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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.28 17.02 7.34
Вi цебск — 9.24 16.44 7.20
Ма гi лёў — 9.18 16.52 7.34
Го мель — 9.06 16.57 7.51
Гродна — 9.41 17.19 7.38
Брэст    — 9.34 17.27 7.53

Iмянiны
Пр. Настассі, Дзмітрыя, Фёдара. 
К. Альжбеты, Ангелікі, Рыгора, 
Тытуса, Яўгена.

Месяц
Маладзік 1 студзеня. 
Месяц у сузор’і Рыбаў. 
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Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

1729 год — 285 
га доў та му 

на ра дзіў ся (вёс ка Яся-
нец, ця пер Ба ра на віц кі 
ра ён) Іа 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 г., мі ністр за меж ных 
спраў з 1791-га, канц лер ВКЛ з 1793 г. У сва іх 
ма ёнт ках у Шчор сах і Віш не ва 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 пры ват ную біб лі я тэ ку 
з ар хі вам. Па мёр у 1812 го дзе.

1869 год — на ра дзіў ся (вёс ка До бас на, ця-
пер Кі раў скі ра ён) Яд ві гін Ш. (Ан тон 

Іва на віч Ля віц кі), бе ла рус кі пісь мен нік, адзін з па-
чы наль ні каў но вай бе ла рус кай про зы. Ву чыў ся ў 
Мас коў скім уні вер сі тэ це. У 1890-м за ўдзел у сту-
дэнц кіх хва ля ван нях арыш та ва ны, вы клю ча ны з 
уні вер сі тэ та. Пас ля вяр тан ня ў Бе ла русь пра ца ваў 
у мяс тэч ку Ра даш ко ві чы, за тым пе ра ехаў з сям'-
ёй у фаль ва рак Кар пі лаў ка, дзе пра вёў боль шую 
част ку жыц ця. З 1909 го да — у Віль ні, пра ца ваў у 
га зе тах «На ша ні ва», «Бе ла рус», ча со пі сах «Са-
ха», «Лу чын ка». Быў на мес ні кам стар шы ні Мінс-
к ага ад дзе ла Бе ла рус ка га та ва рыст ва да па мо гі 
па цяр пе лым ад вай ны. 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.

1959 год — 55 га доў та му на ра дзіў ся (вёс-
ка Ба дзе ні Мя дзель ска га ра ё на Мін-

скай воб лас ці) Мі ко ла Вік та ра віч Ша бо віч, вя до мы 
бе ла рус кі па эт, мо ва знаў ца, кан ды дат фі ла ла-
гіч ных на вук, да цэнт, член Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. У 1981 го дзе скон чыў фі ла ла гіч ны фа-
куль тэт (бе ла рус кае ад дзя лен не) Мінск ага дзяр-
жаў на га педінс ты ту та імя М. Гор ка га. Пра ца ваў 
на стаў ні кам на Ві лей шчы не. Пас ля за кан чэн ня 
ас пі ран ту ры вы кла дае род ную мо ву ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе ду ні вер сі тэ це імя М. Тан ка. Аў тар 
паэ тыч ных збор ні каў «Дом» (1996), «Яшчэ па куль 
не ліс та пад» (1996), «Па да ры мне сваю адзі но ту» 
(2002), «Мая на дзея» (2006), кні гі гу ма ру «Хор 
бо лей не спя вае», ад зна ча най рэс пуб лі кан скай 
лі та ра тур най прэ мі яй «За ла ты Ку пі дон» як леп-
шая кні га 2008 го да ў на мі на цыі «Са ты ра і гу мар». 
Апош нім ча сам Мі ко ла Ша бо віч ак тыў на пра цуе 
як пе ра клад чык. На яго вер шы на пі са на больш 
як 170 пе сень.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:

«Доб ра і ў ста рас ці быць ма ла дым!»

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
К А Л Я Д Н Ы Я  П А Ч А С Т У Н К І

4 сту дзе ня, су бо та. Спры яль ны 
дзень для ства рэн ня пры чос кі. Яна, не-
су мнен на, бу дзе слу жыць ва шым упры-
га жэн нем. Ка лі вы сён ня па стры жа це ся, 
ва ла сы мо гуць трош кі змя ніць струк ту-
ру, за ві ва ю чы ся ў буй ныя ло ка ны.

5 сту дзе ня, ня дзе ля. Сён ня стрыж-
ка ва ла соў раў на знач ная «ад ра за нню» 
ад жыц ця ўлас на га пос пе ху, та му лепш 
з ві зі там у цы руль ню па ча каць.

6 сту дзе ня, па ня дзе лак. Зроб ле ныя 
ў гэ ты дзень стрыж ка ці пры чос ка зро-
бяць ва ша жыц цё больш ра дас ным.

