
АВЕН. На гэ тым тыд ні 

не вар та пры спеш ваць па-

дзеі, і та ды яны ў па дзя ку 

за ва ша доў гае цяр пен не 

па це шаць вас. У аў то рак бліз кія лю-

дзі бу дуць мець па трэ бу ў пад трым-

цы, вы слу хай це іх і дай це каш тоў ную 

па ра ду, але не спра буй це вы ра шыць 

усе праб ле мы за іх. У се ра ду і чац вер 

важ на за ся ро дзіц ца на пра цы.

ЦЯ ЛЕЦ. Ад чу ван не на-

пру жа нас ці па сту по ва па-

чы нае зні каць, ста но віц ца 

ляг чэй і пра сцей, але гэ та 

не зна чыць, што час рас слаб ляц ца. 

Па спра буй це быць на стой лі вы мі і па-

тра ба валь ны мі, ад стой вай це свой 

пункт гле джан ня, але не пра ва куй це 

кан флікт ных сі ту а цый. Не вар та пе ра-

тва раць под ых вет ры ка ва ўра ган.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па зі тыў ны 

по гляд на жыц цё ад крые 

пе рад ва мі но выя маг чы-

мас ці. Ары гі наль ныя ідэі 

ў дзе ла вой сфе ры пры-

ня суць вам пос пех і пры бы так. Ры-

зы куй це, ажыц цяў ляй це свае пла ны, 

пры май це не стан дарт ныя ра шэн ні. 

У вас усё атры ма ец ца. Зор кі так са ма 

прад ра ка юць вам аса біс тае жыц цё з 

яр кі мі ўра жан ня мі, пя шчо ту і за пал.

РАК. На гэ тым тыд ні 

на ды хо дзіць спры яль ны 

мо мант для аб наў лен ня 

ў мно гіх жыц цё вых сфе рах. Зрэш-

ты, бу да ваць гран ды ёз ных пла наў не 

вар та, лепш за няц ца паў ся дзён ны мі 

спра ва мі. У чац вер і пят ні цу ўдас ца 

пра дэ ман стра ваць вы со кі пра фе сі я-

на лізм і сваю не за мен насць у пра цы, 

што мо жа абяр нуц ца для вас пры ем-

най уз на га ро дай.

ЛЕЎ. У вас з'я віц ца ня-

ма ла спо са баў атры маць 

жа да нае, бы ло б што жа-

даць. А вось апа тыя і ля-

но та — гэ та шлях у ні ку-

ды. Пос пе ху мож на бу дзе да маг чы ся 

вы ключ на сва ёй пра цай. У аў то рак 

не па жа да на рас па чы наць свар кі і кан-

флік ты, у гэ ты дзень лепш мі рыц ца 

з вы па да мі ня доб ра зыч ліў цаў. У ня-

дзе лю па жа да на ад па чыць да лей ад 

до ма, вар та змя ніць аб ста ноў ку.

ДЗЕ ВЫ. Не аб ход на 

быць больш уваж лі вы мі 

да бліз кіх лю дзей. Ва шы 

кры тыч ныя за ўва гі мо-

гуць іх па крыў дзіць, і гэ та па гра жае 

сур' ёз най свар кай. У се ра ду не ўвяз-

вай це ся ні ў якія, на ват бяс крыўд ныя, 

аван ту ры. Маг чы ма з'яў лен не но вых 

ідэй, ад нак не ўсе яны бу дуць рэа ліс-

тыч ны мі. Най больш спры яль ны для 

вас дзень — пят ні ца.

ША ЛІ. Па ча так тыд ня 

па жа да на пры свя ціць вы-

ра шэн ню ста рых праб лем. 

Да лей іх ад кла даць нель га. 

Вы змо жа це ад на віць ра ней шыя сяб-

роў скія ад но сі ны з боль шас цю парт нё-

раў і ад на дум цаў. Тыя пра па но вы, што 

па сту па юць да вас, ака жуц ца до сыць 

ці ка вы мі, а кант рак ты — вы гад ны мі. 

У чац вер маг чы мы пра фе сій ныя інт-

ры гі і зайз драсць з бо ку ка лег.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні Сі няя птуш ка мо жа 

пры ля цець вам прос та ў 

ру кі. Ця пер важ на не спа-

ло хац ца рап тоў на га пос пе ху і не па-

чаць мі ту сіц ца з ра дас ці. Па ня дзе лак 

вар та пры свя ціць вы ра шэн ню ся мей-

ных праб лем, удзя лі це ўва гу дзе цям. 

