 
часць па сту пi ла па ве дам лен не аб за дым лен нi ту нэ ля, што 
пры мы кае да стан цыi мет ро «Ус ход». Згод на з па пя рэд няй 
iн фар ма цы яй, за дым лен не звя за на з тэх нiч ны мi не па лад ка-
мi — ка рот кiм за мы кан нем элект ра шчы та, раз ме шча на га ў 
ту нэ лi за не каль кi мет раў ад стан цыi. Рух элект ра цягнікоў 
па пер шай лi нii быў спы не ны, до ступ па са жы раў на стан цыi 
гэ тай лi нii аб ме жа ва ны».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

78-ГА ДО ВУЮ ЯГАД НІ ЦУ ЗНАЙ ШЛІ 
НА ШОС ТЫЯ СУ ТКІ

Дзве зна ё мыя мін чан кі вы ра шы лі па ехаць на элект-
рыч цы ў Асі по віц кі ра ён па яга ды. Да еха лі да стан цыі 
Вяр хі і ра зы шлі ся ў роз ныя ба кі. Вяр тац ца да до му 
ад ной з ама та рак «ці ха га па ля ван ня» прый шло ся ў 
адзі но це: яе пры яцель ка ў пры зна ча ны час на стан-
цыю не вый шла...

Ні я кіх вес так ад пен сі я нер кі не бы ло і на на ступ ны дзень. 
Ма біль ны тэ ле фон не ад каз ваў, бо, як вы свет лі ла ся паз-
ней, быў раз ра джа ны. Сва я кі не ад клад на звяр ну лі ся ў мі-
лі цыю.

— Знік лую мін чан ку шу ка лі су пра цоў ні кі Асі по віц ка га 
РА УС, МНС, вай скоў цы, — па ве да міў на чаль нік ад дзя-
лен ня ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма Ра ман ПО СА ХАЎ. — Не ся дзе лі 
склаў шы ру кі і сва я кі жан чы ны. Баг ніс тая і не пра ход ная 
мяс цо васць, ку ды пра брац ца ча ла ве ку прак тыч на не маг-
чы ма, агля да ла ся з да па мо гай бес пі лот на га са ма лё та. 
Знай шлі 78-га до вую ягад ні цу, якая за блу дзі ла, толь кі на 
шос тыя су ткі. Ня гле дзя чы на знач ны ўзрост, яна не стра-
ці ла над зею і ўсе гэ тыя дні спра ба ва ла знай сці вы хад з 
гус то га ле су.

Жан чы не не ад клад на ака за лі пер шую ме ды цын скую да-
па мо гу, за тым да ста ві лі ў баль ні цу. На шчас це, пра цяг лай 
шпі та лі за цыі не спат рэ бі ла ся, і пен сі я нер ку ў су пра ва джэн ні 
сва я коў ад пус ці лі да до му.

ЦЕ ЛА НЕ МАЎ ЛЯ ЦI ЗНАЙ ШЛI 
СЯ РОД СМЕЦ ЦЯ

Це ла но ва на ро джа най дзяў чын кi знай шлi ў кан тэй не-
ры для смец ця ў На роў лi. Аб гэ тым «Звяз дзе» па ве да-
мi ла афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня След ча га ка мi-
тэ та па Го мель скай воб лас цi Ма рыя КРЫ ВА НО ГА ВА.

Аб страш най зна ход цы ў мi лi цыю па ве да мi ла пен сi я нер ка. 
«Апе ра тыў на-след чая гру па не ад клад на вы еха ла па вы клi ку, 
— ка жа Ма рыя Кры ва но га ва. — Там, на мес цы, у кан тэй не ры 
для смец ця, са праў ды, ля жа ла це ла не маў ля цi, за па ка ва нае 
ў па лi мер ны мя шок чор на га ко ле ру. У да дзе ны мо мант пра-
во дзiц ца рас сле да ван не».

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

СА ФА РЫ НА... АВЕ ЧАК
Да 4 га доў па збаў лен ня во лi па гра жае ма ла дым жы-
ха рам Шу мi лiн ска га ра ё на, якiя па ля ва лi на... аве чак, 
што на ле жаць гас па дар цы.

...У той дзень хлоп цы ка та лi ся на ста рэнь кiм «Маск вi чу». У 
па са жы ра аў то пры са бе бы ла па ляў нi чая стрэль ба. Уба чыў-
шы аве чак, якiя мiр на па свi лi ся ка ля вёс кi За вань, гас па дар 
зброi па пра сiў ва дзi це ля спы нiць аў та ма бiль. Ве ча рам ён 
збi раў ся па ес цi шаш лы ку...

Ча ла век са збро яй пра краў ся па ка на ве ў бок аве чак i, 
да ча каў шы ся, па куль па сту хi ады дуць, пры сеў шы, зра бiў 
стрэл. Авеч ка ўпа ла, стра лок па клi каў кi роў цу аў то да па-
маг чы яму да нес цi «тра фей» да ма шы ны. Ад нак пiль ныя 
па сту хi, здзiў ле ныя та кой дзёрз кай вы хад кай, кi ну лi ся да-
га няць зла дзе яў. Хлоп цам ледзь уда ло ся з'е хаць з мес ца 
«са фа ры». Па сту хi па ве да мi лi аб тым, што ад бы ло ся, у 
мi лi цыю.

