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На днях у рэ дак цыю «Звяз ды» 
звяр ну ла ся на стаў ні ца гім на зіі № 2 
г. Слуц ка На тал ля Грак. Бы ла, маў-
ляў, у Гер ма ніі, і зна ё мы па пра сіў 
да па маг чы знай сці мес ца па ха ван ня 
свай го прод ка, які па мёр у Бе ла ру сі 
ў Пер шую су свет ную. Та кой прось бы 
мы і не ча ка лі. Здзі ві лі ся — мяк ка ка-
жу чы. Ад нак вы ра шы лі да па маг чы. 
Вя до ма, не без ка рыс ці для ся бе: 
чым не жур на лісц кі экс пе ры мент?

Спа дар Ма ці яс Маркс ні ко лі не ба чыў 
свай го дзе да, але чуў пра яго ад сва іх 
баць коў ня ма ла. Так скла ла ся, што Ота 
Ло рыш, бу ду чы ў скла дзе ня мец кіх войск, 
быў на кі ра ва ны ў Бе ла русь — ва я ваць су-
праць ім пе ра тар скай ар міі. На Ра дзі му ён 
ужо ні ко лі не вяр нуў ся... Пра тое, што дзед 
не за гі нуў, а па мёр у Мін ску, Ма ці яс Маркс 
да ве даў ся ў ад дзе ле ЗАГС у Лейп цы гу. 
Там яму па ве да мі лі, што гэ та зда ры ла ся ў 
ве рас ні 1918 го да ў вай ско вым ла за рэ це. 
На ват ска за лі мес ца па ха ван ня і ну мар 
ма гі лы — Ня мец ка-бал тый скія мо гіл кі ў 
Мін ску, ма гі ла № 19. Зда ва ла ся, по шук 
скон ча ны. Што яшчэ трэ ба? А трэ ба тое, 
што і мно гім удзяч ным на шчад кам, — схі-
ліц ца ка ля ма гі лы, ус клас ці квет кі, ска-
заць коль кі слоў...

Толь кі не ўсё так прос та. Спа дар Маркс 
ні ко лі не быў у Мін ску. Пры чым, уліч ва ю чы 
тое, што прай шло столь кі га доў і на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі ад бы лі ся дзве су свет ныя 
вай ны, ве ра год на, што ўво гу ле гэ тых мо гі-
лак не за ха ва ла ся. Вось ён і па пра сіў сваю 
сва яч ку пра гэ та да ве дац ца.

...Жур на лісц кія шля хі пры вя лі мя не да 
вя до ма га жур на ліс та і фа то гра фа Ула-
дзі мі ра Баг да на ва, які па пра ве лі чыц ца 
экс пер там па па ха ван нях Пер шай су свет-
най вай ны ў Бе ла ру сі. Ён уво гу ле здзі віў ся 
та кой фар му лёў цы, як Ня мец ка-бал тый-
скія мо гіл кі. Ска заў, што сён ня та кіх не 
іс нуе і ўво гу ле ён ні ко лі не су стра каў та кой 
наз вы. Але вы ка заў зда гад ку, што яна 
мо жа мець пра тэ станц кі склад нік. А гэ та 
зна чыць, што на та кіх мо гіл ках маг лі ха-
ваць нем цаў, якія па мі ра лі ад хва роб, а не 
ад ра нен няў — тым больш, у 1918 го дзе 
сур' ёз ных ба я вых дзе ян няў на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны ўжо не бы ло. Та му, хут чэй 
за ўсё, Ота Ло рыш па мёр ад пэў най хва-
ро бы.

Што ты чыц ца мес цаў, дзе маг лі іс на-
ваць та кія мо гіл кі, на якіх ха ва лі нем цаў, 
пра гэ та рас ка заў ванд роў нік і ства раль нік 
сай та «Гло бус Бе ла ру сі» Анд рэй Ды боў-
скі, які, як ка жуць, «у тэ ме»:

— Дак лад на вы зна чыць мес ца Ня-
мец ка-бал тый скіх мо гі лак у Мін ску сён ня 
амаль не маг чы ма. Праў да, ёсць най больш 
ве ра год ныя мес цы, дзе яны маг лі зна хо-
дзіц ца. Ка лі ўліч ваць тое, што нем цы, перш 
за ўсё, лю тэ ра не, то дум ка, якая ад ра зу 
ўзнік ла, — ма юц ца на ўва зе лю тэ ран скія 
мо гіл кі. Пра ад ны та кія ў Мін ску я ве даю 
дак лад на — Гра ма дзян ска-лю тэ ран скія 
мо гіл кі (ра ней іх на зы ва лі ня мец кі мі), дзе 
ёсць ня мец кія па ха ван ні. Дак лад ней, бы лі. 
Гэ тыя мо гіл кі зна хо дзі лі ся на вуг ле ву ліц 
Кар ла Лібк нех та (яна ра ней на зы ва ла ся 
Ма лая Лю тэ ран ская) і 2-га за вул ка Ро зы 

Люк сем бург. У 1980 го дзе, на пя рэ дад ні 
Алім пі я ды, мо гіл кі зні шчы лі і на гэ тым 
мес цы ства ры лі сквер.

Анд рэй Ды боў скі на ра дзіў ся ў 1972 го-
дзе. Не да лё ка ад бы лых мо гі лак зна хо дзі-
ла ся яго ква тэ ра. Та му ён іх вель мі доб ра 
па мя тае, як і ма гі лы, якія бы лі шчыль на 
раз ме шча ны. У асноў ным, над пі сы на іх 
бы лі на рус кай мо ве, але су стра ка лі ся і на 
ня мец кай. Ад нак проз ві шчаў рус кіх там 
амаль не бы ло. Хут чэй за ўсё, як ён лі чыць, 
там бы лі па ха ва ны нем цы, якія доў гі час 
жы лі ў Мін ску. Бы лі там і вай ско выя па ха-
ван ні, у тым лі ку ан ты фа шысц кія, аб чым 
свед чы лі чыр во ныя зор кі на над ма гіл лях.

