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В А Р Т А  В Е Д А Ц ЬП А К А Ш Т У Й Ц Е !

6 ЛЮ ТА ГА

1875 год — на ра дзіў ся Мар цін Кух та, 
дру кар, вы да вец кніг на бе ла-

рус кай мо ве. У 1906 го дзе за сна ваў у Віль ні 
дру кар ню з пра вам дру ка ваць кні гі на ўсіх 
еў ра пей скіх мо вах. 23 ліс та па да 1906 г. з 
дру кар ні вый шаў пер шы ну мар бе ла рус кай 
га зе ты «На ша ні ва». Дру ка ваў тво ры Ф. Ба-
гу шэ ві ча, М. Баг да но ві ча, Я. Ко ла са, Цёт кі і 
ін шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў, эт на гра фіч-
ныя ма тэ ры я лы, ка лен да ры, збор ні кі, но ты з 
бе ла рус кі мі пес ня мі і тан ца мі і інш. Вы да ваў 
за ба ро не ныя цэн зу рай тво ры «Скрып ка бе-
ла рус кая» Гаў ры лы з По лац ка (Цёт кі). Па-
мёр у 1941-м ці 1942 го дзе.

1922 год — дэ крэ там 
Цэнт раль на га 

Вы ка наў ча га ка мі тэ та Са-
вец кай Ра сіі ска са ва на Усе-
ра сій ская над звы чай ная 
ка мі сія (УНК). Для ахо вы 
дзяр жаў най бяс пе кі ство-
ра на Га лоў нае па лі тыч нае 
ўпраў лен не (ГПУ) пры Нар-
ка ма це ўнут ра ных спраў.

1926 год — 90 га доў та му ў Мін ску 
па чаў ра бо ту І Усе бе ла рус кі 

края знаў чы з'езд. Пры сут ні ча лі 146 дэ ле-

га таў ад Ін бел куль та, Цэнт раль на га бю ро 
края знаў ства, му зе яў і 167 края знаў чых 
ар га ні за цый. На па рад ку дня бы лі: па лі-
тыч ны дак лад, ін фар ма цый ны дак лад аб 
дзей нас ці Ін бел куль та, спра ва зда чы ЦБК і з 
мес цаў. Пры во дзі лі ся звест кі аб гіс то ры ка-
ар хеа ла гіч ных да сле да ван нях, апра цоў цы і 
вы дан ні ста ра жыт ных ак таў, пад рых тоў цы 
да вы дан ня Мет ры кі ВКЛ, вы ву чэн ні на род-
на га по бы ту, эт на гра фіі, скла дан ні слоў-
ні ка бе ла рус кай мо вы, ме тэа ра ла гіч ных 
і фе на ла гіч ных на зі ран нях. Ад зна ча ла ся 
су пра цоў ніц тва ЦБК з ар га ні за цы я мі Ра сіі, 
Уз бе кі ста на, Гру зіі, Азер бай джа на, Віль-
ні, Коў на, Ры гі, Лейп цы га і ро ля ча со пі са 
«Наш край» у на ладж ван ні су вя зяў з імі. 
На з'ез дзе вы сту пі лі А. Смо ліч, С. Не кра-
шэ віч, У. Іг на тоў скі, М. Га рэц кі, В. Доў нар-
За поль скі і інш. З'езд пры няў рэ за лю цыі аб 
на ву ко вай дзей нас ці, аб края знаў чай пра-
цы ў га лі не гіс то рыі і ар хеа ло гіі, аб ахо ве 
пом ні каў і ін шыя. Быў вы да дзе ны збор нік 
з ма тэ ры я ла мі з'ез ду.

Ка зі мір КА МЕЙ ША, па эт:

«Шлях, які не прой дзеш двой чы,
На зы ва ец ца — Жыц цё!»
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5 лютага 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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6 лютага 2016 г.

— Ска жы це, а фільм «Агід-
ная вась мёр ка» гэ та пра «Жы-
гу лі» ці пра «Бал ты ку»?

— Пра Wіndows!

Спар тыў нае.
Прый шоў на ва лей боль ны 

матч — атры маў мя чом па га-
ла ве, сха дзіў на ха кей — пры-
ля це ла шай ба ў лоб. Квіт кі 
на кі дан не мо ла та вы кі нуў да 
чор та.

— Елі сей, ця бе ў сад ку не 
драж няць?

— Не. Вар ла ам за хва рэў, 
Ер ма лай у ін шую гру пу пе-
рай шоў, Да мі нік і Марк са 
мной сяб ру юць, а Свя та за ра 
і Фя до та я і сам драж ніць ма-
гу. Лу кер'я ды Еф ра сін ня хі ба 
што, але яны дур ні цы.