— Не ўза ба ве ва дзi цель аў то быў за тры ма ны. Да рэ чы, 
ста так та ды змен шыў ся на дзве авеч кi, бо стрэ лам бы ла 
па ра не на яшчэ ад на жы вё лi на, якую пас ля прый шло ся 
пры рэ заць. У да чы нен нi да гэ тых гра ма дзян за ве дзе на 
кры мi наль ная спра ва. Каб па збег нуць кры мi наль най ад-
каз нас цi го ра-па ляў нi чы (якi, аказ ва ец ца, ра ней меў су-
дзi мас цi) спра ба ваў сха вац ца на тэ ры то рыi Ра сii, ад нак 
хут ка быў за тры ма ны i пе ра да дзе ны бе ла рус кiм ор га нам 
след ства. Ама та рам са фа ры па гра жае па ка ран не ў вы гля-
дзе па праў чых ра бот на тэр мiн да 2 га доў, або арышт — ад 
3 да 6 ме ся цаў, або аб ме жа ван не во лi — да 4 га доў, або 
па збаў лен не во лi на той жа тэр мiн, — па ве да мi ла На тал-
ля Сеў ру ко ва, стар шы па моч нiк пра ку ро ра Вi цеб скай 
воб лас цi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

У гэ ту су бо ту, 28 ве рас ня, на 
ін да не зій скім вост ра ве Ба лі 
ад бу дзец ца фі нал ад на го з 
са мых прэ стыж ных між на-
род ных кон кур саў пры га-
жос ці — «Міс Све ту». Сё ле-
та ён пра хо дзіць у 63-і раз і 
са браў удзель ніц з больш 
як 130 кра ін све ту. Бе ла-
русь на кон кур се прад стаў-
ляе 22-га до вая ўра джэн ка 
Ві цеб ска Ма рыя Вя ліч ка, 
якая ўжо мае ў ак ты ве ты-
ту лы «Міс СНД-2010» і «Міс 
Даб ра чын насць-2012» (на 
на цы я наль ным кон кур се 
«Міс Бе ла русь»).

«Міс Све ту» сё ле та мае не-
ка то рыя асаб лі вас ці. Так, каб 
не аб васт раць ад но сі ны з ін да-
не зій скі мі му суль ма на мі, якія 
вы сту па лі ка тэ га рыч на су праць 
пра вя дзен ня ме ра пры ем ства, 
ар га ні за та ры шоу на ўся кі вы па-
дак пе ра нес лі яго з Джа кар ты на 
Ба лі, як ма га да лей ад ма са вых 
ак цый пра тэс ту. А паз ней ад мо-
ві лі ся ад тра ды цый на га дэ фі ле 
пры га жунь у бі кі ні. Дак лад ней, 
вы хад у ку паль ні ках быў — але 

ў за кры тым фар ма це, толь кі для 
суд дзяў. Гле да чам жа дзяў ча ты 
пра дэ ман стру юць тра ды цый ныя 
ўбо ры на ро даў Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі — са рон гі. У ас тат ніх 

эта пах спа бор ніц тва змен не ад-
бы ло ся: па чар зе ад бы ва юц ца 
кон кур сы та лен таў (най леп шай 
тут суд дзі пры зна лі га ла сіс тую 
«Міс Ін да не зія»), спар тыў на га, 
ма дэль на га, даб ра чын нас ці, пе-
ра мож цы якіх трап ля юць у паў-
фі нал. З іх лі ку жу ры вы бі рае 5 
фі на ліс так, кож ная з якіх мо жа 
стаць но вай ка ра ле вай пры га-
жос ці.

Вы пуск ні ца Ві цеб скай ака-
дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны 
Ма рыя Вя ліч ка па куль што не 
змаг ла ўра зіць стро гіх суд дзяў 
та лен та мі, не ўвай шла яна і 
ў топ-10 удзель ніц па вы ні ках 
фо та се сіі ў бі кі ні, ад нак шан цы 
пра явіць ся бе ў бе ла рус кі яшчэ 
ёсць. На пе ра дзе яшчэ не каль-
кі кон курс ных эта паў, для якіх 
спат рэ бяц ца пад рых та ва ныя 
бе ла рус кі мі ды зай не ра мі і сты-
ліс та мі На цы я наль най шко лы 
пры га жос ці ўбо ры.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
Фо та з ар хі ва На цы я-

наль най шко лы пры га жос-
ці і афі цый на га сай та www.

mіssworld.com

�
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КУ ПАЛЬ НІ КІ — 
ТОЛЬ КІ ДЛЯ СУ ДДЗЯЎ

Хто ў све це за ўсіх пры га жэй, вы свят ля юць у Ін да не зіі

На пя рэ дад нi Дня ма цi i Су свет на га дня хос-
пi саў, якi ад зна ча ец ца што год у дру гую су-
бо ту каст рыч нi ка, у Мiн ску прой дзе свя та 
для сем' яў з не вы леч на хво ры мi дзець мi, 
якiя зна хо дзяц ца пад апе кай Бе ла рус ка га 
дзi ця ча га хос пi са.

