
АВЕН. Ваш ап ты мізм 

не па раў наль ны, а ўмен не 

не пад да вац ца рос па чы 

бу дзе вы клі каць сім па тыю 

ў на ва коль ных лю дзей. У па чат ку тыд-

ня ў вас бу дзе вы дат ная маг чы масць 

бліс нуць на пуб лі цы. Ка ляд ны ве чар 

абя цае прай сці ве се ла і ня зму ша на. 

Вы мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу і 

пад трым ку сяб роў. У кан цы тыд ня зор кі 

ра яць ад пра віц ца ў па да рож жа.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень спры-

яе зно сі нам і твор час ці. 

У аў то рак па спра буй це не 

даць спа ку сам ава ло даць 

ва мі, свое ча со ва ады ходзь це ў бок або 

пе ра клю чай це ўва гу на неш та ін шае. 

У дру гой па ло ве тыд ня з'я віц ца маг-

чы масць да біц ца знач ных пос пе хаў у 

мно гіх спра вах. Але будзь це вель мі 

асця рож ныя і не пры май це па спеш ных 

ра шэн няў. Дып ла ма тыч насць і доб ра-

зыч лі васць — вось якас ці, якія да зво-

ляць пе ра адо лець лю быя пе ра шко ды.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні лепш у пэў ным сэн-

се ад сту піць на зад, неш та 

ад клас ці, ад ча гось ці ад-

мо віц ца зу сім. Будзь це ра-

зум ныя, у гэ ты пе ры яд за клад ва ец ца 

ваш бу ду чы пос пех і па ляп шэн не ва шых 

жыц цё вых умоў. І важ на гэ ты пос пех не 

спу дзіць. У лю боў най сфе ры ўсё вы дат-

на. Ка лі вы даў но ма ры лі пра дзя цей, 

ця пер мож на ча каць пры быт ку ў сям'і.

РАК. Па чы на ец ца спры-

яль ная па ла са, бу дзе шанц 

атры маць тое, што вам трэ-

ба. З'я вяц ца но выя пла ны, перс пек ты-

вы, ідэі, на ту раль на, па леп шыц ца і на-

строй. Вас ча ка юць пры ем ныя па дзеі ў 

аса біс тым жыц ці і ўва га су праць лег ла-

га по лу. У пят ні цу маг чы мая пад вы ша-

ная ад чу валь насць і ра ні масць, так што 

лепш па збя гаць не вель мі пры ем ных 

кан так таў. Пра вод зьце час з сяб ра мі.

ЛЕЎ. Па ча так тыд ня 

спры яль ны для свя точ ных 

за стол ляў і зно сін з сяб ра-

мі. Але па жа да на не ўпар-

ціц ца, ад стой ва ю чы свой 

аў та ры тэт і кам пе тэнт насць, лепш пры-

слу хац ца да муд рых па рад, бо вы ад 

гэ та га толь кі вый гра е це. У кан цы тыд-

ня мо жа з'я віц ца маг чы масць бліс нуць 

у гас цях сва ёй эру ды цы яй. Вы хад ныя 

па жа да на пры свя ціць ад па чын ку. Сха-

дзі це ўсёй сям' ёй на ка ток.

ДЗЕ ВА. Шмат спа дзеў-

ны твор чы ты дзень. Па чы-

на ю чы з се ра ды пра яві це 

іні цы я ты ву і ак тыў насць, 

ва шы ідэі бу дуць пры ня ты і пад тры ма-

ны. У гэ ты дзень мо жа па сту піць важ-

ная ін фар ма цыя, па спра буй це яе не 

пра пус ціць. Па езд кі лепш пла на ваць 

на пят ні цу. У ня дзе лю маг чы ма не фар-

маль ная су стрэ ча, ад яе бу дуць за ле-

жаць мно гія най блі жэй шыя па дзеі ў 

дзе ла вой сфе ры, сі ту а цыя ў гэ ты дзень 

спры яль ная, і пос пех прак тыч на га ран-

та ва ны.

ША ЛІ. Не пад да вай це ся 

на пра ва ка цыі і не да зва-

ляй це са пса ваць са бе на-

строй. Лепш за ку сіць гу бу 

і да ра ваць крыў дзі це лю, 

чым увяз вац ца ў ба раць бу, бес сэн соў-

ную і бяз лі тас ную. Не рас пы ляй це ся, 

тры май це ў по лі зро ку га лоў ную мэ ту. 

У се ра ду за хоў вай це асця рож насць і 

будзь це ўваж лі выя пры вы ка нан ні лю-

бой спра вы. Чац вер мо жа ака зац ца 

свет лым і ра дас ным днём, сва ім цу доў-

ным на стро ем вы бу дзе це за ра джаць 

на ва коль ных. Най леп шы ад па чы нак 

для вас — ак тыў ны. Па ка тай це ся на 

кань ках, лы жах ці хоць бы сан ках.