— Так са ма там зна хо дзі лі ся і вель мі 
ста рыя над ма гіл лі — маг чы ма, кан ца XІX 
ста год дзя, — ус па мі нае Анд рэй. — Апош-
нія га доў 10 я ак тыў на па ез дзіў па Бе ла-
ру сі, та му ма гу ад роз ніць ста рыя ма гі лы 
ад но вых.

Толь кі на гэ тых мо гіл ках бы лі па ха ван ні 
і ча соў Пер шай су свет най вай ны. Ка лі іх 
зно сі лі і на гэ тым мес цы ства ра лі парк, то 
каб пе ра па ха ваць астан кі, шу ка лі сва я коў, 
каб яны да лі на гэ та да звол. Не каль кі ма гіл 
пе ра па ха ва лі, ад нак боль шасць так і за-
ста ла ся без сва я коў, і іх прос та знес лі. Так 
што ча ла ве чыя астан кі і да сён няш ня га ча су 
ля жаць у гэ тай зям лі. «Тое, што боль шасць 
ма гіл не пе ра па ха ва лі, — факт, — да дае 
ства раль нік сай та «Гло бус Бе ла ру сі». — У 
са вец кі час трэ ба бы ло хут ка добраўпарад-
ка ваць го рад. Па мо гіл ках прай шоў ся 
буль до зер, усё раз раў на ваў. По тым гэ та 
за сы па лі пяс ком. Я доб ра па мя таю, што 
там зна хо дзі лі ся два не вя лі кія па гор кі, дзе 
як раз бы лі па ха ва ны нем цы-ан ты фа шыс-
ты. Як раз гэ тую част ку пе ра ка па лі іс тот на, 
каб вы раў няць па верх ню. Верх нюю част ку, 
якая зна хо дзіц ца блі жэй да ву лі цы Кар ла 
Лібк нех та, амаль не ча па лі. Ве ра год на, 
боль шасць ма гіл за ста ла ся на тых мес цах, 
дзе яны і бы лі, ці зна хо дзяц ца дзесь ці ў ад-
ным з кут коў ця пе раш ня га пар ку. Маг чы ма, 
штось ці з астан каў бы ло вы ве зе на ра зам з 
зям лёй. Пэў ныя рас коп кі сён ня пра во дзіць 
там бес сэн соў на, ды і ні хто не ста не.

Акра мя Гра ма дзян ска-лю тэ ран скіх мо-
гі лак, у Мін ску зна хо дзі лі ся яшчэ ад ны 
мо гіл кі Пер шай су свет най вай ны, якія раз-
мя шча лі ся ў ра ё не Ста ра жоў ска га рын ку. 

Сён ня іх так са ма ня ма: знес лі, бу ду ю чы ў 
тым ра ё не да мы і пра кла да ю чы лі ніі ка-
му ні ка цый. Пра бы лыя мо гіл кі на гад вае 
толь кі не вя лі кі ме ма ры ял, які зна хо дзіц ца 
па між ву лі ца мі Чар вя ко ва і Даў ма на.

У Анд рэя Ды боў ска га ўзнік ла дум ка, 
што і на гэ тых мо гіл ках мог быць па ха ва-
ны Ота Ло рыш:

— На су пе рак рас паў сю джа на му мер-
ка ван ню, гэ тыя мо гіл кі не бы лі вы ключ на 
пра ва слаў ны мі. Два яго ўчаст кі — 4-ы і 8-ы 
— пры зна ча лі ся для па ха ван няў вай скоў цаў-
хрыс ці ян ін шых кан фе сій. На 8-м участ ку бы-
лі па ха ва ны 107 вя до мых ніж ніх чы ноў рым-
ска-ка та ліц ка га ве ра выз нан ня, на 4-м — 44 
ніж ніх чы ноў еван ге лісц ка-лю тэ ран ска га.

Анд рэй Ды боў скі трак та ваў гэ ты ар гу-
мент на ка рысць та го, што на гэ тых мо гіл-
ках маг лі быць па ха ва ны сал да ты не толь кі 
рус кай ар міі. Ад нак праз не каль кі дзён ён 
знай шоў спіс проз ві шчаў гэ тых 44 лю тэ-
ран. І яму ста ла зра зу ме ла, што ўсе яны 
слу жы лі «ца ру і Ай чы не», а ні як не кай зе ру. 
На жаль, ся род гэ тых ім ёнаў Ота Ло ры ша 
не бы ло. «Сён ня ні я кіх ар гу мен таў на ка-
рысць та го, што на Ста ра жоў скіх брац кіх 
ва ен ных мо гіл ках у Мін ску мог быць па ха-
ва ны сал дат ня мец кай ар міі, у мя не ня ма», 
— пад крэс ліў Анд рэй Ды боў скі.

Ра зам з тым, у гэ тых спі сах Анд рэй 
звяр нуў ува гу на раз дзел пад наз вай «Ін-
шыя мо гіл кі» і знай шоў на ступ нае проз-
ві шча: «Рэй бан Во сіп Ба ры са віч, ра да вы 
16-га Сі бір ска га пал ка... па мёр 23.7.15 ад 
сып но га ты фу... па ха ва ны 24.7 на Мін скіх 
Лю тэ ран скіх мо гіл ках».

