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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
УСЁ, ШТО ТРЭ БА ДЛЯ АЛІЎЕ

Ка лі збі ра ем ся зі мой ра біць аліўе, то 

бя жым у кра му куп ляць зя лё ны га ро шак, 

ад кры ва ем вя лі кі сло ік з агур ка мі. А мож-

на ў ад ным літ ро вым сло іч ку на рых та-

ваць і агур кі і га ро шак.

Спат рэ біц ца на літ ро вы сло ік: агур кі, 

га ро шак. Ма ры над: ва да — 350 г; соль — 

1 ст. л.; цу кар — 2 ст. л.; во цат 9 % — 1 ст. л.; час нок — 

2 зуб кі не вя лі кія; па ра сон кро пу; лаў ро вы ліс ток, 10 га ро-

шын чор на га пер цу, 2 га ро шы ны дух мя на га пер цу.

Агур кі за ма чы це на 3-4 га дзі ны ў ха лод най ва дзе, за-

тым доб ра пра мый це. Зя лё ны га ро шак ад ва ры це ў ва дзе 

15—20 хві лін. На поў ні це агур ка мі і га рош кам літ ро вы сло-

ік, на дно яко га кінь це час нок і кроп. За лі це кіп нем. Дай-

це па ста яць 5 хві лін, за тым злі це ва ду. Яшчэ раз за лі це 

кіп нем і зноў па кінь це на 5 хві лін. Злі це ва ду ў каст ру лю, 

да дай це соль, цу кар, во цат, спе цыі, да вя дзі це да кі пен ня. 

За лі це агур кі з га рош кам і за ка тай це. Пе ра вяр ні це сло ік і 

ўху тай це ў коў дру. Хай ста яць да поў на га асту джэн ня.

• Да да вай це ў са ла ты буй ную па ва ра ную соль. Гэ та 

па леп шыць смак стра вы і зро біць яе больш ка рыс най 

для зда роўя.

• Са лі це са ла ты ў са мы апош ні мо мант пе рад па да чай. 

Са ла та са све жай ага род ні ны ста не яшчэ смач ней шай, 

ка лі да даць у яе дроб ку цук ру.

ДЫ ВА НОК З ФУТ БО ЛАК 
І РЭШТ КАЎ ПРА ЖЫ

У кож ным до ме зной дуц ца ста рыя 

ці не па трэб ныя рэ чы. А ў ру ка дзель ніц 

яшчэ  аб рэз кі тка нін, ма лень кія ма точ кі 

пра жы. Мож на пус ціць усё гэ та на яр кія 

і ары гі наль ныя ды ван кі.

Што ці ка ва, вя заць бу дзем не з са міх на рэ за ных па-

ло сак тка ні ны, а аб вяз ваць гэ тыя па лос кі ніт ка мі. Та кі 

ды ва нок атрым лі ва ец ца знач на ляг чэй шы і мяк чэй шы, 

чым звы чай на, хут чэй сох не пас ля мыц ця. Плюс та ко га 

спо са бу яшчэ і ў тым, што ў ход мо гуць іс ці аб са лют на 

лю быя рэшт кі — лю бая тка ні на, лю бая пра жа.

Пра па ную вы ка рыс таць ста рыя фут бол кі і рэшт кі яр-
кай пра жы. На ват ка лі пра жы за ста ло ся лі та раль на па 
па ры мет раў, і яна пры дас ца. І не вар та пе ра жы ваць, што 
бляк лыя фут бол кі бу дуць гэ так жа гля дзец ца і ў ды ван ку, 
пра жа ўсё вы пра віць.

На рэ жце фут бол кі (спат рэ біц ца 3 шту кі на адзін ды-
ва нок) або аб рэз кі тка нін на па лос кі шы ры нёй не менш 

за 2 см. Для зруч нас ці іх мож на зма таць у клуб кі.

