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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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14 ЖНІЎ НЯ

1385 год — пад пі са на Крэў ская 

унія — да га вор аб са ю зе Вя-

лі ка га Княст ва Лі тоў ска га з Ка ра леў ствам 

Поль скім з да па мо гай шлю бу вя лі ка га кня-

зя ВКЛ Ягай лы і поль скай ка ра ле вы Яд ві гі; 

за клю ча ны ў Крэў скім за мку (ця пер Смар гон скі ра ён). 

Асноў най мэ тай са ю за бы ло про ці дзе ян не знеш няй не-

бяс пе цы абедз вюх дзяр жаў. У ства рэн ні са ю за бы лі за ці-

каў ле ны як лі тоў скія і бе ла рус кія фе а да лы, так і поль ская 

шлях та, а так са ма ка та ліц кая царк ва, якая атры ма ла маг-

чы масць мір ным шля хам ахрыс ціць апош ні па ган скі на род 

у Еў ро пе. У вы ні ку гэ та га па гад нен ня абедз ве дзяр жа вы 

ўзна ча ліў адзін ма нарх (вя лі кі князь Ягай ла), але кож ная з 

іх ме ла сваю сіс тэ му кі ра ван ня і пра во дзі ла са ма стой ную 

па лі ты ку. Ме на ві та Крэў ская унія па кла ла па ча так тры ва-

ла му і пра цяг ла му са ю зу абедз вюх дзяр жаў.

1882 год — на ра дзіў ся (вёс ка Шацк, ця пер у 

Пу ха віц кім ра ё не) Аляк сандр Мі куль чык, 

бе ла рус кі па эт. Дру ка ваў ся ў га зе тах «На ша ні ва», «Се ве-

ро-За пад ный край» і ін шых. Шы ро кую вя до масць атры маў 

яго верш «Ад ве ку мы спа лі і нас раз бу дзі лі...», на пі са ны ў 

1905 го дзе і вя до мы яшчэ пад наз вай «Бе ла рус кая Мар-

сель е за». Верш стаў па пу ляр най рэ ва лю цый най пес няй, 

доў гі час лі чыў ся на род ным або ана нім ным тво рам. Па мёр 

па эт пас ля 1918 го да.

1889 год — 130 га доў з дня на ра джэн ня (г. Грод-

на) Аве ні ра Мар ка ві ча Кас цен чы ка, ва ен-

на га лёт чы ка, Ге ор гі еў ска га ка ва ле ра. У 1914 го дзе на-

кі ра ва ны ў Брэст-Лі тоў скі кра пас ны авія цый ны атрад. 

Ка ман дзір пер ша га ў све це цяж ка га са ма лё та-бам бар-

дзі роў шчы ка «Ілья Му ра мец». Вы зна чыў ся ў 1916 го дзе 

на Паў ноч на-За ход нім фрон це: па спя хо ва бам бар дзі ра-

ваў стра тэ гіч на важ ныя аб' ек ты ва ро жа га ты лу; у ад ным 

з ба ёў быў цяж ка па ра не ны, але скон чыў вы ка нан не ба-

я во га за дан ня і вяр нуў ся на аэ ра дром. За ба я выя за слу-

гі ўзна га ро джа ны ор дэ нам Свя то га Ге ор гія 4-й сту пе ні. 

Па мёр у 1935 го дзе. Яму ўста ноў ле ны пом нік на ма гі ле ў 

Стоўб цах, дзе ён жыў і па мёр.

1969 год — на во зе ры На рач Мя дзель ска га ра ё-

на ад кры ты рэс пуб лі кан скі пі я нер скі ла гер 

«Зуб ра ня».

1867 год — на ра дзіў ся Джон 

Гол су ар сі, анг лій скі пісь-

мен нік, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

лі та ра ту ры (1932), аў тар ра ма наў «Вост-

раў фа ры се яў», «Па тры цый», тры ло гіі 

«Са га аб Фар сай тах».

1930 год — апуб лі ка ва на па ста но ва ЦВК і СНК 

СССР «Аб усе агуль ным аба вяз ко вым па-

чат ко вым на ву чан ні».

