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         Зборнік прысвячаецца 70-годдзю вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і ўключае 

сачыненні вучняў школы, напісаныя імі ў розныя гады 

навучання. Усе сачыненні прысвечаны тэме Вялікай Ай-

чыннай вайны.  

         Матэрыял размешчаны ў алфавіце прозвішчаў 

аўтараў сачыненняў. На рускай і беларускай мовах. 

 

         Для шырокага кола чытачоў 
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Ён быў звычайны салдат, салдат Вялікай Айчыннай вайны, які прайшоў 

вялікі шлях і зрабіў шмат для вызвалення сваѐй Радзімы. Бабуля расказвала, 

што ѐн дасылаў ѐй лісты, дзе пісаў як яны змагаюцца з ворагам. У адным з 

баѐў ѐн атрымаў раненне. За мужнасць і адвагу, праяўленую ў баях, ѐн быў 

узнагароджаны медалѐм “За адвагу”. 

             Нялѐгка было ваяваць яму далѐка ад свайго роднага куточка, дзе 

нарадзіўся, ад той хаткі, якую ѐн будаваў сваімі рукамі разам з жонкай. Ён 

ведаў, што ў любую хвіліну на гэтым месцы могуць быць руіны. Ён думаў аб 

жонцы і маленькім дзіцяці. Не шкадуючы сіл, ішоў праз холад і голад, да 

перамогі. Яго душа разрывалася на часткі, калі ѐн бачыў, як гінулі дзеці. А ці 

яму, майму дзеду, было лѐгка тады? Ён у сваім жыцці не пакрыўдзіў птушку 

нават, а тут трэба было страляць і забіваць, што было рабіць. Ён забіваў 

ворага, які грабіў народ, паліў гарады і вѐскі, гвалціў жанчын і дзяцей. 

 Калі ѐн ваяваў на Украіне, трапіў у канцлагер. Фашысты размясцілі 

канцлагер на балоце, у лясной мясцовасці. Умовы былі жорсткімі: снег, 

мароз, балотная гразь, холад, голад, хваробы. За калючым дротам – міны. Тут 

яны зносілі пабоі, здзекі, абразы. Колькі трэба было сілы волі, мужнасці, 

стойкасці, каб вынесці ўсе гэтыя выпрабаванні. І хто ведае, чым бы гэта 

закончылася, каб партызаны не дапамаглі вызваліць іх . 

 А яна ўсѐ чакала, чакала пісьмы, бачыла сны, у якіх вяртаўся дадому 

яе Мікалай. А сама насіла пад сэрцам яго часцінку – дзіця. Вельмі цяжка 

жылося і бабулі, асабліва ў час акупацыі. Яна шмат расказвала мне пра здзекі 

немцаў.  

 А потым была Перамога. Радасць і слѐзы, слѐзы радасці і болю. Мой 

дзядуля загінуў, не дачакаўшыся гэтага свята, загінуў ад рук паліцаяў, 

прайшоўшы скрозь полымя і кулі. 

 Я ганаруся сваім дзядулем і шаную яго гераічнае жыццѐ, жыццѐ-

подзвіг. Памяць пра яго і яго гераічныя справы ніколі не згіне. Мне расказала 

бабуля, а я раскажу пра іх подзвігі сваім дзецям і ўнукам, таму што памяць, 

павінна свята захоўвацца і перадавацца з пакалення ў пакаленне, як нязгасны 

факел вялікай любові да Радзімы, да майго народа. Толькі тыя, хто забывае 

сваѐ мінулае, не маюць будучыні.    

 

  “Я вас прашу, не зведаў хто вайны, 

  Прашу вас, мае дочкі і сыны, 

  Узяць хоць долю памяці маѐй 

  Каб потым ѐй не зарасці травой…” 

 

 Прайдуць гады, стагоддзі, на змену нам прыйдуць новыя пакаленні 

людзей. Наш боль, нашы страты стануць для іх далѐкай гісторыяй. Толькі 

назаўсѐды застануцца ў памяці тыя, хто аддаў сваѐ жыццѐ за перамогу.   
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 “Колькі вас, не каханых, 

           Зямля прыгарнула да сэрца. 

