
АВЕН. Каб год на су-

стрэць Но вы год, да вя-

дзец ца шмат пра ца ваць, 

за тое з'я віц ца маг чы масць 

пра явіць усе най леп шыя якас ці: ро зум, 

упар тасць, ус ед лі васць і вы дат ныя ар-

га ні за тар скія здоль нас ці. Блі жэй да 

вы хад ных да вя дзец ца су стра кац ца з 

кап рыз ны мі парт нё ра мі або сяб ра мі. 

Зор кі ра яць па збя гаць мі тус ні, агрэ сіў-

нас ці і са ма ўпэў не нас ці, як ва ўлас ных 

дзе ян нях, так і з бо ку на ва коль ных.

ЦЯ ЛЕЦ. Ста ры год быў 

доб ры, але ён эма цы я-

наль на вы ма таў вас, та му 

Но вы год лепш су стрэць у 

кам форт най, ка мер най аб ста ноў цы з 

пры ем ны мі для вас людзь мі. Ра бо та 

па спра буе за няць до сыць шмат ча-

су, але па знач нас ці яна лі дзі ра ваць 

не бу дзе. Энер гіч нас цю і ак тыў нас цю 

змо жа це ўма ца ваць свае па зі цыі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні вы здоль ныя вы-

ра шыць тыя за да чы, якія 

для ін шых зда юц ца звыш-

скла да ны мі. Па спра буй це 

рас пла на ваць ты дзень з улі кам аса-

біс та га жыц ця. Тым больш што ў вас 

па чы на ец ца па ла са шан ца ван ня. Па-

доб на на тое, што ў раз га ры га ра чы 

ра ман. І ваш парт нёр бу дзе ра да ваць 

і на тхняць. Ча кай це ад яго пры ем на га 

па да рун ка да свя та. Улас ці выя вам 

упар тасць, крэ а тыў насць і пра ца ві-

тасць пры ня суць вель мі ад чу валь ныя 

вы ні кі.

РАК. Су стра кай це свя-

ты са спа кой най ду шой. 

У вы хад ныя ад па чы вай-

це, за баў ляй це ся, бо гэ та 

ў вас вы дат на атры ма ец ца. У дру-

гой па ло ве тыд ня мо жа це су тык нуц-

ца з роз на га ро ду бю ра кра тыч ны мі 

праб ле ма мі, ад нак здо ле е це іх хут ка 

вы ра шыць. У су бо ту лепш пра маў-

чаць, гэ та па зба віць вас ад сва рак 

і спрэ чак.

ЛЕЎ. У па ня дзе лак не 

вар та за над та аза ртна куп-

ляць па да рун кі са бе і бліз-

кім, мож на на быць шмат 

не па трэб на га. У ся рэ дзі не тыд ня ёсць 

ве ра год насць, што ва шы пла ны ўвой-

дуць у су пя рэч насць з пла на мі на чаль-

ства. Ка лі ў вас ня ма сіл абу рац ца, то 

лепш па мя няць на чаль ні ка і ра бо ту 

ра зам. Ус пом ні це пры маў ку «Ці каў-

насць за гу бі ла кош ку» і па спра буй це 

не ўмеш вац ца ў чу жыя спра вы.

ДЗЕ ВА. Ад па чы вай це, 

па куль ёсць маг чы масць. 

Та кой маг чы мас ці ня ма? 

Та ды май це на ўва зе, што ў 

тых, ка му да вя дзец ца пра ца ваць, бу дзе 

куль гаць дыс цып лі на. Вам вель мі цяж ка 

бу дзе за ся ро дзіц ца на бя гу чых спра вах, 

а ўжо пра но выя пра ек ты і ка заць ня ма 

ча го. Не вар та за раз за цык лі вац ца і на 

ся мей ных праб ле мах, спро ба вы свят-

лен ня ад но сін не толь кі не пра яс ніць 

сі ту а цыю, але і га ран туе скан дал. На-

вош та ён вам у раз гар свят?

ША ЛІ. На ды хо дзя чы 

ты дзень бу дзе на поў не ны 

свя точ най мі тус нёй. Вы 

мо жа це за над та за ха піц ца 

па бу до вай стра тэ гіч ных пла наў, лепш 

за няц ца ра шэн нем на дзён ных праб-

лем. Се ра да і чац вер — не леп шы час, 

каб спра ба ваць па ско рыць ра бо чыя 

пра цэ сы. Не да зва ляй це бес пад стаў-

 ным дум кам і су мне вам тур ба ваць вас, 

перш чым ве рыць чут кам, па спра буй-

це вы свет ліць іх кры ні цу.

СКАР ПІ ЁН. У вас усё 

доб ра. Прос та атрым лі вай-

це аса ло ду ад мо ман таў. 

