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1875 год — на ра дзіў ся Дзміт-

рый Мі ка ла е віч По ла заў, 

рус кі і бе ла рус кі куль тур ны дзе яч, мас-

так. У 1899 го дзе скон чыў Мас коў скае 

ву чы лі шча жы ва пі су, скульп ту ры і дой-

лід ства, у 1902-м — вы шэй шае мас тац-

кае ву чы лі шча і пе да га гіч ныя кур сы пры Пе цяр бург скай 

ака дэ міі мас тац тваў. Вы кла даў у Мін скім рэ аль ным 

ву чы лі шчы, Мін скім на стаў ніц кім ін сты ту це, Бе ла рус кім 

по лі тэх ніч ным ін сты ту це. Удзель ні чаў у ра бо це Мінск-

ага та ва рыст ва ама та раў пры го жых мас тац тваў. Ува-

хо дзіў у Ака дэ міч ны цэнтр Нар ка ма та аду ка цыі БССР, 

іні цы я ваў ства рэн не да след чай гру пы па вы ву чэн ні бе-

ла рус ка га на род на га мас тац тва. Быў бліз ка зна ё мы з 

Ян кам Купалам і вя до мым ура чом Яў ге нам Клу ма вым. 

Пе ра даў у Лі та ра тур ны му зей Я. Ку па лы свае мас тац кія 

тво ры і боль шую част ку аса біс та га ар хі ва. Аў тар ка ля 

50 жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот.

1920 год — на ра дзіў ся 

(Рэ чы ца) Ула дзі-

мір Ры го ра віч Ма саль скі, Ге-

рой Са вец ка га Са ю за (1944). 

У 1942-м скон чыў кур сы ма лод-

шых лей тэ нан таў, паз ней Ле нін-

град скае ар ты ле рый скае ву чы лі-

шча. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

з 1941 го да — на Ле нін град скім 

фрон це. У сту дзе ні 1944-га ро-

та аў та мат чы каў пад ка ман да-

ван нем ка пі та на Ма саль ска га 

зай шла ў тыл во ра га на вы шы ні 

Ва ро ні на Га ра, з якой гіт ле раў цы ка рэк та ва лі агонь даль-

на бой ных гар мат, што аб стрэль ва лі Ле нін град, і ад на ча-

со вым уда рам з двух флан гаў за ха пі ла вёс ку на под сту-

пах да вы шы ні. Ма саль скі быў ча ты ры ра зы па ра не ны, 

але не па кі нуў по ле бою. У го нар ге роя на зва ная ву лі ца 

на яго ра дзі ме.

1506 год — Па па Рым скі Юлій ІІ 

бла сла віў 150 жаў не раў на 

ча ле з ка пі та нам Кас па рам фон Зі ле не-

нам, якія пры бы лі ў Рым са Швей ца рыі. 

Гэ тая да та лі чыц ца днём на ра джэн ня ар-

міі Ва ты ка на — Швей цар скай гвар дыі. 

Бы ва лі ча сы, ка лі яе коль касць да ся га ла 500 ча ла век, 

паў ста год дзя та му ў ёй не бы ло і 70 сал дат, сён ня ў 

гвар дыі больш за 100 ча ла век. Як і ра ней, на бі ра юць у 

яе ўра джэн цаў Швей ца рыі, аба вяз ко ва ка то лі каў і ха-

лас тых, з во пы там вай ско вай служ бы, ва ўзрос це ад 19 

да 30 га доў.

1775 год — на ра дзіў ся Анд рэ Ма ры Ам пер, 

фран цуз скі ву чо ны, адзін з за сна валь ні-

каў элект ра ды на мі кі. Пра па на ваў пра ві ла для вы зна чэн ня 

дзе ян ня элект рыч на га то ку на маг ніт ную стрэл ку (пра ві ла 

Ам пе ра). Ад крыў з'я ву ўза е ма дзе ян ня элект рыч ных то каў 

і ўста на віў за кон гэ та га дзе ян ня (за кон Ам пе ра).

1905 год — цар скія вой скі рас стра ля лі ў Пе-

цяр бур гу дэ ман стра цыю пра цоў ных, што 

ўвай шло ў гіс то рыю пад наз вай «Кры ва вая ня дзе ля». 

Гэ та ста ла па чат кам пер шай рэ ва лю цыі ў Ра сіі.