— Гэ та зна чыць, што ра да вы Рэй бан 
(проз ві шча цал кам ня мец кае) быў па ха-
ва ны на Гра ма дзян ска-лю тэ ран скіх мо гіл-
ках, пра якія я ка заў ра ней, — пра цяг вае 
Анд рэй Ды боў скі. — Па мен шай ме ры, 
ін шых лю тэ ран скіх мо гі лак у па чат ку XX 
ста год дзя ў Мін ску не бы ло. І гэ та да каз-
вае, што на ня мец кіх мо гіл ках, што зна-
хо дзі лі ся ка ля май го до ма, ха ва лі сал дат 
Пер шай су свет най вай ны. Та му ве ра год-
насць та го, што Ота Ло рыш быў па ха ва ны 
ме на ві та там, па вя ліч ва ец ца.

Ула дзі мір Баг да наў цал кам вы клю чае 
ва ры янт Ста ра жоў скіх мо гі лак:

— Я па куль не ба чу ні вод на га ар гу мен та 
на ка рысць гэ тай вер сіі. З ня мец ка га ліс-

та нам вя до ма да та смер ці Ота Ло ры ша ў 
вай ско вым ла за рэ це. Ве ра сень 1918 го да 
— да стат ко ва спа кой ны час, ва ен ных дзе-
ян няў ужо даў но ня ма, та му, хут чэй за ўсё, 
ён па мёр ад хва ро бы. У нас ёсць наз ва мо-
гі лак і ну мар ма гі лы. Уліч ва ю чы ня мец кую 
пе дан тыч насць, у да ку мен тах аба вяз ко ва 
ўка за лі б, што гэ ты ўчас так зна хо дзіц ца 
на пра ва слаў ных ва ен ных мо гіл ках. А ка лі 
ёсць ну мар ма гі лы і та кой па зна кі ня ма, зна-
чыць раз мо ва ідзе поў нас цю аб «ня мец ка-
бал тый скіх» мо гіл ках. Фраг мент з ар ты ку ла 
аб Ста ра жоў скіх мо гіл ках, дзе ідзе га вор ка 
пра тое, што там ха ва лі «не толь кі пра ва-
слаў ных» вай скоў цаў, на ўрад ці мож на раз-
гля даць як ар гу мент, та му што ў Ра сій скай 
ар міі слу жы лі сал да ты роз ных ве ра выз нан-
няў, у тым лі ку і ня мец ка га па хо джан ня, але 
ня ма ні я кіх звес так, што там ха ва лі сал дат 
ня мец кай ар міі. Акра мя та го, рус кае вой-
ска па кі ну ла Мінск у лю тым 1917 го да, і ў 
ра сій скім ар хі ве не мо жа быць да ных аб 
па ха ван нях пе ры я ду аку па цыі за 1918 год.

Та кім чы нам, мо гіл кі на ця пе раш нім пе-
ра ся чэн ні ву лі цы Кар ла Лібк нех та і 2-га 
за вул ка Ро зы Люк сем бург — па куль най-
больш ве ра год ны ва ры янт. На не ка то рых 
кар тах яны так і на зы ва юц ца — Ня мец кія 
мо гіл кі, так што, па мен шай ме ры, па ло ва 
наз вы су па дае. А гэ та ўжо пэў ны ар гу-
мент. Хоць, вя до ма, аб са лют най га ран тыі 
ня ма.

Анд рэй Ды боў скі па дзя ліў ся не ка то ры-
мі мер ка ван ня мі на конт та го, якім чы нам 
мож на вы зна чыць мес ца ма гі лы, ка лі гэ-
тая вер сія па цвер дзіц ца:

— Лі та ра «А» ў ну ма ры ма гі лы (19 «А»), 
хут чэй за ўсё, зна чыць тое, што гэ та бы ло 
ўшчыль няль нае па ха ван не. Та му ве ра год-
на, што Ота Ло ры ша па ха ва лі на не вя лі кім 
сва бод ным участ ку по бач з ма гі лай № 19. 
Ве да ю чы ня мец кую пе дан тыч насць, да пус-
каю, што ў бер лін скім ар хі ве, які па ве да міў 
ну мар ма гі лы, цал кам мо жа быць і схе-
ма гэ та га па ха ван ня з пры вяз кай да блі-
жэй шых ары ен ці раў (ву ліц, хра маў і інш.). 
Атры маў шы гэ тую схе му, мы мо жам з вя-
лі кай до ляй ве ра год нас ці па цвер дзіць ці 
аб верг нуць мер ка ван не аб па ха ван ні Ота 
Ло ры ша на бы лой Ма лой Лю тэ ран скай 
ву лі цы. Акра мя та го, ка лі схе ма па цвер-
дзіць гэ тую вер сію, я ду маю, што зма гу на 
мяс цо вас ці (у пар ку на мес цы лю тэ ран скіх 
мо гі лак) пры бліз на вы зна чыць сек тар, дзе 
зна хо дзі ла ся ма гі ла гэ та га ча ла ве ка.

І яшчэ адзін ці ка вы факт, які мо жа да-
па маг чы спа да ру Ма ці я су Марк су. Да след-
чы кі, якія пра ца ва лі ў Фе дэ раль ным ар хі ве 
Бер лі на, рас каз ва лі, што там, у фон дзе 
Шта ба Ро зен бер га, за фік са ва на аб са лют-
ная боль шасць мін скіх ка мен ных за бу доў, 
якія за ха ва лі ся да 1942 го да. У тым лі ку 
кож нае па ха ван не на лю тэ ран скіх мо гіл-
ках. Та му, ка лі ён звер нец ца ў гэ ты ар хіў, 
маг чы ма, ён зной дзе не толь кі схе му раз-
мя шчэн ня ма гі лы свай го дзе да, а на ват 
яе фо та зды мак. І та ды сме ла мо жа пры-
яз джаць у Мінск, каб схі ліц ца ля ма гі лы, 
ус клас ці квет кі, ска заць коль кі слоў...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Шля ха мі Шля ха мі   �� ППер шай су свет найер шай су свет най

ГІС ТО РЫЯ АД НА ГО ПО ШУ КУ

Трэ ба бы ло хут ка добраўпарад ка ваць 
го рад. Па мо гіл ках прай шоў ся 
буль до зер, усё раз раў на ваў. По тым 
гэ та за сы па лі пяс ком. 

