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1812 год — рус кая ар мія пад ка-

ман да ван нем Мі ха і ла Ку ту-

за ва на нес ла скры шаль нае па ра жэн не 

ар міі На па ле о на пры пе ра хо дзе яе це раз 

ра ку Бя рэ зі ну. Вя лі кая ар мія На па ле о на 

пе ра ста ла іс на ваць як ар га ні за ва ная бая-

вая сі ла, стра ціў шы толь кі па лон ны мі 30 ты сяч ча ла век. 

5 снеж ня На па ле он, пе ра даў шы ка ман да ван не мар ша лу 

Мю ра ту, ад быў у Па рыж.

1919 
год — на ра дзіў ся Іван Яфі ма віч Ска рын кін, 

бе ла рус кі пісь мен нік. У 1952 го дзе скон чыў 

Ва ен на-па лі тыч ную ака дэ мію ў Маск ве. У 1939—1971 га-

дах слу жыў у Са вец кай Ар міі. У 1972—1985 — пра ца ваў у 

вы да вец тве «Бе ла русь». Аў тар кніг на ры саў «За ве шча на 

баць ка мі», «Пра што шу мяць сос ны», апо вес ці «Пра ва 

вес ці ў бой» і ін шых тво раў.

1919 год — за га дам РВС рэс пуб лі кі ство ра на 

За ход нядз він ская ва ен ная фла ты лія, апе-

ра тыў нае аб' яд нан не ба я вых рач-

ных ка раб лёў у га ды гра ма дзян скай 

вай ны на За ход нім фрон це ў 1919—

1924 га дах.

1930 
год — на ра дзіў ся 

Ула дзі мір Ся мё на віч 

Ка рат ке віч, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў-

тар ра ма наў «Хрыс тос пры зям ліў ся 

ў Га род ні», «Ка ла сы пад сяр пом тва-

ім», «Ле а ні ды не вер нуц ца да Зям лі 

(Нель га за быць)», апо вес ці «Лад дзя 

рос па чы» і ін шых тво раў. У жан ры 

гіс та рыч на га дэ тэк ты ва на пі са ны «Дзі кае па ля ван не ка-

ра ля Ста ха», «Чор ны за мак Аль шан скі». Аў тар паэ тыч ных 

збор ні каў «Мат чы на ду ша», «Вя чэр нія вет ра зі», «Быў. 

Ёсць. Бу ду» і ін шых. Па яго тво рах па стаў ле ны мас тац кія 

філь мы, тэ ле- і ра дыё спек так лі, опе ры. Лаў рэ ат Лі та ра-

тур най прэ міі імя І. Ме ле жа, Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 

Па мёр у 1984 го дзе.

1894 год — на ра дзіў ся Іван 

Дзміт ры е віч Па па нін, са-

вец кі па ляр ны да след чык, контр-ад мі рал 

(1943), док тар геа гра фіч ных на вук (1938), 

двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за (1937, 

1940). Аў тар кніг «Жыц цё на кры зе» і 

«Лёд і по лы мя». Яго імем на зва ны мыс 

на паў вост ра ве Тай мыр, го ры ў Ан тарк ты дзе, пад вод ная 

га ра ў Ці хім акі я не. Па мёр у 1986 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Эжэн Іа нес ка, фран цуз скі 

дра ма тург, адзін з за сна валь ні каў эс тэ тыч-

най плы ні аб сур дыз му — адзін з най буй ней шых май строў 

дра мы ХХ ста год дзя. Аў тар п'ес «Рок», «Крэс лы», «На са-

рог» і ін шых. Па мёр у 1994 го дзе.

1919 год — у Гроз ным, у га зе це «Гроз ны», на дру-

ка ва ны фель е тон Мі ха і ла Бул га ка ва «Бу ду-

чыя перс пек ты вы». Гэ тая пер шая пуб лі ка цыя пісь мен ні ка 

за хоў ва ла ся ў яго аль бо ме на леп ле най пя рэд нім бо кам 

уніз, бо вы лу ча лі ся рэз ка ан ты са вец кім ха рак та рам.

1939 
год — на ра дзі-

ла ся Ці на Цёр-

нер (Эні Мэй Ба лак), аме ры-

кан ская эст рад ная спя вач ка. 