СКАР ПІ ЁН. Вы ад чу е це, 

што ў вас і ва шых бліз кіх 

усё на ладж ва ец ца і скла да-

ец ца ме на ві та так, як ха це-

ла ся б. Фар ту на ві да воч на 

вы ра шы ла ўсміх нуц ца вам, ашчас лі-

віць сва ёй апе кай. У се ра ду не пра пус-

ці це важ ную ін фар ма цыю, на жаль, яна 

бу дзе па сту паць мност вам не вя лі кіх 

пор цый у вель мі сум бур ным вы гля дзе, 

па ста райце ся ні чо га не пе ра блы таць. 

Су бо та пры ня се ўда чу ванд роў ні кам — 

ста рай це ся за пла на ваць па езд кі на гэ-

ты дзень.

СТРА ЛЕЦ. Па дзеі да па-

мо гуць рас крыць та лен ты. 

Вы не звы чай на ка му ні ка-

бель ныя, но выя пры ем ныя зна ём ствы 

ад кры юць перс пек ты вы, пра якія вы на-

ват не ма ры лі. Вас ча кае пос пех і пры-

бы так. Ка лі не аб ход на но вая ін фар ма-

цыя, якая дасць маг чы масць па вы сіць 

уз ро вень пра фе сі я на ліз му, не ля нуй це-

ся знай сці яе. Па спра буй це быць больш 

цярп лі вы мі да на ва коль ных, пра бач це 

ім іх ма лень кія сла бас ці.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні вы па-ра ней ша му 

бу дзе це га няц ца за пос пе-

хам і лёс дасць вам маг-

чы масць зла віць яго за хвост. Пад-

вы сіц ца ваш аў та ры тэт ся род ка лег. 

Ста рай це ся па шы рыць сваё ко ла зно-

сін, і пе рад ва мі ад кры юц ца но выя маг-

чы мас ці. Ад нак важ на кант ра ля ваць 

свае дзе ян ні, будзь це асця рож ныя, не 

пры май це па спеш ных ра шэн няў, не да-

зва ляй це эмо цы ям атры маць над ва мі 

верх. У су бо ту не па жа да на за ста вац ца 

ў адзі но це, сме ла пры май це за пра шэн-

ні сяб роў.

ВА ДА ЛІЎ. У аў то рак 

ад вас мо жа спат рэ біц ца 

ўмен не кан цэнт ра вац ца на 

па стаў ле ных за да чах. Бу-

дзе шмат мі тус ні і бе га ні ны. У су бо ту 

па ра дуй це ся бе но вы мі ўра жан ня мі, 

мож на ча каць ві зі ту пры ем ных гас цей. 

Ці вы сам вый дзі це ў свет і за вя дзі це 

ці ка выя зна ём ствы. У ня дзе лю аба ра-

ні це ся бе ад не па трэб ных кан так таў і 

пус тых раз моў.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд-

ні вам мо гуць спат рэ біц ца 

та кія якас ці, як спа кой, ра-

зум насць і вы трым ка. Не-

па жа да ная лег ка дум насць у зно сі нах. 

Вас мо гуць пад ма нуць лю дзі, якіх вы 

не вель мі доб ра ве да е це. Па спра буй це 

ні чо га не абя цаць род ным і сяб рам, бо 

вы ка нан не абя ца на га бу дзе звя за на 

з не ка то рым на пру жан нем і цяж кас-

ця мі. Дзей ні чай це са мі. Шу каць чу жой 

па ра ды вар та толь кі ў вы ключ ных сі-

ту а цы ях.
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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.

4 СТУ ДЗЕ НЯ

859 год — з'я ві лі ся пер шыя ле-

та піс ныя звест кі пра пле-

мян ны са юз кры ві чоў, гру пу ўсход ніх 

сла вян, якія зай ма лі тэ ры то рыю верх-

ня га ця чэн ня Дняп ра, За ход няй Дзві-

ны, Вол гі, паўд нё вай част кі ба сей на 

Чуд ско га во зе ра. На дум ку не ка то рых ву чо ных, наз ва 

«кры ві чы» азна чае «бліз кія па па хо джан ні» («па кры-

ві»), ін шыя да след чы кі спа сы ла юц ца на імёны ро да па-

чы наль ні ка Кры ва або язы час ка га пер ша свя шчэн ні ка 

Кры ву-Кры вей ту.

1264 год — па ча ло ся кня жан не ў Вя лі кім 

Княст ве Лі тоў скім Вой шал ка (сын Мін-

доў га), які аб' яд наў Но ва га род скую, Пін скую, По лац кую 

і Ві цеб скую зем лі (у 1267 па кі нуў кня жац кі па сад і сы шоў 

у за сна ва ны ім Лаў ры шаў скі ма нас тыр).