Свя та ад бу дзец ца 28 ве рас ня ў дзi ця чым пе-
ра соў ным лу на-пар ку, якi пра да ста вiць свае ат-
рак цы ё ны хво рым дзе цям. На пра ця гу дня яны 
змо гуць па ка тац ца на ат рак цы ё не «Ра мо нак», 
па ска каць на ба ту це, па спра ба ваць свае сi лы на 
аў та дро ме i ўзняць на строй у па коi сме ху. За баў-
ляць гас цей свя та бу дуць клоў ны, якiя рэ гу ляр на 
пра цу юць з не вы леч на хво ры мi дзець мi ў рам ках 
ад ной з пра грам Бе ла рус ка га дзi ця ча га хос пi са. 
Пры едуць на ме ра пры ем ства так са ма мiн скiя 
бай ке ры, якiя абя ца юць па ка таць усiх ах вот ных. 
Уся го на свя це ча ка ец ца ад 50 да 80 дзя цей з 
баць ка мi.

Асноў ная мэ та гэ та га ме ра пры ем ства — не 
толь кi па да рыць ра дасць цяж ка хво рым дзе цям 
i iх сем' ям, але i рас ка заць су час на му све ту аб 
фi ла со фii дзi ця ча га хос пi са. Бо хос пiс — гэ та не 
мес ца для смер цi, а мес ца для якас на га, паў-

на вар тас на га i на сы ча на га жыц ця да апош ня га 
яго дня.

Iнi цы я та рам пра вя дзен ня гэ та га свя та вы сту пiў 
рэ кард смен Кнi гi Гi нэ са Кi рыл ШЫМ КО. У 2013 
го дзе Кi рыл стаў па слом доб рай во лi Бе ла рус ка га 
дзi ця ча га хос пi са. Ён да па ма гае пры цяг ваць ува-
гу гра мад скас цi да праб ле мы дзi ця чых хос пi саў, 
а так са ма ў по шу ку спон са раў для бу даў нiц тва 
но ва га дзi ця ча га хос пi са ў Ба раў ля нах. «Я ўпэў-
не ны, што дзе цi, якiя су ты ка юц ца ў сва iм жыц цi 
з цяж кай хва ро бай, на шмат мац ней за са мых 
ду жых лю дзей пла не ты, якiя мо гуць ру хаць тан кi, 
са ма лё ты або ка раб лi. Бо коль кi трэ ба сiл i муж-
нас цi, каб зма гац ца з хва ро бай да кан ца i пры 
гэ тым не су ма ваць! Я вель мi ха чу пад тры маць 
усiх па да печ ных Бе ла рус ка га дзi ця ча га хос пi са 
i абя цаю ўсiм гас цям свя та сюр прыз!» — ка жа 
Кi рыл Шым ко.

Свя та ад бу дзец ца 28 ве рас ня з 11-00 да 13-00.
Мес ца пра вя дзен ня: дзi ця чы пе ра соў ны лу-

на-парк на скры жа ван нi вул. Ру сi я на ва i Нi кi фа-
ра ва.

Ме ра пры ем ства пра во дзiц ца пры пад трым цы 
ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска.

Свят ла на БУСЬ КО.

СВЯ ТА ДЛЯ СЕМ' ЯЎ 
З НЕ ВЫ ЛЕЧ НА ХВО РЫ МI ДЗЕЦЬ МI

ВАЖ НА
Хос пi су мож на да па маг чы ў бу даў нiц тве 

шля хам пе ра лi чэн ня на даб ра чын ны ра ху-
нак:

Р/р 3135145259013 у ААТ «БПС —Ашчад-
банк», код 369, 220005 г. Мiнск, бул. Му ля вi на, 
6, Атры маль нiк: ОБО « Бе ла рус кi дзi ця чы 
хос пiс», 223053 РБ, Мiн скi р -н, в. Ба раў ля-
ны, вул. Бя ро за вы гай 100 А, УНП 100806662, 
ОК ПО 37342741.

Да вед ка «Звяз ды»
ГА «Бе ла рус кi дзi ця чы хос пiс» — гэ та не-

ка мер цый ная даб ра чын ная ар га нi за цыя, якая 
ва ло дае ме ды цын скай лi цэн зi яй i аказ вае са-
цы яль ную, ме ды цын скую, псi ха ла гiч ную i ду-
хоў ную да па мо гу не вы леч на хво рым дзе цям i 
iх сем' ям. Пад апе кай дзi ця ча га хос пi са сён ня 
зна хо дзiц ца ка ля 300 дзя цей з не вы леч ны мi 
ан ка ла гiч ны мi, не ўра ла гiч ны мi, ге не тыч ны мi 
i iн шы мi за хвор ван ня мi.

