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ВЕРБ НЫ 
НА ПА МІН

По бач з Кур га нам Сла вы з'я ві ла ся 
алея ў го нар жан чын-ве тэ ра наў
Ідэя ўве ка ве чыць па мяць аб прад стаў ні-

цах пры го жа га по лу, якія ад стой ва лі не за-

леж насць род най зям лі на раў не з муж чы на мі, 

на ле жыць Бе ла рус ка му са ю зу жан чын. Ар га-

ні за цыя на пя рэ дад ні 75-год дзя вы зва лен ня 

кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

рас па ча ла пра ект «Бе ла русь па мя тае. Жа-

но чы твар Пе ра мо гі». Алея на под сту пах да 

зна ка мі та га Кур га на Сла вы — маўк лі вы на-

па мін пра ня прос тыя лё сы бе ла ру сак, жыц цё 

якіх бы ло апа ле нае вай ной. Дрэ вы для яе 

вы бра лі не вы пад ко выя: вер бы, якія ў на ро дзе 

за вуц ца пла ку чы мі і сім ва лі зу юць ту гу.

— Ня хай но вая алея ста не сім ва лам Пе-

ра мо гі і мі ру. Трэ ба ра біць усё, каб вай на 

не ста ла да лё кім мі ну лым і за ха ва ла ся ў 

па мя ці не толь кі па ка лен ня, якое праз яе 

прай шло, але і на шчад каў пе ра мож цаў, — 

упэў не на Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі, стар шы ня Бе ла-

рус ка га са ю за жан чын.

Ра зам з чле на мі прэ зі ды у ма БСЖ і 

прад стаў ні ца мі са ю за жан чын Бе ла рус бан-

ка вер бы ка ля Кур га на Сла вы вы са джва лі 

і бай ке ры мо та клу ба «AnGіrls».

Ган на КУ РАК.

 Мінск
Кан цэр ты, вы стаў кі, кір ма шы — 

у Дзень Пе ра мо гі мін ча нам пра па ну-

юць мност ва ме ра пры ем стваў на лю бы 

густ.

Як па ве дам ляе агенц тва «Мінск-На ві ны», 

тра ды цый нае ўскла дан не вян коў і кве так 

да ма ну мен та Пе ра мо гі ад бу дзец ца ў 11.00. 

Га лоў ным акор дам свя та ста не кан цэрт 

«Бес смя рот ныя пес ні» тэ ле пра ек та «Пло-

шча Пе ра мо гі — 2019» — су мес ны пра ект 

Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі, Мінск ага 

гар вы кан ка ма і Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

Кож ны ра ён ста лі цы рых туе ўлас ную пра-

гра му. За вод скі 9 мая за пра шае на свя та 

да «Чы жоў ка-Арэ ны», па ча так у 14.00. Ле-

нін скі — да 12-й га дзі ны ў Ло шыц кі парк і 

на пля цоў ку пе рад кі на тэ ат рам «Са лют». 

Мас коў скі ча кае мін чан і гас цей ста лі цы да 

10 га дзін у пар ку імя М. Паў ла ва і скве ры 

«Па лян ка» на К. Лібк нех та. Каст рыч ніц-

кі — а 13-й га дзі не ў пар ку «Ку ра соў шчы-

на». Жы ха ры Пар ты зан ска га ра ё на мо гуць 

ад зна чыць свя та не толь кі ў Цэнт раль ным 

дзі ця чым пар ку імя М. Гор ка га, але і на пля-

цоў цы па ад ра се Ста ле та ва, 1, а так са ма на 

ву лі цы Кар ва та на пля цоў цы ка ля са ма лё та. 

Старт — у 12 га дзін. Пер ша май скі ра ён збі-

рае гас цей у пар ку Ча люс кін цаў і Ба та ніч ным 

са дзе ў 13 га дзін. Са вец кі ра ён — збор а 

12-й га дзі не пе рад «Лі до» па ву лі цы Куль-

ман. Фрун зен скі — а 12-й га дзі не пач не ме-

ра пры ем ствы ў пар ку 60-год дзя Каст рыч ні ка 

і пар ку імя Уга Ча ве са. У Цэнт раль ным ра ё не 

з 12 га дзін стар туе за баў ляль ная пра гра ма ў 

му зей на-пар ка вым комп лек се «Пе ра мо га» і 

Тра ец кім прад мес ці. Яшчэ ў цэнт ры ста лі цы 

раз гор нец ца пля цоў ка ка ля Па ла ца спор ту. 

