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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.46 21.42 16.56
Вi цебск — 4.28 21.39 17.11
Ма гi лёў — 4.36 21.32 16.56
Го мель — 4.42 21.19 16.37
Гродна — 5.03 21.55 16.52
Брэст    — 5.13 21.47 16.34

Iмянiны
Пр. Соф'і, Ульяны, Антона, Арцёма, 
Барыса, Гаўрылы, Генадзя, Георгія, 
Германа, Дзяніса, Сямёна, Фёдара.
К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы, 
Эдварда, Яраполка.

Месяц
Маладзік 8 лютага. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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Муж вяр та ец ца да до му пас ля пра цы. 
На ста ле па пер ка: «Да ра гi, я пай шла да 
сяб роў кi. На вя чэ ру ры ба. Ву да — у ка-
лi до ры».

— Мож на з ва мi па зна ё мiц ца?
— Са мной не трэ ба зна ё мiц ца.
— Ча му?
— Мне з ва мi бу дзе сум на, а вам са 

мной не зра зу ме ла.
— Ча му?
— Та му што мне ўжо сум на, а вам 

ужо не зра зу ме ла.

Па ста тыс ты цы, на пы тан не: «Цi лi чы це 
вы ся бе пры го жай?» — па ло ва жан чын 
ад каз вае: «Не».

I толь кi па спра буй це з iмi па га дзiц ца!

1851 год — на ра дзіў ся (го рад 
Мінск) Ян ка Лу чы на (Іван 

Лю цы я на віч Не слу хоў скі), бе ла рус кі 
па эт. Пі саў на бе ла рус кай, рус кай і 
поль скай мо вах. Паэ зія Лу чы ны па-
кла ла па ча так бе ла рус кай фі ла соф-
скай лі ры цы. Аў тар паэ мы «Па ляў ні-
чыя аква рэ лі», бра шу ры «З кры ва вых 
дзён» (пра паў стан не 1863-1864 га доў 
на Мін шчы не), збор ні ка «Паэ зія». Збі-
раў бе ла рус кі фальк лор, у твор час ці 
вы ка рыс тоў ваў на род ную паэ ты ку. 
Знач ная част ка лі рыч ных тво раў лі-
чыц ца знік лай. Па мёр у 1897 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вя лі кая Уса, ця пер Уз-
дзен скі ра ён) Пят ро Глеб ка, бе ла рус кі па эт, ака-

дэ мік НАН Бе ла ру сі. У 1958-1967 га дах — ды рэк тар Ін сты ту-
та мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло ру, у 1967-1969 
гг. — ака дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня гра мад скіх на вук АН Бе-
ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Шып шы на», «Ура чыс тыя 
дні», «Ча ты ры вет ры» і ін шых, а так са ма дра ма тыч най паэ мы 
«Над Бя ро зай-ра кой», ліб рэ та опер, лі та ра тур на-кры тыч ных 
і пуб лі цыс тыч ных ар ты ку лаў. Вёў да след чую ра бо ту ў га лі не 
бе ла рус кай лек сі ка ло гіі, мас тацт ва знаў ства і фальк ла рыс-
ты кі. Су аў тар і адзін з рэ дак та раў «Рус ка-бе ла рус ка га слоў-
ні ка», аў тар шэ ра гу прац, пры све ча ных лі та ра тур най мо ве 
пісь мен ні каў. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры 
рус кіх, укра ін скіх і ін шых пісь мен ні каў. Па мёр у 1969 го дзе.

1930 год — на ра дзі ла ся (го рад Ека ця рын бург) Але на 
Аляк се еў на Хо ла да ва, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

эн да кры на ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (1981), пра фе сар 
(1982), за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1999). За сна валь-
нік бе ла рус кай на ву ко ва-прак тыч най шко лы эн да кры но-
ла гаў. Аў тар на ву ко вых прац па клі ніч най эн да кры на ло гіі, 
су час ных ме та дах ля чэн ня цук ро ва га дыя бе ту і ін шых. Рас-
пра ца ва ла но вы на ву ко вы кі ру нак па ме ды ка-са цы яль най рэ-
абі лі та цыі на сель ніц тва на асно ве ды яг нос ты кі эн да крын ных 
рас строй стваў на ран ніх ста ды ях (за цвер джа на Еў ра пей скім 
бю ро Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя).