За хоп iс ла мiс та мi ганд лё ва га 
цэнт ра «Уэст гейт» у ста лi цы Ке нii 
Най ро бi, здзейс не ны 21 ве рас ня, 
каш та ваў вель мi до ра га: дзя сят-
кi за бi тых i сот нi па ра не ных. Гэ ты 
дзёрз кi на пад з'яў ля ец ца чар го-
вым сум ным звя ном у лан цуж ку 
тэ ро ру, якi па сту по ва ахоп лi вае 
ўвесь свет.

На ша па ка лен не, на жаль, па мя тае 
i больш кры ва выя, i больш маш таб ныя 
тэ ра рыс тыч ныя ак ты. Та му, ба дай, са-
мая жах лi вая на вi на: тэ рак ты ста но вяц-
ца не пры ем най ба наль нас цю, на кшталт 
аў та ма бiль ных ава рый. Гэ та бяс спрэч-
ны до каз, што ча ла вец тва ўжо пры звы-
ча i ла ся да кры вi i гвал ту, а ча ла ве чае 
жыц цё каш туе менш за па пе ру, на якой 
на дру ка ва на Агуль ная дэк ла ра цыя пра-
воў ча ла ве ка. Гэ та — га лоў ная ад зна ка 
но вай эпо хi, тры вож най i не бяс печ най, 
якая не пры кмет на змя няе мiр ны пас ля-
ва ен ны пе ры яд i на клад ва ец ца да дат ко-
вым ця жа рам на су свет ны эка на мiч ны 
кры зiс.

Каб лепш зра зу мець пры чы ны су час-
на га ста но вi шча i перс пек ты вы ба раць-
бы з су свет ным тэ ра рыз мам, зiр нем на 
ке нiй скую тра ге дыю ў рэт ра спек ты ве i 
ў рэ гi я наль ным кан тэкс це.

Ке нiя ўпер шы ню су тык ну ла ся з мiж-
на род ным тэ ра рыз мам 31 снеж ня 1980 
го да, ка лi па лес цiн скiя ба е вi кi вы бу хам у 
атэ лi На рфолк ад помс цi лi ке нiй цам за iх 
пад трым ку зна ка мi тай iз ра iль скай апе-
ра цыi «Эн тэ бе» па вы зва лен нi за лож-
нi каў, за хоп ле ных у су сед няй Уган дзе. 
Але за раз у ро лi га лоў ных тэ ра рыс таў 
вы сту пi лi ва яў нi чыя iс ла мiс ты.

Аф ры кан ская скры ня Пан до ры ад чы-
нi ла ся ў Са ма лi ў 1992-1995 га дах, ка лi 
джы ха дзiс ты ўпер шы ню ў най ноў шай 

гiс то рыi пе ра маг лi ар мiю ЗША i мiж на-
род ныя сi лы ААН. У вы нi ку Са ма лi пе ра-
тва ры ла ся ў ма за i ку пi рац кiх рэс пуб лiк 
i гняз до мiж на род на га тэ ра рыз му. Па 
сут нас цi, там за пра ца ва ла ла каль ная 
ма дэль доў га тэр мi но ва га кi ру е ма га ха-
о су. Цi, як за раз вы свят ля ец ца, усё ж, 
хут чэй, не кi ру е ма га.

Па доб ная сi ту а цыя скла ла ся i ў Аф-
га нi ста не пас ля вы ва ду са вец кiх войск. 
У абод вух вы пад ках пе ра мо гу зда бы лi 
iс ла мiсц кiя ра ды ка лы: у Аф га нi ста не — 
«Та лi бан», у Са ма лi — Са юз iс лам скiх 
су доў, якi паз ней пе ра тва рыў ся ў «Аш-
Ша ба аб», прад стаў нi кi яко га i здзейс нi лi 
ця пе раш нi тэ ракт у Най ро бi. «Ша ба аб» 
— у пе ра кла дзе «мо ладзь», што зноў 
на гад вае нам пра «Та лi бан» — ма ла дых 
iс лам скiх сту дэн таў, якiя зма га юц ца за 
ства рэн не су свет на га ха лi фа ту.

Уз бро е ныя за ха ды асоб ных кра iн i 

iх ка а лi цый па зба вiц ца ад iс ла мiсц ка га 
экс пан сi я нiз му да юць толь кi част ко вы i 
ча со вы эфект, ад на ча со ва спа ра джа ю-
чы хва лi кры ва вых тэ рак таў у ад каз. У 
якас цi пры кла ду мож на пры га даць вы-
бух у аме ры кан скiм па соль стве ў Ке нii 
з сот ня мi за бi тых i ты ся ча мi па ра не ных, 
здзейс не ны 7 жнiў ня 1998 го дзе ба е вi-
ка мi з «Аль-Ка i ды».

З гэ та га мо ман ту тэ ра рызм у Ке нii 
толь кi на бi раў аба ро ты, асаб лi ва ў апош-
нiя два га ды, што звя за на з контр тэ ра-
рыс тыч ны мi апе ра цы я мi ке нiй скай ар мii 
на тэ ры то рыi Са ма лi. Ме на вi та помс тай 
за гэ та ба е вi кi з «Аш-Ша ба аб» аб вяс цi лi 
i апош нюю кры ва вую дра му ў Най ро бi.

