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1855 год — на ра дзіў ся Бра-

н і  с л аў 

Люд ві га віч Грамб чэў-

скі, ра сій скі і поль скі 

ге ог раф, па да рож нік. 

Вы ха дзец з бе ла рус-

кай шлях ты. Да сле да ваў Ся рэд нюю і 

Цэнт раль ную Азію.

1900 
год — на ра дзіў ся Па вел Во сі па віч Го рын 

(са праўд нае проз ві шча Ка ля да), ву чо ны-

гіс то рык, дзяр жаў ны дзе яч, док тар гіс та рыч ных на вук 

(1934), ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1931). Аў тар больш чым 

20 на ву ко вых прац. Асноў ныя пра цы па гіс то рыі Са ве таў 

у пе ры яд рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў і Каст рыч ніц кай 

рэ ва лю цыі. У 1937-м арыш та ва ны, у 1938-м пры су джа ны 

да вы шэй шай ме ры па ка ран ня.

1915 
год — на ра дзіў ся Ге ор гій Фё да ра віч Па-

кроў скі, адзін з ар га ні за та раў пар ты зан-

ска га ру ху ў Мін скай воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944).

1940 
год — на тэ ры то рыі За ход няй Бе ла ру сі 

ўтво ра ны 101 ра ён. Тут бы лі сфар мі ра ва-

ны са вец кія ор га ны ўла ды, уста ноў ле на струк ту ра пар-

тый ных ар га ні за цый, на цы я на лі за ва ны пра мыс ло выя 

прад пры ем ствы і ганд лё выя ўста но вы.

1965 
год — Свет ла гор скі за вод штуч на га ва лак-

на вы пус ціў пер шую пра дук цыю.

1970 
год — па чаў ся ўсе са юз ны пе ра піс на сель-

ніц тва, па вод ле яко га ў Бе ла ру сі на ліч ва-

ла ся 9 002 300 жы ха роў.

1985 год — у Грод не ад кры ты Рэс пуб лі кан скі 

му зей атэ із му і гіс то рыі рэ лі гіі (з ве рас ня 

1989-га — Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі рэ лі гіі).

1795 год — 

н а  р а -

дзіў ся Аляк сандр 

Сяр ге е віч Гры ба е-

даў, рус кі пісь мен нік, 

дып ла мат.

1850 год — на ра дзі ла ся Соф'я Ва сі леў на Ка-

ва леў ская, сла ву ты ма тэ ма тык. Пер шая 

ў све це жан чы на-пра фе сар, пер шая жан чы на — член-

ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай ака дэ міі на вук. Вы рас ла ў 

Ві цеб скай гу бер ні ў ма ёнт ку свай го баць кі — ге не ра ла 

Кор він-Кру коў ска га, прад стаў ні ка бе ла рус кай шлях ты.

1870 год — у што тыд нё ві ку Harper's Weekly ўпер-

шы ню з'я віў ся сім вал Дэ ма кра тыч най пар-

тыі ЗША — асёл, які быў на ма ля ва ны ка ры ка ту рыс там 

То ма сам На стам.

1880 
год — Лон дан ская тэ ле фон ная кам па-

нія вы пус ці ла пер шую тэ ле фон ную кні гу, 

у якой бы лі па зна ча ны 255 аба не нтаў.

1930 
год — пер шы ў СССР свят ла фор для рэ гу-

ля ван ня ву ліч на га ру ху быў уста ля ва ны ў 

Ле нін гра дзе на скры жа ван ні пра спек таў 25-га Каст рыч-

ні ка і Ва ла дар ска га (ця пер Не ўска га і Лі цей на га).

1945 год — на ра дзіў ся Мак сім Іса ка віч Ду на еў-

скі, ра сій скі кам па зі тар, на род ны ар тыст 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2006). Аў тар мю зік лаў, рок-опе ры, 

му зы кі да кі на філь маў «Д'Ар тань ян і тры муш ке цё ры», 

«Кар на вал», «Мэ ры По пінс, да па ба чэн ня!», «У по шу ках 

ка пі та на Гран та» і ін шых.