           Памяць нягойнай ранай 

           Вечна ў нас будзе гарэць…”   

  

 Памяць народа – гэта яго гісторыя, гэта яго гонар і сумленне. І яна, 

гэта памяць, павінна свята захоўвацца, перадавацца з пакалення ў 

пакаленне, як нязгасны факел вялікай любові да радзімы, да свайго народа. 

Пройдуць гады, стагоддзі, на змену нам прыйдуць новыя пакаленні 

людзей. Наш боль, нашы страты стануць для іх далѐкай гісторыяй. Толькі 

назаўсѐды застануцца ў памяці тыя, хто аддаў сваѐ жыццѐ за перамогу. 

 

 

“Вайна ў маѐй сям'і” 
 

Чыбікаў Александр, 10 клас 
 

               Іх памяць славай апавіта, 

               Як неба – ранішняй зарой. 

               Ніводзін подзвіг не забыты, 

               Ніводзін не забыт герой. 

 

 Вайна... Колькі горкіх успамінаў 

пакінула яна. Раны, якія нанесла вайна, на 

ўсѐ жыццѐ пакінулі глыбокі след у сэрцах 

мільѐнаў людзей. І хоць прайшло шмат 

часу, але яшчэ не адна ўдава, якая страціла 

свайго мужа, застаўшыся сама з сабой, 

прыцісне да твару свае маршчыністыя 

далоні і ў начной цішы абпаляць яе пальцы 

гарачыя і горкія, як палынь, слѐзы. А бывае 

і так: у маленькім пакоі, дзе сумная цішыня 

жыве ўжо гадамі, падойдзе бабуля да шкафы, дастане зусім выцвіўшую 

фатакартку любімага чалавека – мужа і доўга будзе глядзець на яе. У такі 

момант чалавеку хочацца расказаць аб усім каму-небудзь. І такім слухачом 

у бабулі быў я. Мне хочацца расказаць пра лѐс вельмі блізкіх для мяне 

людзей, лѐс маѐй бабулі і дзядулі. Вельмі цяжка гаварыць бабулі пра сваю 

згубленую маладосць, пра тое вялікае гора, якое выпала на яе долю. 

 Адыходзячы з дому, на развітанне ѐн прамовіў: “Ты чакай мяне, 

Алѐна, абавязкова вярнуся з перамогай”. І яна чакала, малілася за яго і зноў 

чакала. А ѐн дасылаў ѐй кароткія лісты, дзе паведамляў, што жывы і  

здаровы, б’е ворага і хутка прыйдзе дадому. Мой дзядуля не быў 

ваеннаначальнікам, не праславіўся як артыст ці пісьменнік.  
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“Что я думаю о войне” 
 

Буренкова Татьяна, 2 класс 
 

 Война... это слово мы часто слышим в новостях, читаем на страни-

цах газет. Одной из самых страшных войн была Великая Отечественная 

война, которая длилась с 1941 по 1945 год. 

 Сейчас о тех ужасных событиях мы узнаѐм лишь из кинофильмов 

и из истории, иногда – из рассказов тех людей, которые видели эту войну 

своими глазами, принимали в ней участие. Это – ветераны Великой Оте-

чественной войны. Это те люди, которые прошли через многочисленные 

бои и смогли выжить, чтобы научить людей жить в мире, без войн. 

 70 лет прошло со времени освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков. 70 лет наша страна живѐт под мирным небом.  

И наша задача – сохранить этот мир, чтобы вновь не плакали матери над 

убитыми сыновьями, жѐны – над убитыми мужьями, дети – над убитыми 

родителями. Мы не должны допустить, чтобы голубое небо заволокли 

тѐмные облака дыма от горящих сѐл, которые сжигали вместе с 

жителями. 

 Я думаю, что наши дети, наши внуки никогда не увидят и не узна-

ют такого страшного времени, времени войны. 

