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Добрага здароўя Вам, паважаныя Ветэраны! 

Звяртаюся я ад імені таго пакалення, за мірную і светлую 

будучыню якога Вы так шчыра і самааддана змагаліся. Ведаем мы, 

моладзь, што вайна знішчыла тысячы чалавечых душ, пакінула ў сэрцы 

кожнага ветэрана  глыбокі і незагойны след. Вельмі цяжка такое 

ўспамінаць, разумею. Але гэтыя ўспаміны патрэбны нам, Вашым 

нашчадкам, каб поўнасцю ўсвядоміць, што такое гэты “жалезны звер”, 

які сваёй кіпцюрастай лапай раструшчыў  лёсы людзей. Трэба ведаць, 

каб захаваць мір, здабыты Вамі семдзесят пяць гадоў назад. Трэба 

ведаць подзвіг кожнага ветэрана, кожнага салдата. 

Шаноўныя ветэраны, хачу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад адной 

вельмі хвалюючай і значнай для мяне сустрэчы. Мне пашчасціла 

пазнаёміцца з Гарчаковай Антанінай Іванаўнай, ветэранам-малалетнім 

вязнем, былым дырэктарам маёй роднай школы і настаўніцай 

беларускай мовы і літаратуры. Яна распавяла мне пра свой пакутлівы 

лёс, пра нялёгкі хлеб, дзікія выпрабаванні ў канцлагеры на Віцебшчыне. 

Не магу ўявіць, як гэта можна вынесці! Вельмі жадаю, каб такіх 

успамінаў не было ў тых, каму Вы здабывалі мір, паважаныя Ветэраны! 

Казала Антаніна Іванаўна і пра сучасную моладзь: не такія зараз дзеці, 

не такія, як тады…Напэўна…Але ж не благія мы, можа, проста не да 

канца ўсведамляем каштоўнасць мірнага і свабоднага жыцця.І тут 

нельга не пагадзіцца з Антанінай Іванаўнай… 

Мы ведаем пра вайну, у асноўным, з урокаў гісторыі і літаратуры. 

Дарэчы, самыя хвалюючыя для мяне літаратурныя творы менавіта на 

ваенную тэму. Не магу чытаць Васіля Быкава і не адчуваць яго асабісты 

боль за такіх маладзенькіх салдатаў, як Васілька Глечык, за такіх 

слабых і непадрыхтаваных фізічна, але моцных духам, як Барыс 

Фішар…А “Рэквіем па кожным чацвёртым” Анатоля Вярцінскага мы 

чыталі стоячы. Усе маўчалі, схіліўшы галовы ў памяць пра загінуўшых 

дзяцей, старых, жанчын і мужчын. Здаецца, не было абыякавых і пры 

вывучэнні твора Янкі Брыля “Mementomori”. Подзвіг таго печніка, 

напэўна, нам зразумець да канца немагчыма, бо “ён згарэў…і ён 

жыве”… Можна працягваць і працягваць такія прыклады… Вось і зараз: 

пішу, а ў галаве гучыць песня на верш Анатоля Вярцінскага “Два полі” 

ў выкананні ансамбля “Сябры”, якую мы слухалі на ўроку беларускай 

літаратуры, а затым выконвалі на пазакласным мерапрыемстве “Каб 

помнілі”. А Вас такія творы, паважаныя ветэраны, прымушаюць зноў і 

зноў перажываць тыя жахі, якія назаўсёды засталіся ў памяці і ў сэрцы. 

Пра іх, думаю, Вы ні на хвіліну не забывалі ўсе гэтыя семдзесят пяць 

гадоў. 



