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Помнить будем… Сборник стихов и эссе учащихся на конкурс литературных работ, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Великая Победа: наследие 

и наследники» – Светлогорск, 2020. – с. 

 
В сборник вошли литературные работы учащихся учреждений образования 

Светлогорского района победителей районного этапа республиканского конкурса 

литературных работ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«Великая Победа: наследие и наследники»  



 

 

Не маем права мы забыць… 
 

Не маем права мы забыць 

Той страшнай, жудаснай часіны, 

Што ў сорак першым летнім днём 

Абарвала сон, ціхі, мірны. 

 

Чатыры доўгія гады 

Ў віры страшэннае навалы 

Знікаў дарослы і малы – 

Штодзённыя вайны ахвяры. 

 

Ахвяра, дзесяць, сто ахвяр… 

Лічыць мільёнамі пачалі! 

Хто гінуў мужна ў баі, 

Каго ў лагеры знішчалі. 

 

Гарэлі людзі ў хлявах, 

І вёскі болей не ўставалі, 

Бо не было тых у жывых, 

Чые сады іх сон люлялі. 

 

За кропляй кроплю ў дзяцей 

Фашысты кроўку выпівалі… 

Ахвяры белыя, як смерць, 

Малыя ціхенька каналі. 

 

Не маем права забываць! 

Павінны памятаць мы з вамі 

Ахвяры жудаснай вайны, 

Мільённыя вайны ахвяры! 

 

Няхай у памяці жывуць. 

Дарма ніхто, ніхто не згінуў! 

Я ў сэрцы грэю запавет 

І перадам яго я сыну. 

 

Лапіч Валянціна Дзмітрыеўна,  

14 гадоў , VIII клас, ДУА “Сярэдняя 

школа №10 г. Светлагорска” 



 

 

Большай любові ні ў кога няма, як тая, 

калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх 
 

Калі майму тату было дзесяць гадоў, ён адпачываў у лагеры ,,Чайка”, што 

на Светлагоршчыне. Важатай у яго атрадзе была студэнтка Мазырскага 

педінстытута Таццяна Іванаўна Леўкавец. Аднаго разу яна вырашыла расказаць 

дзецям пра свайго стрыечнага брата Мішу Марозава.  

Нарадзіўся Міша ў вёсцы Бярэжцы Жыткавіцкага раёна. Дзяцінства юнака 

прайшло, як і ў звычайнага вясковага хлопчыка. Адразу пасля школы паступіў у 

Аршанскае педвучылішча. Васямнаццацігадовы студэнт Міша Марозаў, як і ўсе 

тагачасныя студэнты, вучыўся, працаваў, кахаў, марыў. Але ў мірны час загінуў 

і назаўсёды застаўся жывым у нашай памяці адважны і рашучы юнак. 

Памяць зноў і зноў вяртае нас да незабыўнай трагічнай восені 1977 года. 

Студэнтаў вучылішча адправілі на калгаснае поле капаць бульбу. Трактарыст, 

камбайнёр і чатыры студэнты стаялі на бульбакапалцы. Раптам яны заўважылі 

снарад, які неўзабаве рухаўся па транспарцёры разам з бульбай. Камбайн 

спыніць было немагчыма. Яшчэ імгненне – і ржавы снарад пападзе ў барабан. 

Не марудзячы, Міша ўзяў у рукі чорны заржавелы снарад, апусціўся на зямлю і 

на выцягнутых руках панёс яго па полю. Несці было цяжка, сырая зямля 

прыліпала да яго ботаў. Юнак некалькі крокаў не дайшоў да глыбокай канавы, 

як прагучаў выбух. Усё навокал задрыжала …  

Мішу адвезлі ў бальніцу. Трое сутак урачы змагаліся за яго жыццё. 

Некалькі разоў юнак прыходзіў у прытомнасць. А аднойчы ён адкрыў вочы, 

ўбачыў сваю маці, якая сядзела побач і гладзіла яго рукі. Гэта былі апошнія 

хвіліны жыцця адважнага хлопца...  