ПА КА Ё ВЫ АГА РОД СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Серафіма, 
Сільвестра, Ульяны.

К. Арнольда, Ізыдара, 
Макара, Паўла.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.21 17.18 7.57

Вi цебск — 9.17 17.01 7.44

Ма гi лёў — 9.11 17.08 7.57

Го мель — 9.00 17.12 8.12

Гродна — 9.35 17.34 7.59

Брэст — 9.28 17.42 8.14

Месяц
Поўня 10 студзеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ

Са праўд ны грыб нік, ка лі 

на ват пра чнец ца до ма пад 

на ва год няй ёл кай, то рэ-

флек тор на па чы нае на пад-

ло зе гры бы на мац ваць.

— Слу хай це, ну не мо гуць 

быць прос тым су па дзен нем 

36,6 гра ду са (нар маль ная 

тэм пе ра ту ра ча ла ве ка) і 

366 дзён у вы са кос ным го-

дзе! Хтось ці ві да воч на па-

дае нам та ем ны знак: усё 

бу дзе ў па рад ку!

Ён: — Ка лі мы па жэ нім-

ся, у нас заў сё ды бу дуць 

агуль ныя дум кі і жа дан ні.

Яна: — Доб ра... Але 

толь кі я заў сё ды бу ду вы-

каз ваць іх пер шая.

Га лоў нае свя та ў жыц ці? 

Свя та жы ва та!

caricatura.ru

Фота Макісма ШАСТАКОВА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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На ку хон ным пад акон ні ку або 

на ста ле ка ля акна ў та лер ках 

ці ін шых ёміс тас цях кан ве е рам 

ка рыс на пра рошч ваць ліс та вую 

гар чы цу, крэс-са ла ту, ра дыс ку.

Вы ка рыс тоў вай це по рыс тыя ма-

тэ ры я лы, змо ча ныя ва дой, на сып це 

на сен не. Суб страт па ві нен быць па-

ста ян на віль гот ны. Та лер ку што дня 

па ва роч вай це на 180 °, каб рас лі ны 

не вы цяг ва лі ся. Зя лё ныя пра рост кі

га то выя праз 2-3 тыд ні. Ка лі яны

да сяг нуць 5 см, зра зай це іх на жні-

ца мі.

Без да свеч ван ня вы га ня юць у чы гу-

нах і скры нях на пад акон ні ку зя ле ні ва 

ага род ні ны, не вель мі па тра ба валь най 

да свят ла: сель дэ рэю, пят руш кі, ман-

голь ду, бу ра коў, цы бу лі шмат га до вай 

і рэп ча тай.

Цы бу лі ны па пя рэд не трэ ба на ма-

чыць, ка ра няп ло ды пад рэ заць па вы-

шы ні чы гу на і зрэз звер ху пры сы паць 

крэй дай. Вы са джвай це ка ра няп ло ды 

і цы бу лі ны ўшчыль ную ў гарш кі або 

скры ні.

Пер шыя два тыд ні скры ні, па стаў-

ле ныя ад на на ад ну, мо гуць ста яць у 

лю бым цёп лым, цём ным мес цы. Ка лі 

ліс це пач не ад рас таць, ага род ні ну трэ-

ба па су нуць блі жэй да свят ла.

Пер шы раз па лі ва юць рас лі ны, ка лі 

вер ха він ная пу пыш ка кра нец ца ў рост. 

Да лей ро бяць гэ та па ме ры пад сы хан-

ня гле бы.

Да ўтва рэн ня ка рэнь чы каў ага род-

ні на па він на зна хо дзіц ца ў ад нос най 

пра ха ло дзе 14—16 °С, по тым — пры 

па ка ё вай тэм пе ра ту ры (18—20 °С). 

Пер шую зе ля ні ну зра за юць праз 

25—30 дзён.

Каб дрэ вы пла да но сіц лі і рас лі 

доў гія га ды, трэ ба га іць у іх ра ны. 