Зі му зноў пе ра нес лі на кра-
са вік...

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Герасіма, Івана, 
Мікалая, Цімафея.

К. Аманды, Дароты, 
Багдана, Ціта.

Месяц
Апошняя квадра 01.02-07.02.

Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.48 17.59 9.11

Вi цебск — 8.42 17.45 9.03

Ма гi лёў — 8.38 17.50 9.12

Го мель — 8.30 17.51 9.21

Гродна — 9.03 18.15 9.12

Брэст — 8.58 18.21 9.23

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Ля ні выя ку ры ныя нож кі
Спат рэ біц ца: 1 кг ку ры ных 

га лё нак, 2 морк вы, 2 цы бу лі-
ны, 1 бля шан ка кан сер ва ва-
най ку ку ру зы, шклян ка ры су, 
500 мл кі пе ню ці бу лё ну, соль, 
па пры ка, пры пра вы па сма ку, 
алей для сма жан ня.

З ку ку ру зы зліць вад касць. 
Цы бу лю дроб на па рэ заць. 

Морк ву на дзер ці на бу рач най тар цы. Аб сма жыць цы бу лю 
і морк ву. Да даць у па тэль ню пра мы ты рыс, ку ку ру зу, змя-
шаць, каб ён на браў ся алею. Пе ра клас ці су месь у фор му. За-
ліць дзвю ма шклян ка мі кі пе ню або га ра чым бу лё нам. Ку ры цу 
на цер ці з усіх ба коў сол лю, пер цам і па пры кай. Вы клас ці на 
рыс. На крыць фоль гай і па ста віць у ду хоў ку. За пя каць на 
пра ця гу га дзі ны пры тэм пе ра ту ры 200 °С.

Пры па да чы ўпры го жыць зя ле ні вам.

Торт «П'я ная віш ня»
Спат рэ біц ца. Цес та: 5 яек, 

1 шклян ка цук ру, 0,5 ч.л. со ды, 
2 ст.л. ка ка вы, 1 шклян ка му кі. 
Крэм: 0,5 бля шан кі згу шча на-
га ма ла ка, 200 г мас ла. Гла-
зу ра: 1,5 ст.л. ма ла ка, 3 ст.л. 
цук ру, 1,5 ст.л. ка ка вы, 2 ст.л. 
мас ла. За ма ро жа ная віш ня 
без кос та чак 0,5 кг, ві но чыр-
во нае са лод кае — 100 мл.

Віш ню за ліць чыр во ным ві ном. Вы тры маць су ткі.
Для цес та злу чыць яй кі з цук рам, уз біць, да даць со ду 

(па га сіць во ца там), ка ка ву, му ку. Змя шаць, спя чы корж. 
Асту дзіць, зрэ заць вер ха ві ну, вы няць ся рэ дзі ну. Па він на 
за стац ца пус тая фор ма.

Для крэ ма ўзбіць згу шча нае ма ла ко і мас ла. Злу чыць мя-
кіш тор та, крэм і віш ню і ўклас ці на зад у пус тую фор му.

Для гла зу ры злу чыць ма ла ко, цу кар, ка ка ву. Ва рыць, па-
ста ян на па меш ва ю чы, па куль не за гус не. Зняць з агню і да-
даць мас ла.

На крыць торт вер хам кар жа і за ліць гла зу рай.
Упры го жыць віш ня мі.

Не ча ка нае ўжы ван не 
хар чо вай фоль гі

Мно гія не ўяў ля юць свай го жыц ця без гэ та га 
па моч ні ка на кух ні. Ад нак алю мі ні е вую фоль гу 
мож на вы ка рыс тоў ваць не толь кі ў хар чо вых 
мэ тах.Ча сам яна мо жа стаць са праўд ным 
вы ра та валь ні кам.

1. Пе ра ўтва рэн не ба та рэйкі ААА ў АА
Ка лі вам рап там спат рэ бі лі ся ба та рэйка АА, 

а ў до ме ёсць толь кі ААА, фоль га да па мо жа 
падоўжыць ба та рэй кі.

2. Вы да лен не ржы
Па цёр шы ка ва лач кам алю мі ні е вай фоль гі 

па па верх ні, якую адо ле ла ка ро зія, вы змо жа-
це па зба віц ца ад ір жа вых пля маў.

3. Ад наў лен не бляс ку срэб ра
У не вя лі кай ёміс тас ці з га ра чай ва дой раз вя дзі це 3-4 ста-

ло выя лыж кі со ды. По тым змяс ці це ў ёміс тасць ліс ты фоль гі. 
Па ча кай це, каб фоль га тро хі па мяк чэ ла, і па кла дзі це пры бо-
ры, якія жа да е це ачыс ціць, у ёміс тасць. Праз не ка то ры час 
срэб ра за блі шчыць, ні бы толь кі пас ля куплі.