1941 год — на бор-

це бры тан ска-

га лін ка ра «Прынц Ва лій скі» 

прэ зі дэнт ЗША Ф. Руз вельт 

і прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі У. Чэр чыль пад пі са лі 

«Ат лан тыч ную хар тыю» аб 

агуль ных мэ тах вай ны су-

праць на цысц кай Гер ма ніі і аб 

пас ля ва ен ным устрой стве све ту. 24 ве рас ня 1941 го да на 

Лон дан скай кан фе рэн цыі СССР за явіў аб да лу чэн ні да 

асноў ных па ла жэн няў хар тыі, што ства ры ла пе рад умо вы 

для ўтва рэн ня ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі.

1945 год — пас ля раз гро му са вец кі мі вой ска мі 

Кван тун скай ар міі (у хо дзе Мань чжур скай 

апе ра цыі) урад Япо ніі пры няў умо вы Патс дам скай дэк ла-

ра цыі аб ка пі ту ля цыі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Гурыя, 
Дзмітрыя.

К. Максіміляна, Яўсея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.45 20.42 14.57

Вi цебск — 5.31 20.36 15.05

Ма гi лёў — 5.35 20.32 14.57

Го мель — 5.37 20.24 14.47

Гродна — 6.01 20.57 14.56

Брэст — 6.07 20.52 14.45

Месяц
Першая квадра 

7 жніўня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

— Што мо жа быць пры-

га жэй, чым тон кая шлей ка, 

якая злёг ку спа дае з жа но-

ча га пля ча?

— Сма жа ныя са сіс кі з 

па мі до ра мі, за лі тыя тры ма 

яй ка мі і па сы па ныя зе ля ні-

най.

У па ня дзе лак кі нуў 

піць.

А ў пят ні цу зра зу меў, 

што не да кі нуў.

На су моўі:

— Ва шы не да хо пы?

— Маўк лі вы.

— Ва шы вар тас ці?

— Не га вар кі.

Рэ цэпт «Яла ві чы на па-

анг лій ску».

Ка лі бу дзе це ў гас цях, 

вазь мі це на гас па дар скай 

кух ні вя лі кі ка ва лак яла-

ві чы ны і сы дзі це не раз-

вітаўшыся.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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На са мрэч на-

ла дзіць вы-

рошч ван не 

не асаб лі ва 

цяж ка, за тое 

яно пры ня се 

шмат ра дас ці 

і ка рыс ці.

Най ляг чэй шы 

ва ры янт ства рэн-

ня грыб ні цы — 

прынесці яе з 

лесу. Як жа гэ та 

пра віль на зра біць? Вар та грыб ні цу 

з мес ца, дзе яна жы ве, за бі раць 

не цал кам, а толь кі част ку, каб 

яна да лей пра цяг ва ла рас ці ў ле-

се або ў па сад цы. На сва ім участ-

ку трэ ба ства рыць пэў ныя ўмо вы. 

Пад рых тоў ка мес ца за клю ча ец ца 

ў вы кла дан ні асаб лі ва га плас та 

(пі ла він не, са ло ма), на якім потым 

бу дуць раз мна жац ца гры бы. Пер-

шы ўра джай з'я віц ца менш, чым 

праз ме сяц.

Другі варыянт — пе ра нос част-

кі дрэ ва або пянь ка, за са джа на-

га гры ба мі. Цяж касць у тым, што 

ра зам з ядо мы мі гры ба мі, вы мо-

жа це за ха піць і атрут ныя. Ідэа-

льным мес цам на ва шым участ ку 

бу дзе пры дат ная цур ка або пень, 

у які грыб ні цу мож на бу дзе лёг ка 

вы клас ці. Але вель мі важ на, каб 

пя нёк з ле су і дрэ ва або пень на 

ўчаст ку бы лі ад ной па ро ды. Ка лі 

гэ та га не ўлі чыць, ура джаю ча каць 

не вар та.