 

  

“Подзвіг партызынскай 
разведчыцы” 

 

Драздова Яна, 6 клас 

                                                       Вставай, страна огромная. 

                                                          Вставай на смертный бой. 

                                                                 С фашистской силой темною, 

                                                                С проклятою ордой! 
 

 9 Мая 2015 года наша краіна ў 70 раз будзе сустракаць Дзень 

Перамогі – самае галоўнае свята, якое хвалюе ўсіх нас. Захапляючыся 

подзвігамі нашых людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны, я шмат 

перачытала кніг, паглядзела кінафільмаў. 

 Неаднаразова я слухала суседскую бабулю, якая перасялілася з 

Краснапольскага раѐна і на Дрыбіншчыне знайшла сваю другую радзіму. 

 Вось нядаўна я прыбегла да бабулі Ганны і папрасіла яе расказаць 

што-небудзь  аб  той  страшнай  вайне,  якую я толькі  ведаю па кнігах  ды 
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кінафільмах. У бабы Ганны слѐзы 

бліснулі ў вачах. Не можа яна без слѐз 

расказваць аб тых жудасных днях. 

Яна прысела на ўслончык і сказала: 

“Ты, дзіцятка, не ведаешь вайны.. Я і 

сама была яшчэ падлеткам, але ўсѐ 

помню. І дай Божа, каб яна ніколі не 

паўтаралася. Колькі жыццяў яна 

забрала”.  

 І вось яна пачала расказваць 

пра дзяўчынку з іх вѐскі. Вельмі 

прыгожае ў яе імя - Поля, Паліна! Так называлі яе бацькі і суседзі. Што 

такое вайна, Паліна Цімашэнка зразумела не тады, калі ўбачыла 

нямецкія самалеты з чорнымі крыжамі, якія пікіравалі над яе вѐскай 

Горкі, што знаходзіцца ў прыгожым маляўнічым куточку далѐкай 

Краснапольшчыны, і нават не тады, калі на бальшаку рваліся бомбы. 

 Што такое вайна, Паліна зразумела пазней, калі на ўсход ішлі 

бежанцы, калі ў яе родную вѐску прыйшлі немцы і сталі наводзіць 

“новы парадак”. 

 І з таго часу яна цвѐрда рашыла змагацца. Яна добра разумела, 

што калі Радзіма ў небяспецы, сядзець і чакаць не прыходзіцца - трэба 

яе абараняць. Перад самай вайной Паліна скончыла сямігодку, уступіла 

ў камсамол. 

 У чэрвені 1942 г. на Краснапольшчыне стварыўся партызанскі 

атрад. Паліне ўдалося ўстанавіць з ім сувязь. Яна стала партызанкай. 

Бясстрашная дзяўчына здабыла каштоўныя звесткі аб варожых 

гарнізонах, аб дзеяннях нямецкіх улад. Партызаны з задавальненнем 

бралі яе на баявыя аперацыі атрада, бо ведалі, што юная партызанка 

ніколі не падвядзе. А калі камандаванню партызанскага атрада 

неабходны былі дакладныя звесткі аб сіле фашыстаў, іх узбраенні ў г.п. 

Краснаполле, Паліна сказала: “Гэта зраблю я”. 

 Пад выглядам абмену яек на соль і мыла яна пабывала ля 

камендатуры, заглянула ў двор, дзе быў размешчан варожы гарнізон. 

Паліна зразумела, што немцы рыхтуюцца да нейкай аперацыі. 

Вяртаючыся на базу, дзяўчына рашыла крыху адпачыць у в. Беразякі, 

дзе сустрэлася з другімі разведчыкамі. 

 У Беразяках у той час знаходзіўся карны атрад гітлераўцаў.       

