
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Генадзя, 
Інакенція, Маркела, 
Нікіфара, Панкрата.

К. Ізабелы, Малгажаты, 
Марты, Нікіфара, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.15 18.32 10.17

Вi цебск — 8.07 18.19 10.12

Ма гi лёў — 8.05 18.22 10.17

Го мель — 7.59 18.21 10.22

Гродна — 8.29 18.48 10.19

Брэст — 8.27 18.51 10.24
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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 Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Поўня 19 лютага.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ

16 22 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

22 ЛЮ ТА ГА

1296 год — меркаваная да та на-

ра джэн ня Аль гер да, вя лі ка га 

кня зя лі тоў ска га (1345—1377). У 1318 го-

дзе ён ажа ніў ся з ві цеб скай кня зёў най Ма-

ры яй Яра слаў най і стаў ві цеб скім кня зем. 

Па спя хо ва вёў па лі ты ку, на кі ра ва ную на 

кан чат ко вае аб' яд нан не ўсход не сла вян скіх зя мель у адзі-

най дзяр жа ве. Да ВКЛ бы ло да лу ча на Чар ні га ва-Се вер-

скае княст ва, у па лі тыч най за леж нас ці ад яго ака за ла ся 

Сма лен скае княст ва. Аль герд ажыц ця віў тры па хо ды на 

Маск ву. Шмат ра зоў уз на чаль ваў вой скі для ад по ру агрэ сіі 

Тэў тон ска га ор дэ на. За час яго кня жан ня тэ ры то рыя ВКЛ 

па вя лі чы ла ся больш чым у 2 ра зы, што бы ло вы гад на 

бе ла рус кім зем лям, за бяс печ ва ла ім вя ду чае мес ца ў 

дзяр жаў ным жыц ці, спры я ла раз віц цю эка но мі кі і куль-

ту ры ВКЛ. Па мёр у 1377 го дзе.

1932 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ча мя ры, ця пер 

у Сло нім скім ра ё не) Іван Акі ма віч Міс ко, 

скульп тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род-

ны мас так Бе ла ру сі. Пра цуе ў стан ко вай і ма ну мен таль най 

скульп ту ры. Га лоў нае мес ца ў твор час ці зай ма юць тэ мы 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, мір най пра цы, кас ма на ўты кі, 

спор ту, на ву кі і куль ту ры. Аў тар кам па зі цый «2001 год», 

«Кос мас», «Рэ пар таж з кос ма су», парт рэ таў мно гіх дзяр-

жаў ных дзея чаў, дзея чаў бе ла рус кай куль ту ры, бе ла рус-

кіх кас ма на ўтаў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1949 год — на ра дзіў ся (вёс ка Па рэч ча Гро дзен-

ска га ра ё на) Ві тольд Ка зі мі ра віч Пес ціс, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не жы вё ла га доў лі, член-ка рэс-

пан дэнт Ака дэ міі аграр ных на вук Бе ла ру сі (1999 год), 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны ра бот нік 

аду ка цыі Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 200 на ву ко вых прац 

у га лі не карм лен ня сель ска гас па дар чых жы вёл і тэх на-

ло гіі кар моў.

1788 год — на ра дзіў ся Ар тур 

Ша пен гаў эр, ня мец кі фі-

ло саф-ідэа ліст. Най больш вя до мая яго 

пра ца «Свет як во ля і ўяў лен не». Па мёр у 

1860 го дзе.

1810 год — на ра дзіўся 

Фры дэ ры к Ша-

пэ н, поль скі кам па зі та р і пі я ніс т. 

Му зыч ныя здоль нас ці Ша пэ на 

рас кры лі ся ра на — ужо ў вась-

мі га до вым уз рос це яго на зы ва лі 

«поль скім Мо цар там». У юныя 

га ды яго вы ступ лен ні пры цяг ва лі 

ўва гу пуб лі кі ў Вар ша ве і Ве не. 

