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1 лютага 2019 года.

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 Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Апошняя квадра 

28 студзеня.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

16 2 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

2 ЛЮ ТА ГА

1494 год — на ра дзі ла ся (Іта лія) 

Бо на Сфор ца, ка ра ле-

ва поль ская і вя лі кая кня гі ня лі тоў ская, 

дру гая жон ка ка ра ля Поль шчы і вя лі ка га 

кня зя ВКЛ Жы гі-

мон та І Ста ро га. 

Ады гра ла знач ную ро лю ва ўма-

ца ван ні па лі тыч най ула ды Жы-

гі мон та, па вя лі чы ла зя мель ную 

ўлас насць ды нас тыі Яге ло наў, 

аба ра ня ла дзяр жаў ныя зем лі ад 

не за кон на га пры сва ен ня іх фе а да-

ла мі, асаб лі ва маг на та мі. Са дзей-

ні ча ла асва ен ню ся ля на мі ля соў і 

пус так з мэ тай пе ра тва рэн ня іх у 

сель гас угод дзі, уз нік нен ню не ка то рых на се ле ных пунк таў 

Бе ла ру сі. У 1556 го дзе вы еха ла на ра дзі му, у Іта лію, вы вез-

ла з са бой шмат каш тоў нас цяў. Па мер ла ў 1557 го дзе.

1919 год — у Мін ску ад быў ся пер шы Усе бе ла рус-

кі з'езд Са ве таў, склі ка ны Ча со вым ра бо-

ча-ся лян скім са вец кім ура дам Бе ла ру сі. У ра бо це з'ез да 

ўдзель ні чаў стар шы ня УЦВК Я. М. Свярд лоў, які за чы таў 

па ста но ву Прэ зі ды у ма УЦВК «Аб пры знан ні не за леж нас ці 

Бе ла рус кай Са цы я ліс тыч най Са вец кай Рэс пуб лі кі». З'езд 

пры няў «Дэк ла ра цыю аб уста наў лен ні фе дэ ра тыў най су вя зі 

па між БССР і РСФСР», вы зна чыў тэ ры то рыю БССР у скла-

дзе Мін скай і Гро дзен скай гу бер няў, пры няў 1-ю Кан сты ту-

цыю БССР, за цвер дзіў герб і сцяг, вы браў ЦВК БССР.

1929 год — на ра дзіў ся (г. Сян но) Ула дзі мір Кі ры-

ла віч Го ма наў, бе ла рус кі жы ва пі сец, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Вы кла даў у Бе ла рус кім 

тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Пра ца ваў у гіс та рыч ным 

і бы та вым жан рах, пі саў пей за жы, парт рэ ты, на цюр мор ты. 

Ся род іх: «Апош ні бой За сло на ва», «На сце нах ста ро га 

Слуц ка», трып ціх «А хто там ідзе?», «Свет Ска ры ны» і 

ін шыя. Па мёр у 1998 го дзе.

1709 год — экі па жам анг лій ска-

га ка раб ля ў Ці хім акі я не 

быў зной дзе ны шат ланд скі ма рак Аляк-

сандр Сел кірк, які пра вёў амаль пяць 

га доў на бяз люд ным вост ра ве. Гэ тую 

гіс то рыю пра чы таў у га зе це пісь мен нік 

Да ні эль Дэ фо і ў 1719 го дзе на пі саў свой 

зна ка мі ты ра ман «Ра бін зон Кру за».

1899 год — на ра дзіў ся Ан ту ан Мар тэль, фран-

цуз скі сла віст, да след чык ста ра бе ла рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры. Аў тар ма на гра фіі «Поль ская мо ва 

на Укра і не і Бе ла ру сі, 1569—1667», у якой пра ана лі за-

ваў мо ву тво раў Ф. Ска ры ны, С. Буд на га, В. Ця пін ска га, 

Ф. Еў ла шоў ска га, Ф. Кмі ты-Чар на быль ска га і ін шых аў-

та раў. Па ка заў гра мад ска-куль тур нае зна чэн не ста ра бе-

ла рус кай лі та ра тур най мо вы ў ВКЛ. Ад зна чыў ад моў ныя 

вы ні кі па ла ні за цыі для на цы я наль на га і куль тур на гай лё су 

бе ла ру саў і ўкра ін цаў. Па мёр у 1931 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Паў ла віч Чка лаў 