Парк на ву лі цы К. Лібк нех та, на мес цы бы лых Гра ма дзян ска-лю тэ ран скіх мо гі лак. Парк на ву лі цы К. Лібк нех та, на мес цы бы лых Гра ма дзян ска-лю тэ ран скіх мо гі лак. 
Сён ня на гэ тым мес цы — зо на ад па чын ку, а мог быць пом нік на шай гіс то рыі.Сён ня на гэ тым мес цы — зо на ад па чын ку, а мог быць пом нік на шай гіс то рыі.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ГЛЕБ ЗНОЎ СТАЎ 
ЛЕ ГІ Я НЕ РАМ

Но вы ві ток у кар' е ры Аляк санд ра Гле ба, па ра жэн не Вік то рыі Аза ран кі 
і пер шы матч пра фе сій ных ка лек ты ваў на «Чы жоў цы-Арэ не»

1. Экс-паў аба рон ца БА ТЭ Аляк сандр Глеб вы зна чыў ся з бу ду чым мес-
цам пра цы. 32-га до вы фут ба ліст у год Ка ня пад пі саў кант ракт на паў го да з 
ту рэц кім клу бам «Кань яс пор». Но вы клуб Гле ба не мо жа па хва ліц ца знач ны мі 
да сяг нен ня мі. Мі ну лы се зон «Ар лы Ана то ліі», як ка ман ду на зы ва юць ба лель-
шчы кі, пра вя лі ў пер шай лі зе і толь кі дзя ку ю чы плэй-оф здо ле лі ад ва я ваць 
мес ца ся род мац ней шых. Пры ўсёй па ва зе да ін шых фут ба ліс таў «Кань яс по-
ра», Глеб — са мы знач ны транс фер у бія гра фіі ка ман ды. Пас ля 17 ту раў но вы 
клуб Гле ба зай мае 13 мес ца з 18 удзель ні каў пер шын ства Тур цыі. Заў зя та ры 
спа дзя юц ца на тое, што ме на ві та пры Аляк санд ры ата ку ю чая гуль ня ка ман ды 
за ззяе но вы мі фар ба мі. Дэ бю та ваць за «ар лоў» бе ла рус мо жа 27 сту дзе ня. 
Апа не нтам «Кань яс по ра» вы сту піць сла ву ты «Фе нер бах чэ», які, па ін фар ма цыі 
прэ сы, ка лісь ці імк нуў ся пад пі саць транс фер нае па гад нен не з Гле бам.

2. Доб рыя вы ні кі на 4-м эта пе Куб ка све ту па бія тло не, які пры маў ня-
мец кі Абер хоф, па ка за ла Да-
р'я До мра ча ва. У спрын це і гон-
цы пра сле ду До мра ча ва за ня ла 
пер шае мес ца, а ў мас-стар це 
апы ну ла ся на трэ цім рад ку. З 
перамогамі нашу суайчынніцу 
павіншаваў Прэзідэнт краіны 
Аляксандр Лукашэнка.

3. У фі на ле тэ ніс на га тур ні-
ру ў аў стра лій скім Брыс бэ не 
Вік то рыя Аза ран ка са сту пі ла 
Се рэ не Уіль ямс — 4:6, 5:7. Для 
са пер ні цы Аза ран кі гэ ты ты тул 
стаў 58-м у кар' е ры. Ня гле дзя чы 
на па ра жэн не ў гэ тым па ядын ку, 
Вік то рыя здо ле ла за ха ваць дру гое мес ца ў рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я-
цыі. На пер шай па зі цыі — аме ры кан ка Се рэ на Уіль ямс, на трэ ці ра док вый шла 
ра сі ян ка Ма рыя Ша ра па ва.

4. На асноў най пля цоў цы «Чы жоў кі-Арэ ны» мін скае «Юнац тва» пра вя ло 
пер шы афі цый ны матч. У ме жах Ад кры та га пер шын ства кра і ны па ха кеі мін ча-
не пе рай гра лі «Го мель» — 1:0. І ка лі ве рыць пра та ко лу, за мат чам са чы лі 5 000 
ба лель шчы каў пры агуль най змя шчаль нас ці арэ ны ў 9 200 гле да чоў. А вось для 
мінск ага «Ды на ма» яшчэ адзін матч Кан ты нен таль най ха кей най лі гі, на жаль, 
скон чыў ся па ра жэн нем. У Хар ва тыі «зуб ры» са сту пі лі мяс цо ва му «Мядз вя шча ку» 
1:4. Адзі най шай бай у скла дзе бе ла ру саў вы зна чыў ся Анд рэй Стась. Ды на маў цы 
па-ра ней ша му зна хо дзяц ца на апош нім, 14-м, рад ку кан фе рэн цыі «За хад».

5. Чэм пі я нат све ту па фут бо ле ў Ка та ры мо жа прай сці зі мой 2022 го да. 
Жэ ром Валь ке, ге не раль ны сак ра тар ар га ні за цыі, пры знаў ся, што леп шы 
час для яго пра вя дзен ня — дзесь ці па між 15 ліс та па да і 15 сту дзе ня. У 
сваю чар гу, Джым Бойс, ві цэ-прэ зі дэнт ФІ ФА, за явіў, што кан чат ко вай за явы 
аб пе ра но се яшчэ не бы ло: «Маг чы ма, Жэ ром вы ка заў сваю аса біс тую дум ку, 
бо гэ тае пы тан не не аб мяр коў ва ла ся на па ся джэн ні Вы ка наў ча га ка мі тэ та». 
На га да ем, што тра ды цый ным пе ры я дам пра вя дзен ня фут боль на га пер шын-
ства бы ло ле та.