1935 год — на ра дзі ла ся Ва лян ці на Іла ры ё наў на 

Та лы зі на, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, 

на род ная ар тыст ка РСФСР (1985). Зды ма ла ся ў філь мах 

«Зіг заг уда чы», «Афо ня», «Іро нія лё су, або З лёг кай па-

рай!», «Жа ніць ба» і ін шых. Агуч ва ла мульт філь мы се рыі 

«Трое з Пра стак ва шы на», ро лі ў мас тац кім кі но. У гэ ты ж 

дзень на ра дзіў ся Аляк сандр Ула дзі мі ра віч Мень, рус кі 

пісь мен нік-ба га слоў, пра па вед нік, про та і е рэй. Аў тар кніг 

«Сын Ча ла ве чы», «Вы то кі рэ лі гіі», «Ка ля бра мы маў чан-

ня» і ін шых.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Піліпа, Пятра.

К. Анастасіі, Вікторыі, 
Віктара, Вінцэнта, 
Дамініка, Мацея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.13 17.30 8.17

Вi цебск — 9.08 17.14 8.06

Ма гi лёў — 9.03 17.20 8.17

Го мель — 8.52 17.24 8.32

Гродна — 9.27 17.47 8.20

Брэст — 9.21 17.54 8.33

Месяц
Апошняя квадра 

17 студзеня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

Дзя ку ю чы ін тэр нэ ту я 

да ве даў ся, што ў све це 

шмат лю дзей, знач на ту-

пей шых за мя не. Асоб ны 

дзя куй «Ін стаг ра му». 

— Фі ма, ну што вы не за-

хо дзі це?

— Ро за, вы ж мне та кі ад-

мо ві лі...

— Але ж не ка тэ га-

рычна...

Дзяў чы на пы тае хлоп ца:

— А ты бу дзеш мя не ка-

хаць, на ват ка лі я на бя ру 

ліш нія кі ла гра мы?

— Я ўжо.

Учо ра з жон кай вы ра шы-

лі па гу ляць у сек су аль ную 

гуль ню «Док тар і па цы ент».

Паў но чы ся дзеў пад 

дзвя ры ма: без та лон чы ка 

не пры ма ла.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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Та кой цёп лай зі мы 

не бы ло за ўсю гіс то рыю 

ме тэа на зі ран няў. І як вы нік 

гэ тай ана ма ліі — за зе ля не ла 

тра ва, па ча лі рас пус кац ца 

пер шыя квет кі, на ват аб ры ко сы 

за цві лі.

Зра зу ме ла, што та кое 

па цяп лен не не най леп шым 

чы нам ад бі ва ец ца на рас лі нах, 

якія пры вык лі да су ро вых зім. 

Якіх на ступ стваў трэба ча каць 

і што ра біць з ад чу валь ны мі 

да пе ра па даў тэм пе ра тур 

са до вы мі квет ка мі?

У чым не бяс пе ка?
Цёп лае і віль гот нае на двор'е зі-

мой ня се не бяс пе ку для рас лін. Яно 

мо жа спра ва ка ваць іх рост, а ма-

ра зы, ка лі рап там прый дуць, за гу-

бяць на брак лыя пу пыш кі і зя лё ныя 

па раст кі. Ад гэ та га вяс ной цві цен не 

мо жа быць сла бае ці ўво гу ле ад-

сут ні чаць. Рас лі ны не за гі нуць, але 

вяс ной іх трэ ба бу дзе пад ля чыць і 

пад кар міць.

З-за ад сут нас ці сне гу пры па ні жэн-

ні тэм пе ра ту ры да -10 °C мо жа па-

цяр пець ка ра нё вая сіс тэ ма ягад ных 

куль тур і са до вых кве так. Каб гэ та га 

не зда ры ла ся, між рад дзі ка ля іх ка ра-

нёў вар та за муль чы ра ваць плас том 

су хо га пі ла він ня або іг лі цы таў шчы нёй 

не менш за 5 сан ты мет раў. Не за шко-

дзіць і ўкрыц цё лап ні кам.

Ура джай насць і пры га жосць цві цен-

ня рас лін час та за ле жаць ад та го, чым 

яны за муль чы ра ва ны.

Да гі бе лі мна га лет ні каў мо гуць 

пры вес ці грыб ко выя ін фек цыі, уз-

бу джаль ні кі якіх асаб лі ва доб ра ся-

бе ад чу ва юць ва ўмо вах па вы ша най 

віль гот нас ці і плю са вых тэм пе ра тур. 

Спры яе та кое на двор'е і леп шай зі моў-

цы шкод ні каў, якія не вы мерз нуць у 

сва іх схо ві шчах. Та му з па чат кам вяс-

ны з імі трэ ба бу дзе вес ці ба раць бу.