(1904—1938), са вец кі лёт чык-вы пра ба валь-

нік, Ге рой Са вец ка га Са ю за. Здзейс ніў два па лё ты, якія 

ўвай шлі ў гіс то рыю су свет най авія цыі (у 1936 го дзе ра зам з 

Бай ду ко вым і Бе ля ко вым — бес па са дач ны пе ра лёт Маск-

ва — Пет ра паў лаўск-Кам чац кі — вост раў Уд; у 1937 го дзе 

з тым жа экі па жам пе ра лёт Маск ва — Ван ку вер праз Паў-

ноч ны по люс). Вы пра ба ваў больш за 70 ты паў са ма лё таў. 

Імем лёт чы ка на зва ны дзве га ры ў Ан тарк ты дзе, мыс на 

Зям лі Фран ца Іо сі фа, мі не рал, ма лая пла не та, ву лі цы, 

шко лы, аэ ра дро мы.

Ро за ад чы няе дзве ры 

ква тэ ры, на па ро зе ста іць 

Бо ра і пра цяг вае ёй бу кет 

кве так. Ро за:

— Вой! За што мне та-

кая ра дасць пер шы раз за 

двац цаць га доў?!

— Ро зач ка, ты сён ня імі 

па лю буй ся, а заўт ра мы 

па до рым бу кет на вя сел-

ле Алач цы.

Спо саб па це шыц ца:

1. Зна хо дзіш ча ла ве ка, 

які вы гуль вае са ба ку.

2. Па ды хо дзіш і пы та еш-

ся, ці мож на па гла дзіць.

3. Гла дзіш ча ла ве ка па 

га ла ве.

4. Сы хо дзіш.

У кож ным до ме па він ны 

быць утуль насць, ра дасць 

і што пар.

2 лю та га, су бо та. Ка лі ў 

вас праб ле мы са зда роў ем, 

то стрыж ка мо жа да па маг чы 

вы ле чыц ца, а так са ма пры-

цяг не гро шы.

3 лю та га, ня дзе ля. Вель-

мі не спры яль ны дзень для 

стрыж кі і афар боў ван ня 

ва ла соў. Мо гуць уз нік нуць 

праб ле мы са зда роў ем і на 

ра бо це.

4 лю та га, па ня дзе лак. 

Дзень па ды хо дзіць для 

стрыж кі толь кі ў тым вы пад-

ку, ка лі вы пра цяг лы час на-

сі лі доў гія ва ла сы, а ця пер 

хо ча це зра біць ка рот кую 

стрыж ку.

5 лю та га, аў то рак. Дзень не спры-

яль ны для стрыж кі, за тое ён вы дат на 

па ды хо дзіць для афар боў ван ня.

6 лю та га, се ра да. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі — яна дрэн на ада-

б'ец ца на струк ту ры ва ла соў. Афар-

боў ван ня, са лон ных і хат ніх пра цэ дур 

так са ма вар та па збя гаць.

7 лю та га, чац вер. Стрыж ка, зроб-

ле ная сён ня, мо жа пры вес ці да з'яў-

лен ня пер ха ці. Мыц цё га ла вы мо жа 

даць та кі ж вы нік.

8 лю та га, пят ні ца. На дум ку аст ро-

ла гаў, у гэ ты дзень бія хі міч ныя пра цэ-

сы ў ар га ніз ме за па во ле ныя, і пас ля 

стрыж кі, зроб ле най у та кі час, ва ла сы 

бу дуць дрэн на рас ці.

9 лю та га, су бо та. Сён ня лепш не 

пад но сіць да сва іх ва ла соў на жні цы, 

інакш ва ша за ду ма не бу дзе мець пос-

пе ху. Вяр тан не да на ту раль на га ко ле-

ру да па мо жа ўма ца ваць па ра зу мен не 

з людзь мі.

10 лю та га, ня дзе ля. Стрыг чы ся не-

па жа да на. У пла не пры га жос ці стрыж-

ка вас хут ка рас ча руе, а з эза тэ рыч на-

га пунк ту гле джан ня яна яшчэ і мо жа 

ўклю чыць лан цу жок ня ўдач.

11 лю та га, па ня дзе лак. Дзень 

вель мі спры яль ны для зме ны даў жы ні 

ва ла соў. Стрыж ка ў гэ ты дзень пры-

цяг не зда роўе, даў га лец це, па спры яе 

да сяг нен ню доб рай фі зіч най фор мы.