7 сту дзе ня, аў то рак. Ка лі вы сён ня 
па стры жа це ся, гэ та мо жа пры вес ці да 
не спры яль ных на ступ стваў — па вы-
шэн ня воч на га ціс ку, за па лен ня, аб-
васт рэн ня хва роб ва чэй. Мо жа па гор-
шыц ца зрок.

8 сту дзе ня, се ра да. Ад праў ляц ца 
сён ня ў цы руль ню мож на не толь кі па 
но вы імідж, але і па даб ра быт і пос пех.

9 сту дзе ня, чац вер. Ка лі ве рыць па-
вер' ям Ус хо ду, зроб ле ная сён ня стрыж-
ка зро біць вас аб' ек там ува гі злых ду-
хаў. Ка лі не жа да е це па гар шэн ня са ма-
ад чу ван ня і ня ўдач, не стры жы це ся.

10 сту дзе ня, пят ні ца. Сён ня лепш 
не стрыг чы ся, па коль кі гэ та мо жа вы-
клі каць у вас га лаў ныя бо лі, пры му сіць 
ад чу ваць бес пры чын ны страх; мо жа 
па вя лі чыц ца кры вя ны ціск.

11 сту дзе ня, су бо та. Ка лі вы жа да-
лі па стрыг чы ся, зра бі це гэ та сён ня, бо 
дзень для гэ та га над звы чай спры яль ны. 
Ва ша аб ліч ча зме ніц ца дзіў ным чы нам, 
што не за ста нец ца без ува гі бліз кіх.

12 сту дзе ня, ня дзе ля. Сён ня бу-
дуць уда лы мі лю быя ма ні пу ля цыі з ва-
шы мі ва ла са мі.

13 сту дзе ня, па ня дзе лак. Дзя ку-
ю чы стрыж цы, зроб ле най сён ня, вы 
ста не це не толь кі пры га жэй шы мі, але 
і тро хі больш уда члі вы мі.

14 сту дзе ня, аў то рак. Ва ша ін ту і-
цыя ста не больш аб вост ра най, а ро зум 
— больш пра нік лі вым, ка лі вы па стры-
жа це ся ме на ві та сён ня.

15 сту дзе ня, се ра да. Стрыж ка, 
зроб ле ная сён ня, пры вя дзе да спры-
яль ных на ступ стваў — да па ляп шэн ня 
зда роўя, пос пе хаў у аса біс тым і дзе-
ла вым жыц ці. Ад нак усе гэ тыя зме ны 
бу дуць ад бы вац ца не ад ра зу, а ў най-
блі жэй шыя ме ся цы.

16 сту дзе ня, чац вер. Зме на імі-
джу, зроб ле ная ў гэ ты дзень, бу дзе 
вель мі ка рыс ная не толь кі для ва шай 
знеш нас ці, але і для ма тэ ры яль на га 
даб ра бы ту.

17 сту дзе ня, пят ні ца. Ка лі вы зро-
бі це стрыж ку ме на ві та сён ня, гэ та зме-
ніць ва ша жыц цё ў леп шы бок, пры чым 
ужо ў най блі жэй шыя ме ся цы гэ тыя зме-
ны за кра нуць лі та раль на ўсе сфе ры.

18 сту дзе ня, су бо та. Сён няш ні ві-
зіт у са лон пры га жос ці бу дзе ка рыс ны, 
як гэ та ні дзіў на на пер шы по гляд, і для 
ва ша га ду хоў на га све ту.

19 сту дзе ня, ня дзе ля. Аба вяз ко ва 
сха дзі це сён ня ў цы руль ню, ка лі жа-
да е це, каб у ва шым жыц ці ад бы лі ся 
па зі тыў ныя зме ны.

20 сту дзе ня, па ня дзе лак. Ка лі вы 
па стры жа це ся ме на ві та сён ня, вам 
удас ца сур' ёз на па леп шыць сваё ма-
тэ ры яль нае ста но ві шча.

21 сту дзе ня, аў то рак. Ад ві зі ту ў 
цы руль ню сён ня вель мі па жа да на ад-
мо віц ца, па коль кі стрыж ка здоль ная 
на клі каць на ва шу га ла ву шмат раз-
на стай ных жыц цё вых ня ўдач.

22 сту дзе ня, се ра да. Зра біў шы 
сён ня пры чос ку ці стрыж ку, вы тым 
са мым за про сі це да ся бе ў ха ту птуш-
ку пос пе ху.

23 сту дзе ня, чац вер. Ка лі вы за ці-
каў ле ны ва ўзмац нен ні сва ёй ін ту і цыі 
і аб васт рэн ні ро зу му, сха дзі це сён ня ў 
цы руль ню і па стры жы це ся.

24 сту дзе ня, пят ні ца. Апроч но ва га 
— і вель мі ўда ла га — імі джу, стрыж ка, 
зроб ле ная сён ня, ста не для вас кры ні-
цай на тхнен ня і пос пе ху.