Уво гу ле, сi ту а цыя ў Ке нii вель мi па ка-
заль ная i сiм ва лiч ная. Па ра дак саль на тое, 
што там джы ха дзiс ты ата ку юць не прос та 
не ба га тую аф ры кан скую кра i ну, але еў-
ра пей скую цы вi лi за цыю ў шы ро кiм сэн се. 

Спра ва ў тым, што 83% ке нiй цаў — хрыс-
цi я не, i гэ та вы раз ная спад чы на еў ра пей-
ска га ка ла нi яль на га мi ну ла га. Акра мя та-
го, ата ка ва ны ганд лё вы цэнтр на ле жыць 
iз ра iль скiм улас нi кам, а су час ны Iз ра iль 
— ства рэн не еў ра пей скай цы вi лi за цыi i 
яе фар пост на Блiз кiм Ус хо дзе.

Нель га, ад нак, ка заць пра вай ну па-
мiж хрыс цi я на мi, iу дзе я мi i му суль ма на мi 
— гэ ты кан флiкт даў но за стаў ся ў гiс-
то рыi. За раз мы на зi ра ем вай ну па мiж 
роз ным ба чан нем бу ду чы нi: джы ха дзiс ты 
пра гнуць, каб яны i ўсё ча ла вец тва па-
тра пi лi ў но вае ша ры яц кае ся рэд ня веч ча, 
а еў ра пей цы, якiя пе ра сту пi лi це раз свае 
хрыс цi ян скiя тра ды цыi, жа да юць жыць у 
спа жы вец кiм пост рэ лi гiй ным све це.

На зi раль нi кi пад крэс лi ва юць яшчэ 
адзiн па ра докс апош ня га тэ рак ту — ве-
ра год на, част ка тэ ра рыс таў бы ла за вер-
ба ва на на тэ ры то рыi За ход няй Еў ро пы 
i ЗША. Iс ла мiсц кiя на ём нi кi з Еў ро пы i 
ЗША ўсё час цей трап ля юць у по ле зро ку 
СМI. Скла да на знай сцi больш яск ра вую 
i больш жу дас ную пры кме ту су час най 
гла ба лi за цыi: ста рое су праць ста ян не 
за мож най хрыс цi ян скай Поў на чы i бед-
на га му суль ман ска га Поўд ня кан чат ко-
ва на бы ло ры сы гра ма дзян скай вай ны. 
Гла баль най гра ма дзян скай вай ны, дзе 
ва ро жыя ба кi не па дзе ле ны лi нi яй фрон-
ту, а пе ра мя ша ны на ўсiх тэ ры то ры ях.

Для ча ла вец тва гэ та но вы i не звы-
чай ны вы клiк. Час мiж дзяр жаў ных вой-
наў за стаў ся ў мi ну лым, а но вая вай на 
з яе сет ка вым i гла баль ным ха рак та рам 
не лi чыц ца з на цы я наль ным су ве рэ нi тэ-
там. Гэ ты вы клiк па тра буе ад нас ма бi лi-
за цыi i ра шу час цi, по шу ку i фар му ля ван-
ня прын цы по ва но ва га ад ка зу.

Да рэм на спа дзя вац ца, што Бе ла русь 
аб мi не па гро за гла баль най гра ма дзян скай 
вай ны — яна ўжо вi руе ў су сед нiх кра i нах. 

Каб за ха ваць ця пе раш нi ўзро вень па рад ку 
i бяс пе кi, якi ўспры ма ец ца на мi як неш та 
на ту раль нае, да вя дзец ца шмат па пра ца-
ваць, пры чым не толь кi чы ноў нi кам i сi ла вi-
кам, а ўсiм бе ла рус кiм гра ма дзя нам.

Бе ла ру сi па трэб на но вая зба лан са-
ва ная стра тэ гiя знеш не па лi тыч най ак-
тыў нас цi ў ад па вед нас цi з дзе ю чай Кан-
цэп цы яй на цы я наль най бяс пе кi, якая 
вы чар паль на ха рак та ры зуе су час ныя 
вы клi кi, што паў ста юць пе рад кра i най. 
Бе ла ру сi, як i ра ней, вар та па збя гаць 
умя шаль нiц тва ў чу жыя кан флiк ты, але, 
маг чы ма, не трэ ба цал кам ад маў ляц ца 
ад ўдзе лу ў мiж на род ных мi ра твор чых 
апе ра цы ях, каб на пра ца ваць кад ра вы 
рэ зерв спе цы я лiс таў, за гар та ва ных у 
«га ра чых кроп ках». Так са ма вар та на-
рошч ваць пра цоў ныя кан так ты ў рам ках 
парт нёр скiх пра грам з су сед нi мi кра i на-
мi, ад на ча со ва пра яў ля ю чы пiль насць у 
пы тан нях не ле галь най мiг ра цыi.