1729 год — на ра дзіў ся (вёс ка Яся нец, сён ня 

ў Ба ра на віц кім ра ё не) Іа а хім Храп то віч, 

гра мад ска-па лі тыч ны і дзяр жаў ны дзе яч ВКЛ, фі ло саф, 

пуб лі цыст, па эт і пе ра клад чык. З 1765 го да — мар ша лак 

га лоў на га тры бу на ла ВКЛ, з 1773-га — пад канц лер лі тоў-

скі, адзін з ар га ні за та раў і чле наў Аду ка цый най ка мі сіі. 

Кі раў нік ка ра леў скай гру поў кі маг на таў і шлях ты ў Вя лі кім 

Княст ве Лі тоў скім з 1780 го да, мі ністр за меж ных спраў — 

з 1791-га, канц лер ВКЛ — з 1793 го да. У сва іх ма ёнт ках у 

Шчор сах і Віш не ве за мя ніў пан шчы ну чын шам, па бу да ваў 

у Шчор сах па лац, шко лу, уні яц кую царк ву, ар га ні за ваў 

біб лі я тэ ку з ба га тым ар хі вам ста ра жыт ных да ку мен таў. 

Па мёр у 1812 го дзе.

1869 год — на ра дзіў ся (вёс ка До бас на, ця-

пер у Кі раў скім ра ё не) Яд ві гін Ш. (сапр. 

Ан тон Іва на віч Ля віц кі), бе ла рус кі пісь мен нік, пуб лі цыст, 

фель е та ніст, адзін з па чы наль ні каў но-

вай бе ла рус кай про зы. Аў тар збор ні-

каў апа вя дан няў «Бя роз ка», «Ва сіль кі», 

паэ мы «Дзед За ва ла», кні гі «Ус па мі-

ны», ня скон ча на га ра ма на «Зо ла та». 

Па мёр у 1922 го дзе.

1908 год — пры ня та ў экс плу а та цыю пер шая 

між га род няя тэ ле фон ная лі нія Мінск — 

Ба ры саў.

1959 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ба дзе ні, Мя-

дзель скі ра ён) Мі ко ла Ша бо віч, бе ла-

рус кі па эт, пе ра клад чык, фі ло лаг і пе да гог. Член Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 

Аў тар не каль кіх паэ тыч ных збор ні каў. Паэ зія Мі ко лы Ша-

бо ві ча — лі рыч на-фі ла соф ская. Яна аку му люе як тра ге-

дый насць на ша га ча су, так і ім гнен ні шчас ця, ра дасць 

жыць і тва рыць на род най зям лі. Га лоў ная ў яго твор час ці 

тэма — тэ ма ка хан ня, свет ла га па чуц ця да Жан чы ны. 

Акра мя та го, па эт на пі саў шмат пра чу лых вер ша ва ных 

тво раў пра род ны Мя дзель скі край, яск ра выя лі та ра тур-

ныя па ро дыі, эпі гра мы і пры свя чэн ні сва ім ка ле гам па 

пя ры, гу ма рыс тыч ныя вер шы. На вер шы Мі ко лы Ша бо-

ві ча на пі са на больш як 180 пе сень.

1643 год — на ра дзіў ся (1643—

1727) Іса ак Нью тан, 

анг лій скі фі зік і ма тэ ма тык, які ства рыў 

тэ а рэ тыч ныя асно вы кла січ най ме ха ні кі 

і аст ра но міі, ад крыў за кон су свет на га пры-

цяг нен ня. Па мёр у 1727 го дзе.

1930 год — бы ла апуб лі ка ва ная кні га К. Э. 

Цы ял коў ска га «Рэ ак тыў ны аэ ра план», у 

якой ву чо ны аб грун та ваў пры мя нен не ра кет ных ру ха ві коў 

у авія цыі: «За эрай аэ ра пла наў він та вых па він на прый сці 

эра аэ ра пла наў рэ ак тыў ных».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Настассі, 
Фёдара

К. Ангелікі, Анелі, 
Рыгора, Яўгена.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.28 17.02 7.34

Вi цебск — 9.24 16.44 7.20

Ма гi лёў — 9.18 16.51 7.33

Го мель — 9.06 16.56 7.50

Гродна — 9.41 17.18 7.37

Брэст — 9.34 17.27 7.53

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

29 снежня.

Месяц у сузор’і

Казярога.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Муж на Но вы год па да-

рыў аба не мент у ма саж ны 

са лон. Па це ха ў тым, што 

ма саж ны са лон яго і ма са-

жыст там так са ма ён.

Пер ша га сту дзе ня.

— Доб рай ра ні цы!

— На ся бе па гля дзі!

Пад ёл кай ра ні цай 

1 сту дзе ня ля жыць усё 

са мае доб рае — па да рун-

кі, сябры.

Трэ ця га сту дзе ня ча ла-

век на 80 % скла да ец ца з 

ма я нэ зу.

У кра ме.

— А ў вас ёсць ней кія 

на ва год нія зніж кі?

— Так, вось гэ тыя та ва-

ры не па да ра жэ лі.