З во се ні 1831 го да жыц цё кам па-

зі та ра звя за нае з Па ры жам, дзе 

ён зблі зіў ся з Ф. Ліс там, Г. Бер лі ё зам, В. Бел іні, В. Гю го, 

Г. Гей нэ і ін шы мі. Тут ён на быў еў ра пей скую сла ву як 

кам па зі тар і пі я ніст. На пра ця гу ўся го за меж на га пе ры я ду 

жыц ця ня змен на су стра каў ся з су ай чын ні ка мі, у тым лі ку 

і з А. Міц ке ві чам. Пі саў у асноў ным у жан ры фар тэ пі ян най 

мі ні я цю ры. Лі чыц ца ад ным з са мых ге ні яль ных кам па зі-

та раў-ра ман ты каў за не пе ра ўзы дзе ны лі рызм і цу доў нае 

вір ту оз нае май стэр ства. Па мёр у 1849 го дзе.

1814 год — на ра дзіў ся Ос кар Коль берг (Поль шча), 

поль скі эт ног раф, фальк ла рыст, кам па зі тар. 

Збі раў фальк лор на-эт на гра фіч ныя ма тэ ры я лы ў Поль шчы, 

Літ ве, Бе ла ру сі. У кні зе «Бе ла русь—Па лес се» зме шча ны 

723 пес ні, 105 нот ных за пі саў, зроб ле ных у на ва кол лях Ві цеб-

ска, Коб ры на, Ма гі лё ва, Ма зы ра, Мін ска; 14 ка зак і пад ан няў, 

на род ная лек сі ка, апі сан ні воп рат кі і жыл ля, звы ча яў. Шмат 

ма тэ ры я лаў пра гіс та рыч нае і куль тур нае мі ну лае мно гіх мяс-

цін Бе ла ру сі, у тым лі ку Жы ро ві чаў, Мі ра, На ва груд ка і інш. 

Аў тар прац «Каз кі з Па лес ся», «Вя сель ныя звы чаі і аб ра ды з 

Па лес ся», «Эт на гра фіч ныя за ма лёў кі». Па мёр у 1890 го дзе.

— Дзяў чы на, дай це мне 

таб лет ку.

— Вам якую?

— Бе лую.

— Па слу хай це, гэ та ап тэ-

ка, у нас вель мі шмат бе лых 

таб ле так!

— Ад ну дай це.

Хо чаш, каб усе поў за лі 

ка ля тва іх ног? Рас кі дай 

гро шы.

— Док тар! 

Я ні як не ма-

гу сха дзіць у 

пры бі раль ню!

— Га лоў-

нае — гэ та 

ап ты мізм! Не 

мо жа це ў пры-

бі раль ню, сха-

дзі це ў тэ атр, 

на вы стаў ку...

Я ў школь ныя га ды 

так са ма зай маў ся з ка-

фаў нда ра мі ў ка вор кін гу 

іна ва цый ны мі стар та па-

мі ў рам ках ка ла ба ра цыі, 

іні цы я ва най ла каль ным 

ІT-ха бам му ні цы паль на га 

хай тэк-клас та ра. У сэн се 

ха дзіў у гур ток юных тэх-

ні каў пры мяс цо вым Па ла-

цы пі я не раў.
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АВЕН.  На гэ тым тыд ні 

бу дзе це цал кам здоль ныя 

раз бу рыць па рач ку гор, 

асаб лі ва ў хат ніх спра вах. 

Амаль ідэа льны час для та го, каб за-

няц ца пад рых тоў кай і рэа лі за цы яй 

сур'ёз ных пла наў у пра фе сій най сфе-

ры. Асаб лі ва ці ка выя ідэі мо гуць на ве-

даць у се ра ду і пят ні цу — па спра буй це 

за пі саць іх, каб ні чо га не пра пус ціць. 

У вы хад ныя ад чу е це, што кло па ты пе-

ра ста лі вас тры во жыць.