Для ча го зі ма — са мы ўда лы час. 

Ра біць у са дзе, акра мя гэ та га, ня-

ма ча го, а на кро нах ня ма ліс ця, 

што ро біць доб ра пры кмет ны мі 

са мыя не вя лі кія ра ны.

Ля чэн не звы чай на заў сё ды ад-

на тып нае: по шук ра ны, вы да лен не 

ад мер лых тка нак, пра мы ван не ра-

ны рас тво рам жа лез на га ку пар ва су, 

2-3 ст. лыж кі на 2 л ва ды. По тым ча-

ка юць не каль кі дзён, па куль ра на пад-

сох не, і за маз ва юць са до вым ва рам, 

па да грэ тым у цёп лым па мяш кан ні. Або 

глі ня най за маз кай, якая скла да ец ца з 

глі ны, ка ра вя ку і мед на га ку пар ва су. 

Увес ну ра ны трэ ба бу дзе апра ца ваць 

паў тор на.

Са доў ні кі ўно сяць свае ка рэк ты вы. 

Так, пры па шко джан ні ка ры цы тас па-

ро зам ста ра юц ца апра ца ваць ра ны 

фар ма лі нам для дэз ын фек цыі. Гэ та 

пры во дзіць да ад мі ра ння част кі тка-

нак і па гар шэн ня іх за рас тан ня. Але 

пра во дзіць та кое абез за раж ван не ў 

вы пад ку маг чы ма га рас паў сюдж ван-

ня ін фек цыі не аб ход на. Па ско рыць 

за рас тан не не вя лі кіх ран да па мо жа 

пе ра сад ка ка ры з вы да ле ных пры аб-

рэ зцы га лін.

Чым за маз ваць ра ны ад раз ло маў і 

за дзі раў? Га ту нак фар бы не мае зна-

чэн ня, абы ў яе склад не ўва хо дзі ла 

ні я кае мі не раль нае мас ла — наф та, 

га за, бен зін і да т. п. Так, фар ба на 

асно ве бен зі ну пра ні кае на 3-5 см 

углыб драў ні ны і вы клі кае ад мі ра нне. 

А што бу дзе пас ля гэ та га, зда га дац ца 

ня цяж ка. У най леп шым вы пад ку атры-

ма ец ца дуп ло.

Та му ка лі ня ма на дзей най фар бы 

і ня ма са до ва га ва ру, лепш вы ка рыс-

тоў ваць су месь глі ны, ка ра вя ку, по пе-

лу і мед на га ку пар ва су.

Ка лі з'я ві лі ся ў са дзе дуп лы, то гэ-

та ўжо ня доб ра, але ля чыць мож на. 

Для ча го жа лез ным або драў ля ным 

скраб ком за чы шча юць дуп ло ад ад-

мер лых участ каў. Пас ля ча го пра мы-

ва юць рас тво рам жа лез на га ку пар ва-

су, за сы па юць шчэб нем і за лі ва юць 

цэ мен там. Ра бо та на гад вае пра цу 

ста ма то ла га. Але та кая ста ма та ло гія 

да зво ліць знач на па доў жыць жыц цё 

га лі ны, а то і ўся го дрэ ва.

Ма тэ ры я лы на асно ве глі ны і гною 

пры ля чэн ні дуп ла про ці па ка за ныя, бо 

па ска ра юць рас кла дан не пры лег лых 

тка нак. Ці ка ва, што ра бо ту з дуп ла мі 

вя лі яшчэ ў ста ра жыт на сці і пры ёмы 

прак тыч на не змя ні лі ся. Так, ста ра-

жыт ныя грэ кі і рым ля не пас ля за чыст кі 

дуп ло аб маз ва лі хва ё вай сма лой, за-

тым на паў ня лі галь кай і цэ мен та ва лі 

вап най. Як ба чым, мы сыш лі ад іх зу-

сім не да лё ка.

Зі мо вае ля чэн не дрэў у са дзе: што і як мож на зра біць?