25 сту дзе ня, су бо та. Зроб ле ная 
сён ня стрыж ка здоль ная пры вес ці да 
бяз ла дзі цы. Па мен шыц ца са ма кант-
роль над эма цый най сфе рай, а ця га да 
бла го га, да ал ка го лю ўз моц ніц ца.

26 сту дзе ня, ня дзе ля. Гэ та адзін з 
леп шых дзён ме ся ца для стрыж кі. Дзя-
ку ю чы ёй вы зме ні це да леп ша га не 
толь кі знеш насць, але і пры мно жы це 
свае збе ра жэн ні, а так са ма звер не це 
на ся бе ўва гу кі раў ніц тва.

27 сту дзе ня, па ня дзе лак. Ка лі жа-
да е це вы ку пац ца ў кам плі мен тах і ўсіх 
лі та раль на за ча ра ваць, сён ня трэ ба 
аба вяз ко ва на ве даць цы руль ні ка.

28 сту дзе ня, аў то рак. Вель мі спры-
яль ны час для стрыж кі, якая, апроч 
ін ша га, зро біць ва ша жыц цё больш 
па спя хо вым.

29 сту дзе ня, се ра да. Пад стры ган-
не ва ла соў у гэ ты дзень да па мо жа па-
леп шыць ма тэ ры яль нае ста но ві шча.

30 сту дзе ня, чац вер. Дзя ку ю чы сён-
няш няй стрыж цы ваш ду шэў ны на строй 
па леп шыц ца. Акра мя та го, ва ла сы пас-
ля яе ста нуць тро хі гус цей шы мі.

31 сту дзе ня, пят ні ца. Вы ры зы ку-
е це ад чуць ся бе знач на горш фі зіч на, 
ка лі па стры жа це ся і на огул рас пач ня це 
лю быя спро бы па леп шыць сваю знеш-
насць.

У пад ва рот ні:
— Цы га рэ ты ёсць?
— Не.
— А ка лі знай ду?
— Зна чыць, трэ нер па бок се дар ма 

мар на ваў на мя не час...

Я ад кры ла ў са бе жан чы ну. Ця пер 
пад ка жы це, як за крыць яе на зад.

У мя не ня ма та кіх гро шай і за над та 
ма лень кая ша фа.

Ра сія. Да іш нік спы няе ма шы ну:
— Ча му ад на фа ра не га рыць?
— Но вая ма дэль — «Ла да-Ку ту заў».

Дзе ці, якім на на ва год нім ра ніш ні ку 
па да ры лі толь кі пе чы ва і цу кер кі, вы кла-
лі з гэ тых пры сма каў сло ва «піць»!

Любіш катацца?

Га ра скоп пры чо сак на сту дзень

Вя до ма, па мя таю. Мы та ды толь кі 
пры еха лі ў ра ён ны цэнтр па раз мер ка-
ван ні. Я пра ца ва ла ў сель гас ад дзе ле 
ра ён най га зе ты, мае та ва рыш кі па па-
коі — у біб лі я тэ цы. Жы лі мы ў ін тэр на це 
бу даў ні чай ар га ні за цыі. Ін тэр нат быў спе-
цы фіч ны. У ім пра жы ва лі роз ныя лю дзі: 
ма ла дыя спе цы я ліс ты з роз ных уста ноў: 
не ма ла дым ужо спе цы я ліс там быў на-
чаль нік кры мі наль на га вы шу ку, яко га 
на кі ра ва лі з аб лас но га ўпраў лен ня пра-
ца ваць амаль што вах та вым ме та дам. 
На дру гім і трэ цім па вер хах па два-тры 
па коі зай ма лі ра бот ні кі ар га ні за цыі-гас-
па да ра з аб ме жа ван нем во лі, як ка жуць 
у на ро дзе, «на хі міі». Яны асаб лі ва не 
да ку ча лі ас тат нім жыль цам... ка лі бы лі 
цвя ро зыя. А на пад піт ку «хі мі кі», бы ва ла, 
вы зна ча лі ся. На прык лад, ад ной чы нех та 
з іх так ба ра ба ніў ноч чу ў на шы дзве ры, 
што ада рваў руч ку звон ку. За мок быў 
та кой кан струк цыі, што ран кам вый сці 
з па коя мы не змаг лі. Для су час на га чы-
та ча па тлу ма чу: ма біль ных тэ ле фо наў 
та ды на ват не ве да лі. Доб ра, што на ша 
акно вы хо дзі ла на ка зы рок бу дын ка і быў 
уся го толь кі дру гі па верх. Ад ным сло-
вам, я му сі ла вы лез ці на гэ ты ка зы рок 
і пра сіць да па мо гі ў тых, хто ака заў ся ў 
два ры ін тэр на та. Мя не за ўва жыў Са ша, 
ва дзі цель вя лі ка га «Ка мА За», пры ха піў 

ман ці роў ку і за тры хві лі ны спра віў ся з 
на шай бя дою. Да гэ тай па ры па мя таю 
яго сло вы: «Ужо ха цеў на ціс каць на газ, 
ба чу, ты, як дэ сант нік, з акна на стра ху 
ска чаш». Та ды, вя до ма, бы ло не да сме-
ху. Але і праб ле мы мы з гэ та га не ра бі лі, 
бо на пра цу я амаль не спаз ні ла ся.