Але га лоў нае — вар та па мя таць, што 
бяс пе ка нас са мiх, на шых сем' яў i блiз кiх 
за ле жыць ад вы сiл каў кож на га з нас. 
Гэ тая фор му ла — не прос та чар го вы 
ло зунг, а нор ма па во дзiн, якую кож ны 
бе ла рус па вi нен за свой ваць з дзя цiн-
ства. Гэ та i аса бiс тая ад каз насць, i да-
па мо га пра ва ахоў ным ор га нам, i ўдзел 
у сiс тэ ме тэ ры та ры я аль най аба ро ны, 
якая за раз па сту по ва раз горт ва ец ца ў 
Бе ла ру сi. Гэ тая спра ва па вiн на стаць 
не прос та чар го вым бю ра кра тыч ным 
ме ра пры ем ствам, а жы вым эле мен там 
на цы я наль най бяс пе кi, здат ным у не аб-
ход ны мо мант ма бi лi за ваць ад каз ных 
гра ма дзян дзе ля за ха ван ня мi ру ў на-
шай Баць каў шчы не.

Аляк сандр СIН КЕ ВIЧ,
эка на мiст, ды рэк тар кан са л -
тын га вай кам па нii «Sinkevich 

Technologies».
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Пачатак на 1-й стар.)

З гэ тай мэ тай мы пра во дзім 
ма ні то рынг за ка на даў ства роз-
ных кра ін у сфе ры аду ка цыі, 
ана лі зу ем сіс тэ мы апла ты пра-
цы вы клад чы каў і су пра цоў ні каў, 
спо са бы ра шэн ня тых ці ін шых 
са цы яль ных пы тан няў, вы ву ча-
ем эфек тыў насць ка лек тыў ных 
да га во раў. Лі чу, што ёсць шмат 
рэ чаў, якія мож на бы ло б па зы-
чыць у на шых ка лег. На прык лад, 
пен сій нае за бес пя чэн не ра бот ні-
каў вы шэй шай шко лы ва Укра і не 
знач на леп шае, чым у Ра сіі і Бе-
ла ру сі. Праў да, у су вя зі з ары-
ен та цы яй Укра і ны на Еў ра са юз 
на шых су се дзяў спра бу юць пры-
му сіць змя ніць пен сій нае за ка на-
даў ства, і ка лі гэ та зда рыц ца, то 
на шы ка ле гі мо гуць згу біць тое, 
што ўжо за ва я ва лі. Для нас ці ка-
васць уяў ляе, на прык лад, ды фе-
рэн цы я цыя ў апла це пра цы вы-
клад чы каў і су пра цоў ні каў бе ла-
рус кіх ВНУ, сіс тэ ма са цы яль най 
аба ро ны ў ва шай кра і не вы клад-
чы каў, якія не ма юць на ву ко вай 
сту пе ні, ме ры да дат ко вай са цы-
яль най аба ро ны, пра пі са ныя ў 
ка лек тыў ных да га во рах.

Акра мя та го, у Бе ла ру сі дзей-
ні чае сіс тэ ма дзяр жаў ных га ран-
тый пра ца ўлад ка ван ня ў вы пад ку 
рэ струк ту ры за цыі ВНУ і ска ра-
чэн ня кад раў. Для Ра сіі, на прык-
лад, гэ тая праб ле ма ста іць за раз 
асаб лі ва вост ра...

Не па пу ляр ны марш рут 
«Да рож най кар ты»

Па-пер шае, у Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі з 1 ве рас ня ўсту піў у сі-
лу но вы За кон «Аб аду ка цыі», а 

па-дру гое, ёсць рас па ра джэн не 
ўра да аб рас пра цоў цы так зва ных 
«да рож ных карт» па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці дзей нас ці ўста ноў 
са цы яль най сфе ры, уклю ча ю чы 
вы шэй шую аду ка цыю і на ву ку. 
Фак тыч на, «да рож ная кар та» 
ўяў ляе са бой да во лі пад ра бяз ны 
план та го, што і як трэ ба зра біць, 
каб за бяс пе чыць рост ся рэд ніх 
за роб каў пра фе сар ска-вы клад-
чыц ка га састаў: да 2018 го да гэ ты 
па каз чык па ві нен склас ці 200% у 
ад но сі нах да ся рэд ня га за роб ку ў 
рэ гі ё не. За раз ён скла дае 110%, у 
на ступ ным го дзе па ві нен вы рас ці 
да 125%, у 2015 го дзе — да 133% 
і гэ так да лей. Згод на з фе дэ раль-
най «да рож най кар тай», да 2018 
го да кан тын гент на ву чэн цаў ска-
ро ціц ца на 30%, а коль касць не-
эфек тыў ных ВНУ — да ну ля. Па 
ста не на сён няш ні дзень у Ра сіі 
на лі чы лі 167 (!) уста ноў вы шэй-
шай аду ка цыі з «пры кме та мі не-
эфек тыў нас ці».

Зра зу ме ла, што ўсё гэ та па-
цяг не іс тот нае ска ра чэн не пра-
фе сар ска-вы клад чыц ка га са-
ста ву, а тых, хто за ха вае сваё 
пра цоў нае мес ца, ча кае па ве лі-
чэн не аў ды тор ных га дзін на 28%: 
коль касць сту дэн таў у раз лі ку на 
ад на го вы клад чы ка па вя лі чыц ца 
з 9,4 да 12.