Мож на ска рыс тац ца вы су ша ны-

мі ша пач ка мі: пад рых та ваць учас-

так, вы сы паць іх і пры сы паць тон-

кім плас том гле бы звер ху. Пас ля 

рэ гу ляр на па лі ваць грыб ні цу.

Бы вае і та кое, ка лі са спор све-

жых гры боў з'яў ля ец ца ўра джай. 

Але па ды ход у раз вя дзен ні ў гэ тым 

вы пад ку не каль кі ад роз ні ва ец ца. 

У та кім ва ры ян це зям лю не аб ход на 

ўвіль гат ніць, на яе па клас ці ша пач-

кі све жа га гры ба, і праз па ру дзён 

іх трэ ба са браць.

Са мыя па пу ляр ныя гры бы для 

вы рошч ван ня

У пер шую чар гу, да іх ад но сіц ца 

бе лы грыб. Ён лі чыц ца са праўд ным 

ка ра лём, яго вы рошч ва юць мно гія 

грыб ні кі. Праб ле ма за клю ча ец ца 

ў тым, што ён пры жы ва ец ца не з 

лю бы мі рас лі на мі, дрэ ва мі. Да вя-

дзец ца шмат ча су вы дат ка ваць, 

каб вы браць з кім ён мо жа рас ці і 

раз ві вац ца. Яго грыб ні ца прак тыч-

на зрас та ец ца з ка ра ня мі. Ідэа льна 

па ды хо дзяць ліс ця ныя або іг ліч ныя 

дрэ вы.

Дру гі па па пу ляр нас ці грыб — 

шам пінь ён. Ён уні каль ны па сва ім 

вы рошч ван ні, не мае ні я кіх асаб лі-

вых па тра ба ван няў.

Каб кветкі 
цвілі даўжэй...

Каб па доў жыць, рас цяг нуць цві цен-

не руж, трэ ба вы да ляць усе ад цві лыя 

квет кі і па раст кі. Ка лі ў пі во нах не 

вы да ляць ба ка выя бу то ны, а ад цві-

лыя цэнт раль ныя квет кі вы ра заць 

да ўзроў ню ба ка вых — пі во ні бу дуць 

цвіс ці на шмат даў жэй.

Па доў жыць цві цен не флёк саў мож на, ка лі 

аб рэ заць на па ло ву част ку па раст каў, якія 

раз ві лі ся. На ска ро ча ных па раст ках раз ві ва-

юц ца ба ка выя, якія цві туць паз ней.

Двух лет ні кі (не за буд ка, стак рот кі, брат кі, 

гваз дзік ту рэц кі) бу дуць цвіс ці даў жэй, ка-

лі ў іх вы да ляць ад цві лыя квет кі, не да ючы 

рас лі нам за вяз ваць на сен не. Ка лі ў ма цы ё-

лы асця рож на вы ра заць ад цві лыя па раст-

кі, рас лі на бу дзе ўтва раць но выя і цвіс ці да 

поз няй во се ні.

Ад на лет ні кі (аге ра тум, ла бе лія, ла бу-

ля рыя) пры ад цві тан ні мож на зрэ заць «на 

пень», па кі нуў шы 2-3 сан ты мет ры ніж няй 

част кі сцяб ла, а за тым па ліць і ўгна іць. Да 

кан ца ле та рас лі ны за цві туць дру гі раз. Ка-

лі ў шмат га до ва га лу бі ну зрэ заць ад цві лыя 

сцёб лы ка ля гле бы, не па шкодж ва ю чы ліс це 

ра зет кі, то да во се ні ён па ра дуе вас цві цен-

нем яшчэ раз.

І яшчэ. Хо ча це за ха ваць дэ ка ра тыў най 

ліс то ту рас лін, якія ад цві та юць, — не да-

пус кай це апад ан ня квет ка вых пя лёст каў на 

ліс це. У кан цы цві цен ня квет ку вы да лі це цал-

кам, аб рэ за ўшы яе да ўзроў ню ліс ця.

ГРЫ БЫ НА СВА ІМ УЧАСТ КУ — 
МА РА ЛЮ БО ГА ГРЫБ НІ КА