Пры жа дан ні мож на бу дзе 

рэа лі за ваць свае за ду мы. На ра бо це 

бу дзе склад вац ца твор чая і ра дас ная 

ат мас фе ра. Усё бу дзе атрым лі вац ца з 

мі ні маль ны мі вы дат ка мі сіл і срод каў. 

Дзя ку ю чы доб ра му на строю, вы мно-

гім змо жа це да па маг чы. Свят ка ван не 

прой дзе на ўра.

СТРА ЛЕЦ. Са мі вы ра-

шай це, як вам су стра каць 

Но вы год. Не вар та сле па 

да вя раць мер ка ван ням ін шых лю-

дзей, на ват ка лі яны з'яў ля юц ца для 

вас аў та ры тэ там. На гэ тым тыд ні мо-

жа ад быц ца пе ра ход да но ва га, больш 

спры яль на га для вас жыц цё ва га цык-

ла. Аб вост рыц ца ін ту і цыя, вам на ват 

мо жа пры сніц ца пра ро чы сон. Ад нак 

вы з ку ды боль шым пос пе хам бу дзе це 

вы ра шаць чу жыя праб ле мы, чым свае 

ўлас ныя — вось імі і зай мі це ся.

КА ЗЯ РОГ. Па мя та е це, 

што на ды хо дзіць ча роў ная 

па ра зі мо вых свят. Мо жа 

ўзрас ці ці ка васць да ўся го, 

што вас ата чае. Вя лі кая ве ра год насць 

та го, што вы змо жа це дак лад на аца ніць 

сваё мес ца ў жыц ці і на ват зра зу мець, 

што ў ім важ на, а што не. Маг чы ма ўва-

саб лен не ў рэ аль насць най больш дзёрз-

кіх і сла ва лю бі вых жа дан няў. Ка лі не 

бу дзе це ле на вац ца, ёсць маг чы масць 

уз ля цець уверх па кар' ер най лес ві цы.

ВА ДА ЛІЎ. У па чат ку 

тыд ня вам прос та не аб ход-

на менш пра ца ваць і больш 

ча су ад да ваць пад рых тоў-

цы да свя та. Сі ту а цыя, якая скла дзец ца 

на гэ тым тыд ні, мо жа спра ва ка ваць вас 

на спрэч ку з ка ле га мі. Ка лі гэ та га не па-

збег нуць, па спра буй це па-фі ла соф ску 

па ста віц ца да яе і пе ра тва рыць у зай-

маль ную гу тар ку, гэ та вам па сі лах.

РЫ БЫ. Ад чу ван не ўлас-

най знач нас ці па ўста не не на 

пус тым мес цы. Так што зор-

кі рэ ка мен ду юць з тол кам вы ка рыс таць 

гэ ты плён ны пе ры яд. Пос пех у спра вах 

мо жа шмат у чым за ле жаць ад ва-

шых ар га ні за тар скіх здоль нас цяў, хоць 

на ўрад ці ўсё абы дзец ца без кан ку рэнт-

най ба раць бы. Звык лы імідж бу дзе мець  

па трэ бу ў не ка то рай ка рэк цыі. Пе ра шко-

ды і праб ле мы, якія мо гуць за кра нуць 

вас у ся рэ дзі не тыд ня, не па він ны за сму-

чаць. Да вы хад ных усё на ла дзіц ца.
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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 Ганны ЗАНКАВІЧ.

28 СНЕЖ НЯ

1888 год — на ра дзіў ся 

(г. Мінск) Ула дзі слаў Ся-

мё на віч Са кал дзін скі, бе ла рус кі спарт-

смен і трэ нер (цяж кая ат ле ты ка, ба раць-

ба). Адзін з за сна валь ні каў у 1913 го дзе 

пер ша га ў Бе ла ру сі ад дзя лен ня Усе ра-

сій ска га спар тыў на га та ва рыст ва «Са ні тас». Вы сту паў 

у цыр ку. Быў трэ не рам па цяж кай ат ле ты цы. Уста на віў 

усе ра сій скі рэ корд у жы ме для штан гіс таў ся рэд няй ва гі 

(1913). Пер шы чэм пі ён Мін ска (1914) па фран цуз скай 

(грэ ка-рым скай) ба раць бе ў ся рэд няй ва га вой ка тэ го-

рыі і пер шы чэм пі ён Мін ска і Бе ла ру сі (1924) па гі ра вым 

спор це (пя ці бор'і) у паў цяж кай ва га вой ка тэ го рыі. Па мёр 

у 1976 го дзе.

1913 год — у Віль-

ні ў дру кар ні 

Мар ці на Кух ты вый шаў збор-

нік вер шаў Мак сі ма Баг да но-

ві ча «Вя нок», адзі ная пры-

жыц цё вая кні га паэ та, у якую 

ўвай шлі яго вер шы і пе ра кла-

ды 1909—1912 га доў.

