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1863 год — у Вар ша ве па ча ло ся паў стан не за ад-
наў лен не Рэ чы Па спа лі тай у ме жах 1772 го да. 

Яно бы ло пад рых та ва на поль скі мі і бе ла рус ка-лі тоў скі мі 
кан спі ра тыў ны мі ар га ні за цы я мі ў кан тэкс це з ра сій скі-
мі рэ ва лю цы я не ра мі-дэ ма кра та мі з ар га ні за цыі «Зям ля і 
во ля». Пер шыя паў станц кія атра ды з'я ві лі ся ў Бе ла ру сі ў 
кан цы сту дзе ня 1863 г. У Бе ла ру сі і Літ ве паў стан не рых-
та ваў Лі тоў скі пра він цый ны ка мі тэт, які ўтва рыў гро дзен-
скі, на ва груд скі, мін скі і ін шыя мяс цо выя рэ ва лю цый ныя 
ка мі тэ ты. Асаб лі ва шмат зра біў для пад рых тоў кі паў стан ня 
бе ла рус кі рэ ва лю цы я нер-дэ ма крат К. Ка лі ноў скі. Ра зам 
са сва і мі пры хіль ні ка мі ён вёў агі та цыю ся род ся лян і за-
клі каў іх да ба раць бы з па ме шчы ка мі і са ма дзяр жаў ем. 
Паў стан не бы ло за ду ша на ў 1864 го дзе, яго ўдзель ні кі 
жорст ка па ка ра ны.

1895 год — ад крыц цё Ан тарк ты ды. Пер шы мі 
людзь мі, якія ўба чы лі бе ра гі апра ну тай у 

ле дзя ны пан цыр Ан-
тарк ты ды, бы лі ўдзель-
ні кі рус кай кру га свет най 
экс пе ды цыі 1819—1821 
га доў пад ка ман да ван-
нем Ф.Ф. Бел ін сгаў зе на 
і М.П. Ла за ра ва. Гэ тая 
да та ўвай шла ў гіс то-
рыю геа гра фіч най на ву-
кі як дзень най вя лік ша га 

геа гра фіч на га ад крыц ця ХІХ ста год дзя — ад крыц ця Ан-
тарк ты ды. Ад нак, вы сад ка на бе ра гі ля до ва га ма це ры ка 
ад бы ла ся толь кі праз не каль кі дзе ся ці год дзяў. Пер шы мі 
людзь мі, хто вы са дзіў ся на ле дзя ную па верх ню, ста лі 
чле ны нар веж скай экс пе ды цыі. Гэ та ад бы ло ся 23 сту-
дзе ня 1895 го да. Пер шы мі на зям лю Ан тарк ты ды сту пі лі 
ка пі тан нар веж ска га пра мыс ло ва га суд на «Ан тарк ты ка» 
Крыс тэн сэн і па са жыр гэ та га суд на, так са ма нар ве жац, 
вы клад чык на ту раль ных на вук Карл стэн Борх грэ вінк. 
Ён, улас на, і ўга ва рыў ка пі та на спус ціць на ва ду шлюп-
ку і пры стаць да бе ра га. Больш за тое, ён са браў там 
узо ры мі не ра лаў, уба чыў і апі саў Ан тарк тыч ны лі шай нік, 
а ў ва дзе за ўва жыў ме ду зу.

1940 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кра сы ні Лёз нен ска-
га ра ё на) Мі ка лай Аляк се е віч Ізо баў, ву чо ны, 

док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар, ака дэ мік 
НАН Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 200 на ву ко вых прац. Да-
сле да ван ні па звы чай ных ды фе рэн цы яль ных ураў нен нях, 
у пры ват нас ці, па тэ о рыі ха рак та рыс тыч ных па каз чы каў 
Ля пу но ва і тэ о рыі ўстой лі вас ці. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-
міі Бе ла ру сі.

Яў ге нія ЯНІ ШЧЫЦ, паэ тэ са:
«Да стат ко ва для шчас ця і го ра.
Да стат ко ва, каб сі лу ад чуць».
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22 студзеня 2016 года.

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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Фота Надзеі БУЖАН.

— Хар чу ю ся па цэ нах 
10-га до вай даў ні ны.