Шмат ра зо вы лаў рэ ат прэ міі 

«Грэ мі».
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Iмянiны
Пр. Германа, Івана, 
Нікіфара.

К. Катарыны, Кандрата, 
Леанарда, Лявона, 
Сільвестра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.56 16.57 8.01

Вi цебск — 8.52 16.40 7.48

Ма гi лёў — 8.46 16.47 8.01

Го мель — 8.35 16.51 8.16

Гродна — 9.10 17.13 8.03

Брэст — 9.03 17.21 8.18

Месяц
Маладзік у 18.05.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

— Вам пра па ну юць 50 ты-

сяч руб лёў, але ка лі вы іх 

возь ме це, ча ла век, яко га вы 

больш за ўсіх на све це не на-

ві дзі це, атры мае 100 ты сяч. 

Возь ме це?

— Так. Ча му я па ві нен ад-

мо віц ца ад 150 ты сяч?..

Зной дзе на дзі ця, вы-

ха ва нае офіс ным планк-

то нам.

Яно ад маў ля ец ца па кі-

даць біз нес-цэнтр, сіл ку-

ец ца пой лам з ка ва-ма шы-

ны і з ра дас цю рэ агуе на 

сло ва «ка ле га».
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

У што тыд нё вым 

спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пе ра мо гу 

брэсц ка га «Ды на ма» 

ў чэм пі я на це Бе ла ру сі 

і ін шыя важ ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Фут ба ліс ты брэсц-

ка га «Ды на ма» 

ў мат чы 29-га ту ра пе-

ра маг лі «Ві цебск» 1:0 

і ўпер шы ню ста лі чэм пі ё-

на мі Бе ла ру сі, спы ніў шы 

13-га до вую ге ге мо нію 

БАТЭ. Чэм пі ён скі гол на 38-й 

хві лі не за біў Аляк сей Хаб лен-

ка. На браў шы 72 ач кі, брэсц-

кае «Ды на ма» ста ла не да ся-

галь ным для пе ра след ні ка, 

15-ра зо ва га чэм пі ё на Бе ла-

ру сі ба ры саў ска га БА ТЭ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў ка лек тыў фут-

боль на га клу ба «Ды на ма-

Брэст» з за ва я ван нем за-

ла тых ме да лёў. «За ка рот-

кі час у Брэс це ства ры лі 

вы дат ную ка ман ду, якая 

скла ла рэ аль ную кан ку-

рэн цыю лі да рам бе ла рус-

ка га фут бо ла, пры ўнес ла 

ў чэм пі я нат но выя ідэі і 

яр кія эмо цыі. Дзя ку ю чы 

пра фе сій на му па ды хо ду 

вы змаг лі без дзяр жаў на-

га фі нан са ван ня ўпэў не-

на стаць на но гі, ска рыць 

сэр цы шмат лі кіх ба лель-

шчы каў, якія да кан ца за-

паў ня юць тры бу ны спарт-

комп лек су «Брэсц кі», — 

га во рыц ца ў він ша ван ні. 

«Вы да ка за лі, што ма ры 

ста но вяц ца рэ аль нас цю, 

а мэ та да ся галь ная, ка лі 

ру хац ца да яе на стой лі-

ва і ра шу ча», — пад крэс-

ліў кі раў нік дзяр жа вы. Ён 

вы ка заў па жа дан не, каб 

пос пех ка ман ды з го ра да 

над Бу гам па слу жыў пры-

кла дам для ін шых клу баў і 

даў но вы ім пульс раз віц цю 

фут бо ла. Друж на му і пра-

ца ві та му ка лек ты ву «Ды на-

ма-Брэст» Прэ зі дэнт па жа-

даў не змян шаць аба ро ты 

і гуч на за явіць пра ся бе на 

еў ра пей скім уз роў ні.

З за ва я ван нем ты ту ла 

клуб па він ша ваў так са ма 

зор ка су свет на га фут бо ла 

Ды е га Ма ра до на: у сва ім 

«Ін стаг ра ме» сла ву ты ар-

ген ці нец на пі саў, што вель-

мі ра ды па він ша ваць фут ба-

ліс таў, трэ не раў і кі раў ні ка 

брэсц ка га «Ды на ма» з за-

ва я ван нем пер ша га мес ца 

ў чэм пі я на це Бе ла ру сі.