1922 год — на-

 р а  д з і ў  с я 

(в. Буд ні ца Ві цеб ска га ра ё-

на) Іг нат Пят ро віч Ан то наў, 

не ўра па то лог, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт 

Ака дэ міі ме ды цын скіх на вук 

СССР, Ра сій скай Ака дэ міі ме ды цын скіх на вук, за слу жа-

ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі, на род ны ўрач Бе ла ру сі. Аў тар 

больш як 610 на ву ко вых прац, у тым лі ку 9 ма на гра фій, 

18 вы на хо дак. На ву ко выя пра цы па вы ву чэн ні ін фек-

цый ных са су дзіс тых і па ра зі тар ных за хвор ван няў нер-

во вай сіс тэ мы. Пра вёў да сле да ван ні па вы свят лен ні 

па та ге не тыч ных ме ха ніз маў вост рых па ру шэн няў маз-

га во га кро ва зва ро ту і за хвор ван няў пе ры фе рыч най 

нер во вай сіс тэ мы, рас пра ца ваў ме та ды іх ды яг нос-

ты кі і ля чэн ня. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 

Па мёр у 2015 го дзе.

Між на род ны дзень кі но. 28 снеж ня 

1895 го да ў «Вя лі кім ка фэ» на буль ва ры 

Ка пу цы наў у Па ры жы ад бы ла ся пер шая 

пуб ліч ная дэ ман стра цыя «Жы вой» фа та-

гра фіі, якая ру ха ла ся, — сі не ма тог ра фа, 

вы най дзе на га бра та мі Люм' ер.

1895 год — ня мец кі фі зік-экс пе ры мен та тар 

Віль гельм Кон рад Рэнт ген аб вяс ціў аб 

ад крыц ці ім вы пра мя нен ня, на зва на га пас ля яго імем 

(рэнт ге наў скія пра мя ні), і ства рыў пер шыя рэнт ге наў скія 

труб кі. За гэ тае ад крыц цё, зроб ле нае 8 ліс та па да 1895 го-

да, ву чо ны быў уга на ра ва ны Но бе леў скай прэ мі яй (1901), 

стаў шы пер шым но бе леў скім лаў рэ а там па фі зі цы.

1903 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Кан стан ці на-

віч Ка ла то заў, са вец кі кі на рэ жы сёр, 

на род ны ар тыст СССР. Зняў філь мы «Вер ныя сяб ры», 

«Ва ле рый Чка лаў», «Ля цяць жу раў лі» і іншыя. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1973 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Яў ген Вік та ра віч Ву чэ-

ціч, са вец кі скульп тар, на род ны мас так 

СССР, пра ва дзей ны член Ака дэ міі мас тац тваў СССР, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар ме ма ры яль ных ан-

самб ляў у Трэп таў-пар ку (Бер лін) і на Ма ма е вым кур га не 

ў Вал га гра дзе, стан ка вай кам па зі цыі «Пе ра куем мя чы на 

ара лы!», мар му ро вых парт рэ таў вя до мых во е на чаль ні-

каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1946, 1947, 1948, 

1949, 1950). Па мёр у 1974 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Сцяпана, Трыфана.

К. Эмы, Антона, Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.28 16.54 7.26

Вi цебск — 9.26 16.36 7.10

Ма гi лёў — 9.19 16.44 7.25

Го мель — 9.06 16.49 7.43

Гродна — 9.42 17.11 7.29

Брэст — 9.34 17.20 7.46

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 22 снежня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Ха чу з хлоп цам ад зна-

чыць Но вы год дзесь ці ў 
цёп лай кра і не.

Па рай це, ка лі лас ка, 
хлоп ца.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Дзядзь ка пы та ец ца ў пля-
мен ні ка (чатыры га ды):

— Вы тры ма е це до ма 
якіх-не будзь жы вёл?

Хлоп чык:

— Тры ма ем! Кош ку і ма-

ро жа ную скумб рыю!

У шос тым кла-

се мне ку пі лі спар-

тыў ны кас цюм на 

вы раст. Я вы рас ла, 

скон чы ла шко лу, 

уні вер сі тэт, вый-

шла за муж, на ра-

дзі ла, і вось ця пер 

ён мне як раз.

У псі хі ят ра:

— Спро бы су іцы-

ду бы лі?

— Бы лі! 150 ра-

зоў з па ра шу там 

ска каў!

Ка нец ра бо ча га дня, а ў 

мя не на смарт фо не за рад 

ба та рэі на дзе вя нос та пра-

цэн тах. Па ка жу на чаль ні-

ку, мо жа ён мне прэ мію 

вы пі ша?

— Ча му так ма ла дзяў-

чат-са мелье?

— Та му што зро біць яна 

не каль кі глыт коў ві на і ўжо 

ду мае пра бы ло га, і пла ча, 

што тоў стая.
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— Можна я заўтра 
прыйду яшчэ?
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