Дык вось, за пер шыя паў го да пра-
цоў най бія гра фіі і пра жы ван ня ў ін тэр-
на це сяб ра мі мы не па спе лі аб за вес ці ся. 
На ват свят ка ваць Но вы год, які на ды-
хо дзіў, асаб лі ва не збі ра лі ся, хі ба чыс-
та сім ва ліч на. Ёл кі ў нас не бы ло. На 
два рэ ста я ла эпо ха, ка лі пус та ту па ліц 
у кра мах мас кі ра ва лі які мі-не будзь кан-
сер ва мі ў адзін рад. А ў рэ дак цыі га зет 
пры хо дзі лі ана нім ныя пісь мы кштал ту: 
«У про даж та кіх цу ке рак не «вы кі да лі», 
а ў су се да пад дзвя ры ма ва ля ец ца цэ-
лая ку ча аб гор так ад грыль я жу, пра шу 
ра за брац ца, ад куль». Дык вось, ра ні цай 
вы хад но га, па ка лен да ры — пе рад на ва-
год ня га дня, па куль мы яшчэ ва ля лі ся ў 
лож ках, у па кой па сту ка лі. Я ад чы ні ла 
дзве ры, а на па ро зе з вя лі кай пу шыс тай 
ел кай ста яў аг ра ном ад на го з кал га саў, 
дзе мне да вя ло ся ўжо па бы ваць не каль-
кі ра зоў. Кры ху раз губ ле на ён вы ма віў: 
«Вось ел ку вам пры вёз з са май пу шчы. 
Але ка лі яна вам не па да ба ец ца, то пры-
вя зу ін шую». Мы ў адзін го лас за кры ча-

лі, што елач ка пры го жая, ін шай не трэ-
ба. А госць па тап таў ся на мес цы, ні бы 
злёг ку су меў шы ся, пра доў жыў: «Я тут 
яшчэ та го... мех буль бы пры вёз. Па ду-
маў: ма ла дыя спе цы я ліс ты, мам кі — да-
лё ка». Тут ужо за са ро ме ла ся я, ста ла 
га ва рыць, што не вар та бы ло, нам не як 
ня ём ка. А мае сяб роў кі па па коі хут ка 
ад цяс ні лі мя не на зад і рас па ра дзі лі ся: 
«Сю ды, сю ды, у ку ток стаў це».

Наш не вя сё лы на строй, пры чы най 
яко га, хут чэй за ўсё, бы лі ту га па ста-
лі цы, па сту дэнц кіх га дах, па сяб рах-
ад на курс ні ках, рас таў сам са бой. Тэр-
мі но ва трэ ба бы ло ўпры гож ваць ел ку. 
Ця пер цяж ка па ве рыць, але ёлач ныя 
ўпры га жэн ні так са ма не пра да ва лі ся 
на кож ным кро ку. Та ды бы ло вы ра ша на 
ка ман дзі ра ваць мя не ў ма га зін ва ен-
ганд лю. У ра ён ным га рад ку ку піць ман-
да ры ны та ды бы ло ве ра год на толь кі ў 
кра ме на тэ ры то рыі ва ен на га га рад-
ка. Ту ды вёў адзін шлях — праз КПП. 
А каб па ста вы сал дат не спы ніў і не 
па пра сіў да ку мен ты, не аб ход на бы ло 
прай сці мі ма яго з вы гля дам ну амаль 
ге не раль скай жон кі. Та кі ар тыс тыч ны 
пры ём я асво і ла ў пер шыя ж ме ся цы 
жыц ця ў рай цэнт ры. Ча сам гэ та вы ру-
ча ла. Праў да, дэ фі цыт ную са да ві ну і 
там «вы кід ва лі» толь кі пе рад свя там, 
але тым ра зам па шан ца ва ла.

Ху цень ка неш та са бра лі на стол. І 
свя та на ша, хоць і ў дзя во чай кам па-
ніі, атры ма ла ся доб рым і свет лым. Яго 
ўпры го жы лі зя лё на-ман да ры на вая ёл ка 
і ўва га, па сут нас ці, ма ла зна ё ма га ча ла-
ве ка, якой мы не ча ка лі. А ка лі не ча ка еш 
ча гось ці доб ра га, а ця бе рап там па ра ду-
юць — удвая пры ем на. Ча го і вам жа даю, 
да ра гія чы та чы, у свя точ ныя дні.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
�

Не фар матНе фар мат  ��

АМАЛЬ НА ВА ГОД НЯЕ...