Та рас ШЧЫ РЫ
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ЦК Бе ла рус ка га праф са-
ю за ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі на кі ра ваў у Са вет 
Мі ніст раў афі цый ны зва-
рот з прось бай звяр нуць 
ува гу на тры вож ную сі-
ту а цыю, якая скла ла ся ў 
аду ка цый най га лі не. Зва-
рот быў пад рых та ва ны па 
да ру чэн ні V Пле ну ма ЦК 
Бе ла рус ка га пра фе сій на га 
са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі.

У пры ват нас ці, га лі но вы 
праф са юз звяр тае ўва гу ўра-
да на ад сут насць ары ен ці раў 
у апла це пра цы пе да га гіч ных 
ра бот ні каў. Як пад крэс лі ва ец-
ца ў зва ро це, за кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб аду ка цыі» та кія 
ары ен ці ры змя шчаў. Так, згод-
на з за ко нам, ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та пе да га гіч ных 
ра бот ні каў па він на бы ла быць 
не ні жэй шай за ся рэд ні ўзро-
вень за роб каў у пра мыс ло вас ці, 
а пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
са ста ву — пе ра вы шаць яго не 
менш чым у 1,5 ра за. За кон 
уста наў лі ваў так са ма і аб' ёмы 
бюд жэт на га фі нан са ван ня га лі-
ны. А Ко дэкс аб аду ка цыі та кія 
нор мы не змя шчае.

Па фак це су ад но сі ны ўзроў-
ню ся рэд ня ме сяч най за ра бот-
най пла ты ра бот ні каў сіс тэ мы 
аду ка цыі да ўзроў ню за роб каў 
у пра мыс ло вас ці скла лі ў Бе ла-
ру сі ў 2011 го дзе 68,6%, у 2012 
го дзе — 65,6% і за сту дзень—
каст рыч нік 2013 го да — толь кі 
60,1%.

Га лі но вы праф са юз пры во-
дзіць у якас ці пры кла ду до свед 
Ра сіі, дзе, у ад па вед нас ці з фе-
дэ раль ным За ко нам «Аб аду-
ка цыі ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі», 
вы дат кі на апла ту пра цы пе да-
га гіч ных ра бот ні каў не мо гуць 
быць ні жэй шыя за ўзро вень 
ся рэд няй за ра бот най пла ты ў 
ад па вед ным суб' ек це Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, на тэ ры то рыі яко га 
раз ме шча ны агуль на аду ка цый-
ныя ар га ні за цыі.

Ва Укра і не ары ен ці рам у 
апла це пра цы пе да го гаў слу-
жыць па каз чык ся рэд ніх за роб-
каў у пра мыс ло вас ці.

Кі раў ніц тва Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка-
цыі і на ву кі кан ста туе, што па-
вы шэн не з 1 ве рас ня 2013 года 
та рыф ных ста вак пе да га гіч ным 
ра бот ні кам на 25%, якое ад бы-
ло ся ад на ча со ва з па ве лі чэн нем 
нор маў пе да га гіч най на груз кі, 

фак тыч на толь кі кам пен са ва ла 
рост пе да га гіч най на груз кі. Так, 
за дзе сяць ме ся цаў 2013 го да 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та на стаў ні каў па вя лі чы ла ся 
на 12,9%, а па каз чык ся рэд няй 
пе да га гіч най на груз кі на на стаў-
ні ка з 1 ве рас ня па вя лі чыў ся на 
12,2 пра цэн та. Больш за тое, у 
на стаў ні каў з вы со кім уз роў нем 
на груз кі ад бы ло ся на ват зні жэн-
не за роб каў.

На па ве лі чэн не та рыф ных 
ста вак не вы дзя ля лі ся да дат-
ко выя срод кі. Па вы шэн не ад-
бы ло ся ў рам ках бя гу ча га фі-
нан са ван ня.

Праф са юз про сіць урад звяр-
нуць ува гу так са ма на тое, што 
за апош нія га ды не пры ма ла ся 
ра шэн няў у га лі не апла ты пра-
цы пра фе сар ска-вы клад чыц ка-
га са ста ву, акра мя па вы шэн ня 
з 1 сту дзе ня 2012 го да на 50% 
акла даў вы клад чы кам, якія не 
ма юць ву чо ных сту пе няў і зван-
няў.

Так са ма на па гар шэн не са-
цы яль на-эка на міч на га ста но-
ві шча ра бот ні каў паў плы ва ла 
змян шэн не вы плат па ліст ках 
ча со вай не пра ца здоль нас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  ��

АРЫЕНЦІРЫ ДЛЯ ЗАРОБКАЎ 
НАСТАЎНІКАЎ

НА ЦРЭ ЗЕР ВЫ ВЫ РАС ЛІ
Па вы ні ках снеж ня зо ла та ва лют ныя рэ зер-
вы Бе ла ру сі (па ме та да ло гіі МВФ) па вя лі-
чы лі ся на 192,2 млн до ла раў ЗША і, па па-
пя рэд ніх звест ках, на 1 сту дзе ня 2014 го да 
скла лі 6,6509 млрд до ла раў у эк ві ва лен це, 
па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва-
лют ных рэ зер ваў па вя лі чыў ся на 193,7 млн до ла-
раў і на 1 сту дзе ня склаў 7,2361 млрд. У га лоў ным 
бан ку кра і ны сцвяр джа юць, што па ве лі чэн ню зо-
ла та ва лют ных рэ зер ваў спры я ла раз мя шчэн не 
ва лют ных аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан саў на 
ўнут ра ным рын ку кра і ны, пе ра вод не рэ зер во вых 
ак ты ваў у рэ зер во выя, а так са ма па ступ лен не 
пер шай част кі крэ ды ту Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
«Пры гэ тым у снеж ні 2013 го да На цы я наль ным 
бан кам і ўра дам бы лі вы ка на ны ў поў ным аб' ёме 
знеш нія і ўнут ра ныя аба вя за цель ствы ў за меж-
най ва лю це, у тым лі ку зроб ле ны вы пла ты па 
крэ ды це «стэнд-бай» Між на род на га ва лют на га 
фон ду», — ка жуць у Нац бан ку.