Ц Я  Л Е Ц .  Дзе ла выя ад-

но сі ны, якія склад ва юц-

ца ня дрэн на, мо гуць не-

ча ка на пе рай сці ў ін шую 

плос касць. Ад нак асце ра гай це ся 

служ бо вых ра ма наў, яны мо гуць 

за гу біць ва шу кар' е ру. Не вы клю-

ча на, што прый шоў час для важ ных 

ра шэн няў. Па жа да на пе ра гле дзець 

стыль па во дзі н, маг чы ма, змя ніць 

імідж. Па спра буй це па во дзіць ся бе 

адэ кват на сі ту а цыі. Чац вер — адзін 

з са мых плён ных дзён тыд ня, ка лі 

мож на зра біць на шмат больш, чым 

за пла на вана.

БЛІЗ  НЯ ТЫ.  На гэ тым 

тыд ні вас ча ка юць пры ем-

ныя сюр пры зы і ня яў ныя 

пры знан ні ў ка хан ні. Зор кі 

ка жуць, што вы ка ха е це і 

ка ха ныя, у вас шмат сяб роў і ад на дум-

цаў і жыц цё ра дуе і на тхняе. Важ ныя 

пы тан ні па спра буй це вы ра шыць у пер-

шай па ло ве тыд ня. Вы хад ныя пры свя-

ці це ад па чын ку і ана лі зу бя гу чых спраў 

і па дзей.

РАК.  На гэ тым тыд ні змо-

жа це пра явіць свае та лен-

ты і за слу жыць па хва лу 

на чаль ства. Па ня дзе лак 

мо жа быць звя за ны са спа ку са мі і на-

віз ной. У се ра ду, ня гле дзя чы на дроб-

ныя не ста соў кі і за трым кі ў спра вах, 

не ад сту пай це ся ад за ду ма на га, і ўсе 

праб ле мы вы ра шац ца. У вы хад ныя 

сха дзі це ў гос ці, на ве дай це баць коў 

ці ін шых сва я коў.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні вы 

бу дзе це ак тыў ныя, але не-

цярп лі выя і па спеш лі выя. 

Пад вы сіц ца ваш агуль ны 

то нус і па леп шыц ца на строй. Па ра да, 

атры ма ная ад бліз ка га сяб ра, да па-

мо жа знай сці вый сце з ту пі ко вай сі-

ту а цыі. У аў то рак ва ша па спя хо васць 

бу дзе за ле жаць ад за ці каў ле нас ці ў 

вы ні ку і га тоў нас ці пра явіць іні цы я ты-

ву. Пят ні ца мо жа пры нес ці не ча ка ную 

сва бо ду дзе ян няў, аб якой пас ля да вя-

дзец ца па шка да ваць. Тры май це ся бе 

ў ру ках.

ДЗЕ ВА.  Гэ ты ты дзень 

мо жа за бяс пе чыць вам 

пос пех і пры бы так, толь кі 

не вы хва ляй це ся. На пра-

цы вар та пра явіць іні цы я ты ву, але не 

спра буй це ўсіх ву чыць жыць. Пры май-

це ак тыў ны ўдзел у вы ра шэн ні ся мей-

ных пы тан няў. Аў то рак — адзін з са мых 

важ ных і ад каз ных дзён. У су бо ту лепш 

за пра сіць гас цей да ся бе, чым ку дысь-

ці іс ці.

ША ЛІ .  На гэ тым тыд ні 

ства ры це са бе тры ва лы і 

на дзей ны пад му рак для за-

ва я ван ня но вых вяр шынь. 

Па глыб лен не ў пра цу па він на быць 

кам форт ным і не пры но сіць ду шэў ных 

уз ру шэн няў. Ка лі неш та не атрым лі-

ва ец ца так жа доб ра, як звы чай на, не 

хва люй це ся, хут ка ўсё прый дзе ў нор-

му. Да пят ні цы скон чац ца цяж кас ці і 

пе ра жы ван ні, і вы змо жа це ад па чыць 

з па чуц цём вы ка на на га аба вяз ку.

