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1905 
год — на ра дзіў ся 

Фё дар Мі ка ла е віч 

Да мі ні коў скі, бе ла-

рус кі гіс то рык і аг-

ра ном, кан ды дат 

сель ска гас па дар чых на вук (1935). 

У 1927 го дзе скон чыў Ва ро неж скі 

ўні вер сі тэт. Пра ца ваў у Цэнт раль-

най хі міч най ла ба ра то рыі Бе ла рус-

ка га на ву ко ва-да след ча га ін сты ту-

та сель скай і ляс ной гас па дар кі імя 

Ле ні на, ва Усе са юз ным ін сты ту це 

збож жа вай гас па дар кі ў Са ра та ве, 

у Ін сты ту це паў ноч най збож жа вай 

гас па дар кі ў Маск ве. З 1943-га быў 

за гад чы кам ка фед ры геа ло гіі і гле-

ба знаў ства БДУ. Да сле да ваў гіс-

то рыю на ву кі і куль ту ры Бе ла ру сі. 

Аў тар больш чым 200 ар ты ку лаў 

біб лі яг ра фіч на га слоў ні ка «Вы дат-

ныя дзея чы бе ла рус кай зям лі» (ру-

ка піс за хоў ва ец ца ў ад дзе ле рэд кіх 

кніг і ру ка пі саў Цэнт раль най на ву-

ко вай біб лі я тэ кі імя Яку ба Ко ла са 

НАН Бе ла ру сі).

2005 
год — ра шэн нем 

Са ве та Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Мін скай 

воб лас ці ство ра ны рэс пуб лі кан скі 

ланд шафт ны за каз нік Чар не віц кі 

пло шчай 10 180 гек та раў на тэ ры-

то рыі Бя рэ зін ска га, Ба ры саў ска га і 

Круп ска га ра ё наў. За каз нік уяў ляе 

са бой два ляс ныя ма сі вы, адзін з 

якіх раз ме шча ны на пра вым бе-

ра зе Бя рэ зі ны па між упа дзен нем 

ра кі Бобр (пра вы пры ток) і ра кі 

Уша (ле вы пры ток). Дру гі ма сіў 

раз ме шча ны на про ці лег лым бе-

ра зе Бя рэ зі ны.

1848 
год — Джэймс 

Мар шал знай шоў 

за ла ты са ма ро дак 

у Ка лі фор ніі. Гэ тае 

ад крыц цё пры вя ло да та го, што на 

на ступ ны год уся Аме ры ка бы ла 

ахоп ле на «за ла той лі ха ман кай».

1895 год — нар веж скі па да-

рож нік Карс тэн Эге-

берг Борх грэ вінк пер шы ў гіс то рыі ан-

тарк тыч ных да сле да ван няў сту піў на 

зям лю ля до ва га кан ты нен та. Ён жа 

стаў пер шым да след чы кам, які ства-

рыў зі моў ку на ма це ры ку.

1910 год — на ра дзіў ся Анд-

рэй Пят ро віч Ту тыш-

кін, ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр, за слу-

жа ны ар тыст РСФСР. Зды маў ся ў 

філь мах «Дзяў чы на з ха рак та рам», 

«За па сны гу лец», «Да рос лыя дзе-

ці», «Ган на Ка рэ ні на» і ін шых.

1915 год — ад бы ла ся 

мар ская біт ва ў хо-

дзе Пер шай су свет най вай ны на 

До гер-бан ку (у Паў ноч ным мо ры 

за 60 міль на ўсход ад бе ра гоў Анг-

ліі) па між анг лій скай і гер ман скай 

эс кад ра мі, у склад якіх ува хо дзі лі 

эс мін цы і цяж кія крэй се ры.

1920 год — на ра дзіў ся 

Джы мі (Джэймс 

Ро берт) Фо рэст, 

аме ры кан скі джа-

за вы му зы кант, 

тэ нар-сак са фа-

ніст.

1950 год — на ра дзіў ся 

Да ні эль Ацёй, фран-

цуз скі ак цёр, пры зёр Кан ска га кі-

на фес ты ва лю, ула даль нік прэ міі 

BАFTА і шэ ра гу ін шых кі на ўзна га-

род. Сыг раў больш за 90 ро ляў.
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Iмянiны
Пр. Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра, Фёдара.

К. Мілены, Рафала, 
Роберта, Фелікса, 
Феліцыі, Францішка, 
Цімафея, Эрыкі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.10 17.34 8.24

Вi цебск — 9.05 17.18 8.13

Ма гi лёў — 9.00 17.24 8.24

Го мель — 8.50 17.27 8.37

Гродна — 9.24 17.50 8.26

Брэст — 9.18 17.57 8.39

Месяц
Апошняя квадра

17 студзеня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Каб неш та не ку піць, 

ро зу му і жыц цё ва га во-

пы ту заў сё ды па тра бу ец-

ца больш, чым каб гэ та ж 

ку піць.

— Я б мно гае ад даў за-

раз за тое, каб... — час ця-

ком уз ды ха юць тыя, з ка го 

зу сім ня ма ча го ўзяць.

Пры аба ро не сва іх ілю-

зій ста рай це ся не па шко-

дзіць чу жых!