А ВЫ ЗА КЛЮ ЧЫ ЛІ 
ДА ДАТ КО ВАЕ 

ПА ГАД НЕН НЕ З БАН КАМ?
Яшчэ на год, да 31 снеж ня 2014 го да, па доў-
жа ны тэр мін для пад пі сан ня па між бан ка мі 
і клі ен та мі да дат ко вых па гад нен няў да да-
га во раў карт-ра хун ку ў су вя зі з вы клю чэн-
нем з за ка на даў ства тэр мі на «карт-ра ху нак». 
Ад па вед ныя змя нен ні ўне се ны ў па ста но ву 
Праў лен ня На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі 
ад 18 сту дзе ня 2013 го да № 34 «Аб за цвяр-
джэн ні Ін струк цыі аб па рад ку пра вя дзен ня 
апе ра цый з бан каў скі мі аплат ны мі карт ка мі», 
па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад-
скіх су вя зяў га лоў на га бан ка кра і ны.

Як ра ней па ве дам ля ла ся, гэ тым да ку мен там 
бы ло да ру ча на бан кам да 31 снеж ня 2013 го да 
пра вес ці пра цу з клі ен та мі па за клю чэн ні да дат-
ко вых па гад нен няў да да га во раў карт-ра хун ку 
для пры вя дзен ня іх у ад па вед насць з за ка на-

даў ствам. Ра зам з тым, згод на з прад стаў ле най 
На цы я наль на му бан ку ін фар ма цы яй, ня гле дзя чы 
на пра ве дзе ныя ме ра пры ем ствы, коль касць ад-
кры тых фі зіч ным асо бам ра хун каў, па якіх да дат-
ко выя па гад нен ні не за клю ча ны да кан ца 2013 
го да, за ста ец ца вель мі знач най — больш за 2 
міль ё ны ра хун каў. Та му быў пра да стаў ле ны да-
дат ко вы час тэр мі нам на адзін год для ра шэн ня 
гэ та га пы тан ня. У су вя зі з гэ тым На цы я наль ны 
банк яшчэ раз на гад вае тры маль ні кам бан каў-
скіх пла цеж ных кар так, якія не пад пі са лі да дат-
ко выя па гад нен ні да да га во раў карт-ра хун ку, аб 
не аб ход нас ці ажыц цяў лен ня гэ тай апе ра цыі да 
кан ца 2014 го да. «Пад ра бяз ную ін фар ма цыю па 
гэ тым пы тан ні мэ та згод на ўдак лад ніць у бан ку, 
які вы даў бан каў скую аплат ную карт ку», — ра яць 
у Нац бан ку. 

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

МЕ СЯЦ ДА ДАТ КО ВЫХ 
ПРА ЦЭН ТАЎ

Найбуй ней шы банк кра і ны пра па нуе клі-
ен там з пер шых дзён но ва га го да на лі чэн-
не за ах воч валь на га пра цэнт на га да хо ду 
па пэў ных тэр мі но вых бан каў скіх укла дах 
(дэ па зі тах) у бе ла рус кіх руб лях, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Па бан каў скім укла дзе «Ашчад ны» — у па ме ры 
18% га да вых, па дэ па зі тах «Ваш вы бар» (не за леж-
на ад што дзён на га ас тат ку ўкла ду) — 17%, «Прэ мі-
яль на-на за па шваль ны «Дзі ця чы» — 19%, «Кла сік 
плюс» — 17,7%, на за па шваль ны — 17% га да вых.

На лі чэн не за ах воч валь на га пра цэнт на га да-
хо ду ажыц цяў ля ец ца на што дзён ныя фак тыч ныя 
рэшт кі на зва ных ві даў укла даў за пе ры яд з 1 сту-
дзе ня або дня ад крыц ця ўкла ду (дэ па зі ту) пас ля 
на зва най да ты па 30 сту дзе ня (уключ на). Да лу-
чэн не да рэш ты ўкла ду гэ та га да дат ко ва га пра-
цэнт на га да хо ду пра ду гле джа на 31 сту дзе ня.

Пра цэнт ная стаў ка па ўкла дах (дэ па зі тах) мо-
жа быць зме не на бан кам у ад на ба ко вым па рад ку 
ў ад па вед нас ці з да га во ра мі бан каў скіх укла даў 
(дэ па зі таў).

Сяр гей КУР КАЧ
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ЭканаміксЭканамікс  ��

Поль скі Lіon's Bank ня-
даў на прад ста віў но вую 
аплат ную карт ку. Яна 
пра па ну ец ца толь кі для 
асаб лі вых клі ен таў. Уні-
каль насць карт кі за клю-
ча ец ца ў не звы чай най 
фор ме і ма тэ ры я ле. Гэ та 
пер шая ў све це карт ка з 
ме та лу з вы явай га ла вы 
льва.

