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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.44 17.07
Вi цебск — 4.18 21.43 17.25
Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08
Го мель — 4.33 21.22 16.49
Гродна — 4.54 21.58 17.04
Брэст    — 5.04 21.49 16.45

ЗАЎТРА
Са мыя клас ныя гу лян кі заў сё ды 

па чы на юц ца са слоў: «Ды ну, ты што, 
мне заўт ра на ра бо ту з ра ні цы...»

Адэ са, дзяў чы на звяр та ец ца да хлоп-
ца:

— Фі ма, мож на я за дам та бе пы тан-
не?

— Якое?

— Ка лі мы, на рэш це, пой дзем у кі-
но?

— Нель га.

Цэ лы дзень ча ка ла Аня вяр тан ня 
свай го хлоп ца з вой ска.

— Ган на, ча му ты не но сiш свой по яс 
для па ху дзен ня?

— Ён стаў мне ма лы...

Месяц
Апошняя квадра 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Авена.

Iмянiны
Пр. Засімы, Мяфодзія, Мітрафана, 
Севярына.
К. Аліны, Ірмы, Лаўры, Адольфа, 
Альберта, Ігната, Рыгора.
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Скан ворд

Склаў 
Юрый ФА ЛІН СКІ,

г. Мінск.

I мы там бы лiI мы там бы лi  

ЧА ГО НЕ ХА ПАЕ ТЫД НЮ 
БЕ ЛА РУС КАЙ КУХ НI?

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве даў тры ка вяр нi, па сне даў i зра бiў пэў ныя вы сно вы
З 12 па 18 чэр ве ня ў Мiн ску аб ве шча ны 
14-ы Ты дзень бе ла рус кай кух нi. Ка ля 
70 ка вяр няў, ба раў i рэ ста ра наў пра па ну юць 
пяць страў, якiя пры га та ва ны па адзi най 
рэ цэп ту ры i рэа лi зу юц ца па адзi ным 

кош це. На коль кi смач ныя га ту юц ца 

стра вы i якiя пад вод ныя ка мя нi ха вае 

ў са бе аб слу гоў ван не пад час гэ та га 

ме ра пры ем ства?

Пер шы блiн не ка мя ком
Пад рыт мiч ны акам па не мент даж джу i ва каль-

ныя пар тыi па ры вiс та га вет ру за хо джу ў ка вяр ню 

хар чо вай сет кi, па наз ве якой мож на па ду маць, 

што яна спе цы я лi зу ец ца на пры га та ван нi на цы я -

наль ных страў. Але вось жа ня ўда ча: на дзвя -

рах ня ма нi я кай рэ кла мы пра тое, што з 12 па 

18 чэр ве ня мож на па час та вац ца аў тэн тыч ны мi 

стра ва мi. Не да пра цо вач ка вi да воч ная: як жа пра 

гэ та да зна ец ца не да свед ча ны ча ла век?

Зрэш ты, гэ ты мi нус кам пен са ваў ся тым, што 

афi цы янт ад ра зу ж пра па на ваў ме ню бе ла рус-

кай кух нi асоб на. Ад ра зу вi даць: тут рых та ва лi ся 

да ме ра пры ем ства ста ран на. По бач з кож най 

стра вай ёсць яе вы ява i склад нi кi. Ды i са мо 

ме ню раз дру ка ва на на пры го жа аздоб ле най па-

пе ры. Вы бi раю ў гэ тай ка вяр нi дзве стра вы: суп 

з ва ра най ка пус ты i шчаўя з мя сам (па кош це 

3,50) i са ла ту з ран няй ка пус ты з ра дыс кай за 

тры руб лi... I па цяг нуў ся доў гi час ча кан ня i на-

зi ран ня за па дзея мi на ажыў ле ным га рад скiм 

скры жа ван нi.

Са ла ту пры нес лi хвi лiн праз двац цаць. Пор-

цыя пры ем на здзi вi ла — не ду маў, што 230 гра-

маў ежы мо гуць за няць цэ лую су па вую мiс ку. Па-

чы наю ару да ваць вi дэль цам i ўсве дам ляю, што 

ку хар з лi мон най за праў кай вi да воч на пе ра браў. 

Ра дыс ка, ка пус та, морк ва, зе ля нi на i на ват сма-

жа ныя шам пiнь ё ны гар ма нi ру юць ад но з ад ным 

цу доў на. А вось буль бы бы ло ма ла, як i цы бу лi. 