На магіле Мішы паставілі помнік з чырвонай зорачкай. А поле, дзе 

адбылося гэтае здарэнне, з таго часу сталі называць Мішавым полем. 

Тата неаднойчы прыгадваў гэтую трагічную гісторыю. Пры гэтым ён 

стараўся казаць прыцішана:”Не кожны, дачушка, паложыць сваю душу за 

сяброў сваіх. Учынак Мішы бясцэнны і бессмяротны.” 

Жыццё кожнага чалавека не бясконцае, падоўжыць яго можа толькі 

памяць, якая перамагае час...  

Сонейка... Спевы птушак... Луг у кветках... Гэтага ніколі больш не 

пабачыць Міша... Але яго памятаюць... Вышыня чалавечага подзвігу 

вызначаецца сілай любові да жыцця і да людзей. 

 

Грэнь Лізавета Дзмітрыеўна,  

17 гадоў, XI клас, ДУА”Сярэдняя 

школа №6 г.Светлагорска” 



 

 

Память 

 

Как хрупок мир, мои друзья! 

Давайте помнить это свято! 

Нам ни за что забыть нельзя 

Ни одного погибшего солдата. 

 

За то, что 75 лет 

Живём и радуемся жизни, 

Поклонимся, друзья, всем тем, 

Кто дал тогда отпор фашизму. 

 

Мой прадед тоже воевал 

Геройски, храбро, без изъяна. 

Своей Отчизне долг отдал,  

Всех нас избавил от тирана. 

 

Я не забуду никогда 

Тот подвиг нашего народа, 

Который разгромил врага, 

Прогнал фашистов от порога. 

 

Мы знаем все, какой ценой 

Достался мир, такой желанный. 

Погибших чтим и отдаём 

Поклон Вам низкий, ветераны! 

 

    Петровский Александр Сергеевич,  

14 лет, VIII класс, ГУО «Средняя 

школа №9 г.Светлогорска» 

 

 

 

 «Мои родственники в годы Великой Отечественной войны » 
 

В каждой семье есть свои герои. Это наши прадедушки и прабабушки – 

все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю 

войну, кто-то погиб в ее первые дни. Каждая семья бережно хранит о них 

память. 



 

 

Как-то в доме бабушки мне на глаза попался старый портфель моего 

прадеда. Я решила заглянуть в него и обнаружила внутри пожелтевшие от 

времени письма, военный билет прадеда, удостоверения о наградах, различные 

справки, фотографии семьи военной и послевоенной поры. Там же хранились 

пожелтевшие тетрадные листы, исписанные поблекшими чернилами. Это 

воспоминания бабушки и ее подруг о тяжелых временах военного лихолетья. 

Содержимое портфеля меня заинтересовало, и я смогла собрать 

информацию о двух замечательных людях моей семьи: прадедушке и 

прабабушке по материнской линии. К большому сожалению, я не видела 

прадедушку, но хорошо помню прабабушку Надю. 

Ковалёв Сергей Архипович, мой прадед, защищал Москву, Орел, 

принимал участие в Курской битве, в военных операциях на территории 

Паричского района, а также в операции «Бобруйский котёл», дошел до Праги, 

не раз был ранен. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Отечественной 

войны 2 степени». Когда я рассматриваю старые фотографии прадеда, 

вглядываюсь в умное, доброе, мужественное лицо, мне кажется, что я его знаю 

очень давно. 

Ковалева Надежда Дмитриевна, моя прабабушка, изведала все тяготы 

оккупационного режима. В начале войны они остались вдвоем с сестрой: отца 

призвали на фронт, мать умерла. В 1943 году их с сестрой разлучили: сестру 

отправили на работы в Германию, а прабабушка с другими мирными жителями 

вынуждена была рыть окопы для немецких солдат. Прадедушка принимал 

участие в ее освобождении в 1944 году. Ей было тогда восемнадцать лет. 

После войны они встретились и поженились, достойно воспитали 

четверых детей, добросовестно трудились. Пройдя через тяжелые испытания, 

они сохранили душевную теплоту и любовь друг к другу и жизни. 

Когда смотришь на историю своей семьи через призму истории страны, 

ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Я убедилась, что 

история складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых. 

Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась нашей стране Великая 

Победа в Великой Отечественной войне: это цена жизни наших близких и 

родных, их героизм и стойкость. 

Моя семья вспоминает о близких и родных с любовью и гордостью. Мы 

бережно храним свой семейный архив. Зная прошлое, мы смело можем 

смотреть в будущее. Нам есть с кого брать пример. 

 

Летяго Полина Николаевна, 16 лет,:  

X класс, ГУО «Печищанский ясли-сад-

средняя школа»  

 



 

 

Нашым хлопцам ёсць з каго браць прыклад! 
 

Звычайныя дзеці і падлеткі, хлапчукі і дзяўчынкі... Да пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны яны, як і ўсе, вучыліся, дапамагалі старэйшым, гулялі. З 

першых дзён вайны на іх кволыя плечы лёг цяжар нягод і бедстваў ваенных 

гадоў. І не сагнуліся яны пад гэтым цяжарам, а толькі заўчасна сталелі, 

станавіліся мацнейшымі духам. І ніхто не чакаў, што менавіта гэтыя хлапчукі і 

дзяўчынкі здольныя здзейсніць вялікі Подзвіг дзеля свабоды і незалежнасці 

нашай Радзімы. 

Іх было так шмат – гэтых юных герояў – што памяць не змагла захаваць 

усе імёны. Вядомыя і невядомыя маленькія героі Вялікай вайны тысячамі 

змагаліся, гінулі на франце і ў акупацыі. Школьнікі і дзеці разам з дарослымі 

салдатамі стралялі з аднаго акопа. Яны ўзрывалі масты, калоны з фашысцкай 

бронетэхнікай, закрывалі сваімі грудзьмі баявых таварышаў. Падчас Вялікай 

Айчыннай вайны супраць гітлераўскіх акупантаў самастойна дзейнічала цэлая 

армія хлопцаў і дзяўчат. Не чакалі дзеці запрашэння дарослых – пачыналі 

дзейнічаць з першых дзён акупацыі. 

Рызыкавалі смяротна! Дзіўныя лёсы і подзвігі! 

За ўвесь час прысваення звання “Герой Савецкага Саюза” Валя Коцік – 

юны партызан-разведчык – стаў самым маладым Героем Савецкага Саюза. На 

момант гібелі яму было 14 гадоў. А ў пачатку вайны Валю ледзь споўнілася 11 

гадоў. На новыя нямецкія парадкі піянер адказаў сваім супрацьстаяннем: ён 

збіраў лісты, якія скідалі савецкія самалёты, расклейваў іх па горадзе, маляваў і 

распаўсюджваў карыкатуры на гітлераўцаў. Ён прымаў удзел і ў мініраванні 

дарог. 

Нароўні з усімі воінамі юны піянер удзельнічаў у налёце на склады і на 

гарнізоны фашыстаў, браў “языкоў”, удзельнічаў у чыгуначных дыверсіях. 

Менавіта ён знайшоў тэлефонны кабель, па якім ажыццяўлялася сувязь са 

стаўкай Гітлера ў Варшаве. За час баёў ён быў двойчы паранены. Восенню 1943 

г. Валя быў у дазоры, ён своечасова заўважыў і застрэліў нямецкага афіцэра, а 

пасля, падняўшы трывогу, выратаваў сваіх таварышаў. Пры жыцці Валя Коцік 

быў узнагароджаны ордэнамі Леніна і Айчыннай вайны I ступені, медалём 

“Партызану Айчыннай вайны” II ступені. 

Гэтак жа дзейнічалі і многія іншыя юныя героі, дзейнічалі на свой страх і 

рызыку, кожны дзень стоячы перад выбарам: як паступіць? Яны добраахвотна 

ішлі ваяваць, не шукаючы карысці для сябе. Кожны рабіў тое, што мог, што 

ўмеў, і разам яны перамаглі. І мы павінны быць удзячныя ім за мірнае неба над 

галавой, за тое, што яны, ахвярваючы сабой, змагаліся дзеля свабоды будучых 

пакаленняў. 