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ 
ДНІ І ГА ДЗІ НЫ 

Ў СТУ ДЗЕ НІ
4, су бо та, 13.00 — 19.00
6, па ня дзе лак, 4.00 — 19.00
8, се ра да, 20.30 — 24.00
9, чац вер, 0.00 — 4.30
11, су бо та, 13.00 — 14.30
12, ня дзе ля, 23.00 — 24.00
13, па ня дзе лак, 0.00 — 22.00
16, чац вер, 7.00 — 15.00
18, су бо та, 11.00 — 24.00
19, ня дзе ля, 0.00 — 3.30
20, па ня дзе лак, 22.00 — 24.00
21, аў то рак, 0.00 — 14.30
23, чац вер, 6.00 — 23.30
25, су бо та, 16.00 — 24.00
26, ня дзе ля, 0.00 — 5.00
27, па ня дзе лак, 23.00 — 24.00
28, аў то рак, 0.00 — 7.00
29, се ра да, 19.00 — 24.00
30, чац вер, 0.00 — 6.30
31, пят ні ца, 18.00 — 22.30

Пер ні ка вы до мік
Для та го каб пры га та ваць пер ні ка вы до мік, вам 

спат рэ біц ца пер ні ка вае цес та, ай сінг і шмат са-
мых раз на стай ных пры сма каў. На прык лад, мо жа 
спат рэ біц ца пе чы ва, ша ка лад, цу кер кі ты пу ман-
пансье, мар скіх ка мень чы каў, m & m's, мар ме лад, 
зе фір, мар ме лад, арэ хі, цу ка ты і ўсё, што прый дзе 
ў га ла ву.

ПЕР НІ КА ВАЕ ЦЕС ТА
Спат рэ біц ца: 800 г му кі, 280 г цук ро вай пуд ры, 

120 г мяк ка га мар га ры ну, 5 ст.л. рас топ ле на га мё ду, 
2 яй кі, 2 жаў ткі, 2 ч.л. со ды, 2 ч.л. пры пра вы для пер-
ні каў (мо ла тыя кар да мон, мус кат ны арэх, гваз дзі ка, 
ім бір).

Змя шай це му-
ку, цук ро вую пуд ру, 
со ду і за пра ву для 
пер ні каў, зра бі це ў 
атры ма най су ме сі 
ям ку і да дай це мяк-
кі мар га рын, яй кі і 
мёд. Вы меш ваць 
да та го ча су, па-
куль не атры ма ец-
ца мяк кае глад кае 
цес та. Ка лі спа чат-
ку мо жа пад ацца, 
што цес та атрым-
лі ва ец ца за над та 

пруг кім, усё роў на пра цяг вай це вы меш ваць. Ка лі ж 
сі ту а цыя не па ляп ша ец ца, мож на да даць яшчэ ад но 
яй ка. Га то вае, доб ра вы ме ша нае цес та за гар ні це ў 
хар чо вую плён ку і па кінь це на па ру га дзін у ха ла дзіль-
ні ку. Праз 2 га дзі ны з цес та мож на фар ма ваць дэ та лі 
пер ні ка ва га до мі ка.

АЙ СІНГ
Спат рэ біц ца: 1 яй ка, 150 г цук ро вай пуд ры, дроб ка 

лі мон най кіс ла ты.
Ад дзя лі це бя лок ад жаў тка і ўзбі це бя лок у пе ну. 

Пра сей це цук ро вую пуд ру і па сту по ва, па ста ян на па-
меш ва ю чы, да дай це ўсю пуд ру да бял ка. Да дай це 
лі мон ную кіс ла ту і доб ра ўсё вы ме шай це. Па він на 
атры мац ца пруг кая бял ко вая су месь. Ка лі не аб ход-
на, мож на да даць у яе хар чо вы фар ба валь нік. Ай сінг 
га то вы да вы ка ры стан ня.

Зда ва ла ся б, цес та га то ва — мож на пры сту паць 
да пад рых тоў кі пер ні ка ва га до мі ка, але не ўсё так 
прос та. 

Для па чат ку да вя дзец ца прад ста віць ся бе са праўд-
ным бу даў ні ком. На чар ці це на па пе ры ці кар до не ўсе 
дэ та лі бу ду ча га до мі ка. Па він на атры мац ца 4 сця ны 
і 2 дэ та лі да ху, а так са ма ніз, дзве ры і вок ны бу ду-
ча га до мі ка. 