Зрэш ты, да ама та раў страў з цы бу ляй ся бе не 

ад но шу, та му гэ та пай шло на ват на ка рысць.

Яшчэ праз пяць хвi лiн афi цы янт па ста вiў та-

лер ку з су пам. Пер шае ўра жан не аб стра ве — 

яна да во лi гус тая. А на смак гэ та ака заў ся най-

леп шы з су поў, якi мi я час та ваў ся за апош нiя 

га доў гэ так пяць. За пе ча ная бу жа нi на па рэ за на 
на дроб ныя ку бi кi, да та го ж ку хар ад усёй ду шы 

па клаў у суп вя лi кi жаў ток, рас се ча ны на дзве 
част кi, што так са ма пры ем на здзi вi ла.

За даю дзя жур нае пы тан не: а як час та за-
каз ва юць бе ла рус кiя стра вы, пра па на ва ныя на 
гэ тым тыд нi? Афi цы янт ад каз вае, што ме на вi та 
гэ ты на бор — са лат i суп — ка рыс таў ся па пу ляр-

нас цю пад час абе дзен на га пе ра пын ку, ка лi сю ды 

пры хо дзяць су пра цоў нi кi раз ме шча ных по бач 

офi саў i шмат сту дэн таў.

Рас плач ва ю ся па ра хун ку i ў дум ках стаў лю 

ка вяр нi цвёр дую «дзя вят ку». Толь кi на ступ ны 

раз бо лей, бо лей вон ка вай iн фар ма цыi — не 

ўсе ж за га дзя да зна юц ца пра Ты дзень бе ла рус-

кай кух нi!

Зда га дай ся сам?
Атры маў шы доб рае ўра жан не, iду ў дру гую 

ка вяр ню — пра дэ гус та ваць пя чыс та. Рэ кла ма 

абя ца ла, што гэ та стра ва па да ец ца ў вы гля дзе 

за пе ча най свi нi ны з ад вар ной буль бай, ма ры-

на ва ны мi агур ка мi, со у сам, кме нам i зе ля нi най. 

Зда ва ла ся б, Лу кул бы та ко му па час тун ку па-

зайз дрос цiў!

Але пер шыя ар га нi за цый ныя рас ча ра ван нi 

ся бе ча каць не пры му сi лi — зноў нi я кай па зна кi 

на дзвя рах аб Тыд нi бе ла рус кай кух нi ня ма! 

А са мо ме ню з пя цi страў са мот на ста я ла ў ку точ ку

ста ла, раз дру ка ва нае на звы чай ным ар ку шы ку 

без якiх-не будзь вы яў.

Пя чыс та з'я вi ла ся на ста ле хвi лiн праз 20. 

Пор цыя ва гой 370 гра маў, мя са ў якой менш за 

па ло ву, каш туе во сем з па ло вай руб лёў. Да ра га-

ва та. Са мо мя са вi да воч на ўзя та не з фi лей най 

част кi — каб яго раз рэ заць на ка вал кi, да вя ло ся 

пры клас цi фi зiч нае на ма ган не. Зрэш ты, на смак 

яно ака за ла ся вель мi не бла гiм. А нот ку вы тан-

ча нас цi да даў ма ры на ва ны агу рок.

Лiч бы на га дзiн нi ку па каз ва юць 21.00. Зда ва-

ла ся б, мож на пад вес цi вы нi кi за дзень — коль кi 

ча ла век па час та ва ла ся стра ва мi да Тыд ня бе ла-

рус кай кух нi? Тым больш што ка вяр ня зна хо дзiц-

ца ка ля ад на го з са мых ажыў ле ных скры жа ван-

няў ста лiч на га ме га по лi са.

— Вы ве да е це, гэ та ўся го толь кi трэ цяя стра ва 
за дзень з гэ та га ме ню, — ка жа афi цы янт ка. — 
Да вас тут бы лi два ча ла ве кi, яны за ка за лi суп з 
ва ра най ка пус ты са шчаў ем i са ла ту з ра дыс кай.

Мiж во лi пры кмя чаю, што ў прэй ску ран це гэ-
тыя па зi цыi са мыя тан ныя. Су па дзен не?..

«Вы пер шы, хто за тры днi 
за ка заў та кiя стра вы...»