С К А Р  П І  Ё Н .  На пра цы 

вас цэ няць і мо гуць пра-

па на ваць но вы ці ка вы пра-

ект. Ва шы пра фе сій ныя 

на вы кі і па ра ды за раз вель мі за па тра-

ба ва ныя і пры но сяць пры бы так. У па-

чат ку тыд ня за хоў вай це раў на ва гу, 

за ста вай це ся ў спа коі, не да пус кай це 

мі тус ні і спеш кі ў спра вах. Пят ні ца ж, 

на ад ва рот, за па тра буе мак сі маль най 

кан цэнт ра цыі, не па цер піць збян тэ жа-

нас ці, су мнен няў. 

СТРА ЛЕЦ.  На гэ тым тыд-

ні да вя дзец ца раз ліч ваць 

толь кі на ўлас ныя сі лы. 

Пе ра ме ны, якія ад бу дуц-

ца ў най блі жэй шыя дні, ака жуц ца на 

доб рае. Ка лі вы бу дзе це на стой лі выя і 

ад каз ныя, то змо жа це да маг чы ся пос-

пе ху ў кар' е ры. Па стаў це ся сур' ёз на да 

но ва га зна ём ства, праз гэ та га ча ла ве-

ка бу дзе па сту паць над звы чай важ ная 

для вас ін фар ма цыя. 

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні па жа да на менш ча су 

вы дат коў ваць на на ва коль-

ных, а больш пры свя ціць 

са бе. Па-пер шае, вы гэ та за слу жы лі, 

а па-дру гое, гэ та дасць маг чы масць 

больш-менш адэ кват на аца ніць сі ту а-

цыю, ра за брац ца ў якой у мі тус ні бы-

ло б цал кам не рэ аль на. У аў то рак ці 

се ра ду маг чы мая ка ман дзі роў ка або 

важ ная на ра да. У пят ні цу вар та асце-

ра гац ца ад кры тых кан флік таў і пра явы 

мсці вас ці на ва коль ных. У су бо ту па-

спра буй це раз ве яц ца, ада рві це ся ад 

хат ніх праб лем.

ВА ДА ЛІЎ.  У вас мо жа 

з'я віц ца столь кі роз на ба-

ко вых ін та рэ саў, што до ма 

вы ста не це рэд кім гос цем. 

Доб ры ты дзень для твор чых па чы нан-

няў, фі зіч най ак тыў нас ці і ад стой ван ня 

сва іх пра воў. Ад на з га лоў ных мэт тыд-

ня — ума ца ван не ва ша га ста но ві шча ў 

пра фе сіі. А вось у аса біс тым жыц ці не 

вы клю ча ны кан флік ты. 

РЫ БЫ.  Каб не стра ціць 

узя та га тэм пу, па спра буй це 

кры тыч на ана лі за ваць пра-

па но вы і ін фар ма цыю, якія па сту па юць. 

Усё па спець нель га, важ на вы лу чыць 

га лоў нае. У ся рэ дзі не тыд ня бу дзе це 

схіль ныя ўпа даць у не да рэ чныя крыў ды 

на на ва коль ных, пры чым лі та раль на на 

пус тым мес цы. У чац вер бу дзе важ на 

пра явіць лі дар скія якас ці. У вы хад ныя 

да вя дзец ца вы дат ка ваць ня ма ла сіл 

на ўтай ма ван не не кант ра ля ва на га раз-

драж нен ня.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

З аб’ектыўных тэхнічных прычын дадатак 
«Мясцовае самакіраванне» пераносіцца на сераду, 27 лютага.

— Га лоў нае — 
знай сці пра віль ны ключ 

да жа но ча га сэр ца.