Ка лі ўсе дэ та лі бу дуць на чэр ча ны і вы ра за ны, рас-
ка чай це цес та плас том 5 мм, пры кла дзі це шаб лон 
і з да па мо гай вост ра га на жа вы раж це ўсе дэ та лі. 
Аку рат на пе ра ня сі це іх на бля ху і за пя чы це ў ду хоў-
цы пры тэм пе ра ту ры 160-180 гра ду саў да ру мя най 
ска ры нач кі.

Мож на ад ра зу на рых та ваць дэ та лі для не каль кіх 
пер ні ка вых до мі каў, і ня хай усе яны бу дуць зроб ле-
ны па ад ным шаб ло не, за тое ўпры го жыць іх мож на 
роз ны мі спо са ба мі. Пас ля та го як дэ та лі бу дуць 
га то вы, па кінь це іх на не ка то ры час, каб пад сох-
лі. Та ды са браць пер ні ка вы до мік бу дзе на шмат 
пра сцей. 

Для ўпры гож ван ня пер ні ка ва га до мі ка мо гуць па-
ды сці са мыя роз ныя ма тэ ры я лы. Га лоў ная ўмо ва, 
каб яны бы лі ядо мы мі. Збі раць та кую кам па зі цыю 
лепш на шчыль ным кар до не або плос кай та лер цы. А 
мож на спя чы да дат ко вы корж з пер ні ка ва га цес та і 
раз мяс ціць усю кам па зі цыю на ім. Доб ра вы ша руй це 
блю да ай сін гам, вы кла дзі це асно ву хат кі, з да па мо-
гай ай сін гу пры ма цуй це сце ны і злу чы це іх па між 
са бой. Каб дах мац ней тры маў ся, мож на да дат ко ва 
за ма ца ваць яго з да па мо гай зу ба чыс так. Доб ра вы-
ша руй це ай сін гам усе сты кі. На ват ка лі атры ма ец ца 
не вель мі аку рат на, ні чо га страш на га: заў сё ды мож на 
пры сы паць гэ тае мес ца цук ро вай пуд рай, і ня хай ваш 
пер ні ка вы до мік вы гля дае як быц цам пры ця ру ша ны 
сне гам. На гэ тым эта пе трэ ба даць айсінгу за стыць, 
г.зн. па кі нуць до мік у спа коі ў су хім па мяш кан ні як 
мі ні мум на ноч.

Ка лі до мік пад сох, мож на пры сту паць да ўпры гож-
ван ня. Ка лі вы ро бі це пер ні ка вы до мік упер шы ню, то, 
маг чы ма, не вар та на ля гаць на дроб ныя дэ та лі на са-
мім до мі ку. Збя ры це сам до мік, з да па мо гай ай сін гу 
на ма люй це вок ны і пры ма цуй це дзве ры. Не за будзь-
це ся зра біць з ай сін гу доў гія ле дзя шы. Ня ўпры го жа ны 
дах мо жа са пса ваць увесь знеш ні вы гляд, та му над ім 
да вя дзец ца кры ху па пра ца ваць. З да па мо гай ай сін гу і 
кан ды тар ска га мяш ка зра біць узор, па доб ны на ча ра-
пі цу, і пры ма ца ваць дроб ныя роз на ка ля ро выя цу кер кі. 
Ства рэн не до мі ка — вель мі зай маль ны пра цэс, які, 
на пэў на, збя рэ ва кол усю сям'ю, а ваш дом на поў ніц ца 
дзі вос ным во да рам све жых пер ні каў.

З 75-год дзем 
шчы ра він шу-

ем ве тэ ра на 
пра цы, 

баць ку тра-
іх дзя цей, дзя-

ду лю 6 уну каў і 
3 праў ну каў, ад да на га пад-
піс чы ка «Звяз ды» Яў ге на 
Мі хай ла ві ча ГАН ЧА РОН КА 
з вёс кі Вя заў ні ца Асі по віц ка-
га ра ё на!

Жа да ем зда роўя, 
уда чы, даб ра!

Хай кож ны дзя нёк 
бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту 
абы хо дзіць бя да,

А ра дас ці бу дзе ба га та!

АВЕН. Ты дзень на сы ча ны шмат лі кі мі па-
дзея мі, якія за па тра бу юць ад вас ак тыў-
нас ці і во ка мгнен най рэ ак цыі. Час пра-

ана лі за ваць, ці аб грун та ва ны па тра ба ван ні, якія вы 
прад' яў ля е це да на ва коль ных. З'я віц ца вы дат ная 
маг чы масць рэа лі за ваць твор чыя здоль нас ці, але 
вар та кант ра ля ваць сваю раз драж няль насць і не 
пра ва ка ваць кан флік таў: яны мо гуць ака зац ца да-
во лі доў гі мі. У вы хад ныя дні зай мі це ся чым-не будзь 
ка рыс ным.