З дапамогай мясцовых паліцаяў немцы вышуквалі сем’і партызан і 

актывістаў. Паліна падумала, што пад выглядам мясцовай сялянкі 

пройдзе з граблямі на вуліцу, нібы з сенакосу, лепей разбярэцца ў 

абстаноўцы. Але здарылася непрадбачанае. Сярод карнікаў, аказаўся 

паліцай, які яе добра ведаў. 
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          Міхаіл Галаварушкін 19-гадовым юнаком пайшоў ваяваць. Два 

разы паранены. За баявыя заслугі быў узнагароджаны 3-мя медалямі. 

Лахмакоў С.У. – удзельнік абароны г. Мінска. Ён таксама разам з усімі 

вызваляў Беларусь, Польшчу, Венгрыю, мае баявыя ўзнагароды. Зараз 

гэтых людзей няма з намі, але іх подзвіг будзе жыць у памяці народа. 

          Мы падыходзім да абеліска, на мармуравай пліце выбіта імя 

сяржанта Івана Яжкова. Ён рускі, ляжыць у зямлі Беларусі. Ён 

здзейсніў свой подзвіг каля вѐскі Рудзіцы, якая размешчана непалеку ад 

ракі Бася. Тут ішлі жорсткія вызваленчыя баі.  

          Чэрвень 1944 года. Да ракі Проня падыходзяць новыя часці 

Савецкай Арміі. Падышла да лініі фронту і 153-я стралковая дывізія 49-

ай арміі. Яна (пазней) будзе удзельнічаць у Магілеўскай наступальнай 

аперацыі. 23 чэрвеня 557-мы стралковы полк фарсіраваў Проню і ўвесь 

дзень рухаўся, знішчаючы агнявыя кропкі і заслоны ворага. Ззаду 

засталіся вѐскі: Заложжа, Трылесіна, Жавань. Раніцай 24 чэрвеня полк 

выйшаў да невялікага лесу паблізу мэстэчка Чэрнеўка. Камандзір 

дывізіі паставіў задачу: фарсіраваць раку Басю, прарваць абарону 

немцаў на яе заходнім беразе. Імклівай атакай байцы вызвалілі вѐску 

Займішча, фарсіравалі Басю, завязалі бой за вѐску Рудзіцы. Але вораг 

аказаў моцнае супраціўленне і адразу ўзяць вѐску не ўдалося. У гэтай 

сітуацыі камандзір аддаў загад: на правы фланг другога батальѐна 

паставіць танкавы кулямѐт і роту салдат. Кулямѐтчыкамі-стралкамі па 

правым фланзе камандаваў сяржант Яжкоў Іван Сцяпанавіч. Ён вельмі 

добра выбраў пазіцыю, паставіў кулямѐты. Контратака была адбіта, 

батальѐн пачаў рухацца наперад. Уяўлялася, што яшчэ крышку – і полк 

будзе ў Рудзіцах. Але яго наступленне спыніў кулямѐтны і 

артэлерыйскі агонь, які гітлераўцы вялі з двух дзотаў на ўскраіне вѐскі. 

У гэты час да аднаго з дзотаў кінуўся адзін з байцоў. Гэта быў Яжкоў.  

Ён поўз, адлегласць паміж ім і варожым дзотам змяншалася. Ён быў 

ужо амаль каля самага дзота, калі цела яго раптам устрапянулася, ѐн 

застыў. Некаторы час ѐн ляжаў нерухома. Затым Яжкоў кінуў дзве 

гранаты ў амбразуру дзота. Прагрымела два выбухі. Калі дым 

рассеяўся, дзот зноў ажыў. У Яжкова гранат больш не было. Узняўшы 

аўтамат, герой пайшоў прама на дзот. Ён дабраўся да яго, целам закрыў 

амбразуру. Стук варожага кулямѐта заціх. Шлях палку быў адкрыты. 

Так загінуў камсамолец Іван Яжкоў. За гераізм і мужнасць Яжкову 

Івану Сцяпанавічу пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага 

Саюза. 