Там прой дзе вя лі кі кан цэрт з удзе лам пра-

фе сій ных твор чых ка лек ты ваў і вы ка наў цаў, 

а так са ма пе ра мож цаў Мінск ага га рад ско га 

кон кур су па тры я тыч най пес ні.

У 23.00 па тра ды цыі за пла на ва ны гран-

ды ёз ны са лют.

 Брэст чы на
9 Мая зран ку пач нец ца шэс це кі раў-

ні коў воб лас ці і го ра да, ве тэ ра наў, 

ва ен на слу жа чых Брэсц ка га гар ні зо-

на, ак ты ву гра мад скіх ар га ні за цый, 

удзель ні каў ак цыі «Бе ла русь па мя-

тае», мо ла дзі.

Усе яны на кі ру юц ца ў бок пло шчы Цы-

ры ма ні я лаў. Пас ля ўскла дан ня кве так да 

Веч на га агню і вян коў да пліт ме ма ры я ла 

ад бу дзец ца жа лоб ны мі тынг.

З асоб най пра гра май «Па мяць сэр ца» вы-

сту піць ду ха вы ар кестр. А ка ля Паў ноч ных 

ва рот крэ пас ці ад бу дзец ца му зыч ны ма ра-

фон «Квет кі Пе ра мо гі».

Тым ча сам у пар ку куль ту ры і ад па чын-

ку раз гор нуц ца на род ныя гу лян ні. Твор чыя 

ка лек ты вы пад рых та ва лі тэ ма тыч ную пра-

гра му. А ўдзель ні кі Між на род на га ха ра во га 

фес ты ва лю «Бе рас цей скія ха ра выя асамб-

леі» пра вя дуць у пар ку за ключ ны га ла-кан-

цэрт. Ак цыі па мя ці і кан цэрт ныя пра гра мы 

ад бу дуц ца ва ўсіх ра ё нах воб лас ці.

 Ві цеб шчы на
Га лоў ная пло шча Пе ра мо гі, ад на з са-

мых вя лі кіх у Еў ро пе, ста не эпі цэнт рам 

свя точ ных па дзей.

Ме на ві та тут 9 мая ў 10 га дзін ра ні цы 

ад бу дзец ца ўскла дан не кве так і вян коў да 

ма ну мен та ў го нар са вец кіх во і наў, пар ты-

за наў і пад поль шчы каў Ві цеб шчы ны. По-

тым — тэ ат ра лі за ва ны мі тынг і свя точ ная 

кан цэрт ная пра гра ма «Дзя куй ге ро ям за 

мір нае не ба!».

Ві цеб ская тра ды цыя ў Дзень Пе ра мо гі — 

ус кла дан не (у 10.30) кве так да бюс та Ге роя 

Са вец ка га Са ю за, Ге роя Са цы я ліс тыч най 

Пра цы П. М. Ма шэ ра ва. 

Не па да лё ку ад пло шчы Пе ра мо гі — у 

скве ры Б. Хмяль ніц ка га — ад бу дзец ца дэ-

ман стра цыя аб мун дзі ра ван ня і ўні фор мы 

сал дат і афі цэ раў Чыр во най Ар міі ва ен ных 

га доў.

Яшчэ ў Ві цеб ску, у бы лым па сёл ку Ру ба, 

прой дзе ак цыя «Пе ра мо га. Му зы ка. Вяс на». 

Там жа — шэс це, мі тынг ка ля пом ні ка Не вя-

до ма му сал да ту, ак цыя па мя ці за гі ну лых у 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны «Дзень бе лых 

жу раў лёў».

Ба га тая на па дзеі пра гра ма свят ка ван ня 

ча ка ец ца і ў ра ён ных цэнт рах.

Аб лас ныя спа бор ніц твы па ве ла сі пед ным 

спор це, пры све ча ныя Дню Пе ра мо гі, 8—9 мая 

пра хо дзяць у Та ла чы не. А ў На ва по лац ку на 

на ступ ны пас ля свят ка ван ня дзень, 10 мая, 

за пла на ва лі пра вес ці га рад скі па тры я тыч ны 

кон курс ін сцэ на ва най пес ні «Мы за мір!».