А вось ад Тыд ня бе ла рус кай кух нi ў ка вяр нi 

«ну мар тры» за ста лi ся па чуц цi змя ша ныя. Па-

чы на ла ся ўсё доб ра. На дзвя рах вi се ла рэ кла-

ма пра тое, што ка вяр ня пры мае ўдзел у Тыд нi 

бе ла рус кай кух нi. I пры чым гэ та не прос ты раз-

дру ка ва ны на прын та ры ар ку шык фар ма ту А4, 

а доб ры та кi пла кат з вы ява мi страў i iх кам па-

не нта мi. Ан ту раж на лес вi цы да ка вяр нi так са ма 

аў тэн тыч ны — дзеж кi, лiх та ры, зроб ле ныя пад 

ХIХ ста год дзе... Ды i ме ню ад кры ва ла ся ме на вi-

 та з пе ра лi ку страў, прад стаў ле ных на Тыд нi. 

А вось да лей па ча ло ся са мае цi ка вае. Ня гле дзя чы

на тое, што га дзiн нiк па каз ваў 16.00, у ка вяр нi 

быў толь кi адзiн госць — аў тар гэ тых рад коў. 

Афi цы янт ка па пя рэ дзi ла ад ра зу: са ла ты не бу-

дзе. Што ж, за каз ваю са бе гал кi рыб ныя i дэ серт 

«Буль ба».

Пе ра чы таў шы за паў га дзi ны проць му на-

вiн у iн тэр нэ це, на рэш це да ча каў ся трох га лак. 

Аднак, тут жа ся бе су па ко iў: зна чыць, стра ва 

дак лад на не ра за гра ва ла ся ў мiк ра хва лёў цы. 

Рыб ныя гал кi па да юц ца з гар нi рам у вы гля дзе 

сма жа най цы бу лi, ры су з ка ва лач ка мi ага род нi-

ны, лiс цем са ла ты i сме тан ко вым со у сам з хрэ-

нам, а так са ма пят руш кай. За 7 руб лёў 50 ка пе ек 

аб' ём па час тун ку год ны — ён за ва жыў ледзь не 

паў кi ла гра ма. На смак гал кi на гад ва юць рыб ныя 

кат ле ты, а па па ме рах яны — як вя лi кiя фры ка-

дэль кi. Вось толь кi кры ху збян тэ жыў сма жа ны 

рыс у гар нi ры. Але не па сма ку, а па... пры сут нас-

цi. На коль кi ла гiч на ад но сiць яго да бе ла рус кай 

кух нi, ка лi ўлi чыць, што ён у нас не рас це з-за 

пры род ных умоў?

А вось дэ серт «Буль ба» за 4 руб лi нi чым асаб-

лi ва i не здзi вiў. Тры ша ры кi, зроб ле ныя з пе чы ва, 

згу шчон кi i ка ка вы, да якiх быў да баў ле ны ша рык 

ва нiль на га ма ро жа на га, клуб нi цы i мя та.

Раз лi чыў шы ся па ра хун ку, да вед ва ю ся ў афi-

цы янт кi, што стра вы з пе ра лi ку Тыд ня бе ла рус-

кай кух нi за два з па ло вай днi яго пра вя дзен ня 

я за ка заў у гэ тай ка вяр нi... пер шы. На мой раз-

губ ле ны вы раз тва ру афi цы янт ка рас тлу ма чы ла, 

што сю ды хо дзяць пе ра важ на на абе ды. Але 

сту дэн таў у гэ тай част цы Мiн ска амаль ня ма, а 

су пра цоў нi кi офi саў, якiя мес цяц ца на тэ ры то рыi 

ко лiш ня га за во да, вы бi ра юць стра вы, звык лыя 

для ся бе.

— Бы ло б ня дрэн на, ка лi б iн фар ма цыя пра 

тое, што пра во дзiц ца Ты дзень бе ла рус кай кух нi, 

раз мя шча ла ся на бiл бор дах, — мяр куе афi цы-

янт ка. — Там iх уба чыць не па раў наль на больш 

лю дзей, чым за хо дзiць да нас у ка вяр ню...