           Вось такую гісторыю пра бессмяротны подзвіг маладога байца 

паведаміў нам настаўнік. Яму бы жыць, расціць дзяцей, пахаць зямлю, 

вырошчваць хлеб, даглядаць сады, але аддаў сваѐ жыццѐ за перамогу. 
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“Іх памяць славай апавіта” 
 

Краўцова Юлія, 10 клас 
 

              Во все времена бессмертной земли, 

              О погибших помните, 

              Люди земли! 

              Убейте войну! 

              Прокляните войну! 

                                     Р. Рождественский. 

 

 У жыцці кожнага народа бываюць падзеі, якія доўгія 

дзесяцігоддзі, а магчыма, і стагоддзі, будуць прыцягваць да сябе ўвагу, 

хваляваць людскія сэрцы, пякучым болем адгуквацца ў нашай памяці і 

свядомасці. Для нас, беларусаў, такой падзеяй стала вайна. Вайна 

адышла ў мінулае, стала старонкай гісторыі. Але мы не маем права 

забываць пра вайну, таму што амаль кожную сям’ю, кожны дом, кожны 

горад, кожную вѐсачку закранула яна сваім вогненна-чырвоным крылом. 

Напамінанам пра вайну служаць помнікі і абеліскі ў розных кутках 

нашай шматпакутнай зямлі. Гэта Хатынь і Дальва, Брэсцкая крэпасць і 

Курган Славы. Не абышла яна і мае родныя мясціны. Летам мы зрабілі 

паход па мясцінам баявой славы. Наш паход праходзіў па берагах ракі 

Бася, якая шмат чаго бачыла і чула за свой век: і нашэсце чужынцаў, і 

крывавыя баі ў час вайны, і нашу перамогу. Даўно адгрымелі пушкі, 

залечаны раны, але і зараз можна ўбачыць непадалѐку ад ракі глыбокія 

траншэі, пазарастаныя акопы, равы – сведкі страшнай, разбуральнай 

сілы вайны, якая пакінула пасля сябе смерць, слѐзы і гора. 

 Далей наш шлях ляжаў да помніка салдатам Вялікай Айчынай 

вайны. Пліты абеліскаў, на якіх мы чытаем пайменна прозвішчы тых, 

чый лѐс назаўсѐды звязаны з лѐсам нашай Беларусі, не дазваляе забыць 

нам аб загінуўшых. Колькі іх, гэтых імѐн на плітах абеліскаў у Расіі, на 

Украіне, Балгарыі, Беларусі. 

 Пѐтр Купрыянаў, беларус, ляжыць у зямлі Латвіі, ѐн закрыў 

сваім целам амбразуру варожага дзота, ѐн быў упэўнены ў тым, што 

ахвяруючы сваім жыццѐм, наблізіць час перамогі. Ён жыве і будзе жыць 

не толькі ў нашай памяці, але і ў памяці тых, хто прыйдзе пасля нас. 

 Шмат воінаў, нашых землякоў, змагалася з ворагам у розных 

краінах. Яны прайшлі слаўны баявы шлях, атрымалі ўзнагароды. Сярод 

іх М.П. Ганчароў. Ён адразу ж пайшоў на фронт. З баямі прайшоў 

Беларусь, Прусію, быў паранены. Перамогу сустрэў на тэрыторыі 

Германіі. Радзіма высока ацаніла подзвігі героя. Аб гэтым сведчаць яго 

ўзнагароды. 
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- Вось яна – партызанка, - закрычаў ён. – Трымайце яе. Гэта 

разведчыца... 

 Паліну злавілі, даставілі у камендатуру. Допыт вѐў немец. Паліна 

не адмаўлялася, што яна партызанка. Яе жорстка білі. Потым яшчэ і 

яшчэ, пакуль не траціла прытомнасць, аблівалі вадой і зноў білі. Але 

дзяўчынка маўчала. Яе кінулі ў халодны склеп. Зноў допыт, зноў пабоі. 

У Паліны патрабавалі назваць месца, дзе знаходзіцца партызанская 

база. Абяцалі нават выпусціць на волю. Але ад патрыѐткі не пачулі ні 

воднага слова. 