12 лю та га, аў то рак. Не бяс печ ны 

пе ры яд для стрыж кі ва ла соў, ва ла сы 

мо гуць вы па даць і стаць лом кі мі.

13 лю та га, се ра да. Ка лі ў вас лом-

кія і вель мі тон кія ва ла сы, пад стры жы-

це іх сён ня, каб зра біць больш жорст кі-

мі і гус ты мі. Але будзь це асця рож ныя: 

стрыж ка мо жа паў плы ваць на ва шы 

ад но сі ны з про ці лег лым по лам. І ўплыў 

гэ ты, цал кам маг чы ма, бу дзе не са мы 

леп шы. Рост ва ла соў за ма ру дзіц ца, 

але ка ра ні ўма цу юц ца.

14 лю та га, чац вер. Стрыж ка на-

дасць больш энер гіі, жыц цё вых сіл. 

Уплыў на ва ла сы ста ноў чы: па вя лі-

чыц ца аб' ём, змен шыц ца вы па дзен не 

ва ла соў.

15 лю та га, пят ні ца. Дзень для 

стрыж кі не спры яль ны, а для афар боў-

ван ня ён па ды хо дзіць вы дат на.

16 лю та га, су бо та. Сён ня не вар та 

стрыг чы ся, бо стрыж ка пры вя дзе да 

дэ прэ сіі і дрэн на паў плы вае на стан 

ва ла соў.

17 лю та га, ня дзе ля. Спры яль ны 

дзень. Стрыж ка за бяс пе чыць доб ры 

рост ва ла соў і па вя лі чыць пры ток ма-

тэ ры яль ных да бро таў.

18 лю та га, па ня дзе лак. Стрыж ка 

атры ма ец ца ўда лай, ва ла сы ста нуць 

гус цей шы мі, ка ра ні ўма цу-

юц ца. Але рост ва ла соў за-

па во ліц ца.

19 лю та га, аў то рак. Ад 

па хо ду ў цы руль ню лепш ад-

мо віц ца. Ве ра год ныя праб ле-

мы са зда роў ем, а так са ма 

сталае па чуц цё стом ле нас-

ці.

20 лю та га, се ра да. Доб ры 

дзень — ва ла сы бу дуць доб-

ра рас ці, ума цу юц ца, па леп-

шаць сваю струк ту ру, бу дуць 

менш сек чы ся.

21 лю та га, чац вер. 

Спрыя ль ны дзень для стрыж-

кі і асвят лен ня ва ла соў.

22 лю та га, пят ні ца. У вы ні ку 

стрыж кі з'я вяц ца пе ра шко ды ў спра-

вах, уз нік нуць хва ро бы. Па ўсход ніх 

па вер' ях, стрыж ка ў гэ ты дзень пры-

цяг не да вас злых ду хаў.

23 лю та га, су бо та. Стрыг чы ся 

вель мі не па жа да на. Ва ла сы ад гэ та-

га не па цер пяць, але мо жа аслаб нуць 

іму ні тэт.

24 лю та га, ня дзе ля. Ад па хо ду да 

цы руль ні ка лепш ад мо віц ца.

25 лю та га, па ня дзе лак. Не са мы 

ўда лы дзень для стрыж кі: ва ла сы бу-

дуць ад рас таць да во лі па воль на, а 

пры чос ка мо жа вас зу сім не за да во-

ліць.

26 лю та га, аў то рак. Не ве ра год на, 

але факт: ме ся цо вы ка лян дар стрыж кі 

ва ла соў сцвяр джае, што стрыж ка ў 

гэ ты дзень спры яе аб васт рэн ню пры-

род най ін ту і цыі.

27 лю та га, се ра да. Вы дат ная маг-

чы масць зра біць стрыж ку і змя ніць 

сваё жыц цё да леп ша га. Та кое раз-

мя шчэн не ня бес ных свя ці лаў даб ра-

твор на паў плы вае на стан ва ла соў. 

У вы ні ку стрыж кі ва ла соў ці ства рэн ня 

пры чос кі вы пры цяг не це да ся бе ра-

дасць і шчас це.

28 лю та га, чац вер. Вы дат ны дзень, 

уклад ка бу дзе пры го жай, стрыж ка — 

уда лай.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЛЮ ТЫ
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