Аль герд АБУ ХО ВІЧ, па эт, пе ра клад чык:

«Перш за ўсё трэ ба спаз наць ся бе».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2941--2940-

Як па мыць па душ ку?
Пу хо вая па душ ка
Мыц цё ўруч ную. Пад рых туй це на ва лач ку з тон-

кай тка нi ны (пар каль па ды дзе), яна па вiн на быць 
удвая больш за на сып ку: у ёй мы бу дзем су шыць 
пё ры. Пас ля та го, як па шы лi но вую на сып ку, мож-
на ўспор ваць ста рую. За га дзя вар та пад рых та ваць 
та зiк з мыль най ва дой. Апус кай це пух у ва ду па сту-
по ва i не спя ша ю чы ся. 
За моч ваць пё ры вар та 
не менш чым дзве га-
дзi ны, та ды знiк нуць не-
пры ем ныя па хi i змес цi-
ва па душ кi ачыс цiц ца. 
Злi вай це ва ду на друш-
ляк. У друш ля ку мож на 
пра мыць пё ры пад стру-
ме нем пра точ най ва ды. 
Паў то ры це пра цэ ду ру з 
за моч ван нем. Iз ноў пё ры пра мы ва ем пад стру ме нем 
ва ды i пе ра сы па ем у на ва лач ку. Яе трэ ба за вя заць 
на ву зел цi за шыць. Па кла дзi це на ва лач ку з пу хам 
у ма шын ку i ўста люй це рэ жым ад цiс кан ня. Пас ля 
ад цiс кан ня доб ра пад тра са ем пё ры i ад праў ля ем 
су шыц ца на асвет ле нае сон цам мес ца, якое доб ра 
пра вет ры ва ец ца.

Мыц цё ў праль най ма шын цы. Як i пры мыц цi ўруч-
ную, вар та за га дзя пад рых та ваць на ва лач кi для мыц ця 
пё раў. Вя лi кую па душ ку вар та рас па роць i па дзя лiць 
змес цi ва на не каль кi час так. Ма лень кую па душ ку мож-
на мыць i ў «род най» на сып цы. Пры якой тэм пе ра ту ры? 
До сыць уклю чыць да лi кат ны рэ жым i 60°С. Су шыць на 
ад кры тым па вет ры пад пра мы мi со неч ны мi пром ня мi. 
Не за бы вай це пе ры я дыч на пад тра саць па душ ку i пе-
ра ва роч ваць яе.

Па душ ка з хо ла фай бе ру
Пе рад тым, як па мыць па душ ку з хо ла фай бе ру, 

уваж лi ва вы ву чы це ўсе зна кi на яр лыч ку. Як пра вi ла, 
вы твор ца рэ ка мен дуе да лi кат нае мыц цё ў праль най 
ма шын цы. На жаль, вель мi час та ме на вi та пас ля ма-
шын на га мыц ця пух на ты на паў няль нiк збi ва ец ца ў 
ка мя кi. Спаць на та кой па душ цы прос та ня зруч на. 
Лепш па мыць та кую па душ ку ўруч ную. У та зiк з цёп лай 
ва дой да дай це мяк кi мый ны сро дак. Вы дат на па ды дзе 
шам пунь. Аку нi це ту ды па душ ку i па кiнь це мi нi мум на 
паў га дзi ны. Аку рат на ад цiс нi це яе i па кiнь це су шыц ца 
на мес цы, якое доб ра пра вет ры ва ец ца, пас ля та го, як 
уся ва да сцяк ла. Та кое мыц цё вель мi да лi кат нае ў да-
чы нен нi да на паў няль нi ка i па доў жыць тэр мiн служ бы 
па душ кi. Пры гэ тым на ва лач ка мо жа за стац ца бруд-
най. Пе рад тым, як па мыць на ва лач ку ў ма шын цы, 
трэ ба рас па роць па душ ку i вы трас цi на паў няль нiк у 
таз. За раз мож на сме ла па мыць на ва лач ку цi за мя-
нiць яе на но вую.

П А Р А Д А К  У  Д О М Е

Хатні ка зі ны сыр
Вя до ма, што ка зі нае ма ла ко больш 
ка рыс нае, чым ка ро ві на, бо хут чэй 
пе ра траў лі ва ец ца, мае боль шую коль касць 
ві та мі наў А, В1 і В2, а так са ма каль цыю і 
фос фа ру. Мож на за ха ваць яго ка рыс ныя 
ўлас ці вас ці, зра біў шы ка зі ны сыр. Ён 
вель мі смач ны і да лі кат ны, не ка жу чы ўжо 
пра тое, на коль кі ка рыс ны.

