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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мікалая, Пятра, 
Трыфана.

К. ПАПЯЛЕЦ. ПАЧАТАК 
ВЯЛІКАГА ПАСТА. 
Ліліяны, Валянціна, 
Кірылы, Мяфодзія.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.31 18.16 9.45

Вi цебск — 8.24 18.03 9.39

Ма гi лёў — 8.22 18.06 9.44

Го мель — 8.14 18.07 9.53

Гродна — 8.46 18.32 9.46

Брэст — 8.43 18.37 9.54
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Ка лі жан чы на ка жа «не», 

гэ та яшчэ не зна чыць «не». 

Гэ та на огул ні чо га не зна-

чыць. На прык лад:

— Дзяў чы на, вы сён ня 

воль ная?

— Не! А што?

У нас з му жам ад ноль-

ка вы густ: ён лі чыць мя не 

са май леп шай, і я лі чу ся бе 

са май леп шай.

— Да ра гі, я вы ра шы ла 

пай сці ў ма нас тыр!

— Ні што са бе! Гэ та што, 

мне ця пер у ма нас тыр на 

абед ез дзіць?

Я яшчэ ў дзя цін стве 

зра зу ме ла, што быць ма-

ці — не вель мі доб ра. Яна 

веч на злая і сва рыц ца. 

Трэ ба быць та там, сы хо-

дзіць на пра цу, а по тым 

гу ляць у кам п'ю тар.

Як рас тлу ма чыць дзі ця-

ці, што во сем ра ні цы ў су бо-

ту — гэ та глы бо кая ноч?..

14 ЛЮ ТА ГА

1913 год — на ра дзіў ся Ві таль 

Кан стан ці на віч Цвір ка 

(в. Ра дзе е ва, ця пер 

у Бу да-Ка ша лёў скім 

ра ё не), жы ва пі сец, 

пе да гог, на род ны 

мас так Бе ла ру сі. Вы-

кла даў у Мін скім мас тац кім ву чы лі шчы і 

Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты-

ту це. Знач нае мес ца ў твор час ці зай маў пей заж. Ся род 

тво раў: кар ці ны «Са ка вік. Ха лод ны дзень», «Ці шы ня», 

«Бе ла рус кі пей заж», «Поў дзень», трып ціх «На зям лі бе ла-

рус кай». Аў тар се рый ме ма ры яль ных га рад скіх пей за жаў, 

звя за ных з па дзея мі Вя лі кай Ай чын най вай ны, ін дуст ры-

яль ных пей за жаў і на цюр мор таў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1993 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Мі ка лай 

Мі ка ла е віч Яро мен ка (ма лод шы), бе ла рус кі 

і са вец кі ак цёр. Яго баць ка, Мі ка лай Яро мен ка (ста рэй шы) 

быў на род ным ар тыс там СССР, а ма ці — на род ная ар тыст-

ка Бе ла ру сі Га лі на Ар ло ва. У 1971 го дзе Яро мен ка стаў 

ак цё рам Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра, а з 1976-га — ак цё рам 

сту дыі імя Гор ка га. У кі но Яро мен ка дэ бю та ваў ро ляй Алё-

шы ў філь ме Сяр гея Ге ра сі ма ва «Ка ля во зе ра», за тым 

сыг раў у ін шым філь ме Ге ра сі ма ва — «Ка хаць ча ла ве ка». 

Паз ней ён до сыць ак тыў на зды маў ся ў шэ ра гу ін шых філь-

маў, а пер шы знач ны пос пех да ак цё ра прый шоў пас ля 

эк ра ні за цыі ра ма на Стэн да ля «Чыр во нае і чор нае». Пры-

кмет ны мі з'я ва мі са вец ка га кі не ма то гра фа ста лі філь мы з 

удзе лам Яро мен кі — «Блу кан не па па ку тах», «Трак цір на 

Пят ніц кай», «Трыц цаць пер шае чэр ве ня». Ад ной з са мых 

вя до мых ак цёр скіх ра бот Яро мен кі ста ла ро ля стар ша га 

ме ха ні ка, вы ка на ная ім у філь ме «Пі ра ты ХХ ста год дзя». 

Пос пех гэ та га філь ма зра біў ак цё ра ад ной з куль та вых 

фі гур са вец ка га кі но і секс-сім ва лам эпо хі, у якой гэ тыя 

тэр мі ны яшчэ не ўжы ва лі ся. У 1995 го дзе ён дэ бю та ваў 

як кі на рэ жы сёр, зняў шы кар ці ну «Сын за баць ку», у якой 

сваю пе рад апош нюю ро лю сыг раў Мі ка лай Яро мен ка-ста-

рэй шы. Па мёр Мі ка лай Яро мен ка ў 2001 го дзе.