Карт ка вы раб ле на са спла-
ву ме та лаў: цын ку, ні ке лю 
і ме дзі. Ва жыць 25 гра маў. 
Пры ваб лі вае карт ка і тым, што 
мае са мы доў гі бес пра цэнт ны 
пе ры яд ка ры стан ня аверд раф-
там (64 дні) і дае маг чы масць 
вы ба ру дня па га шэн ня. Але пры 
гэ тым яна не мае верх няй мя жы 
доў га: тра ціць мож на коль кі за ў -
год на. Між ін шым, у све це ўжо 
іс нуе шэ раг не звы чай ных бан-

каў скіх кар так для вель мі ба га-
тых лю дзей. На прык лад, карт кі з 
дыя мен та мі або са спла ву зо ла та 
і па ла дыю ці ты та ну. Вар та на га-
даць, што ме та ліч ныя карт кі (пра-
віль най фор мы) на поль скім рын-
ку пер шым па чаў вы пус каць Getіn 
Noble Bank. Ён жа сё ле та па чаў 
вы пуск кар так сіс тэ мы MasterCard 

з дыс плэ ем. Гэ та пер шая 
ў све це ін тэр ак тыў ная 
дыс плэй ная карт ка, якая 
спа лу чае ў са бе функ цыі 
пла цеж на га ін стру мен-
та і пры ста са ван ня для 
зно сін з бан кам без вы-
ка ры стан ня кам п'ю та ра 
ці тэ ле фо на. Уста ля ва-
ныя вад ка крыс та ліч ны 
дыс плэй і мі ні-кла ві я ту-
ра да зва ля юць, акра мя 
ін ша га, пра вя раць стан 
ра хун ку, чы таць па ве-
дам лен ні ад бан ка, ка-

рыс тац ца ан лайн-бан кін гам. Да-
рэ чы, Getіn Noble Bank ува хо дзіць 
у той жа хол дынг, што і бе ла рус кі 
ІdeaBank. Хто ве дае, мо жа быць, 
та кія карт кі прый дуць і на наш 
ры нак.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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ГРО ШЫ ЗМЯ НЯ ЮЦЬ УСЁ
На ват фор му бан каў скай карт кі

Апе ра та ры ма біль най су вя зі МТС і Velcom 
пад вя лі вы ні кі на ва год няй но чы.

Па звест ках кам па ніі МТС, 31 снеж ня і 1 сту-
дзе ня праз іх сет кі прай шлі 70 тэ ра бай таў ін тэр-
нэт-да ных, што на 40% пе ра вы шае мі ну ла год ні 
па каз чык. Знач ная част ка на ва год ня га тра фі ка 
бы ла за дзей ні ча на 1 сту дзе ня з 1 га дзі ны но чы да 
7 га дзін ра ні цы, ка лі бе ла ру сы ак тыў на він ша ва лі 
сяб роў у са цы яль ных сет ках.

А вось 31 снеж ня бе ла ру сы пры бя га лі да больш 
тра ды цый ных спо са баў па він ша ваць сяб роў і род-
ных: у апош ні дзень го да аба не нты МТС здзейс ні лі 
на 30% больш га ла са вых вы клі каў, а так са ма ад-
пра ві лі сяб рам SMS-він ша ван няў на 70% больш, 
чым на на ступ ны дзень. Агуль ная коль касць SMS 
пе ра вы сі ла 17 міль ё наў. Пік на груз кі тра ды цый на 
пры паў на пер шыя паў га дзі ны но ва га го да. Пра-
ве дзе ная на пя рэ дад ні на ва год ніх свят ма дэр ні за-

цыя аб ста ля ван ня да зво лі ла кам па ніі МТС за два 
свя точ ныя дні ўста на віць но вы рэ корд пра цяг лас ці 
тэ ле фон ных раз моў — больш як 67 000 дзён.

У сваю чар гу, сет ка 3G/3G+Velcom пра пус ці ла 
31 снеж ня і 1 сту дзе ня ін тэр нэт-тра фі ка на 50% 
больш у па раў на нні з па пя рэд нім го дам. Са мая 
ак тыў ная фа за він ша ван няў пры па ла на пе ры яд з 
18 га дзін 31 снеж ня да 5 га дзін ра ні цы 1 сту дзе ня, 
а так са ма з 14.00 да апоў на чы 1 сту дзе ня — на пэў-
на, та ды, ка лі ўсе пра чну лі ся пас ля нач но га свят ка-
ван ня і зноў «ныр ну лі» ў са цы яль ныя сет кі.

Аба не нты Velcom па ча лі ак тыў на зва ніць ужо з 
21 га дзі ны ве ча ра і пра цяг ва лі він ша ваць род ных 
і сяб роў да 2 га дзін ра ні цы — коль касць зван коў 
за гэ ты час да сяг ну ла 30 міль ё наў, а коль касць 
SMS-він ша ван няў пе ра вы сі ла 10,6 міль ё на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Ну і ну!Ну і ну!  ��
«ВІН ША ВАЛЬ НАЯ АК ТЫЎ НАСЦЬ»  

ПЕ РА МЯС ЦІ ЛА СЯ Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КІ

На дум ку на ву коў цаў, ужо 
з на ступ на га го да пач не зні-
жац ца со неч ная ак тыў насць, 
што, у сваю чар гу, пры вя дзе 
да зні жэн ня тэм пе ра ту ры су-
свет на га акі я на, па ве лі чэн-
ня аб ле дзя нен ня і знач на га 
агуль на га па ха ла дан ня. Тэм-

пе ра ту ра па сту по ва бу дзе 
зні жац ца, што пры вя дзе да 
пры хо ду ана маль ных ма ра-
зоў. Неш та па доб нае ў мен-
шай ме ры на зі ра ла ся гэ ты мі 
дня мі на тэ ры то рыі Паў ноч-
най Аме ры кі. Мак сі мум па-
ха ла дан ня, па вод ле пра гно-

заў да след чы каў, пры пад зе 
на 2055 год, ка лі і пач нец ца 
чар го вы ле да ві ко вы пе ры-
яд, які бу дзе доў жыц ца два 
ста год дзі.