У ся рэ дзі не тыд ня вас ча кае фі нан-

са вы пос пех. Ста рай це ся па збя гаць 

пе ра гру зак на пра цы, за ліш няя за-

ня тасць не толь кі не па кі не ча су, каб 

ра да вац ца жыц цю, але па гра жае не-

га тыў на ад біц ца на зда роўі.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вар та звяр нуць ува гу 

на сваё акру жэн не, на ўза-

е ма ад но сі ны з парт нё ра мі, 

сяб ра мі, сва я ка мі. Хут чэй за ўсё, у вас 

не атры ма ец ца ўдзя ляць да стат ко ва 

ча су спра вам праз за ня тасць сва і мі 

аса біс ты мі праб ле ма мі. Ёсць не бяс пе-

ка пе ра аца ніць свае сі лы. Па спра буй-

це не бе гаць ад ад каз нас ці. Вам ні хто 

не пра па ноў вае вы ра шаць усе пы тан ні 

ў адзі ноч ку. Па тра бу ец ца толь кі ад но: 

не зваль ваць на ін шых тое, што бу дзе 

ўскла дзе на на вас.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень мо-

жа пры нес ці па зі тыў ныя 

тэн дэн цыі ў мно гіх спра-

вах. Ад нак свае пла ны і на-

ме ры не аб ход на за ха ваць у та ям ні цы, 

ка лі вы за ці каў ле ны ў іх ажыц цяў лен ні. 

У аў то рак маг чы ма з'яў лен не за ступ-

ні ка або ўплы во вай асо бы, якая бу дзе 

да вас доб ра зыч лі вая, та ды пач нец ца 

но вы ві ток у ва шай кар' е ры. У су бо ту 

па спра буй це вы брац ца ку ды-не будзь 

у гос ці ці за пра сі це да ся бе ка го-не-

будзь, і пры ем ныя зно сі ны вам за бяс-

пе ча ны.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні па спра буй це не 

гнац ца за не чым боль-

шым, інакш вы ры зы ку е-

це стра ціць тое, што ўжо ма е це. Трэ-

ба мак сі маль на за ся ро дзіц ца на тым, 

чым зай ма е це ся ў да дзе ны мо мант. 

Лепш ра біць ад ну спра ву, але доб ра. 

У аў то рак не спя шай це ся з ней кі мі 

ра шэн ня мі, бо ге ні яль ная на пер шы 

по гляд ідэя мо жа не да жыць да прак-

тыч на га ўва саб лен ня. У вы хад ныя па-

спра буй це су ад нес ці свае жа дан ні з 

жа дан ня мі бліз кіх лю дзей і вы браць 

шлях, які за да во ліць усіх.

РЫ БЫ. Гэ ты пе ры яд мо-

жа ака зац ца поў ным вы пад-

ко вас цяў, на прык лад вас 

мо гуць рап там ад пра віць у 

ад па чы нак або ў ка ман дзі роў ку. За тое 

змо жа це за вес ці каш тоў ныя зна ём-

ствы, гэ та му бу дуць спры яць ваш дар 

кра са моў ства і ўмен не пе ра кон ваць 

на ва коль ных. На пра цы да вя дзец ца 

раз ліч ваць толь кі на свае сі лы і маг чы-

мас ці. На дзей насць парт нё раў па гра-

жае ака зац ца вель мі ўмоў най. Ста рай-

це ся быць мяк чэй шы мі з хат ні мі, пры 

не аб ход нас ці да па ма гай це ім.
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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.

25 СТУ ДЗЕ НЯ

1804 год — на ра дзіў ся (в. Гей-

сту ны Ашмян ска га па ве-

та) Ан тон Эд вард Ады нец, пуб лі цыст, па-

эт, пе ра клад чык, ме му а рыст, вы да вец. 

У 1823 го дзе скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт. 

У Віль ні па зна ё міў ся з А. Міц ке ві чам, Я. Ча-

чо там, Я. Ходзь кам. З'яў ляў ся чле нам та ва рыст ва фі ла рэ таў. 

У 1841—1859 га дах — рэ дак тар га зе ты «Виленский вестник». 

Па да рож ні чаў па За ход няй Еў ро пе. Аў тар ме му ар ных «Пі сем 

з па да рож жа», «Ус па мі наў з мі ну ла га», у якіх ёсць звест кі пра 

гіс та рыч ныя па дзеі ў Бе ла ру сі. Па мёр у 1885 го дзе.

1869 год — на ра дзіў ся (бы лы фаль ва рак Ка валь кі, 

ця пер у Мя дзель скім ра ё не) Адам Гу ры но-

віч, бе ла рус кі па эт-дэ ма крат, фальк ла рыст, пе ра клад чык. 

У 1887 го дзе скон чыў Ві лен скае рэ аль нае ву чы лі шча, дзе 

ці ка віў ся бе ла рус кім фальк ло рам, пы тан ня мі гра мад ска-

га жыц ця. За тым ву чыў ся ў Пе цяр бург скім тэх на ла гіч ным 

ін сты ту це. Быў чле нам, а паз ней кі раў ні ком не ле галь на га 

«Гурт ка мо ла дзі поль ска-лі тоў скай, бе ла рус кай і ма ла ра-

сій скай». Пі саў на бе ла рус кай, поль скай і рус кай мо вах. 

У паэ тыч ных тво рах быў пас ля доў ні кам Ф. Ба гу шэ ві ча. Звяр-

таў ся да жан раў ба ла ды, бай кі, пей заж най лі ры кі. Пе ра клаў 

на бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры А. Пуш кі на, І. Кры ло ва, 

М. Ня кра са ва і ін шых аў та раў. Па мёр у 1894 го дзе.