ЦЯ ЛЕЦ. З'я вяц ца но выя пла ны і ідэі, якія 
да зво ляць рэа лі за ваць твор чы па тэн цы-
ял. Ужо ў па ня дзе лак зай мі це ся ўва саб-

лен нем сва іх за дум: ка лі ў іх ёсць хоць ма ку лін ка 
ра зум на га сэн су, вы не па шка ду е це пра зроб ле-
нае. Не вар та дэ ман стра ваць сваю ўні каль насць і 
да каз ваць сваю не за мен насць — па ся дзі це ці ха. 
Хат нія спра вы ў вы хад ныя мо гуць ад няць прак тыч-
на ўвесь воль ны час. Імк ні це ся за хоў ваць спа кой 
і вы кон ваць толь кі тыя аба вяз кі, якія са праў ды 
лі чы це па трэб ны мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ры зы ку е це апы нуц ца ў цэнт-
ры па дзей: на ва шай сціп лай пер со не 
бу дзе за ся ро джа на ўва га на ва коль ных. 
Па жа да на па ду маць над зме най імі джу. 

Ва шы пра фе сій ныя і ар га ні за тар скія здоль нас ці 
бу дуць ацэ не ны па зі тыў на. Ме на ві та вам да вя дзец-
ца вы ра шаць жыц цё ва важ ныя пы тан ні. Ныць і ад-
маў ляц ца не вар та. Пос пех бу дзе спа да рож ні чаць 
лю дзям твор чых пра фе сій.

РАК. Ка лі ад па чы нак ні як не ду мае па-
чы нац ца, то ўсю ўва гу вар та за ся ро дзіць 
вы ключ на на пра цоў ных пы тан нях. Па-

жа да на пры свя чаць сі лы і час толь кі тым за да-
чам, якія вы ў ста не вы ра шыць. Па спра буй це не 
фар сі ра ваць па дзеі, да зволь це ім плаў на ця чы, і 
та ды за ся ро джа насць да зво ліць спра віц ца з па-
стаў ле ны мі за да ча мі. У вы хад ныя вас мо жа аха-
піць твор чы па рыў. Па спра буй це ўва со біць яго ў 
штось ці рэ аль нае.

ЛЕЎ. Па жа да на са чыць за сва і мі вы каз-
ван ня мі, інакш з'я віц ца ры зы ка па тра піць у 
не пры ем ную сі ту а цыю. Мо жа спат рэ біц ца 
да па мо га сяб роў, у адзі ноч ку бу дзе скла-

да на спра віц ца з вя лі кім аб' ёмам пра цы. У се ра ду 
ве ра год ныя доб рыя на ві ны, злу ча ныя з перс пек тыў-
ны мі пра па но ва мі. У ся рэ дзі не тыд ня не вы клю ча на 
пе ра раз мер ка ван не аба вяз каў у пра цоў ным ка лек-
ты ве, у вы ні ку ча го аса біс та вы мо жа це атры маць 
не толь кі боль шую са ма стой насць, але і да дат ко вую 
ад каз насць.

ДЗЕ ВА. Ты дзень спры яль ны для твор-
чай ак тыў нас ці. Па ла са ня ўдач за ста ла ся 
зза ду. Мож на ра да вац ца і дзей ні чаць, 

тым больш што вас пе ра паў няе твор чая энер гія. 
Па шыр це свае га ры зон ты, на ву чы це ся ча му-не-
будзь но ва му, тым на вы кам, якіх вам вель мі не 
ха па ла. Ка лі вы су му е це, маг чы ма, гэ ты ты дзень 
зме ніць на строй. Абра ны ва мі кі ру нак мо жа з 
лёг кас цю змя ніц ца на про ці лег лы — са чы це за 
са бой.

ША ЛІ. Ста ран на ана лі зуй це па дзеі, якія 
ад бы ва юц ца, аба пі ра ю чы ся на жыц цё вы 
до свед і ло гі ку. Не пад па рад коў вай це ся 
чу жой во лі. Па спра буй це ўстры мац ца ад 

ад кры тай кры ты кі ка лег па пра цы. Маг чы мы кар'-
ер ны ўзлёт і пе ра ход на но вую па са ду. Па спра буй-
це па збег нуць «зор най» хва ро бы, не вар та пса-
ваць ад но сі ны з на ва коль ны мі. На пе ра дзе вось-
вось за ма я чыць штось ці но вень кае, што абя цае 
вам са праўд ны пос пех і па ляп шэн не фі нан са ва га 
ста но ві шча. Ва шы пла ны мо гуць знач на ад роз ні-
вац ца ад за дум сяб роў — ве ра год ныя кан флік ты 
на гэ тай гле бе.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень спры яль ны для на ву-
чан ня. Асаб лі ва доб ра бу дзе за свой вац ца 
ін фар ма цыя, якая мае да чы нен не да па вы-

шэн ня ква лі фі ка цыі ці на огул пра фе сій на га ўзроў-
ню. У па ня дзе лак ваш аў та ры тэт мо жа вы ра та ваць 
вель мі важ ная спра ва, будзь це га то вы ўзяць на ся бе 
ад каз насць. Не ўсту пай це ў дыс ку сіі, ка лі не да кан ца 
ўпэў не ны ў сва ёй слуш нас ці. У кан цы тыд ня пад рых-
туй це ся да не ча ка на га пра ры ву ў спра вах. У су бо ту 
бліз кім мо жа спат рэ біц ца ва ша да па мо га.