Яшчэ для ра бо ты спат рэ-

біц ца кру чок. Ка лі пад бі раць 

кру чок па таў шчы ні пра жы, 

то ды ва нок вый дзе больш 

шчыль ны. А ка лі ўзяць боль-

шы, то вя заць бу дзе хут чэй, 

але ды ва нок атры ма ец ца 

Ка лі па ча ла ся Вя лі кая 

Ай чын ная вай на, Мі ха і лу 

Якаў ле ві чу Лоў га чу бы ло 35 

га доў. Жы лі яны з жон кай 

Ган най Мі хай лаў най у вёс цы 

Хіс цец кі Бор Жыт ка віц ка га 

ра ё на. Пра ца ваў Мі ха іл у 

мяс цо вым ляс га се. Ужо 

пад рас та лі тры сы ны — 

Ар сень, Ва ло дзя і Мі ша.

Лю бі май спра вай Мі ха і ла Якаў ле-

ві ча бы ло цяс ля рыць, бу да ваць да-

мы. Ва кол яго ха ты ўсю ды на дрэ вах 

ста я лі ка ло ды з пчо ла мі. Ён умеў з імі 

раз маў ляць, як з людзь мі, і яны яго 

ра зу ме лі і ні ко лі не ку са лі.

Мі ха іл Якаў ле віч мог па бу да-

ваць са бе дом і ў Жыт ка ві чах, але 

ён вель мі лю біў лес, сва іх пра цаў-

ніц-пчол, та му і жыў са сва ёй пры га-

жу няй жон кай у гэ тай ці хай ляс ной 

вё сач цы. Жы лі, га да ва лі трох сы ноў, 

а тут — вай на...

На фрон це Мі ха іл слу жыў у са-

пёр ным ба таль ё не. Спра ва бы ла 

зна ё мая, толь кі да во дзі ла ся на-

мно га ця жэй, чым у мір ным жыц ці. 

Фа шыс ты, ка лі ад сту па лі, ста ра лі ся 

па маг чы мас ці зні шчаць мас ты, каб 

за тры маць на ша на ступ лен не. А са-

пё рам пры хо дзі ла ся іх ад наў ляць і 

вель мі час та пад моц ным аг нём 

пра ціў ні ка, пад уда ра мі іх авія цыі.

«Бы ло, мы пра ца ва лі па по яс, па 

шыю ў ха лод най, ча сам ле дзя ной 

ва дзе, але на гэ та не звяр та лі ўва-

гі, — ус па мі наў Мі ха іл Якаў ле віч. — 

Бу да ва лі вя лі кі мост на ра цэ Віс ла, 

на ра цэ Одэр, на Шпрэе ў са мым 

Бер лі не. Ка лі па ча ла ся Бер лін ская 

апе ра цыя, фа шыс ты ўза рва лі шмат 

мас тоў на ка на лах, якія зна хо дзі лі-

ся ў са мым го ра дзе, і нам, са пё рам, 

пры хо дзі ла ся іх хут ка ад наў ляць — 

на ступ лен не не па він на бы ло за-

трым лі вац ца.

Па за га дзе Гіт ле ра фа шыс ты 

ад чы ні лі шлю зы і пус ці лі во ды ра кі 

Шпрэе ў Бер лін скае мет ро, ня гле-

дзя чы на тое, што там зна хо дзі лі ся 

ты ся чы мір ных жы ха роў, дзя цей, па-

ра не ных сал дат вер мах та. Гэ та бы ла 

ўжо аго нія — аго нія «ты ся ча га до ва-

га» рэй ха...

На шы штур ма выя атра ды імк лі ва 

на блі жа лі ся да рэйх ста га. Ні што ўжо 

іх не маг ло за тры маць... 30 кра са ві ка 

на да ху рэйх ста га быў уз ня ты сцяг 

Пе ра мо гі. 2 мая Бер лін ка пі ту ля ваў, 

але і пас ля гэ та га ў асоб ных пад ва лах 

бу дын ка су пра ціў ля лі ся эсэ саў цы».