Той факт, што так ці 
інакш клі мат вель мі зме ніц-
ца ўжо ў блі жэй шыя га ды, 
не ад вяр гае боль шасць су-
свет ных на ву коў цаў. Больш 
за тое, част ка спе цы я ліс таў 
сы хо дзіц ца ў мер ка ван ні, 
што ўжо ў блі жэй шыя дзе-
ся ці год дзі нам трэ ба бу дзе 
жыць у зу сім ін шым све це.

Сяр гей КУР КАЧ
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Хочаце — верце...Хочаце — верце...  ��

З 2055 ГО ДА НАС ЧА КАЕ 
КА ТА СТРА ФІЧ НАЕ ПА ХА ЛА ДАН НЕ?
Асоб ныя экс пер ты па клі ма це па ве дам ля юць, што Зям ля ўсту пае ў но вы ле да ві ко вы пе ры яд

Ця пер най больш па пу ляр най тэ о ры яй раз віц ця клі-
ма ту на Зям лі з'яў ля ец ца тэ о рыя гла баль на га па цяп-
лен ня. Ад нак акі я но лаг з Япо ніі Ма та та ка На ка му ра 
пра па на ваў тэ о рыю аб тым, што ўжо з 2015 го да на 
на шай пла не це пач нец ца не па цяп лен не, а па ха ла-
дан не. Па доб ную ж за яву ро біць і ра сій скі ву чо ны 
Ха ба бу ла Аб ду са ма таў, які зай ма ец ца да сле да ван-
ня мі ў Пул каў скай аб сер ва то рыі, па ве дам ля юць ін-
фар ма генц твы.

Ка ля двух га доў прад пры маль ні кі (муж чы на і 
жан чы на), на імя кож на га з якіх бы ло за рэ гіст-
ра ва на ганд лё вае пры ват нае ўні тар нае прад-
пры ем ства, зай ма лі ся куп ляй-про да жам аў та-
ма бі ляў. Фір мы ме лі свае сай ты ў ін тэр нэ це і 
не да хо пу ў клі ен тах не ад чу ва лі. Па куль...

Пы тан ні да біз нес ме наў уз нік лі, ка лі адзін з клі ен-
таў за клю чыў з імі да га вор на про даж свай го аў та ма-
бі ля. Прай шоў ме сяц, дру гі, а звес так ад па срэд ні каў 
не па сту па ла. Та ды клі ент пры ват на га ўні тар на га 
прад пры ем ства вы ра шыў звяр нуц ца ў суд. Ад нак, 
уваж лі ва вы ву чыў шы да га вор, зра зу меў, што тэр мін 
вы ка нан ня аба вя за цель стваў з бо ку прад пры маль ні-
каў не аб ме жа ва ны. Дру гі клі ент унёс 50-пра цэнт ную 
пе рад апла ту за аў та ма біль, які яму абя ца лі пры гнаць 
ця гам тыд ня. Ад нак па за кан чэн ні гэ та га тэр мі ну 
ўла даль нік фір мы за явіў: маў ляў, аў то за трым лі ва-
ец ца на гра ні цы. А яшчэ праз ты дзень ка мер сант і 
ўво гу ле пе ра стаў вы хо дзіць на су вязь. Ця пер прад-
пры маль ні каў вы шук вае Фрун зен скі РУ УС г. Мін ска. 
Як вы свет лі ла ся, вы шэй на зва ныя вы пад кі не бы лі 
адзін ка вы мі: у мі лі цыю з за ява мі звяр ну ла ся больш 
за двац цаць па цяр пе лых.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

АЎ ТА БІЗ НЕС ПЕ РА ЎТВА РЫЎ СЯ 
Ў «АЎ ТА ПАД МАН»

Ня тан ны «су ве нір»Ня тан ны «су ве нір»  ��

Бурш ты на выя 
рос сы пы ў... па сыл цы

Больш за ча ты ры кі ла гра мы 
каш тоў на га ка ме ню ха це лі 
ад пра віць пош тай у Ган конг 
жы ха ры Ві цеб ска.

Па ін фар ма цыі ад дзе ла ідэа ла гіч-
най ра бо ты Мін скай рэ гі я наль най мыт-
ні, бурш тын знай шлі пад час мыт на га 
да гля ду між на род ных паш то вых ад-
праў лен няў. Не апра ца ва ны бурш тын 
зна хо дзіў ся не ў ад ной па сыл цы. Су-
пра цоў ні кі мыт ні да ста лі 148 ка вал каў 
«со неч на га ка ме ню» з двух яр кіх па-
ке таў. Да та го ж мі не ра лы бы лі за гор-
ну ты ў па пя ро выя сур вэт кі. У ад ным з 
ка вал каў не апра ца ва на га бурш ты ну 
зна хо дзі ла ся на ся ко мае даў жы нёй 
пры клад на 20 мм. Ад праў шчы ка мі 
змес ці ва па сы лак бы ло за яў ле на як 
«су ве ні ры». Кошт толь кі ад ной з іх 
па пя рэд не ацэ не ны ў больш чым 16 
міль ё наў руб лёў. Вы зна чэн нем кош ту 
змес ці ва дру го га ад праў лен ня па куль 
зай ма юц ца экс пер ты.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

Ве да ю чы ня мец кую пе дан тыч насць, 
да пус каю, што ў бер лін скім ар хі ве, 
які па ве да міў ну мар ма гі лы, цал кам 
мо жа быць і схе ма гэ та га па ха ван ня з 
пры вяз кай да блі жэй шых ары ен ці раў 
(ву ліц, хра маў і інш.).
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