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Булойчыку Мiхаiлу Паўлавiчу,  

удзельнiку Другой Сусветнай Вайны, уладальнiку 24 

узнагарод, сярод якiх - медаль «За адвагу» і ордэн 

«Чырвонай зоркі». У 2020 годзе яму павiнна было 

споўнiцца 100 год. 

 



- Колькi год табе, дзядуля? 

 - Мне ўжо сто, унучок, мiнула. 

- Ого! Сталы ты ўжо! Мабыць, бачыў шмат чаго? 

- I сапраўды, у мой XXвек 

Шмат вынаходак здзейсніў чалавек. 

Прыѐмнiк, пыласос i розных шмат машын, 

І нават злëтаў на далекую Луну. 

Але пра гэты век ëсць у мяне i горкi ўспамiн -  

Пра жорсткую сусветную вайну. 

- А што, за стужкі каляровыя ў цябе на пiнжаку? 

- Не стужкi – узнагароды, атрыманыя ў баю. 

Не пiнжак – ваенны кiцель, i, каб яго насiць, 

Было патрэбна ў Чырвонай армii служыць. 

-Мабыць, былi ў цябе цiкавыя прыгоды? 

- Так, былi. Схапiлi языка мы ў палон 

І прывялi яго да камандзiра ўвзвода. 

I выдаў ëн нам тайну, дзе знайсцi нямецкi гарнiзон. 

-Ого! Дык ты ў мяне герой, дзядуля! 

- Любы - герой, унучок, хто ішоў пад кулi. 

Нам медалi з таварышам уручылi, 

Так ваявалі мы, краіну баранілі.  

- Цi вылажыỷ ты гэта ў Ютуб, а, можа, у Iнстаграм? 

-Не! Пiсалi пiсьмы мы да нашых мам. 

I нашы родныя з самотай канверцiкi чакалi. 

I пiсьмы гэтыя пасланнем для патомкаў сталi. 

- Як сувязь з камандзiрам вы трымалi? 

Як дадзеныя ў штаб перадавалi? 

Цi карысталiся сучасным вайберам? 

- Зноў не! Усе сведкi ішлi па доўгiм правадам. 

- Цiкава час з табой, дзядуля, праляцеў, 

Ды трэба рыхтаваць урокi, як бы не хацеў! 

І правiлы вучыць, і парашаць задачы. 

Цяжка гэта. Лепш, канешне, пагуляць на дачы.  

- Цi жадаў, дзядуля, ты вучыцца ў школе? 

- Вельмi я жадаў, але працаваў у полi. 

Не было ў маëй сямʹi вялiкага багацця 

I я павiнен быў матулi дапамагаць.  

- Якое цяжкае жыцце пражыў ты, мой дзядуля! 

I вельмi ж я цябе шкадую і шаную. 

Цяпло майго сардэчка, абдымкi i малюнкi –  

Мае табе да свята падарункi! 



 

Моей прабабушке Татьяне Лыткиной, труженику тыла, посвящается… 

 

Таисия Гущина 

ГУО «ЦДО ДиМ «Эврика» г. Минска» 

 

Могла бы ходить на танцы, 

Могла бы собирать цветы, 

Могла бы учиться, влюбляться, 

Если б не было войны.... 

 

А пришлось ей делать танки, 

Чтобы бить врага наповал, 

Чтобы Родину защищали,  

Остановили фашистский вал...  

 

А ведь ей всего лишь 17, 

Но вся сила её труда,  

Приближала Победу нашу 

И иначе она не могла… 

 

 

 

 

 

 



Слава нашим прадедам 

Шацкая Мария 

ГУО «Гимназия № 9 г. Минска» 

 

Наших дедов и прадедов славим, 

Погибших и оставшихся в живых, 

Они орду фашистскую сдержали. 

Мы ж помним храбрый подвиг их! 

Мой прадед Родину бесстрашно защищал, 

Сначала партизаном, потом артиллеристом был. 

За землю, за родных, за нас он всех стоял. 

Он миномѐтчиком был самым молодым. 

Мой прадед, знаю, воевал отважно, 

И вспоминал, как погибали братья и сыны. 

Он со слезами говорил о самом важном: 

«Каб толькі не было вайны!» 

 