Ста вяц ца так са ма кан крэт ныя 
за да чы па па вы шэн ні коль кас ці 

пуб лі ка цый ра сій скіх аў та раў у 
на ву ко вых ча со пі сах, якія змя-
шча юц ца ў ба зе да ных Sсopus і 
гэ так да лей.

— У Ра сіі вель мі вя лі кая ўва га 
на да ец ца ў СМІ мес цу ра сій скіх 
ВНУ ў су свет ных рэй тын гах уні-
вер сі тэ таў. Гэ тыя рэй тын гі мож на 
кры ты ка ваць, але мы вы му ша ны 
з імі лі чыц ца, — кан ста туе Ігар 
Кат ла боў скі. — І хоць МДУ з'яў-
ля ец ца пры зна ным лі да рам усіх 
ра сій скіх рэй тын гаў, крый Бо жа, 
ка лі ён здасць у су свет ным рэй-
тын гу хоць не каль кі па зі цый. Гэ-
та бу дзе га лоў най на ві ной для 
пер шых па лос ра сій скіх га зет. 
Усё вы шэй зга да нае, не су мнен-
на, з'яў ля ец ца вы ні кам вост рай 
кан ку рэн цыі на рын ку аду ка-
цый ных па слуг. Адзін з га лоў ных 
па каз чы каў, на які аба пі ра юц ца 
скла даль ні кі рэй тын гаў, — гэ та 
на ву ка, а на ву ка — перш за ўсё 
су час нае аб ста ля ван не. Ці вар та 
ка заць, што бюд жэ ты ВНУ кра ін 
СНД не ідуць ні ў якое па раў на н -
не з бюд жэ та мі лі да раў су свет-
ных рэй тын гаў...

Па сло вах Іга ра Кат ла боў ска-
га, пэў ны час та му у най больш 
вый грыш ным ста но ві шчы ў пла-
не сты пен ды яль на га за бес пя чэн-
ня вы гля да лі на пост са вец кай 
пра сто ры сту дэн ты бе ла рус кіх 
ВНУ. Але ця пер у Ра сіі пры клад-
на 10% ад агуль най коль кас ці 

сту дэн таў атрым лі ва юць па вы-
ша ныя ака дэ міч ныя сты пен дыі. 
Раз мо ва ідзе пра сту дэн таў, якія 
да сяг ну лі асаб лі вых вы ні каў у 
пэў ных ві дах дзей нас ці: або ў 
аду ка цый най, або ў спар тыў най, 
або ў на ву ко ва-да след чай, або 
ў гра мад скай. Гэ ты вель мі сур'-
ёз ныя да пла ты і доб ры сты мул 
для мо ла дзі: ка лі ба за вая сты-
пен дыя скла дае 1 100 руб лёў, то 
над баў ка да сты пен дыі да ся гае 
8—9 ты сяч руб лёў.

На дум ку пра рэк та ра МДУ, 
сён ня вель мі важ на па вы шаць 
ма ты ва цыю мо ла дзі да ра бо ты 
ў на ву ко вай сфе ры. Важ на, каб 
сту дэн ты ха це лі за стац ца пра ца-
ваць у сва іх уні вер сі тэ тах і раз-
ві ваць на ву ко вы па тэн цы ял, а 
для гэ та га па тра бу ец ца сіс тэ ма 
гра шо вай ма ты ва цыі, да па мо га 
ў вы ра шэн ні жыл лё вых праб лем і 
ін шыя спо са бы сты му ля ван ня.

Пра фе сар і пал коў нік: 
ад чуй це роз ні цу...

У прын цы пе, праб ле ма ама-
ла джэн ня пра фе сар ска-вы клад-
чыц ка га са ста ву ак ту аль ная і 
для бе ла рус кіх ВНУ (60% усіх 
вы клад чы каў з на ву ко вы мі сту-
пе ня мі — гэ та лю дзі ва ўзрос це 
за 60 га доў). І яна за ка на мер на 
звя за на не толь кі з за роб ка мі, 
але і з па ме ра мі пен сій. Вы клад-
чы кі вы му ша ны пра ца ваць і ў 70 
га доў, і ў больш ста лым уз рос це, 
та му што пра жыць на мі зэр ную 
пен сію вель мі праб ле ма тыч на.