4 мая ў Бер лі не ад быў ся па рад 

Пе ра мо гі. У ім удзель ні чаў і са пёр ны 

ба таль ён Мі ха і ла Якаў ле ві ча. Пас-

ля вай ны Мі ха іл вяр нуў ся ў род ную 

вёс ку. На па лі ня лай гім нас цёр цы 

кра са ва лі ся ба я выя ўзна га ро ды — 

ор дэн Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні, 

ме да лі «За вы зва лен не Вар ша вы», 

«За ўзяц це Кё нігс бер га», «За ўзяц-

це Бер лі на», «За пе ра мо гу над Гер-

ма ні яй у Вя лі кай Ай чын най вай не 

1941—1945 гг.».

Мі ха іл зноў па чаў пра ца ваць у ляс-

га се... Зай маў ся лю бі мы мі пчо ла мі і 

цяс ляр ствам.

Ра зам з жон кай вы га да ва лі і вы ха-

ва лі ча ты рох сы ноў і ча ты рох да чок.

На жаль, Мі ха іл Якаў ле віч ра на 

пай шоў з жыц ця — ад бі лі ся фран та-

выя ра ны, ха лод ная, ле дзя ная ва да 

рэ чак Поль шчы і Гер ма ніі.

Ша ноў ныя чы та чы! Кон курс 

«Фо та зды мак з гіс то ры яй» пра цяг-

ва ец ца. Мы па-ра ней ша му ча ка ем ад 

вас ці ка вых фо та з ся мей на га аль бо-

ма. Здым кі (не больш за тры) з не-

вя лі кай гіс то ры яй да сы лай це з ад-

па вед най па зна кай на ад рас: ву лі ца 

Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск або іnfо@zvіаzdа.bу. Най леп-

ша га аў та ра ча кае прыз. Ары гі на лы 

да сла ных фо та здым каў аба вяз ко ва 

вяр та юц ца



Фо таздымак з гіс то ры яйФо таздымак з гіс то ры яй  

САЛ ДАТ ПЕ РА МО ГІ
Мама, пачытай!Мама, пачытай!  

ШУ БУР ШУН, КОТ ГАЎ РУ ША 
І ЎСЕ, УСЕ, УСЕ

У На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі 
ад бы ла ся прэ зен та цыя дзі ця ча га збор ні ка 

«Ад ка лы хан кі да за баў лян кі»
Пад вок лад кай ка лек тыў на га вы дан ня Мінск ага аб лас-

но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі са бра ныя 

тво ры 25 роз ных аў та раў: тут не толь кі зга да ныя ка лы-

хан кі ды за баў лян кі, але так са ма вер шы і апа вя дан ні, 

каз кі ды за гад кі.

Зрэш ты, як ад зна чае ўкла-

даль нік збор ні ка, кі раў нік на род-

на га клу ба кам па зі та раў і паэ таў 

«Жы ві ца» Іры на КАР НА У ХА ВА, 

усё гэ та лі та ра тур нае ба гац це раз-

лі ча на не толь кі на дзя цей ма лод-

ша га школь на га ўзрос ту: «Гэ та 

кні га для ся мей на га чы тан ня. Бо 

на ра джа ец ца дзі ця — ма ма, та-

та ці ба бу ля пя юць яму ка лы хан кі, 

дзі ця рас це і чуе прос тыя вер шы кі, 

каз кі; по тым са мо ву чыц ца чы таць, 

ста лее ра зам з лі та ра тур ны мі ге-

ро я мі і зна ё міц ца з но вы мі вер ша мі 

і апа вя дан ня мі — а там, дасць Бог, 

кні га пя рой дзе ўжо да на ступ на га 

па ка лен ня, з сям'і ў сям'ю... А акра-

мя дзя цей і іх баць коў, спа дзя ю ся, 

збор нік бу дзе за па тра ба ва ны ў вы ха ва це ляў дзі ця чых сад коў, 

на стаў ні каў ма лод шых кла саў і біб лі я тэ ка раў».