 Страшэнна збітую, яе адправілі ў Струменск Кармянскага раѐна.  

Там размяшчаўся штаб карнікаў. І зноў быў допыт. І зноў яе білі. І тут 

мужная дзяўчынка нікога не выдала. 

 Немцы былі ў лютасці. Яе спаласавалі нажамі, выразалі грудзі. 

На світанні перастала біцца сэрца мужнай патрыѐткі... 

           Бабуля змоўкла. У мяне і ў старой Ганны вочы былі чырвоныя ад 

слѐз. Паліна паўтарыла гераічны подзвіг Зоі Касмадзям’янскай. 

 Для яе надышоў час бессмяротнасці.                                

 

 

“Благодарность ветеранам” 
 

Исаченко Ольга, 3 класс 
 

 70 лет прошло с тех страшных дней, когда убивали людей на 

войне. 70 - с тех пор, когда стало небо чище от смертельного чѐрного 

дыма из крематориев. Почти каждую семью охватило это страшное со-

бытие, когда среди ночи фашисты заходили домой, забирали людей и 

всѐ, что им нужно и вели в сараи или концлагеря, и морили их голодом. 

 Мы должны благодарить ветеранов, оставшихся в живых за то, 

что они подарили нам жизнь под мирным небом. К сожалению, с каж-

дым годом число ветеранов уменьшается. Но каждый из них оставил 

какой-то след в истории человечества, след, который будем помнить мы, 

наши дети и внуки. И так из поколения в поколение, от семьи к семье.  

 Мы знаем из рассказов ветеранов, как трудно им было в те годы, 

когда они видели, как на их глазах убивали их же родных. Трудно видеть 

сцену, когда стоит отец и мать, а на глазах у них убивают дочь или сына. 

 9 Мая каждый год мы приносим цветы к памятнику, где похоро-

нены сотни людей. И дарим цветы ветеранам, которые победили. 
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“Памяць і боль вайны” 
 

Клімянкова Вікторыя, 7 клас 
 

 Памяць аб Вялікай Айчыннай вайне – гэта 

не толькі даніна мінуламу. Памяць аб вайне 

звязана з сѐняшнім нашым дабрабытам,                  

з будучыняй нашай. Яна, гэта памяць, неабходна 

нашчадкам як маральны арыентыр. Памяць аб 

тых, хто здабыў нам перамогу, памяць аб героях, 

якія загінулі, павінна жыць у нашых душах, 

напамінаць аб тых жудасных днях. 

 Подзвіг беларускага народа назаўсѐды 

застанецца ў памяці. Гэты подзвіг – перамога над 

злом, перамога чалавечай годнасці над 

несправядлівасцю. 

 У юбілейную гадавіну Перамогі мы нізка 

схіляем галовы перад памяццю загінуўшых герояў, перад тымі 

ветэранамі, якія яшчэ радуюць нас сваім жыццѐм. 

 Час ідзе хутка. Змяняюцца погляды на жыццѐ. Для адных вайна 

сімвалізуе толькі гісторыю. Для другіх – памяць пра вайну жыве ў сэрцы і 

душы.  

 70 мірных год! Але не забываюцца тыя раны і шрамы, якія 

нанесла людзям вайна. Іх немагчыма забыць. Як можна забыць подзвігі, 

смерць тых люзей, якія набліжалі Перамогу, якія верылі, што будучае 

пакаленне будзе жыць пад мірным небам, што не будзе слѐз і гора. Мы – 

тыя, хто ведае пра вайну з кніг, кінафільмаў, ад бабуль і дзядуль, не маем 

права забываць сваіх герояў. Перамога нам дасталася дарагой цаной. 1818 

дзѐн ішла вайна, у кожны з якіх гінула 600 абаронцаў Радзімы. Амаль у 

кожны дом прыходзілі пахаронкі. 

 Любая вайна – гэта смерць, голад, калецтва, бязлітаснасць... Зямля 

багата напоена крывѐю. Многія гарады і вѐскі сталі папялішчамі, людзі -  

нябошчыкамі. Знікалі гарады, абрабаваны былі вѐскі, тысячы знявечаных 

цел. А хто ж у адказе за гэтыя здзекі? 