Спат рэ біц ца: 2 л кіс ла га ка зі на га ма ла ка, 0,5 л 
све жа га ка зі на га ма ла ка, 3 яй кі, 100 г сме тан ко ва га 
мас ла, 0,5 ч.л. со лі і 0,5 ч.л со ды.

Ка лі ў вас ня ма кіс ла га ка зі на га ма ла ка і вы хо ча-
це па ско рыць скісан не, мож на ўзяць све жае ма ла ко і 
да даць у яго лыж ку смя та ны. Раз мя шаць і па ста віць у 
цёп лае мес ца. У кіс ла га ка зі на га ма ла ка ад дзя ліць сы-
ро ват ку ад гус той ма сы. Сы ро ват ку аку рат на зліць са 
сло і ка так, каб не ра біць рэз кіх ру хаў і не пе ра мя шаць. 
Гус тую ма су пе ра ліць у шчыль ны мя шо чак, пад ве сіць 
над шы ро кім по су дам і па кі нуць на 5-6 га дзін, да ючы 
сця чы рэшт кам сы ро ват кі.

Гус тое кіс лае ма ла ко па да грэць на ма лень кім аг ні, 
а за тым ад кі нуць на мар лю ці друш ляк на су ткі. Вад-
касць сця чэ і ў мар лі за ста нец ца толь кі тва рог. Праз 
су ткі тва рог пе ра клас ці ў све жае ка зі нае ма ла ко, раз-
мя шаць і ва рыць на сла бым аг ні. За тым тва рог зноў 
ад кі нуць на мар лю і доб ра ад ціс нуць.

У тры ва лым ма сіў ным ка цял ку трэ ба рас та піць усё 
мас ла і па клас ці тва рог. Да даць яеч ныя жаў ткі, со ду і 

соль. Ста ран на пе ра-
мя шаць. Ва рыць 15 
хві лін на ма лень кім 
аг ні, ста ран на раз-
меш ва ю чы ка мя кі, 
каб сыр атры маў ся 
ад на стай ным. Па-
куль сыр га ра чы, ён 
ця гу чы. Та му яму 
мож на на даць лю бую 
фор му. Ёміс тасць 

для сы ру вы сце ліць хар чо вай плён кай і пе ра ліць яго 
ту ды. Пас ля та го, як сыр асты не, яго мож на па клас ці ў 
ха ла дзіль нік. Плён ку мож на не зды маць, яна да па мо жа 
сы ру даў жэй за ха ваць све жасць.

ПРА ВЕР ЦЕ,
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: Тэ рэ за. Ска-

ры на. Ара фат. Гар дэ. Бук са. Сэр. 
Мо лат. Анан. Дуб ро ва. Эрг. Ка-
нат. Убор. Спра ва. Жар. Стра ус. 
Эрэ. Ксі. Шок. Ма нах. Апекс. Дом. 
Атол. Ра ка да. «Іск ра». Арак. Ко да. 
Са ха раў. Тры бу на. Па вер ты ка-
лі: Бі ра бі джан. Ман дэ ла. Ба бёр. 
Ажэш ка. Крок ва. Ост. Эпас. Арык. 
Га мак. Лу са ка. Ата ва. Кроў. Ру-
лон. Па рад. Слайд. Акат. Эс тэт. 
Мэр. Эт на. Ра гу. «Бла ка да». Са-
бо. «Ус ход». Ро сі. Ма літ ва.
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ПА РА ДЫ БЫ ВА ЛЫХ

ЯК ПРА ВIЛЬ НА
НЕ МЫЦЬ ПО СУД

Што ра бiць, ка лi жон ка пры му шае вас 
мыць по суд? Па-пер шае, не па нi ка ваць i 
ўзяць у ру кi ануч ку. Ад ны м сло ва м: «Па ся-
дзi, да ра гая, я i сам спраў лю ся!» вы ўпырс-
ква е це ў жа но чае са ма люб ства ма лень кую 
кро пель ку атру ты, якая па дзей нi чае вель мi 
хут ка. Бо яшчэ са ста ра жыт на сцi ў боль шас-
цi жан чын скла ла ся ўяў лен не, што па няц це 
аку рат нас цi па ды хо дзiць да iх ку ды больш, 
чым да нас, муж чын.

Па-дру гое, пры мыц цi по су ду аба вяз ко ва 
па кi дай це на iм крыш ку бру ду, а яшчэ лепш — 
за бы вай це ся яго спа лас нуць. Ва ша не ахай-
насць бу дзе ад ра зу ж за ўва жа на. I змаў чаць у 
та кiм вы пад ку нi ад на жан чы на не змо жа!