Пер шы на мес нік мі ніст ра 
аду ка цыі на шай кра і ны Аляк-
сандр ЖУК па ве да міў дэ ле га там 
з'ез да, што ся рэд ня ме сяч ны за-
ро бак пра фе сар ска-вы клад чыц-

ка га са ста ву ў Бе ла ру сі скла дае 
за раз ка ля 6 млн руб лёў, або 680 
до ла раў ЗША (121% да ся рэд ня-
га за роб ку па кра і не і 108% да 
ся рэд ніх за роб каў у пра мыс ло-

вас ці).
— Сён ня мы пра цу ем над тым, 

каб па вя лі чыць пен сій нае за бес-
пя чэн не для вы клад чы каў ВНУ з 
на ву ко вы мі сту пе ня мі — і ў пер-
шую чар гу для пра фе са раў і дак-
та роў на вук. У іх пен сіі не вель мі 
вы со кія ў па раў на нні з ты мі ж 
ва ен ны мі, але мы ўсе ве да ем, 
якіх ін тэ ле кту аль ных вы дат каў 
па тра буе атры ман не на ву ко вай 
сту пе ні. Мы імк нём ся да та го, каб 
пра фе сар атрым лі ваў та кую ж 
пен сію, як пал коў нік у ад стаў цы. 
У нас не так мно га дак та роў на-
вук — кры ху больш за ты ся чу 
на ўсю кра і ну, і тым больш не 
ўсе яны ад на ча со ва вый дуць на 
пен сію, та му на груз ка на бюд-
жэт бу дзе не та кая іс тот ная, а 
вось са цы яль ны і ма ты ва цый ны 
эфект, на ад ва рот, — ве лі зар ны, 
— пад крэс ліў Аляк сандр Жук.

На пя рэ дад ні но ва га на ву чаль-
на га го да ў Бе ла ру сі ўпер шы ню 
бы лі рас пра ца ва ны ты па выя 
шта ты для ўста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі.

— Сён ня эка но мі ка аду ка цыі 
зна хо дзіц ца на стро гім кант ро-
лі. Мы пры вя за лі да коль кас ці 
сту дэн таў не толь кі коль касць 

пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
са ста ву, але і коль касць ра бот ні-
каў, якія ад но сяц ца да ка тэ го рыі 
кі раў ні коў, спе цы я ліс таў і ін шых 
слу жа чых. Штат ная коль касць 
слу жа чых ВНУ бу дзе вы зна чац ца, 
зы хо дзя чы з кан крэт най коль кас ці 
сту дэн таў у кож най ВНУ і ўста ноў-
ле на га нар ма ты ву. Для тэх ніч ных 
спе цы яль нас цяў гэ ты нар ма тыў 
скла дае 8,5 сту дэн та на ад на го 
ра бот ні ка ВНУ, а на гу ма ні тар ных 
спе цы яль нас цях — 12 сту дэн таў 
на ад на го ра бот ні ка, — па тлу ма-
чыў Аляк сандр Жук. — Ды фе-
рэн ца ва ны па ды ход у вы зна чэн ні 
су ад но сін коль кас ці сту дэн таў да 
коль кас ці ра бот ні каў ВНУ тлу ма-
чыц ца роз ны мі па тра ба ван ня мі 
да ар га ні за цыі аду ка цый на га пра-
цэ су пры на ву чан ні па тэх ніч ных 
і гу ма ні тар ных спе цы яль нас цях. 
Ка лі мы з улі кам но ва га нар ма-
ты ву пра ана лі за ва лі сі ту а цыю ў 
ВНУ, атры ма ла ся вель мі стра-
ка тая кар ці на: у па доб ных па між 
са бой рэ гі я наль ных уні вер сі тэ тах 
на зі ра лі ся вель мі іс тот ныя ад роз-
нен ні ў шта тах. Не ка то рым з іх 
трэ ба штат ска ра чаць, а не ка то-
рыя, на ад ва рот, мо гуць даб раць 
ра бот ні каў.

Аляк сандр Жук так са ма па ве-
да міў, што Мінск аму гар вы кан-
ка му бы ло да ру ча на бу даў ніц-
тва жы ло га квар та ла арэнд на га 
жыл ля для на ву ко вай і твор чай 
ін тэ лі ген цыі. Та кія ж арэнд ныя 
да мы да ру ча на па бу да ваць і ў 
аб лас ных цэнт рах. У Мін ску ўжо 
рас па ча ло ся бу даў ніц тва жы ло га 
комп лек су «Ма гістр»: там бу дзе 9 
жы лых да моў арэнд на га ты пу на 
2,3 ты ся чы ква тэр для вы клад чы-
каў і ма ла дых на ву коў цаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Да вед ка «Звяз ды»
Еў ра зій ская аса цы я цыя праф са юз ных ар га ні за цый уні вер-

сі тэ та — буй ней шае між на род нае праф са юз нае аб' яд нан не на 
пост са вец кай пра сто ры, якое аб' яд ноў вае ка ля 70 кла січ ных 
уні вер сі тэ таў з 8 кра ін. Свой ад лік аса цы я цыя вя дзе з 1987 го-
да, ка лі ў Мас коў скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ад быў ся І з'езд 
стар шы няў праф са юз ных ка мі тэ таў уні вер сі тэ таў СССР.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ РЫ ЗЫ КІ 
РЭ ФАР МА ВАН НЯ ВЫ ШЭЙ ШАЙ ШКО ЛЫ

Мы імк нём ся, каб пра фе сар 
атрым лі ваў та кую ж пен сію 
як пал коў нік у ад стаў цы. 
У нас не так мно га дак та роў 
на вук — кры ху больш 
за ты ся чу на ўсю кра і ну