— Як?
— Ху дзею. Спаль ваю 

тлушч, які на браў ка лісь ці ў 
2005 го дзе...

Ка рот кі курс жа но чай 
псі ха ло гіі:

Яна вый шла за муж, каб 
на са ліць яму.

Яна вяр ну ла ся да яго, каб 
на са ліць му жу.

— Ра ней наш са ба ка зай-
маў пер шае мес ца ў сэр цы 
ма ёй жон кі. Ця пер гэ тае мес-
ца за няў я!

— І як жа гэ та та бе ўда ло-
ся?

— Ра зу ме еш, са ба ка на-
столь кі раз бэс ціў ся, што не 
есць тое, што жон ка га туе. А 
я ем!

Кож ны нар маль ны муж-
чы на лі чыць, што ў лож ку 
трэ ці заў сё ды ліш ні, а вось 
трэ цяя...

Ця пер: «Вось твае та ва ры-
шы ўжо жа на тыя, і дзет кі ў іх 
ёсць. І та бе б па ра».

У дзя цін стве: «А ка лі ўсе 
бу дуць ска каць з аб ры ву, ты 
так са ма ско чыш?!»

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анатоля, Паўла, 
Рыгора.

К. Марыі, Раймунда, Яна.

Месяц
Першая квадра 17.01-23.01.

Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.11 17.32 8.21

Вi цебск — 9.07 17.16 8.09

Ма гi лёў — 9.01 17.22 8.21

Го мель — 8.51 17.25 8.34

Гродна — 9.25 17.48 8.23

Брэст — 9.19 17.55 8.36
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Са ла та 
з пе кін скай ка пус ты 

з крэ вет ка мі
Спат рэ біц ца: 1 не вя лі кі ка чан пе кін скай ка пус ты, 100 г 

крэ ве так, 1 кіс лы яб лык, 3 зуб чы кі час на ку, 2 ст. лыж кі во-
ца ту, 5 ст. лы жак алею, 0,5 ч. лыж кі пры пра вы для морк вы 
па-ка рэй ску, соль, пе рац.

У ра за грэ тым алеі хві лі ну аб смаж ва ем здроб не ны 
час нок, су месь спе цый для морк вы па-ка рэй ску. Яб лык 
ачы шча ем ад лу пі ны і на ра за ем праз рыс ты мі скры лі ка мі. 
Ачы шча ныя крэ вет кі ад праў ля ем у кі пень на 10-15 се-
кунд, да ста ём і да ём ім астыць. Па кі да ем не каль кі штук 
для ўпры гож ван ня, ас тат нія на ра за ем не над та дроб на. 
Шат ку ем ка пус ту, злу ча ем яе з яб лы кам і крэ вет ка мі. 
Змеш ва ем во цат, алей са спе цы я мі, соль і пе рац. За праў-
ля ем са ла ту.

Кан вер ці кі з яб лы ка мі
Спат рэ біц ца. Для цес та: тва рог — 200 г, цу кар — 100 г, 

яй ка — 1 шт., алей — 6 ст. л., му ка — 300 г, соль — дроб-
ка, ва ні лін — 1 па ку на чак, раз рых ляль нік — 1 па ку на чак. 
Для на чын кі: яб лы кі — 3 шт., цу кар — 100 г, ка ры ца — 
1 ч. л.

Тва рог змя шаць з цук рам, да даць яй ка, соль, алей, ва-
ні лін, му ку, зме ша ную з раз рых ляль ні кам. За мя сіць цес та, 
пры крыць ку хон ным руч ні ком і па кі нуць на 20 хві лін. По тым 
па дзя ліць цес та на дзве част кі. Ад ну част ку рас ка чаць 
у круг дыя мет рам 24 см і таў шчы нёй ка ля 5 мм. Раз рэ-
заць яго на 8 сек та раў. На кож ным тры кут ніч ку зра біць 
тры над рэ зы. Па шы ро кім краі вы клас ці лус тач кі яб лы каў, 
пры сы паць цук рам з ка ры цай. Вуз кім кан цом тры кут ні ка 
аб гар нуць шы ро кі бок, пад су нуць кон чык пад ніз кан вер-
ці ка. Вы клас ці на рых тоў кі на бля ху і пра ма заць іх су мес сю 
жаў тка і 1 ст. л. ма ла ка. Пры жа дан ні верх пры сы паць 
ма кам ці кун жу там, а мож на і ка ры цай.