 Адказ просты: “Дыктатар Гітлер”. Ён хацеў сусветнага панавання, 

не лічыўся ні з кім і ні з чым. Але ѐн глыбока памыляўся. Не толькі можна 

сілай і страхам зрабіць усѐ, што захочаш. 

 Ён не даацаніў самаахвярнасць сотняў, тысяч простых людзей, 

якія змаглі зламаць створаны Гітлерам і яго прысяжнікамі механізм зла, 

прынесці  мір на Зямлю. 
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 Жыве народная памяць, непадкупная памяць пра тыя жудасныя  

ваенныя дні. Мы, беларусы, можам з поўным правам сказаць: “Ніхто не 

забыт, нішто не забыта”. 

 “На Беларусі знішчана больш за 9200 вѐсак, больш чым у 600 з 

іх забіты ці спалены ўсе жыхары. Выратаваліся толькі адзінкі,” – 

сведчаць дакументы другой сусветнай вайны. За кожнай лічбай - лѐс 

чалавека, трагедыя народа. 

       Вѐска Хатынь... Гэта назва – сімвал 

усіх вѐсак, спаленых разам з людзьмі. 

Жыццѐ ў гэтай лясной вѐсачцы было 

спакойнай аж да 1943 года. Але пасля 

сакавіка 1943 гэтай вѐскі на карце не стала. 

Не прыходзяць сюды лісты, не гуляюць 

вяселле, не нараджаюцца дзеці, ніхто не 

едзе ў госці. Едуць толькі для таго, каб 

пакланіцца, у жалобе схіліць галовы перад 

ахвярамі вайны. Вечны агонь на зямлі Хатыні – гэта вечная памяць 

жывых, гэта гімн мужнасці і любові да Радзімы. 

 Трасцянец... Вечны агонь гарыць на месцы самага вялікага 

кантрацыйнага лагера ў Беларусі. У гады вайны тут загінула больш за 

200 тысяч чалавек. Кветкі каля абеліска – памяць, пашана, удзячнасць. 

 У гонар маці ѐсць у горадзе Жодзіна манумент. Ён устаноўлены 

Настассі Фамінічне Купрыянавай. Чым жа заслужыла такі гонар 

простая жанчына? А тым, што яна дала жыццѐ сваім сынам, але не 

проста дала, а яшчэ і выхавала ў іх пачуццѐ любові і павагі да зямлі 

роднай, да ўсяго народа. Пяцѐра сыноў гэтай жанчыны ваявалі, але да 

дому вярнуўся толькі адзін, які хутка памѐр ад ран, атрыманых на 

вайне. Гэты манумент – напамін аб тым, што нам не патрэбна вайна. 

 Кожны народ ганарыцца перамогамі. У кожнага чалавека свая 

памяць пра вайну. Але ѐсць адна агульная, мудрая і высоканародная 

памяць - памяць, не падуладная часу. Памяць майго пакалення – гэта 

часцінка памяці ўсяго народа.  

 Я часта думаю аб гэтай вайне, перажываю шмат пачуццяў. Але 

на першым плане ў мяне пачуццѐ ўдзячнасці. Удзячнасць нашым 

дзядам і бабулям за Перамогу, за тое светлае і духоўнае багацце, якое 

далі нам у спадчыну. Тыя душэўныя і фізічныя страты, нанесеныя 

народу ў час вайны, не адновяцца: не ўваскрэснуць людзі, не адновяцца 

з попелу спаленыя вѐскі і гарады. Людзі! Будзьце пільныя! Не 

дапусціце больш гэтакіх жудасных з’яў! Жывіце ў міры і спагадзе! 

Няхай нам свеціць толькі яснае сонейка, няхай над намі будзе толькі 

блакітнае неба, на нашых вачах будуць толькі слѐзы радасці і шчасця! 
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