СТРА ЛЕЦ. Мо гуць з'я віц ца но выя твор-
чыя ідэі, якія хут ка рэа лі зу юц ца. Ад но сі-
ны з ка ле га мі на ла дзяц ца, што ство рыць 

ста ноў чую ат мас фе ру. Рап тоў нае не за пла на ва нае 
зна ём ства мо жа стаць па чат кам плён на га су пра-
цоў ніц тва. Па спра буй це быць сум лен ны мі з са бой 
і на ва коль ны мі, і та ды ў пят ні цу вы са мі не ста не це 
ах вя рай пад ма ну. Будзь це асця рож ны мі ў се ра ду: 
гэ та не спры яль ны дзень для вас.

КА ЗЯ РОГ. Фар ту на бу дзе ўсмі хац ца — мо-
жа це ры зык нуць ад крыць улас ную спра ву. 
Толь кі для гэ та га, акра мя шан ца ван ня, за-

па тра бу ец ца ня ма ла сіл і ча су. Вар та за ду мац ца 
пра ад па чы нак. Ка лі ёсць та кая маг чы масць, то 
вы бе ры це тур у эк за тыч ную кра і ну — вы не па шка-
ду е це. У пят ні цу вас бу дуць спа ку шаць пры ваб ны мі 
пра па но ва мі, ад якіх ня лёг ка бу дзе ад мо віц ца, але 
ўсё ж не да вай це зго ды ад ра зу, па ду май це. Ад 
на чаль ства вы мо жа це не толь кі па чуць сло вы па-
хва лы, але і атры маць прэ мію.

ВА ДА ЛЕЙ. Змо жа це спра віц ца прак тыч на 
з лю бой праб ле май. Пос пех бу дзе спа да-
рож ні чаць у твор чых рас па чы нан нях. Па-

поў ні це ко ла зно сін пры ем ны мі і ка рыс ны мі для 
вас людзь мі. Для па спя хо вай пра цы спат рэ бяц ца 
цяр пен не, спа кой і вы трым ка. У се ра ду ўсё не аб-
ход на да во дзіць да кан ца. У чац вер і пят ні цу лепш 
не па чы наць ні я кіх пра ек таў — за вяр шы це тое, што 
па спе ла на за па сіц ца. Ве ра год ныя ста ноў чыя зме-
ны на пра цы.

РЫ БЫ. Звя дзі це да мі ні му му кан так ты з 
прад стаў ні ка мі пад атко вых і фі нан са вых 
ор га наў — гэ та да па мо жа па збег нуць да-

во лі буй ных не пры ем нас цяў. Ве ра год ныя пе ра па ды 
на строю, якія мо гуць пры вес ці да твор ча га кры зі су. 
Па спра буй це не ідэа лі за ваць мі ну лае. Су стрэ ча са 
ста ры мі сяб ра мі — гэ та толь кі да ні на ўспа мі нам. 
Па мя тай це, што на пе ра дзе вас ча ка юць ці ка выя і 
лё са вы зна чаль ныя су стрэ чы.

Не люб лю дні, ка лі свят ло трэ ба па ліць амаль да 12 га дзін, 
інакш цём на, лі та ры на кла ві я ту ры не раз гле дзіш. У нас, у 
Брэс це, гэ тай зі мой і сне гу, лі чы, не бы ло, ужо цэ лы ме сяц 

ад ны чор на-шэ рыя пей за жы за акном. Як ска заў па эт, «у акне сла та і ў ду-
шы, там і там бяз люд на...» На ват лес ста іць маўк лі вы і не пры вет ны. І хоць 
з эк ра на тэ ле ві за ра, га зет ных ста ро нак, ін тэр нэт-пар та лаў ска чуць-мі ту-
сяц ца роз на ка лі бер ныя Дзя ды Ма ра зы, на строй ну зу сім не на ва год ні... 
Ня даў на па зва ні ла даў няя сяб роў ка з рай цэнт ра, аб мя ня лі ся ся кі мі-та кі мі 
на ві на мі з ся мей на га жыц ця, па звыч цы па на ра ка лі на не пры го жае на-
двор'е і мі нор ны на строй, а по тым яна не ча ка на спы та ла, ці па мя таю я 
наш пер шы Но вы год у ін тэр на це на ву лі цы Ін тэр на цы я наль най.