 Го мель шчы на
Го мель шчы на па чы нае ад зна чаць 

Дзень Пе ра мо гі 8 мая ак цы яй «Го мель 

па мя тае». А 9 мая ад бу дуц ца па мят-

ныя ме ра пры ем ствы ка ля ме ма ры я ла 

«Веч ны агонь».

Тут прой дзе ўра чыс ты мі тынг па мя ці і 

цы ры мо нія ўскла дан ня кве так да брац кай 

ма гі лы са вец кіх во і наў і пад поль шчы каў. Ве-

тэ ра ны, спарт сме ны, твор чая мо ладзь і ўсе, 

хто па жа дае, прой дуць у гэ ты дзень шэс цем 

па га лоў най ву лі цы го ра да над Со жам.

Ба я вы са ма лёт Су-24 ста не яшчэ ад ным 

пом ні кам яго ства раль ні ку, Паў лу Во сі па ві чу 

Су хо му. Ён уста ля ва ны ў рэ кан стру я ва ным 

скве ры пе рад га лоў ным кор пу сам Го мель-

ска га дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, 

які но сіць імя ле ген дар на га авія кан струк-

та ра.

Ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя пе ра мо-

зе ў Вя лі кай Ай чын най вай не, пра цяг нуц-

ца і ў на ступ ныя дні. На прык лад, 10 мая 

ў Го мель скай аб лас ной уні вер саль най біб лі-

я тэ цы прой дзе лі та ра тур на-му зыч ны са лон 

«Подз ві гам слаў ныя на шы зем ля кі».

 Гро дзен шчы на
Свя точ ныя ме ра пры ем ствы раз гор-

нуц ца на не каль кіх пля цоў ках аб лас-

но га цэнт ра.

Свя та ў Грод не рас пач нец ца з са ма га 

ран ку: на пло шчы Ле ні на ад бу дзец ца ўра-

чыс ты мі тынг, а ў пар ку Жы лі бе ра ўша ну-

юць па мяць за гі ну лых, ус клаў шы квет кі да 

Веч на га агню.

На пра ця гу цэ ла га дня бу дуць іс ці свя точ-

ныя пра гра мы на пло шчы Ле ні на: «Кан цэрт 

на пе ра да вой», «Пад пес ні 40-х», «У шэсць 

га дзін ве ча ра пас ля вай ны», гас цін на су-

стрэне гас цей арт-ка фэ «Пад ад кры тым не-

бам», а по бач — на пло шчы Ты зен гаў за — 

пач не дзей ні чаць ін тэр ак тыў ная вы стаў ка 

ўзбра ен ня су час на га вой ска.

Свя та не аб мі не і Са вец кую ву лі цу, дзе 

пра гу чаць пес ні Пе ра мо гі ў вы ка нан ні ка-

вер-бэн даў і ву ліч ных му зы каў. Тут жа пра-

па ну юць на быць і ад мыс ло выя су ве ні ры. На 

Са вец кай пло шчы мож на бу дзе ўба чыць вы-

стаў ку рэт ра-тэх ні кі.

За вер ша цца свя точ ныя ме ра пры ем ствы 

на Кур га не Сла вы кан цэрт най пра гра май з 

тра ды цый най ак цы яй «Спя ем «Дзень Пе ра-

мо гі» ра зам» і свя точ ным са лю там.

 Мін шчы на
Ва ўсіх кут ках Мін шчы ны 9 мая ад свят-

ку юць Дзень Пе ра мо гі. З гэ тай на го ды 

за пла на ва на шмат ме ра пры ем стваў — 

ура чыс тыя мі тын гі, ус кла дан ні вян коў 

і, вя до ма ж, свя точ ны са лют.

А ў го ра дзе Жо дзі не ў гэ ты дзень ад бу-

дзец ца аб лас ное свя та, якое тра ды цый на 

ад крые мі тынг. Да ма ну мен та ў го нар ма ці-

па тры ёт кі Н. Ф. Куп ры я на вай будуць ускла-

дзены кветкі.