***
Ва ўсiх трох ка вяр нях здзi вi ла, што ме ню да 

Тыд ня бе ла рус кай кух нi бы ло аформ ле на... толь-

кi па-рус ку. Ла гiч нае пы тан не: ча му б не зра бiць 

двух моў ны ва ры янт — рус кi i бе ла рус кi? Ад гэ та-

га аў тэн ты ка на цы я наль ных страў толь кi б вый-

гра ла. Тым больш што асноў нае, не па раў наль на 

боль шае па асар ты мен це, ме ню ў дзвюх з трох 

пунк таў аформ ле на так са ма на дзвюх мо вах — 
рус кай i анг лiй скай...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК. schklennik@zviazda.by
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1853 
год — на ра дзiў ся Ле а нiд Фран ца вiч Гры ня-

вец кi, бе ла рус кi i ра сiй скi па да рож нiк. З бе-

ла рус кай шлях ты. Скон чыў Ва ен на-ме ды цын скую ака дэ мiю 

ў Пе цяр бур гу. У 1882—1883 га дах удзель нi чаў у экс пе ды цыi 

па пра гра ме 1-га Мiж на род на га па ляр на га го да на Но вай 

Зям лi. Пер шы з па ляр ных да след чы каў даб ра ўся ва ўнут-

ра ныя га рыс тыя ра ё ны ар хi пе ла га. Два га ды пра ца ваў на 

Ка ман дор скiх аст ра вах. У 1889—1891 га дах — на чаль нiк 

но ва ўтво ра на га Чу коц ка га па ве та, за сна ваў г. Но ва-Ма-

ры iнск. Вёў на ву ко выя на зi ран нi, аказ ваў ме ды цын скую 

да па мо гу на сель нiц тву. Па мёр у 1891 го дзе.

1882 
год — на ра дзiў ся Iгар Фё да ра вiч Стра вiн скi 

(1882—1971), рус кi кам па зi тар i ды ры жор. На ва-

тар у га лi не мет ра рыт мi кi, ар кест роў кi, гар мо нii. Ака заў вя лi кае 

ўздзе ян не на раз вiц цё му зыч на га мас тац тва XX ста год дзя.

1925 
год — пад пi са ны Пра та кол аб за ба ро не пры мя-

нен ня на вай не ўдуш лi вых, атрут ных або iн шых 

па доб ных га заў i бак тэ ры я ла гiч ных срод каў. Па сут нас цi, гэ та 

мiж на род нае па гад нен не аб за ба ро не пры мя нен ня хi мiч най, 

бiя ла гiч най або так сiч най зброi пад час вай ны. Яго дзе ян не не 

аб ме жа ва на па ча се.

1972 год — у ЗША па-

чаў ся па лi тыч ны 

скан дал («Уо тэр гей цкая спра-

ва», 1972—1974), якi скон чыў ся 

ад стаў кай прэ зi дэн та кра i ны Ры-

чар да Нiк са на. Пер шы ў гiс то рыi 

ЗША вы па дак, ка лi прэ зi дэнт да-

тэр мi но ва спы нiў вы ка нан не сва iх 

аба вяз каў.

1982 год — упер шы ню пад ня ўся ў па вет ра до след ны 

ўзор пер ша га ў све це ба я во га вер та лё та Ка-50 

«Чор ная аку ла», рас пра ца ва на га ў АКБ М.I. Ка ма ва.

Па вел ПРУД НI КАЎ, па эт:

«Пра жы тым да ра жы

I ў сён няш нiм не кiс нi.

Жыц цё — не мi ра жы,

Жыц цё — жы вая iс цi на».

Аме ры кан скае кас мiч нае агенц тва прад ста вi ла ўнi каль ны па са-
жыр скi па за да рож нiк-мар са ход, якi ад на ча со ва з'яў ля ец ца пе ра-
соў най на ву ко вай ла ба ра то ры яй.

Мар сi ян скi па за да рож нiк ство ра ны iн жы не ра мi NASA пры ўдзе ле спе-
цы я лiс таў з кам па нii Parker Brothers Concepts, якая спе цы я лi зу ец ца на рас-
пра цоў цы i рэа лi за цыi iдэй для фан тас тыч ных фiль маў. Но вы Mars Rover у 
даў жы ню да ся гае 8 мет раў, у вы шы ню — 3,4, у шы ры ню — 4. Яго кор пус 
вы ка на ны з лёг кiх i тры ва лых кам па зiт ных ма тэ ры я лаў; шэсць 50-ца лё вых 
ко лаў адап та ва ныя да ру ху па глей кiх мар сi ян скiх пяс ках.

Элект рыч ная сi ла вая ўста ноў ка да зва ляе раз га няц ца да 110 км/г на 
роў най па верх нi, але ва ўмо вах Мар са аў та ма бiль на ўрад цi пе ра адо лее 
мя жу ў 25 км/г. У асноў ным ад дзя лен нi аў та ма бi ля змо гуць раз мяс цiц ца 
ча ты ры аст ра наў ты, а дру гi блок, на поў не ны апа ра ту рай, з'яў ля ец ца здым-
ным: яго мож на вы гру зiць на па верх ню пла не ты, дзе ён пра цяг не ра бо ту 
ў аў та ном ным рэ жы ме.

