
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анатоля, Макара, 
Паўла, Рыгора.

К. Марыі, Раймунда, 
Фернанды, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.11 17.33 8.22

Вi цебск — 9.06 17.16 8.10

Ма гi лёў — 9.01 17.23 8.22

Го мель — 8.51 17.26 8.35

Гродна — 9.25 17.49 8.24

Брэст — 9.19 17.56 8.37

Ад да ную пад піс чы цу «Звяз ды» і лю бі мую на шу на-
стаў ні цу Але ну Мі ка ла еў ну КАС ЦЮ КЕ ВІЧ з вёс кі 
Ку піск На ва груд ска га ра ё на шчы ра він шу ем з днём на-
ра джэн ня!

Жа да ем быць заўж ды ба га тай,

Ба га тай шчас цем і спа ко ем,

Зда роў ем, ра дас цю ў сям'і,

Сяб ра мі вер ны мі, лю боўю

І ўсім пры го жым на зям лі!

З удзяч нас цю ва шы ву ча ні цы Ка ця Ту рык, 
Ва ля Ляў ша, Зі на Цю ка ла і ін шыя.
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 21 студзеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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23 СТУ ДЗЕ НЯ

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. Пад рых та ва на бы ло поль скі-

мі, бе ла рус ка-лі тоў скі мі кан спі ра тыў ны-

мі ар га ні за цы я мі ў кан так 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 поль скія паў станц кія атра ды з'я ві лі ся ў 

Бе ла ру сі ў кан цы сту дзе ня 1863 го да. 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. У 1864 го дзе рэ ва лю цый ныя ар га ні за цыі 

бы лі рас кры ты. Паў стан не бы ло за ду ша на, яго ўдзель-

ні кі — жорст ка па ка ра ныя.

1919 год — на ра дзіў ся (вёс ка Які маў ка Рэ чыц-

ка га па ве та) Ана толь Якаў ле віч Ка ва лен-

ка, Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

з чэр ве ня 1941 го да на За ход нім, Крым скім, Паў ноч на-

Каў каз скім, За каў каз скім, Ле нін град скім, 3-м Пры бал-

тый скім і 1-м Бе ла рус кім фран тах — лёт чык раз вед-

валь на га авія пал ка. Удзель нік аба ро ны Се ва сто па ля, 

Ле нін гра да, Кер чы. Зра біў 173 ба я выя вы ле ты, зні шчыў 

7 тан каў, 10 гар мат, 15 ва го наў і 30 аў та ма шын з ва ен-

ным гру зам, 50 аг ня вых пунк таў, вы явіў 23 аэ ра дро мы, 

15 аба рон чых ру бя жоў, ка ля 50 пе ра праў, сфа та гра-

фа ваў 900 чы гу нач ных эша ло наў во ра га, у па вет ра ных 

ба ях збіў 7 са ма лё таў пра ціў ні ка, 16 зні шчыў на зям лі. 

Да 1946 го да быў у Са вец кай Ар міі, за тым на пар тый-

най, ад мі ніст ра цый най і вы клад чыц кай ра бо це. Па мёр 

у 2008 го дзе.

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-ма тэ ма тык, 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 

як 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 ках Ля пу но ва і тэ о рыі ўстой-

лі вас ці. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1944 
год — у хо дзе Ка лін ка віц ка-Ма зыр скай 

на сту паль най апе ра цыі вой ска мі Бе ла-

рус ка га фрон ту ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў вы-

зва ле ны г. п. Лель чы цы.

1783 год — на ра дзіў ся Стэн-

даль (Ан ры Ма ры Бейль), 

фран цуз скі пісь мен нік. У 1812 го дзе 

Ан ры Бейль 

пры няў удзел 

у рус кай кам-

па ніі На па ле о на. Па бы ваў у Ор-

шы, Сма лен ску, Вязь ме, быў 

свед кам Ба ра дзін скай біт вы. 

Ба чыў, як га рэ ла Маск ва, хоць 

улас на ба я во га во пы ту ў яго не 

бы ло. Аў тар «ма ні фес та» фран-

цуз ска га ра ман тыз му трак та та

«Ра сін і Шэкс пір», ра ма наў 

«Па рмскі ма нас тыр», «Чыр во нае 

і чор нае» і ін шых тво раў. Па мёр 

у 1842 го дзе.