 

 

Я лічу, што сучасныя хлопцы таксама павінны задумацца аб маральных 

жыццёвых каштоўнасцях, бо стаць героем можна не толькі ў ваенны час. 

Імёны многіх людзей і іх подзвігі часам забываюцца, але гэта тое, чаго 

забываць нельга. А самае галоўнае: калі спатрэбіцца, трэба быць гатовымі стаць 

на абарону сваёй Радзімы, бо нам ёсць з каго браць прыклад. 

 

Ісаенка Лізавета Віктараўна,  

16 гадоў,: Х клас, ДУА“Печышчанскі 

яслі-сад-сярэдняя школа 

 

Мы памятаем iх па iмёнах 

 
Мне сямнаццаць гадоў, пра вайну я ведаю толькі з апавяданняў, урокаў 

гісторыі, кінафільмаў, яркіх уражанняў ад свята 9 Мая. Кожны год я з мамай і 

татам хаджу на мітынгі, прысвечаныя гэтай падзеі. Памятаю, як са здзіўленнем 

глядзела на сталых людзей, вочы якіх былі напоўнены слязьмі, не разумела, 

чаму бабулі і дзядулі, прыносячы кветкі да мемарыяла, плачуць. Зараз, 

пасталеўшы, разумею цану кожнай пралітай слязінкі. Гэтыя салёныя кропелькі 

– сумесь болю ўспамінаў пра мінулае і радасці за сучаснае, успамін пра тых, хто 

не дажыў да памятнага, светлага і радаснага Дня Перамогі. Сівавалосыя, 

пастарэлыя, але захаваўшыя баявы дух і запал, яны і сёння ў страі, імкнуцца 

трымаць раўненне і чаканіць крок. 

Мой прадзядуля – Дрозд Іван Ільіч – таксама ўдзельнік вайны. Ён 

нарадзіўся 15 чэрвеня 1918 года ў вёсцы Здудзічы Светлагорскага раёна. Быў 

прызваны ў армію ў 1939 годзе. Яго адразу ж накіравалі шафёрам у Бабруйск, 

адтуль – у Саратаў. Выдалі палутарку, машыну для перавозкі боепрыпасаў, 

загрузілі ў яе небяспечны груз, і павёз ён яго на фінскую вайну. Неўзабаве быў 

заключаны мір… 

Вялікая Айчынная вайна пачалася для радавога Івана Дразда ў Беластоку. 

Не раз трапляў мой прадзед у акружэнне, удзельнічаў у прарыве блакады ў 

Беластоку, у штурме і вызваленні Варшавы, узяцці Берліна. За праяўлены 

гераізм у гады вайны Іван Ільіч быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, 

медалём Жукава і мноствам іншых узнагарод . 

Самым дарагім для прадзядулі з’яўляецца ордэн Чырвонай Зоркі. 

Аднойчы ён перавозіў боепрыпасы ў калоне, якая складалася з пяці машын, з 

адной агнявой пазіцыі на другую. Немцы пачалі абстрэльваць, бамбіць калону. 

Усе салдаты загінулі, толькі дзядуля застаўся жывым. Ён адзін па чарзе 

перагнаў усе пяць машын з боепрыпасамі на агнявую пазіцыю. За гэты подзвіг і 

быў узнагароджаны ганаровым ордэнам. 



 

 

Прайшоў прадзядуля ўсю вайну, дайшоў да Берліна. На жаль, 9 сакавіка 

2018 года яго не стала. Але пасля сябе Iван Iльiч пакiнуў чацвёра дзяцей, 

дзевяць унукаў i столькi ж праўнукаў. 

Слухаючы расказы пра вайну, я часта думаю: ці змагла б я ці мае сябры 

паступіць так, як тыя, хто абараняў нашу Радзіму, перамог ненавіснага ворага ў 

гэтай жорсткай вайне? Што рухала імі, маладымі юнакамі і дзяўчатамі, якія 

прыпісвалі сабе ўзрост, каб адправіцца на фронт? Што давала людзям сілы 

змагацца ў тыле ворага, каля станка, у партызанскіх атрадах? 