1955 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кузь мі чы Дзят лаў-

ска га ра ё на) Аляк сандр Іва на віч Ла кот ка, 

бе ла рус кі ар хі тэк тар, док тар гіс та рыч ных на вук, док тар 

ар хі тэк ту ры, пра фе сар, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі. Пра ца ваў 

у Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі на род най ар хі тэк ту ры і по-

бы ту, з 1995-га — у Ін сты ту це мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі 

і фальк ло ру імя К. Кра пі вы НАН Бе ла ру сі (з 2004 г. — ды-

рэк тар). Аў тар больш як 200 на ву ко вых прац у га лі не тэ о рыі 

і гіс то рыі ар хі тэк ту ры, ахо вы і рэ стаў ра цыі ар хі тэк тур най 

спад чы ны. Ства рыў на ву ко вую кан цэп цыю гіс та рыч на га 

фе но ме на бе ла рус кай ар хі тэк ту ры як вы ні ку сін тэ зу бу даў-

ні ча га мас тац тва Ус хо ду і За ха ду Еў ро пы. Вы явіў вя лі кую 

коль касць пом ні каў на род на га дой лід ства, што па слу жы ла 

ас но вай для ства рэн ня з яго удзе лам му зея на род най ар хі-

тэк ту ры пад ад кры тым не бам. Аў тар пра ек таў рэ стаў ра цыі 

шэ ра гу аб' ек таў гіс то ры ка-ар хі тэк тур най спад чы ны.

1759 год — на ра дзіў ся Ро берт 

Бёрнс, зна ка мі ты шат ланд-

скі па эт, фальк ла рыст, аў тар шмат лі кіх 

вер шаў і па эм, на пі са ных на так зва най 

раў нін най шат ланд скай і анг лій скай мо-

вах. Дзень на ра джэн ня Ро бер та Бёрн са, 

25 сту дзе ня, — на цы я наль нае свя та ў Шат лан дыі, якое 

ад зна ча ец ца ўра чыс тым абе дам з тра ды цый ным па рад-

кам па да ван ня апе тых паэ там страў (асноў нае — сыт ны 

пу дынг ха гіс). Па мёр у 1796 го дзе, у дзень, ка лі з'я ві ла ся 

на свет яго пя тае дзі ця.

1874 год — на ра дзіў ся Уіль ям Со мер сет Мо эм 

(1874—1965), анг лій скі пісь мен нік, дра ма-

тург. Аў тар ра ма наў «Ме сяц і грош», «Тэ атр» і інш.

1924 год — у го ра дзе Ша ма ні (Фран цыя) ад кры-

лі ся пер шыя ў гіс то рыі зі мо выя Алім пій скія 

гуль ні. Удзель ні ча лі прад стаў ні кі 16 кра ін (293 спарт сме-

ны, у тым лі ку 13 жан чын), якія зма га лі ся ў дзевяці ві дах 

спор ту і ра зы гра лі 16 кам плек таў 

уз на га род. Са мым ты ту ла ва ным 

спарт сме нам гэ тых гуль няў стаў 

фін скі кань ка бе жац Клас Тун берг, 

які за ва я ваў ча ты ры ме да лі, у тым 
лі ку тры за ла тыя. У не афі цый ным 
ка манд ным за лі ку верх атры ма ла 
ка ман да Нар ве гіі, якая за ва я ва ла 
ўво гу ле 17 ме да лёў, з якіх 5 за ла-
тых, 7 ся рэб ра ных і 6 брон за вых. 
Пер шая зі мо вая Алім пі я да пра цяг-

ва ла ся да 4 лю та га.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пятра, Савы, 
Таццяны.

К. Генрыха, Ірэны, 
Мілаша, Паўла, Таццяны, 
Эльвіры, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.08 17.36 8.28

Вi цебск — 9.03 17.20 8.17

Ма гi лёў — 8.58 17.26 8.28

Го мель — 8.48 17.29 8.41

Гродна — 9.22 17.53 8.31

Брэст — 9.17 17.59 8.42

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 21 студзеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Пель ме ні — гэ та не 

толь кі смач ная, ка рыс ная 

і зда ро вая ежа, але і адзін 

з ат ры бу таў муж чын скай 

не за леж нас ці ад жа но ча га 

яр ма!

Адэ скі двор.

— Ся мён Мар ка віч, я чую, 

ва ша Ро за грае на флей це, 

хоць ра ней заў сё ды гра ла 

на ра я лі?

— Та кі так, ледзь пе ра-

ка наў!

— А роз ні ца?

— Гра ю чы на ра я лі, яна ж 

та кі ме ла маг чы масць яшчэ 

і пад пя ваць са бе!

Пас ля та го як ву чань вы-

ка рыс таў на ўро ку ла ян ку, 

на стаў нік пра цы вы гнаў яго 

са сло ва мі: «Ідзі, я на ву чыў 

ця бе ўся му, што ве даю».

ЗЯЦЬ! 
СТАЯЦЬ! 
УЗЯЦЬ!