1936 год — на ра дзі ла ся Ган-

на Гер ман, поль ская 

спя вач ка, якая вы кон ва ла пес ні на 

поль скай, рус кай і анг лій скай мо вах. 

Са праўд ная па пу ляр насць пры хо дзіць 

да спя вач кі ў 1964 го дзе, ка лі яна спя-

вае пес ню «Тан цу ю чыя Эў ры ды кі». 

На на ступ ны год Ган на пе ра ма гае на трэ цім фес ты ва лі 

поль скай пес ні ў Апо лі і ўпер шы ню едзе з вы ступ лен нем 

у Маск ву, дзе вы пус кае сваю пер шую плас цін ку. У 1967 го-

дзе спя вач ка трап ляе ў страш ную аў та ма біль ную ава рыю 

і вы леч ва ец ца толь кі ў 1972 го дзе і зноў па чы нае вы сту-

паць. У Маск ве яна за піс вае пес ню «На дзея» Аляк санд ры 

Па хму та вай і Мі ка лая Даб ра нра ва ва. Пес ні ў вы ка нан ні 

Ган ны Гер ман лі рыч ныя і шчы рыя: «Рэ ха ка хан ня», «Ка лі 

цві лі са ды», «Га ры, га ры, мая зор ка». Яна вы сту па ла ў 

мно гіх кра і нах све ту, а дыс кі і аль бо мы з пес ня мі ў яе вы-

ка нан ні вы хо дзі лі шмат ты сяч ны мі ты ра жа мі.

2005 год — ство ра ны сэр віс YоuTubе. Гэ тая пля-

цоў ка пра да стаў ляе па слу гі ві дэа хос тын гу, 

дзе лю бы ка рыс таль нік мо жа да да ваць, пра гля даць і ка-

мен та ваць тыя ці ін шыя ві дэа за пі сы. Дзя ку ю чы пра ста це 

і зруч нас ці ка ры стан ня, YоuTubе стаў са мым па пу ляр ным 

ві дэа хос тын гам і трэ цім сай там у све це па коль кас ці на-

вед валь ні каў. Пры чым тут прад стаў ле ны як пра фе сій на 

зня тыя філь мы і клі пы, так і ама тар скія ві дэа за пі сы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра

7 лютага.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

На ўрад ці хто з пры-

го жай па ло вы ча-

ла вец тва ад мо віц ца 

атры маць у па да ру нак 

ва зон з жы вой мі ні я-

цюр най ру жай, якая 

здоль ная доў га ра да-

ваць сва і мі пя шчот-

ны мі квет ка мі. Ня гле-

дзя чы на яе не вя лі кія 

па ме ры, гэ та рас лі на 

вель мі кап рыз ная.

Бы ва юць і ў па лос ку
Па ка ё вы мі ру жа мі на зы-

ва юць шы ро ка вя до мыя ва 

ўсім све це гру пы ніз ка рос-

лых руж. У вы шы ню яны звы-

чай на да ся га юць ад 30 да 

60 см. Ча сам іх на зы ваюць 

мі ні я цюр ны мі, гарш ко вы мі, 

кі тай скі мі або кар лі ка вы мі. 

Яны ма юць ба га тую па літ ру 

рас фар боў кі: чыр во на-ру-

жо выя, жоў тыя, крэ ма выя, 

бе лыя і блед на-лі ло выя ко-

ле ры. Ёсць і сар ты з квет ка-

мі ў па лос ку. У кам форт ных 

умо вах мі ні-ру жы здоль ныя 

цвіс ці прак тыч на круг лы год. 

Квет кі рас лі ны, як пра ві ла, 

ма юць вель мі пры ем ны во-

дар, але су стра ка юц ца рас-

лі ны і без па ху.

Пе рад куп ляй 
ста ран на вы ву ча ем

Пры вы ба ры мі ні-руж для 

вы рошч ван ня на пад акон ні-

ку лепш звяр нуць ува гу на 

па лі ян та выя, бен гэль скія, рэ-

ман тант ныя, пер не ты ян скія, 

чай ныя і чай на-гіб рыд ныя 

мі ні я цюр ныя ру жы. Гэ тыя 

сар ты спе цы яль на пад рых-

та ва ны для па ка ё вых умоў. 

Так са ма ў ква тэ ры доб ра 

бу дуць ся бе ад чу ваць ру жы 

се рыі Parade (Га лан дыя) і 

се рыі Patіo (Да нія).