Кожную вясну і восень наш клас ушаноўвае памяць пра 

загінуўшых, наведваючы помнік у вёсцы Куцькі Вілейскага раёна. Там 

пахаваны 80 мірных жыхароў, якія спалены падчас вайны фашыстамі ў 

адной з сельскагаспадарчых пабудоў. Там гарэлі жывымі людзі. Ніхто з 

іх не выратаваўся. Ніхто! Жудасная гісторыя, якая нагадвае хатынскую 

трагедыю. Я, мае аднакласнікі, класны кіраўнік і прадстаўнікі 

бацькоўскагай грамадскасці прыбіраем тэрыторыю вакол помніка 

ахвярам фашызму, гаворым са старэйшымі мясцовымі жыхарамі, сваякі 

якіх пахаваны ў гэтай брацкай магіле. Абавязкова ўшаноўваем іх памяць 

хвілінай маўчання. 

Хачу падзяліцца з Вамі яшчэ адным са сваіх пачынанняў. Я ўжо 

тры гады праводжу экскурсіі ў школьным музеі Баявой Славы, 

паведамляю яго наведвальнікам пра малавядомыя старонкі ў ваеннай 

гісторыі Вілейшчыны. Мае наведвальнікі – вучні нашай школы і іншых 

гарадскіх школ. Акрамя таго, я яшчэ займаюся навукова-даследчай 

дзейнасцю, стараюся набыць больш інфармацыі пра тых салдат, якія 

вызвалялі мой родны горад. Бывае, што экскурсіі праходзяць не толькі ў 

музеі, але і на тэрыторыі горада, каля помнікаў невядомым салдатам. 

Хачу адзначыць, што памяць пра іх жыве, таму што моладзь цікавіцца 

гэтай тэмай, стараецца ўшаноўваць памяць аб загінуўшых, праводзячы 

розныя акцыі, прысвечаныя дадзенай тэме. А 9 Мая маладыя жыхары 

Вілейкі далучаюцца да акцыі “Беларусь помнит”. Я, безумоўна, у ліку 

ўдзельнікаў акцыі. Мой прапрадзядуля, Чаўлытка Пётр Фёдаравіч, браў 

удзел у Савецка-Польскай ды Вялікай Айчыннай войнах, дайшоў да 

Берліна, узнагароджаны медалём “За баявыя заслугі”. Безумоўна, я 

ганаруся сваім гераічным продкам. 

Гады, канешне, бяруць сваё…Радзеюць рады ветэранаў. Таму 

нельга забывацца, што менавіта Вы, смелыя духам людзі, цаной 

нечалавечых намаганняў змаглі перашкодзіць фашысцкаму гнёту! Так, 

на жаль, жыццё Ваша, Ветэраны, як і жыццё іншых адчайных байцоў за 

Перамогу, падзялілася на “да” і “пасля”. 

Чым жа я, прадстаўнік сучаснага пакалення, магу падзякаваць 

Вам? Няма такіх слоў, каб выказаць гордасць за Вашу смеласць, 

самаадданасць у служэнні Радзіме. Ведаю толькі адно: моладзь павінна 

данесці ўсім наступным пакаленням, што мір на нашай зямлі каштуе 

дзясяткі тысяч акрываўленых цел, незагойных ран, незапакоеных 

чалавечых душ. Маладым хлопцам і дзяўчаткам тады прыйшлося 

замяніць прыгожыя каляровыя сукенкі і касцюмы на ваенную форму; 

цяжкія густыя косы - на кароткую стрыжку; навучанне ў школе – на 



невыцерпную працу; родную хату, сваіх бацькоў – на акопы і зямлянкі, 

глухія, цёмныя і сырыя. 

Вашу, шаноўныя Ветэраны, маладосць нельга вярнуць ужо ... Хай 

тады Бог дае Вашым дзецям, унукам і пранукам ніколі не сустрэцца з 

тым “жалезным зверам”! Нізкі паклон за тое, што Вы ёсць! 

З павагай і ўдзячнасцю да Вас, Ветэраны, 

звычайныпадлетакмірнага часу Гатоўка Улад, 

 вучань 10 ”А” класа 
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