— Я ха цеў бы стаць пад-

да тым.

— Гэ та па соль ства. Мо-

жа, пад да ным?

— Не.

Вы ра шы лі па гу ляць з 

хлоп ца мі ў фут бол. Вы-

дат на так па гу ля лі! Два 

фін га лы, два вы ві хі, ку ча 

ўда раў, ад но стра сен не 

і адзін пе ра лом. Нам па 

45 га доў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Ма рыя Ле бядзь ко (нар. 1961) — бе ла рус кая паэ тэ са, 

ме ды цын скі ра бот нік. Пі ша вер шы на рус кай і бе-

ла рус кай мо вах. З'яў ля ец ца аў та рам паэ тыч ных 

збор ні каў «Ка лей да скоп», «Сі няя птуш ка», «Бе лае і 

чор нае», «Ві таю ця бе, Бе ла русь мая: пес ні і вер шы». 

У 2015 го дзе ста ла лаў рэ а там фес ты ва лю свец кай 

ду хоў най паэ зіі і му зы кі.

Вер шы — Ма рыя ЛЕ БЯДЗЬ КО, Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Да па ба чэн ня, мой ка ха ны! Так прый шло ся,

Што ад ля це ла з жу ра ва мі на ша во сень.

Ля це ла цяж ка, ёй ха це ла ся вяр нуц ца,

А мне ха це ла ся за снуць і не пра чнуц ца.

Пры пеў (2 ра зы):

Бы вай, ка ха ны мой, бы вай.

Бы вай, ка ха ны мой, бы вай.

Бы вай, ка ха ны мой, бы вай.

Бы вай, бы вай.

2. Бы ла ма гут най я! Бы ла я ка ра ле вай!

Ку ды ні гля неш — ці на пра ва, ці на ле ва, —

Усю ды зо ла та, а шчас це пра гля дзе ла...

Ска за ла сум на так, аж дры жы кі па це лу...

Пры пеў.

3. Да па ба чэн ня! Не — бы вай! Бо стрэч не бу дзе!

І гэ та рос пач, як ма лан ка, б'е ў гру дзі.

Ці, мо жа, я, ці, мо жа, ты тут ві на ва ты,

Што на ша во сень ста ла пер шай на шай стра тай?

Пры пеў.

4. ...Ля це ла во сень з жу ра ва мі за аб ло кі.

Мы не змаг лі з та бой зра біць ча ты ры кро кі,

Каб да ра ваць, каб зра зу мець, за хва ля вац ца,

Каб на ша во сень хоць на дзень змаг ла за стац ца...

Пры пеў.

БЫ ВАЙ, КА ХА НЫ МОЙ
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Казала табе 
мама: 

«Не хадзі 
ў краму
посуду!»

ФактФакт

«Зя лё нае мо ра» 
кра і ны пры рас тае

Ле тась ляс га сы Бе ла ру сі вы рас ці лі 

ка ля трох міль ё наў дэ ка ра тыў ных 

рас лін, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 

ляс ной гас па дар кі.

Пры не па срэд ным са дзе ян ні ра бот-

ні каў ляс ной гас па дар кі ў 2019 годзе 

азе ля нен не бы ло пра ве дзе на на тэ ры-

то рыі 36 на се ле ных пунк таў, 19 школ, 

6 баль ніц, 4 фер маў, 4 мес цаў ад па чын-

ку, 7 ся дзіб сель ска гас па дар чых ар га ні-

за цый і 11 да рог агуль най пра цяг лас цю 

ка ля 60 кі ла мет раў. Спе цыя  ліс ты ляс-

га саў да па маг лі за ла жыць 6 скве раў 

агуль най пло шчай 1,2 гек та ра, 3 дэнд-

ра пар кі (2,35 гек та ра) і 19 алей су мар-

най пра цяг лас цю 1,7 кі ла мет ра.

Па шы ра ны асар ты мент рас лін, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца як па са дач ны ма-

тэ ры я л для азе ля нен ня. Уся го ў ляс-

ных га да валь ні ках сён ня вы рошч ва-

ец ца больш за 200 ві даў дэ ка ра тыў ных 

драў ня ных і кус то вых па род.

Так, для пра вя дзен ня азе ля няль-

ных ра бот у 2019 го дзе бы ло вы ра-

шча на ка ля 3 міль ё наў дэ ка ра тыў ных 

рас лін, у тым лі ку дрэў хвой ных па-

род — 1,3 міль ё на штук, дрэў ліс та-

вых па род — 470 ты сяч штук, кус тоў — 

1,2 міль ё на штук.

Ле тась толь кі на сель ніц тва на бы ло 

ў ляс га саў больш за 625 ты сяч штук 

дэ ка ра тыў на га па са дач на га ма тэ ры я лу. 

Знач ную коль касць рас лін ку пі лі так са-

ма да рож ныя і сель ска гас па дар чыя ар-

га ні за цыі, прад пры ем ствы Мі ніс тэр ства 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

У га лі не сён ня функ цы я ну юць 74 па-

ста ян ныя ляс ныя га да валь ні кі. Іх агуль-

ная пло шча скла дае звыш 1,3 ты ся чы 

гек та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