У гэ тыя днi ўба чыць Mars Rover мож на ў рам ках пе ра соў на га фес-
ты ва лю Summer of Mars, ар га нi за ва на га Кас мiч ным цэнт рам Ке нэ дзi ў 
Фла ры дзе. Спе цы я лiс ты NASA пад крэс лi ва юць, што ў бу ду чы нi на Марс 

ад пра вiц ца не дак лад ная ко пiя гэ та га па за да рож нi ка: ён з'яў ля ец ца толь кi 
пра та ты пам, але пры ства рэн нi пра цоў ных ма шын бу дуць вы ка ры ста ны 
тэх на ло гii, якiя ляг лi ў асно ву гэ тай ма дэ лi.
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Чу лi?!Чу лi?!  

ДЖЫП ДЛЯ МАР САДЖЫП ДЛЯ МАР СА

Пячыста — не вельмі вядомая цяпер назва 
беларускай стравы. Азначае яна бульбу 

з запечаным мясам.

Адзін са складнікаў дэсерту «Бульба» — марожанае.

ФактФакт  

Мет ро пе ра хо дзiць
на лет нi гра фiк

Мет ра па лi тэн з 26 чэр ве ня пач не пра ца ваць 
па лет нiм гра фi ку, па ве да мi лi ў ДУ «Ста лiч ны 
транс парт i су вязь».

Змя нен нi ў рэ жым пра цы стан цый i ру ху цяг нi коў 
уно сяц ца кож ны год у су вя зi з тра ды цый ным знi жэн-
нем у гэ ты пе ры яд па са жы ра па то ку. Па ўсiх днях тыд-
ня пра ца пад зем кi бу дзе ар га нi за ва на з 5.30 да 00.40. 
За крыц цё стан цый для ўва хо ду па са жы раў пла ну ец ца 
ў 00.40, за кан чэн не ру ху цяг нi коў — у 1.10. Апош няе 
ад праў лен не са ста ваў з кан ца вых стан цый «Ма лi-
наў ка», «Уруч ча», «Ма гi лёў ская», «Ка мен ная Гор ка» 
пра ду гле джа на ў 00.42.

Сэл фi ў га лоў най 
«хар чо вай кра ме»

Ста лiч ны Ка ма роў скi ры нак афi цый на да зво лiў 
фо та здым кi на сва ёй тэ ры то рыi, га во рыц ца на 
ста рон цы прад пры ем ства ў «Фэй сбу ку».

Там жа раз ме шча ны i за клiк вы кон ваць ме ры бяс пе кi 
пры зды ман нi сэл фi з ка пус тай, агур ка мi i iн шы мi та ва-
ра мi. А ка лi ў ама та ра «ся бе шак» уз нiк не жа дан не ўве-
ка ве чыць яшчэ i лю бi ма га пра даў ца або ад мi нiст ра та ра, 
пры бi раль шчы ка, груз чы ка, трэ ба най перш спы таць iх 
зго ды. Най леп шыя фа та гра фii Ка ма роў скi ры нак пла-
нуе пуб лi ка ваць у сва iм акаў нце ў «Iн стаг ра ме».

Схо ван ка... у ства ле ду ба
Не звы чай ны тай нік са збро яй вы яві лі ра бот ні кі 
Бя рэ зін скай між рай інс пек цыі ахо вы жы вёль на-
га і рас лін на га све ту ка ля вёс кі Дзміт ра ві чы.

Яго пры кры ва ла «дзвер ца», пра пі ле ная бен за пі лой. 
Унут ры ду ба ўтва ры ла ся глы бо кая по ласць... У схо ван цы 
зна хо дзі лі ся дзве глад ка стволь ныя па ляў ні чыя стрэль бы 
і два па тран та шы з 15 па тро на мі, якія, па ўсёй бач нас ці, 
на ле жа лі бра кань е рам. Кан фіс ка ва нае пе рад алі ў Бя рэ-
зін скі РА УС. Да рэ чы, паў та ра го да та му дзярж ін спек та ры 
ўжо за трым лі ва лі двух жы ха роў вёс кі Дзміт ра ві чы, якія 
па ля ва лі з не за рэ гіст ра ва най збро яй.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