4. Ства рэн не лей кі
Не атрым лі ва ец ца за поў ніць ёміс тасць, не за пэц каў шы 

ўсё ва кол? Зра бі це ва рон ку з алю мі ні е вай фоль гі!
5. Аба ро на вы печ кі

Аб гар ні це краі пі ра га фоль-
гай, та ды яны не па цям не юць 
і не пад га раць.

6. За мя няль нік кан ды цы-
я не ра для бя ліз ны

Каб бя ліз на не элект ры за-
ва ла ся пас ля мыц ця, змяс ці це 
злёг ку ска мя ча ны ліст фоль-
гі па ме рам з ку лак у ба ра бан 

праль най ма шы ны. Ён зні ме ста тыч ную элект рыч насць з 
па мы тых рэ чаў.

7. За вост ры ван не на жні цаў
Скла дзі це ліст фоль гі ў не каль кі ра зоў і па рэ жце яго на жні-

ца мі ў не каль кіх кі рун ках. Гэ та да па мо жа за васт рыць ля зо.
8. Ро лі кі для мэб лі
Ка лі вам трэ ба пе ра су нуць мэб лю, а куп ляць да ра гія пры-

ста са ван ні для гэ та га ня ма ні я ка га жа дан ня, аб гар ні це нож кі 
мэб лі фоль гай. Так вы змо жа це ажыц ця віць пе ра ста ноў ку 
лёг ка і без шко ды пад ло га ва му па крыц цю.

9. Ачы шчэн не по су ду ад моц ных за брудж ван няў
Ка лі каст ру ля або па тэль ня па кры тыя тоў стым плас том 

тлу шчу або на га ру, ска мяч це ка ва ла чак фоль гі і вы ка рыс тоў-
вай це яго для ачыст кі по су ду.

10. Для па ход най ежы
На рых туй це та ле рач кі з 

фоль гі ў фор ме ло да чак і на-
поў ні це іх ва шы мі лю бі мы мі 
пра дук та мі. Пры га та ва ныя та кім 
чы нам на ад кры тым аг ні стра вы 
не ве ра год на смач ныя і ка рыс-
ныя!

• Каб тра вы ад да лі больш во да ру і со ку, рас таў чы це іх у 
ступ цы і аб пыр скай це але ем.

• Яд ры кос та чак аб ры ко са на да дуць са ла це смак ама-
рэ та.

• Лі мон апа рва юць і вель мі вост рым на жом зра за юць з 
яго цэд ру ў вы гля дзе спі раль най стуж кі.

• Лі мон ную цэд ру з рас па ра на га лі мо на трэ ба на дзер ці 
на са май дроб най тар цы.

• Лі мон ную цэд ру ста рай це ся зрэ заць як ма га тан чэй, ма-
лень кім вост рым на жом, па збя га ю чы за хо пу бе ла га слоя.

• Пры сма жан ні мя са ўсып це ста ло вую лыж ку му кі — мя са 
па кры ец ца хрумс ткай ска ры нач кай.

Фота Надзеі БУЖАН.
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Ну і ну!Ну і ну!  ��

НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ 
КА ТАН НЕ

У ста лі цы кі роў ца пры вя-
заў да ма шы ны па крыш-
ку і... ка таў на ёй сяб роў.

Як рас ка за лі ў ГУ УС Мін-
гар вы кан ка ма, на ад рас сай-
та ін тэр нэт-пра ек та мін скай 
мі лі цыі «Пе ра хват» адзін з 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў да-
слаў ві дэа, дзе бы ло за да ку-
мен та ва на тое, што ад бы ло ся 
на ста ян цы ка ля аква пар ка 
«Ле бя дзі ны». На за пі се бы ло 
ві даць, як кі роў ца БМВ да во лі 
лі ха «рас ся кае» па ста ян цы, 
а да аў та ма бі ля пры вя за на 
па крыш ка, на якой зна хо-
дзіц ца ча ла век. Су пра цоў ні-
кі Дзяр жаў та інс пек цыі хут ка 
ўста на ві лі асо бу ва дзі це-
ля — 19-га до ва га мін ча ні на. 
Ён ра ней ужо не ад на ра зо ва 
пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за 
па ру шэн не пра ві лаў да рож на-
га ру ху. Та кім чы нам ма ла ды 
ча ла век ра зам з сяб рам... за-
баў ля лі ся. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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