Вы пя каць пры 180 °С, пры клад на 25 хві лін, да за ла ціс-
та га пры го жа га ко ле ру.

ПЛЮС ЦІ МІ НУС
Ха рак тар ма кі я жу за ле жыць яшчэ і ад та го, 

які ў вас зрок: плюс ці мі нус
Блі за ру кія во чы ў аку ля рах вы гля да юць мен шы мі, чым 

яны ёсць на са мой спра ве. Та му, ка лі вы хо ча це нейт ра лі за-
ваць гэ ты эфект, во чы трэ ба пад во дзіць з да па мо гай алоў ка 

або лай не ра. Свет ла ску рым 
па ды дзе шэ рая або ка рыч-
не вая пад вод ка, а смуг ля-
вым дзяў ча там — цём на-
шэ рая, чор ная ці ву галь ная. 
Верх нія вей кі лепш не толь кі 
пад фар боў ваць, але яшчэ 
і тро хі за ві ваць. Пры гэ тым 
ва шы во чы як бы ро бяц ца 
боль шы мі.

Даль на зор кія лін зы па вя-
ліч ва юць во чы, та му лепш за ўсё бу дзе зра біць нейт раль ны 
ма кі яж: па стэль ныя це ні (па жа да на ўзяць адзін ко лер або 
два вель мі бліз кія па то не), лёг кая пад вод ка алоў кам па 
са мым краі верх ня га па ве ка, а ніж няе злёг ку пад вя дзі це 
це ня мі, на ня сі це тро хі ту шы. Не вар та моц на пад во дзіць 
па ве ка, пад крэс лі ваць яго змор шчы ну і вы цяг ваць кон тур 
да скро ні. Бро вы па він ны вы гля даць на ту раль на, тон у тон 
з ва шы мі ва ла са мі або тро хі свят лей. Ні ў якім ра зе не ма-
люй це іх яр ка.

• На ждач ную па пе ру зруч на рэ заць з да па мо гай цві ка. 
Васт ры ём цві ка не каль кі ра зоў пра вод зяць па ад ва рот ным 
бо ку ліс та, а по тым ад ры ва юць па трэб ны ка ва лак. Край 
атрым лі ва ец ца роў ны, не рас цяг ну ты.

• Ка лі шру ба дрэн на вы круч ва ец ца з драў ні ны, пры кла-
дзі це да яе га лоў кі га ра чы прад мет: шру ба па шы рыц ца, а 
ка лі асты не, яе мож на лёг ка да стаць.

• Руч ны дрыль да па мо жа, ка лі спат рэ біц ца за кру ціць 
вя лі кую коль касць шру баў. Трэ ба толь кі вы ра біць пра цоў ны 
стры жань даў жы нёй пры клад на 70 мм, які ўстаў ля ец ца ў 
па трон. Каб мож на бы ло ім пра ца ваць з лю бой шру бай, за-
васт ры це адзін ка нец стрыж ня пад шпліц, дру гі — пад «кры-
жа ві ну» і атры ма е це зруч ны і ўні вер саль ны ін стру мент.

• На тры це шру бу мы лам, і яна зой дзе ў цвёр дую драў-
ні ну знач на ляг чэй.

• Пры ад шру боў ван ні «ўпар тай» шру бы ўстаў це ў шпліц 
ад вёрт ку і, злёг ку па стук ва ю чы па ёй ма ла тком, ад на ча со ва 
(у такт уда рам) па ва роч вай це яе. Гэ тым спо са бам вы лёг ка 
ад шру бу е це шру бу, не са рваў шы шпліц. Мож на вы ка рыс-
таць і ін шы спо саб. За ціс ні це ля зо ад вёрт кі раз вад ным га еч-
ным клю чом, а яе джа ла ўстаў це ў шпліц шру бы. На ціс ка ю-
чы ад ной ру кой на ад вёрт ку, дру гой лё гень ка па ва роч вай це 
ключ. Шру ба вы кру ціц ца амаль без на ма ган няў.

• На жні цы бу дуць лепш рэ заць, ка лі іх ля зо на цер ці вос-
кам або па ра фі нам.