Па-трэ цяе, ка лi жон ка ўсё iг на руе, вы пад-
ко ва раз бi це ку ба чак (па жа да на, яе лю бi мы). 
I па ста рай це ся па рэ заць са бе па ру паль цаў. 
Кры ку бу дзе на цэ лы дзень! У за леж нас цi ад 
тэм пе ра мен ту i вы ха ван ня жан чы на на га дае, 
ад куль у вас ру кi рас туць. I дасць вам но вае 
«iмя». Знось це моўч кi. Скон чыц ца тым, што 
з гэ та га ча су мыц цё по су ду ста не вы ключ на 
жон чы най спра вай. Пе ра мо га за ва мi!

Вiк тар СА ЛА НЕЦ,
г. Лю бань.

Эду ард ВА ЛА СЕ ВІЧ

ЗА ЛА ТАЯ РЫБ КА
На бе ра зе ра чул кі, а не мо ра
Уз ня ўся гмах пад шыль дай
 «Рыб кан то ра»...
Па це ла тут ня ма ла ма лай цоў
І ма шы ніс так
 плой ма стра ка та ла,
Ну, а вы шэй
 на чаль ства за ся да ла:
За гад чык па за сол цы
 і кап чэн ні се ляд цоў,
За гад чык па зда бы чы мух
 і ін шае пры на ды,
За гад чык па ра мон це
 ры ба лоў нае пры ла ды,
За гад чык пла на ван ня ло ву,
За гад чык перс пек ты вы клё ву.

Дзядзь кі што на пад бор!
І ўрэш це, ні бы не да рэ чы,
Су хень кі, сі вы, вуз ка пле чы
Ры бак дзед Мі ка нор...
Ры пе лі пёр кі ды ха дзі лі руч кі
У дні аван саў і па луч кі.
Па ран гу кож ны меў
і пра грэ сіў ку, і аклад —
Дзед за да во лен,
 рад і апа рат.
Тры маў дзед ву ду
ды па смокт ваў піп ку,
Ця гаў з ва ды ма лую рыб ку.
І рыб ку не абы-якую —
За ла тую!

***
Мне ска жуць: ка зач ка ста рая!
На жаль, жы ве, не па мі рае...

1955 г.

У вяс ко вай ба бу лі гос ці. У 
тым лі ку — уну чак, з го ра да. 
Ну ўсё яму ці ка ва — і ка роў ка, 
і свін кі, і ку рач кі.

— А ця пер да вай схо дзім у 
по ле, па гля дзім, як аруць, — 
пра па нуе ба бу ля.

— Я не хо чу, — на дзьмуў-
ся хлоп чык, — я не люб лю, 
ког да орут.

���
Дзе вя ці клас нік про сіць у 

школь най біб лі я тэ цы «Яў ге на 
Ане гі на». Біб лі я тэ кар ка пы та-
ец ца:

— А хто аў тар, ве да еш?

Ву чань:
— Я ж ка жу: Яў ген Ане гін.

���
У шко ле ўрок ня мец кай 

мо вы. Ля дош кі — сла бая ву-
ча ні ца. Але на стаў ні ку ліш няя 
двой ка не па трэб на. Та му ён 
не зва жае на пад каз кі.

— Як па-ня мец ку бу дзе 
хлеб з мас лам? — пы та ец ца.

Клас ледзь не хо рам:
— Бу тэрб род, бу тэрб-

род...
Дзяў чо на рэш це:
— Буль бенб род.
Ту тэй шае...

Соф'я Ку сян ко ва,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

ДЫЯ ЛО ГІ

СУ ЧАС НАЕ КА ХАН НЕ

Па ка хаў дзяў чы ну
І ця пер су мую:
Бо яна ка хае
Не мя не — дру гую...

Ула дзі мір КУЧ МІН СКІ,
г. Ма ла ры та.

СА ТЫ РЫЧ НАЕ РЭТ РА
Бай кі Эду ар да Ва ла се ві ча (1918—1997) у свой час бы лі не 
менш вя до мыя, чым тво ры Кан дра та Кра пі вы, і пе ра да ва лі ся з 
вус наў у вус ны. Стаў ся хрэс та ма тый ным яго сла ву ты «Ха ма», 
не стра ці лі ак ту аль нас ці і ін шыя. Зрэш ты, мяр куй це са мі.