Мна га лет нік 
у цёп лую зі му

Вы жы вуць ці не лю бі мыя квет кі, за-

ле жыць ад та го, як зме ніц ца на двор'е і 

на коль кі хут ка па ха ла дае, а так са ма ад 

свое ча со ва ажыц цёў ле ных дзе ян няў 

па іх вы ра та ван ні. Ка лі ма ра зы на ды-

дуць рэз ка, гэ та вы клі ча стрэс і па шко-

джан ні ў рас лін, але на ўрад ці за гу біць 

іх. Знач на больш не бяс печ нае для іх 

чар га ван не па ха ла дан ня і ад лі гі.

Най больш ад чу валь ныя да пе ра па-

даў тэм пе ра тур ру жы, гар тэн зіі, дэ ка-

ра тыў ны бруж мель, ла ван да і не ка то-

рыя ін шыя квет кі, Та му іх і ха ва юць на 

зі му. Ад нак ка лі гэ тае схо ві шча глу хое, 

то-бок не пра вет ры ва ец ца, а ад плю-

са вых тэм пе ра тур гле ба пад ім не за-

мерз ла, вы дзя ля ец ца кан дэ нсат, і рас-

лі ны мо гуць па прэць і вы мак нуць.

Каб гэ та га не зда ры ла ся, а так са-

ма і для пры то ку кіс ла ро ду да мна-

га лет ні каў не аб ход на пе ры я дыч на іх 

рас кры ваць. Ка лі ж вы сха ва лі свае 

квет кі на зі му пад лап ні кам, меш ка ві-

най або аг ра ва лак ном, якое ды хае, то 

мо жа це быць спа кой ныя: вы пра ва нне 

ім не па гра жае. Та кое схо ві шча не мае 

па трэ бы ў пра вет ры ван ні.

Най леп шая «апратка» 
для рас лін

Ка лі ўво сень не пра ве дзе на апра-

цоў ка шмат га до вых куль тур, то за сце-

раг чы іх ад хва роб і шкод ні каў мож на 

і за раз, па куль тры ма ец ца плю са вая 

тэм пе ра ту ра. Для гэ та га рас лі ны трэ-

ба вы зва ліць са схо ві шча і апра ца-

ваць 3-пра цэнт най бар дос кай вад ка-

сцю, якая аба ро ніць іх ад муч ніс тай 

ра сы і ін шых грыб ко вых ін фек цый.

За мест гэ та га прэ па ра ту для 

апырс кван ня так са ма мож на вы ка-

рыс тоў ваць 3-пра цэнт ны рас твор 

мед на га або жа лез на га ку пар ва су. 

Пры апра цоў цы мед ным ку пар ва-

сам гі не да 70 % лі чы нак і да рос лых 

шкод ні каў, якія зі му юць, а так са ма 

мі цэ ліі і спо ры гры боў, уз бу джаль ні-

кі ін шых за хвор ван няў. Жа лез ны ку-

пар вас спа лу чае ў са бе ўлас ці вас ці 

ін сек ты цы ду, фун гі цы ду і мік ра ўгна-

ен ня. Ён так са ма эфек тыў ны су праць 

шкод ні каў, а яшчэ мхоў і лі шай ні каў, 

вы ка рыс тоў ва ец ца для пра фі лак ты кі 

і ля чэн ня грыб ко вых за хвор ван няў, 

та кіх як муч ніс тая ра са, шэ рая гні ла-

та і ін шыя.

Не ка то рыя ж мна га лет ні кі зі му-

юць прос та пад муль чай з ліс то ты. 

Ад віль гот на га на двор'я пад ёй мо-

гуць раз ві вац ца грыб ко выя ін фек цыі. 

Та му ліс то ту лепш пры браць, а рас-

лі ны пас ля апра цоў кі фун гі цы да мі 

ўкрыць ін шай су хой муль чай.

У час ад лі гі мо гуць з'я віц ца па раст-

кі цы буль ных кве так. Але з на ды хо дам 

ха ла доў яны ада мруць. Квет ка выя ж 

пу пыш кі ма роз, хут чэй за ўсё, не за-

кра не, бо яны зна хо дзяц ца ў зям лі. 

Та му ёсць на дзея ўба чыць іх цві цен не 

вяс ной. На жаль, пер ша цве ты, якія 

ўжо рас пус ці лі ся, дру гі раз за се зон 

не за цві туць.

Віль гот ная і цёп лая зі ма не бяс-

печ ная для шмат га до вых куль тур. 

Але ка лі пра вес ці апра цоў кі і зра біць 

укрыццё, якое пра вет ры ва ец ца, праб-

лем ад не спры яль ных умоў на двор'я 

мож на па збег нуць.

СЫ РАЯ ЦЁП ЛАЯ ЗІ МА: 
ра та ваць квет кі ці мах нуць ру кой?