На по лі «Ба ры саў-Арэ-

ны» фут ба ліс ты БА ТЭ 

раз гра мі лі мін скае «Ды-

на ма» — 3:0, стаў шы ўла-

даль ні ка мі «се раб ра». 

«Брон зу» за ва я ваў са лі гор-

скі «Шах цёр», які са сту піў 

на вы ез дзе «Мін ску» — 0:1. 

Фут ба ліс ты «Го ме ля» абы-

гра лі ў гас цях «Га ра дзею» 

з лі кам 3:2, але па кі да юць 

вы шэй шую лі гу на цы я наль-

на га пер шын ства. Вы ні кі 

ас тат ніх су стрэч 29-га ту-

ра: «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 

«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі-

на) — 2:1, «Нё ман» (Грод-

на) — «Энер ге тык-БДУ» 

(Мінск) — 1:1, «Сла вія» 

(Ма зыр) — «Іс лач» (Мін скі 

ра ён) — 2:0.

2. Збор ная Бе ла ру сі 

па пляж ным фут-

бо ле па цяр пе ла пер шае 

па ра жэн не на чэм пі я на-

це све ту ў па ра гвай скім 

Асунсьё не, са сту піў шы 

збор най Се не га ла — 2:7. 

У ін шым па ядын ку дру го га 

ту ра па пя рэд няй гру пы С 

ка ман да Ра сіі з лі кам 1:4 са-

сту пі ла збор най ААЭ, якую 

на стар це бе ла ру сы абы гра-

лі з вы ні кам 5:1. У за ключ-

ным ту ры пер ша га эта пу 

сён ня бе ла ру сы су стрэ нуц-

ца з ра сі я на мі. Ста но ві шча 

спраў у ас тат ніх гру пах:

А — Япо нія — 6 ач коў, 

Швей ца рыя — 5, ЗША — 0, 

Па ра гвай — 0;

В — Уруг вай — 6, Іта лія — 

3, Та і ці — 3, Мек сі ка — 0;

D — Бра зі лія — 6, Пар ту-

га лія — 3, Аман — 3, Ні ге-

рыя — 0.

Пас ля за вяр шэн ня гру-

па во га эта пу ў 1/4 фі на лу 

вый дуць па дзве най леп шыя 

ка ман ды з ча ты рох квар тэ-

таў. Чвэрць фі на лы прой дуць 

28 ліс та па да, паў фі на лы — 

30 ліс та па да, вы ра шаль ны 

па яды нак за чэм пі ён скі ты-

тул і су стрэ ча за брон за-

выя ўзна га ро ды ад бу дуц ца 

1 снеж ня.

3. Брэсц кі ганд боль-

ны клуб імя Мяш ко-

ва пе ра мог паў ноч на ма ке-

дон скі «Вар дар» — 31:22, 

спы ніў шы се рыю па ра-

жэн няў на гру па вым эта пе 

Лі гі чэм пі ё наў. Са мым вы-

ні ко вым у пе ра мож цаў стаў 

Мі кі та Вай лу паў, які за кі нуў 

12 мя чоў. Тур нір нае ста но ві-

шча ў гру пе В пас ля дзевяці 

ту раў: «Кіль» — 14 ач коў, 

«Весп рэм» — 12, «Ман-

пелье» — 11, «Ві ве» — 10, 

«Пор ту» — 10, «Вар дар» — 

9, БГК імя Мяш ко ва — 4, 

«Ма тор» — 2.

Свой на ступ ны матч чэм-

пі ё ны Бе ла ру сі пра вя дуць 

30 ліс та па да ў Кель цах су-

праць «Ві ве». Ганд ба ліс ты 

ма гі лёў ска га клу ба «Ма шэ-

ка» за вяр шы лі вы ступ лен не 

ў Куб ку вы клі ку, са сту піў шы 

па су ме дзвюх да маш ніх су-

стрэч 1/16 фі на лу ру мын-

ска му «Бу ха рэс ту».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— Ах, ты мая да ра гая 
на ту раль ная 
ма на по лія!..

Спорт-таймСпорт-тайм

Пер шае, але яр кае чэм пі ён ства
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