1903 
год — на ра дзіў ся Ры гор Ва сіл е віч 

Аляк санд раў, са вец кі кі на рэ жы сёр, на-

род ны ар тыст СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

(1937 год). Ста віць філь мы па чаў у 1933 го дзе. Ства рыў 

жанр му зыч на-экс цэнт рыч най ка ме дыі. Зняў філь мы 

«Цырк», «Вол га-Вол га», «Свет лы шлях», «Вяс на» і 

іншыя. Аў тар сцэ на ры яў амаль усіх сва іх філь маў. Па мёр 

у 1983 го дзе.

Хто ў за то рах кож ны 

дзень жы ве, той з ма пе да 

не смя ец ца.

Чар га ў па лі клі ні цы, ад-

чы ня юц ца дзве ры ка бі не та, 

урач на ўвесь ка лі-

дор ра дас на па ве-

дам ляе:

— Згод на з за-

ко нам аб аба ро не 

пер са наль ных да-

ных, мы не ма ем 

пра ва за пра шаць 

па цы ен таў, на зы-

ва ю чы іх па іме ні. 

Муж чы на з сі фі лі сам, за-

ходзь це!

А ка лісь ці, ка лі не бы ло 

са цы яль ных се так, толь кі ў 

сям'і ве да лі, што ты ду рань.

caricatura.ru

Іс нуе ня ма ла куль тур, якія 

не маг чы ма вы рас ціць, 

па се яў шы вяс ной на 

град цы, бо ў іх доў гі 

ве ге та цый ны пе ры яд. 

Та му ўжо ў пер шым 

ме ся цы го да трэ ба 

ў хат ніх умо вах пры сту паць 

да гэ тай пра цэ ду ры.

Асноў ная пе ра ва га та кой па-

сад кі — маг чы масць атры маць 

ура джай знач на ра ней, чым 

пры па се ве на град цы. Перш 

чым вы рошч ваць ра са ду, не аб-

ход на ўлі чыць і цяж кас ці, якія ча ка юць 

пад час гэ та га ня прос та га пра цэ су: 

узім ку дзень ка рот кі, та му спат рэ біц-

ца да свеч ван не, асаб лі ва ў ква тэ ры; 

для кож на га ві ду рас лін не аб ход ны 

пэў ны ўзро вень тэм пе ра ту ры і віль-

гот нас ці па вет ра; для вы рошч ван ня 

вя лі кай коль кас ці рас лін па тра бу ец ца 

не ма лень кая пло шча.

На сен не якіх рас лін се юць у сту-

дзе ні?

Су ні цы. Куль ту ра ўсхо дзіць доў га — 

да 40 дзён, і ўвесь гэ ты час со чым,

каб гле ба бы ла до сыць віль гот най. 

Грунт па ві нен скла дац ца з трох час-

так пяс ку, ад ной част кі ага род най 

зям лі і ад ной част кі пе ра гною. Каб 

па ско рыць пра рас тан не на сен ня, на 

грунт трэ ба на сы паць 1—2 см сне гу, 

на яго па клас ці на сен не і па ста віць 

ёміс тас ці на 2—3 дні ў ха ла дзіль нік. 

Снег бу дзе рас та ваць, за цяг ва ю чы 

на сен не ў грунт. Праз трое су так кан-

тэй не ры трэ ба пе ра ста віць у доб ра 

асвет ле нае цёп лае мес ца. Пі кі ра ваць

су ні цу мож на пас ля з'яў лен ня 

3—4 пар ліс ці каў.

Клуб ні цы. Лепш за ўсё вы браць 

пра ве ра ны сорт і па больш на сен ня. 