Пад час свя та па пра спек це Мі ру прой дзе 

па рад з удзе лам на ву чэн цаў Мінск ага аб лас-

но га ка дэц ка га ву чы лі шча, ме ха ні за ва най 

ка ло ны ўзбра ен ня, ва ен най і спе цы яль най 

тэх ні кі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, а так са ма 

тэх ні кі, што вы ка рыс тоў ва ец ца ў на род на-

гас па дар чым комп лек се кра і ны.

Упры га жэн нем свя та ста не кан цэрт ная 

пра гра ма ама тар скіх і пра фе сій ных ка лек ты-

ваў і вы ка наў цаў. Усе ах вот ныя змо гуць на-

ве даць кір маш з па час тун ка мі і су ве ні ра мі.

За вяр шыц ца ме ра пры ем ства яр кім кан-

цэр там на ста ды ё не «Тар пе да».

 Ма гі лёў шчы на
Марш во ін скіх час цей Ма гі лёў ска га 

гар ні зо на, шэс це-па рад «Бе ла русь 

па мя тае», мі тынг ка ля Веч на га агню 

на пло шчы Сла вы, свя точ ны кан-

цэрт — Ма гі лёў ура чыс та су стра кае 

74-ю га да ві ну Вя лі кай Пе ра мо гі.

Усё больш ма гі ляў чан пры ма юць удзел 

у ак цыі «Бе ла русь па мя тае» і ідуць у свя-

точ най ка ло не па ву лі цы Пер ша май скай з 

парт рэ та мі сва іх ге ра іч ных прод каў. Для ве-

тэ ра наў па тра ды цыі пад рых та ва ныя спе цы-

яль ныя аў та ма бі лі. Уся го ў го ра дзе за пла на-

ва на больш за 20 роз ных ме ра пры ем стваў, 

пры све ча ных пе ра мож на му маю. Яны пач-

нуц ца а 10-й га дзі не ра ні цы і за кон чац ца а 

23-й га дзі не ве ча ра са лю там над Дняп ром. 

Пра лі хія фран та выя на га дае тра ды цый ная 

па ля вая кух ня ка ля ганд лё ва га цэнт ра «Маг-

ніт», га рад ская ак цыя «Вальс Пе ра мо гі» на 

пло шчы Зо рак, сал дац кая па ля на ў Пя чэр-

скім ле са пар ку, кан цэрт на-за баў ляль ныя 

ме ра пры ем ствы ў роз ных ку точ ках го ра да.

А 8 мая ве тэ ра ны, прад стаў ні кі пра цоў-

ных ка лек ты ваў і гра мад скіх ар га ні за цый, 

мо ладзь пры ма юць удзел у пе ра па ха ван ні 

зной дзе ных пры по шу ка вых ра бо тах астан-

каў аба рон цаў Ма гі лё ва на ме ма ры яль ным 

комп лек се «Ла гер смер ці» па пра спек це 

Шмі та.

Сён ня ў Ма гі лё ве за ста ло ся ўся го 247 ве-

тэ ра наў вай ны, за год іх коль касць ска ра ці-

ла ся на 73 ча ла ве кі.

З БО ЛЕМ У СЭР ЦЫ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-

ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га на ро да 

і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні 

Прэ зі дэн ту Ра сіі Ула дзі мі ру Пу ці ну ў 

су вя зі з ах вя ра мі па жа ру на са ма лё це 

авія кам па ніі «Аэ ра флот».

«У Рэс пуб лі цы Бе ла русь з глы бо кім 

смут кам і бо лем ус пры ня та тра гіч нае па-

ве дам лен не аб па жа ры на бор це па са жыр-

ска га са ма лё та авія кам па ніі «Аэ ра флот» у 

мас коў скім аэ ра пор це Ша ра мец це ва, які 

пры вёў да шмат лі кіх ча ла ве чых ах вяр», — 

ска за на ў спа чу ван ні.

Бе ла рус кі лі дар пе ра даў сло вы пад-

трым кі і спа га ды род ным і бліз кім за гі ну-

лых, а так са ма па жа даў хут чэй ша га вы-

зда раў лен ня па цяр пе лым.

Па вод ле Бел ТА.