А цяпер некаторыя маладыя людзі, іх няшмат, але, на жаль, яны ёсць, уносяць у 

сваё жыццё фашысцкую атрыбутыку, не ведаючы і не разумеючы таго, што 

гэтым апаганьваюць святую памяць загінуўшых і тых нешматлікіх сведкаў 

вайны, якім зязюля наваражыла доўгі век для таго, каб яны данеслі да нас, 

сённяшняга пакалення, жудасную праўду тых далёкіх падзей. Ветэраны 

падарылі нам шчаслівае жыццё, а мы павінны падарыць ім шчаслівую старасць і 

вечную памяць.  

 

Сухарэнка Ксенія Пятроўна,  

17 гадоў,: XI клас, ДУА “Сярэдняя 

школа №10 г.Светлагорска” 

 

 

ПАМЯТЬ 

 

Склонился мой дед перед Братской могилой, 

Слезою блестит затуманенный взгляд. 

А память голубкой летит сизокрылой 

И в год 45-й приводит назад. 

 

Здесь бой грохотал, грозно небо гудело, 

Смертельным дождём поливало поля, 

Земля у солдат под ногами горела, 

Свинцовая вьюга нещадно мела. 

 

С ним рядом сражался товарищ – ровесник, 

В атаки ходил с ним сквозь огненный шквал, 

Но дрогнула жизнь неоконченной песней, 

И, раненный в сердце, он землю обнял. 

 

Несут пионеры цветы к обелиску, 

Где вечный огонь – символ огненных лет. 



 

 

Идут ветераны, и путь их неблизкий, 

В свой 75-й победный рассвет. 

 

В цветах утопают гранитные плиты, 

И вечный огонь полыхает во мгле. 

Никто не забыт и ничто не забыто 

На этой святой белорусской земле! 

 

Монякова Софья Александровна,  

14 лет, VIII класс, 

ГУО «Паричская средняя школа» 

 

 

Помнить будем… 
 

Идут года, десятилетья, 

Цветет весна из года в год, 

но страх войны и ужас смерти 

в народной памяти живёт. 

 

Мы родились под мирным небом, 

не зная голода и слёз. 

И в благодарность за победу  

Всем тем, кто нам её принёс, 

мы помнить будем подвиг дедов,  

кто, не щадя себя в боях, 

идя вперёд, навстречу смерти, 

громил врага. Всё ради нас! 

 

Не подведём, не смажем имя, 

неся сквозь годы честь семьи. 

Не зарастёт травой могила 

тех, кто отважно в бой ушли. 

 

И гвоздь на плитах, шлейфы рдеют, 

блестит героев слова след: 

«Я не сдаюсь, но умираю…» 

Спасибо им за мир и свет. 

 

Молчанием помянет павших, 



 

 

поднимет флаги вся страна, 

у них в долгу наследник каждый, 

ведь мир сейчас, а не война. 

 

Крупенко Даниил Александрович,  

14 лет, IX класс, ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 

 

ПАМЯЦЬ 

Кажуць, кожны бываў на вайне, 

Кожны трэці не вярнуўся дадому… 

Сёння мы жывём на зямлi, 

І за гэта ўдзячны герою. 

 

Кошт перамогі быў адзiн:  

Мора смерцяў i адскiх пакутаў. 

I гучыць прапанова ад тых,  

Хто застаўся нязломлены духам: 

 

“Дзеці Зямлі! Спыніце вайну! 

Хай ніколі не гінуць людзі,  

Хай нам Бог не дае палыхання зямлі 

І душа не чарсцвее ад жуду. 

 

Хай заўсёды квітнеюць сады,  

Будзе неба блакітным і мірным, 

Хай звонка гучаць дзяцей галасы,  

Кожны будзе ў свеце шчаслівым.” 

 

Подзвіг кожнага будзіць у нас успамін. 

Мы ніколі вайну не забудзем.  

“Шчыры дзякуй”, – гаворым мы тым,  

Хто наблізіў нам час Перамогі. 

 

 

Сцепаненка Данііл Юр’евіч,  

17 гадоў, Х клас,  

ДУА “Саснаваборская сярэдняя 

школа”



 

 

 