Са мы пры дат ны час для 

куп лі па ка ё вых руж — апош-

ні зі мо вы і пер шы вяс но вы 

ме ся цы. Гэ та най больш 

спры яль ны пе ры яд для ства-

рэн ня най леп шых умоў для 

іх адап та цыі. Пры вы ба ры 

мі ні я цюр най ру жы не аб ход-

на ўваж лі ва вы ву чыць яе 

знеш ні вы гляд. Ліс це па він-

на быць на сы ча на га цём на-

зя лё на га ко ле ру, без чор ных 

або ка рыч не вых кро пак. 

Пе ра вагу вар та ад даць тым 

эк зэмп ля рам, у якіх больш 

бу то наў, якія яшчэ не рас-

кры лі ся.

Аха ваць ад цем ры 
і скраз ня коў

Для за бес пя чэн ня ру-

жач кам аран жа рэй на га 

кам фор ту спат рэ бяц ца вя-

лі кія на ма ган ні, якія бу дуць 

уз на га ро джа ныя. У пер-

шую чар гу дай це квет цы 

па больш свят ла. Для гэ тых 

мэт доб ра па слу жыць лям па 

дзён на га асвят лен ня. Тэм-

пе ра ту ру па вет ра па жа да-

на ўтрым лі ваць на ўзроў ні 

16—25 гра ду саў цяп ла. Не 

вар та пад вяр гаць рас лі ну 

ба га та му ба та рэй на му аба-

гра ван ню, для яе гэ та мо жа 

быць па гі бель ным.

Пе ра су ша ная гле ба, су-

хое па вет ра і скраз ня кі ад-

ноль ка ва не га тыў на ад бі ва-

юц ца на квет ках. Вы ра шыць 

праб ле му з не да стат ко вай 

віль гот нас цю гле бы да па-

мо жа пад дон з ва дой. Для 

апырс кван ня па ды дзе толь-

кі цёп лая ва да, па коль кі ха-

лод ная пра ва куе з'яў лен не 

муч ніс тай ра сы. Па мер лыя 

квет кі па жа да на зрэ заць з 

ад ной па рай ліс ця на жні-

ца мі, а не зры ваць ру ка мі. 

Ка лі пад ка нец вяс ны на 

ву лі цы ўста лю ец ца доб рае 

на двор'е, то рас лі ну мож на 

сме ла вы но сіць на све жае 

па вет ра. Для ба га та га цві-

цен ня па ка ё вай ру жы вяс-

ной па жа да на тро хі пад рэ-

заць па раст кі.

Мо жа сыс ці 
ў «спя чым рэ жы ме»

Не па ло хай це ся, ка лі рас-

лі на блі жэй да во се ні скі не 

ўсю ліс то ту і доў гі час (да 

паў го да) ад мо віц ца цвіс ці. 

Гэ та нар маль ны для яе стан 

спа кою. Прос та трэ ба ад-

нес ці ру жу ў ха лод нае мес ца 

(не больш за 7—10 гра ду-

саў), за бяс пе чыць ёй уме ра-

ны па ліў і ча каць абу джэн ня. 

Па ка ё вая ру жа спа гад ная 

да пад кор му. З са ка ві ка па 

лі пень раз у два тыд ні ўно-

сяць вад кія або ар га ніч ныя 

ўгна ен ні.

Пас ля абу джэн ня ад сну 

(звы чай на ў са ка ві ку) ру жа 

га то вая да пе ра ез ду. Пе-

ра са дзіць яе мож на ў не-

вя лі кі гар шчок з су мес сю 

з глі ніс та-дзяр но вай і ліс-

та вой зям лі, з да дан нем да 

яе пяс ку (су ад но сі ны 2:1:1) 

і кры шач ку тор фу. Спо са-

баў раз мно жыць па ка ё выя 

ру жы ма са — на сен нем, ад-

вод кай, ка ра нё вы мі ато жыл-

ка мі, пры шчэп кай і ча ран ка-

ван нем. Апош ні з іх — най-

больш па пу ляр ны і зруч ны. 

Па раст кі з бу то на мі не аб-

ход на на рэ заць на не каль кі 

ча ран коў, кож ны з якіх мае 

па дзве-тры пу пыш кі. За-

тым, злёг ку на хі ля ю чы, іх 

са джа юць у гар шчок. У кан-

цы трэ ба на крыць ча ран кі 

плён кай і па ча каць ка ля 

15—25 дзён, па куль рас лі-

ны ўка рэ няц ца.

МІ НІ-РУ ЖОЎ НІК 
НА ПАД АКОН НІ КУ

З Днём 
закаханых!