АСАБ ЛІ ВАЯ 
ЎВА ГА

9 мая па ўсёй кра і не прой дуць 
свя точ ныя ме ра пры ем ствы

— Асо бы ў ал ка голь ным і нар ка тыч ным 

ап'я нен ні не бу дуць да пу шча ны да пра-

пуск ных пунк таў. Асаб лі вы кло пат і ўва га 

ве тэ ра нам — для іх бу дзе ар га ні за ва на 

ін ды ві ду аль нае пра хо джан не апош ніх, пас-

ля ме ра пры ем стваў іх ад вя зуць да до му 

на служ бо вых аў та ма бі лях. У свя точ ны 

дзень бу дзе аб ме жа ва ны рух транс парт-

ных срод каў. Да 13 га дзін вы хад на стан цыі 

мет ро «Пло шча Пе ра мо гі» бу дзе ад кры ты 

толь кі ў бок пра спек та Ма шэ ра ва, — рас-

ка заў Дміт рый КУР' ЯН, на мес нік на чаль-

ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік 

упраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку га лоў-

на га ўпраў лен ня пра ва па рад ку і пра-

фі лак ты кі мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў.

Ста ні слаў СА ЛА ВЕЙ, стар шы ін спек-

тар па асо бых да ру чэн нях УДАІ мі лі цыі 

гра мад скай бяс пе кі МУС, рас ка заў, што 

ка ля ўсіх мес цаў пра вя дзен ня ме ра пры ем-

стваў, пры мер ка ва ных да Дня Пе ра мо гі, 

бу дзе пры сут ні чаць Дзяр жаў та інс пек цыя. 

З 7 да 13 га дзін і з 17 да 24 га дзін пла ну-

ец ца пе ра крыц цё ру ху па пра спек це Не за-

леж нас ці ад ву лі цы Ян кі Ку па лы да ву лі цы 

Каз ло ва, ад пра спек та Не за леж нас ці да 

ву ліц Пер ша май скай і Чыр во най.

Ана толь БА ЛЯ БІН, на мес нік на чаль-

ні ка ўпраў лен ня ава рый на-вы ра та валь-

ных служ баў і лік ві да цыі над звы чай ных 

сі ту а цый МНС, і Алег ПАН ЧУК, на чаль нік 

ад дзе ла ар га ні за цыі ме ды цын скай ахо-

вы пры над звы чай ных сі ту а цы ях Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя, па ве да мі лі, што 

га то вы да лю бых над звы чай ных сі ту а цый: 

да 9 мая ар га ні за ва на ра бо та баль ніч ных 

ар га ні за цый і бры гад хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі, ча со вых ме ды цын скіх пунк таў, на-

ла джа на ўза е ма дзе ян не з клі ніч ны мі баль ні-

ца мі ста лі цы. Так са ма бу дзе вес ці ся асо бы 

кант роль за ста нам зда роўя ве тэ ра наў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

З
АЎТ РА, 9 мая, кра і на 74-ы раз 

ад зна чыць са мае га лоў нае свя-

та — Дзень Пе ра мо гі... Ня гле-

дзя чы на даждж лі вы па ча так тыд ня, 

сі ноп ты кі абя ца юць спры яль нае 

на двор'е. Але на ват ка лі ў ня бес най 

кан цы ля рыі неш та пой дзе не так, гэ-

та не паў плы вае на агуль ны на строй. 

Лю дзі ча ка юць свя та, і яно па він на 

ад быц ца на ўзроў ні. Не абы дзец ца, 

як заў сё ды, без ура чыс тых мі тын гаў, 

шэс цяў і ўша на ван няў ве тэ ра наў, 

па ра даў з удзе лам ва ен най і спе цы-

яль най тэх ні кі, кан цэрт ных пра грам, 

кір ма шоў з па час тун ка мі і мно га га-

мно га га ін ша га... Ча го ме на ві та? Чы-

тай це ў па ве дам лен нях з мес цаў на-

шых спе цы яль ных ка рэс пан дэн таў.

ПА МЯ ТА ЕМ, ША НУ ЕМ, 
ГАНАРЫМСЯ

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, Ірына АСТАШКЕВІЧ, Нэлі ЗІГУЛЯ, Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ, 
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ, Аляксандр ПУКШАНСКІ, Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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