Гле ба не па він на быць за над та ўрад-

лі вай — до сыць пяс ку, у які да да дзе на 

тро хі пе рег ною. Мі не раль ныя ўгна ен ні 

не па тра бу юц ца. Пе рад па се вам на-

сен не на ма чыць на су ткі ў ва дзе, по-

тым пра су шыць і па се яць у ба ра зён кі 

на глы бі ню 5 мм. Ёміс тас ці з на сен нем 

лепш за ўсё на крыць плён кай. Па лі-

ваць гле бу вар та так, каб грунт не 

раз мы ваў ся. Та кія клуб ні цы бу дуць 

пла да но сіць у па чат ку ле та.

Гор кі пе рац на ра са ду се ем у 

скры ні з дрэ наж ны мі ад ту лі на мі. 

Грунт па ві нен скла дац ца з трох час-

так пе ра гною, част кі пяс ку і вар та 

да даць тро хі по пе лу. Пе рад па се-

вам грун та вую су месь не аб ход на 

пра грэць. На сен не рас клад ва ец ца ў 

ба ра зён кі на глы бі ню ад на го сан ты-

мет ра. Верх нюю част ку грун ту пас-

ля па се ву трэ ба кры ху ўшчыль ніць. 

Ус хо ды пі кі ру юць, ка лі на іх з'я вяц ца 

два са праўд ныя ліс точ кі. Для па лі ву 

рэ ка мен ду ец ца вы ка рыс тоў ваць ва-

ду з да дат кам мар ган цоў кі (тэм пе ра-

ту ра 26—28 гра ду саў).

У сту дзе ні так са ма се юць квет-

кі, цві цен не якіх па чы на ец ца праз 

5—6,5 ме ся ца пас ля мо ман ту па-

се ву: гваз дзік Ша бо, бя го нію, баль-

за мі ны, ла бе лію, пе ту нію. Гваз дзік 

Ша бо се юць на глы бі ні 3 мм, 

пры з'яў лен ні ўсхо даў ёміс-

тас ці трэ ба пе ра мяс ціць у 

свет лае мес ца. Тэм пе ра ту ра 

ў па мяш кан ні па він на быць у 

ме жах 12—15 гра ду саў. Пі кі-

ру юць рас лі ны пас ля з'яў лен-

ня 4—5 пар ліс точ каў. Увес ну 

пры тэм пе ра ту ры вы шэй за 

нуль у нач ны час ра са ду мож-

на пе ра мяс ціць у плён ка вую 

цяп ліч ку.

На сен не бя го ній і баль-

за мі на вель мі ма лень кае, 

та му пры сы паць яго зям лёй не трэ-

 ба: без свят ла яно не пра рас це. 

Грунт ро бяць з дзвюх час так пе ра-

гною, част кі тор фу і част кі пяс ку, 

да да ючы тро хі по пе лу. Ёміс тас ці з 

па се я ным на сен нем на кры ва юць 

шклом, па ста віў шы на доб ра асвет-

ле нае мес ца і што дня апырс ква юць 

грунт цёп лай ва дой. Пас ля з'яў лен-

ня ўсхо даў шкло трэ ба пры пад няць, 

праз не каль кі дзён і зу сім зняць. Пі-

кі ру юць бя го ніі і баль за мі ны пас ля

та го, як вы рас туць 3—4 ліс точ кі. 

У па чат ку мая ра са ду мож на вы но-

сіць на све жае па вет ра.

Ла бе ліі і пе ту ніі. Па коль кі на сен не 

вель мі дроб нае, зям лёй яго так са ма 

не трэ ба пры сы паць, да стат ко ва на-

сы паць у на ме ча ныя ба ра зён кі і апыр-

скаць з пуль ве ры за та ра. Ла бе лію да 

пра рас тан ня на сен ня трэ ба тры маць у 

цём ным мес цы, пе ту нію — у свет лым, 

на крыў шы шклом. Пас ля з'яў лен ня 

ўсхо даў са джан цы што дня апырс-

ква юць злёг ку ру жо вым рас тво рам 

мар ган цоў кі. Пры рос це са джан цаў 

2—3 сан ты мет ры іх пі кі ру юць. У па-

чат ку мая ла бе ліі і пе ту ніі мож на пе-

ра мяс ціць з па мяш кан ня ў ве ран ду 

або на бал кон.

СТУ ДЗЕНЬ: 
ЧАС ПА ЧЫ НАЦЬ СЯЎ БУ