Да су стрэ чы з чы та ча мі збор нік ішоў амаль тры га ды, але ча-

кан не бы ло вар тым та го. Дзя ку ю чы Вы да вец ка му до му «Звяз да» 

кні га атры ма ла ся, з ад на го бо ку, важ кай і аб' ём най, а з дру го-

га — лёг кай для ўспры ман ня: за хап ляль ныя сю жэ ты, пры ваб ныя 

ма ляў ні чыя ілюст ра цыі мас тач кі Але ны Лось, вя лі кі шрыфт, зруч-

ны на ват для ма лень кіх дзя цей. А яшчэ, што асоб на ад зна чае 

Іры на Кар на у ха ва, — збор нік ва ўсіх сэн сах су час ны. Мно гія з 

яго аў та раў пры свя ці лі тво ры ўлас ным дзе цям і ўну кам, а та му 

ары ен та ва лі ся не на ўяў лен ні ста рэй ша га па ка лен ня пра тое, 

які мі му сяць быць дзе ці, а на ін та рэ сы і за хап лен ні са міх дзя цей. 

Су час ныя га джэ ты, па пу ляр ныя ін тэр нэт-рэ сур сы, на ва мод ныя 

слэн га выя слоў цы, якімі ка рыс та юц ца сён няш нія дзе ці і пад лет-

кі, — усё гэ та ёсць у прад стаў ле ных апа вя дан нях і вер шах, і гэ та 

пры тым, што най ста рэй ша му з аў та раў збор ні ка ўжо 92 га ды.

...Хто та кі Шу бур шун і чым за ня ты кот Гаў ру ша, па куль гас-

па да ры не ба чаць? У якія пры го ды тра піў Со неч ны зай чык і ка лі 

бы вае ла год най Снеж ная Ка ра ле ва? Якія яшчэ ге роі жы вуць на 

280 ста рон ках у вер шах, за гад ках, каз ках і апа вя дан нях? Па чы-

тай це — дзе цям і ра зам з дзець мі. Не вя лі кія па па ме ры, роз ныя 

па сты лях і жан рах, гэ тыя тво ры ад ноль ка ва доб ра па ды хо дзяць 

для су мес на га чы тан ня і для та го, каб ву чыц ца но ва му, раз ві вац-

ца ды прос та доб ра ба віць час.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

больш рэд кі. На яго функ цы я наль насць 

гэ та амаль не ўплы вае.

Скру ці це са стуж кі коль ца. У гэ тае 

коль ца пра вя жы це слуп кі без на кі ду. Іх 

коль касць за ле жыць ад дыя мет ра коль-

ца — чым яно шы рэй шае, тым слуп коў 

па він на быць больш. У ту гое коль ца 

шмат не на бя рэш, але трэ ба не менш 

за 10, каб у да лей шым атры маў ся круг, 

а не ко нус.

Вя зан не па кру зе — вы вяз ва ем звы-

чай ны плос кі круг. Для гэ та га не за бы ва ем ра біць пры баў ку 

ў кож ным кру га вым ра дзе.

Каб круг не за гі наў ся ў «ча шу», то 

пры баў кі трэ ба ра біць не стро га раў на-

мер на, а са зру хам. Так, каб пры баў кі 

ў на ступ ным (верх нім) ра дзе раз мя-

шча лі ся па між пры баў ка мі па пя рэд ня-

га (ніж ня га) шэ ра гу. Пе ры я дыч на рас клад вай це круг на 

пад ло зе — так доб ра ві даць, дзе не аб ход на зра біць больш 

пры баў лен няў, а дзе менш. Мы пра цу ем толь кі з ніт кай! 

А стуж ку ўклад ва ем звер ху. Атрым лі ва ец ца, што мы яе як 

бы аб мот ва ем слуп ка мі без на кі ду.

Ка лі стуж ка за кан чва ец ца, трэ ба да лу чыць на ступ ную. 

Мож на прос та на клас ці ад ну на ад ну ці ўста віць ад ну ў ад ну. 

Так вя жам да жа да на га па ме ру ды ван ка.

Фо та nlb.by.

Бер лін 28 мая 1945 го да. 
Мі ха іл Якаў ле віч ста іць па ся рэ дзі не 

з ка ра бі нам. По бач — яго ба я выя сяб ры.

Пер шы па рад Пе ра мо гі ў Бер лі не 4 мая 1945 го да. 
У ім удзель ні чаў са сва ім ба таль ё нам і Мі ха іл Якаў ле віч.