На вед валь ні кі Цэнт раль на га 
ба та ніч на га са да ў Мін ску сён-
ня атры ма юць маг чы масць не 
толь кі па лю ба вац ца квіт не ю чы-
мі рас лі на мі, але і ад зна чыць 
Ку пал ле.

Усе пры сут ныя змо гуць прай сці па-
свя чэн не ў Ру сал кі, паў дзель ні чаць 
у кон кур сах і гуль нях, па ку паль скай 
тра ды цыі, за пус ціць у во зе ра вя нок і 
па шу каць па па раць-квет ку. За ка ха ныя 
змо гуць спра віць эль фій скае вя сел ле 
па ўсіх за ко нах. Маг чы масць змя ніць 
сваё жыц цё ў леп шы бок да дуць у гэ-
ты ве чар ка там і са ба кам су пра цоў ні кі 
аб' яд нан ня «ЗО О шанс».

Яшчэ раз на ста іць свой час на Ку-
пал лі ў Ба та ніч ным са дзе мож на бу дзе 
ка тан нем на ко нях, по шу кам су ве ні раў 
у «Го ра дзе май строў», акваг ры мам 
(для дзя цей) і бо дзі-ар там (для да рос-
лых). Гас цей ча ка юць з 14.00 да 19.00. 
Кошт квіт ка — 20 ты сяч руб лёў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Ад кры ты спе цы яль ны ра ху нак для 
спон сар скіх ах вя ра ван няў на ра бо ты 
па кан сер ва цыі бу дын ка кас цё ла 
Ві зі та цыі Най свя цей шай Дзе вы 
Ма рыі ў г.п. Вя лі кая Бе рас та ві ца, які 
ўклю ча ны ў Дзяр жаў ны спіс 
гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 
Бе ла ру сі.

Цаг ля ны бу ды нак хра ма, рэшт кі яко га зна-
хо дзяц ца на цэнт раль най пло шчы рай цэнт ра, 
быў па бу да ва ны ў 1615-1620 га дах па фун да-
цыі каш та ля на Ві лен ска га Ге ра ні ма Хад ке ві ча. 
Згод на з гіс та рыч ны мі да сле да ван ня мі, ме на ві та 
ў крып це гэ та га кас цё ла знай шло спа чын сэр-
ца вя до ма га ва е на чаль ні ка, гет ма на Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га Яна Ка ра ля Хад ке ві ча, які 
быў вель мі ша на ва ны не толь кі ся род маг на-
таў, але і прос та га лю ду. Па вод ле ле ген ды, раз 
на год, у дзень свай го на ра джэн ня, дак лад ная 
да та яко га не вя до мая, бе лая здань гет ма на па-
ды ма ец ца над кас цё лам і кру жыць над Вя лі кай 
Бе рас та ві цай. Хто гэ ты цуд уба чыць — бу дзе 
зда ро вым і шчас лі вым. Так са ма ёсць звест кі, 
што ў 1862 го дзе ў скля пен нях кас цё ла дру-
ка ва лі ся пер шыя ну ма ры «Му жыц кай праў ды» 
Кас ту ся Ка лі ноў ска га.

Рэ кві зі ты спе цы яль на га ра хун ку для збо ру срод-
каў на пра вя дзен не ра бот па кан сер ва цыі бу дын ка 
кас цё ла: ад дзя лен не ААТ «Аг ра прам банк», г.п. Вя-
лі кая Бе рас та ві ца, код 432, УНН 500012910, раз лі-
ко вы ра ху нак 3641511000028 (руб.).

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Добрая справаДобрая справа  �� Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

ЗНАЙ СЦІ 
ПА ПА РАЦЬ-КВЕТ КУ

ЗА КАН СЕР ВА ВАЦЬ.
А Ў ДА ЛЕЙ ШЫМ — 
АД НА ВІЦЬ

К У Л І Н А Р Н Ы  Н А Т А Т Н І К

П А Р А Д Ы  Б Ы В А Л Ы Х

Ка лi га ту еш ад кры ты пi рог з фрук то вай цi ягад най 
на чын кай, сок пад час вы печ кi вы ця кае i пад га рае на 
бля се. Але ёсць вый сце: ува ткнi це ў на чын ку вер ты-
каль на не каль кi ма ка ро нiн з ад ту лi най. Кi пя чы сок 
бу дзе пад нi мац ца па гэ тых тру ба чках, а з пi ра га не 
вы льец ца. По тым толь кi трэ ба бу дзе вы няць ма ка ро-
нi ны з га то ва га пi ра га.

Дзе па лю боў нiк?! На ры бал ку
пай шоў...


