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Бібліятэка сямейнага чытання “Верасок” штогод 

праводзіць злѐт юных талентаў Маладзечаншчыны. Гэта 

своеасаблівы раѐнны конкурс, які ладзіцца сумесна з 

аддзелам ідэалогіі, культуры і па справах моладзі 

Маладзечанскага райвыканкама і аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Маладзечанскага райвыканкама. 

Сѐлетні злѐт “Чароўны свет дзяцінства” прысвечаны 

70-годдзю Вялікай Перамогі. Гэтаму святу папярэднічала 

вялікая арганізацыйная работа. На конкурс былі 

прадстаўлены вершаваныя і празаічныя творы, малюнкі.  

Члены журы, у склад якога ўваходзілі пісьменнікі, 

паэты, мастакі вызначылі пераможцаў у намінацыях: 

 лепшы вершаваны твор (верш, балада, байка, 

паэма і г.д.);  

 лепшы празаічны твор (апавяданне, аповесць, казка, 

нарыс, замалеўка); 
 лепшы малюнак. 

Работы пераможцаў прадстаўлены ў нашым 

інфармацыйным выданні. 
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І месца ў намінацыі  

“Лепшы вершаваны твор” 
 

Салдатам-пераможцам 

У дні светлага мая  

Крокаў гул раздаецца: 

Гэта крочаць салдаты  

3 медалямі на сэрцах. 
 

Пасівелі хай скроні,  

I дыханне не тое,  

Цела поўніцца стомай, 

Але крочаць героі. 

 

Пераможцы ідуць,  

А у вачах - успаміны:  

Самалѐты гудуць,  

Узрываюцца міны... 

 

Пыл дарог франтавых,  

Гібель сябра на полі – 

Як такое забыць?  

Не забудеш ніколі! 

 

I на сэрцы рубец  

3 той, ваеннай дарогі... 

Колькі ж вынес баец,  

Каб дабыць Перамогу?! 

 

Нівы, поўныя хлеба,  

Птушак спевы над лугам,  

Наша мірнае неба – 

Гэта ваша заслуга.  
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Радасць жыць на планеце,  

Свабоднай, шчаслівай  

Вы ўнукам і дзецям  

У свой час падарылі. 

 

Ветэраны-героі, 

Пераможцы-салдаты,  

Вы стаялі сцяною  

За Радзіму, за хату... 

 

За краіну стаялі.  

Палягло вас нямала...  

Паўшым - вечная памяць,  

Усім вам - вечная слава! 

 

Вы - як прыклад для ўсіх,  

Прыклад мужнасці, сілы.  

Слоў не хопіць такіх,  

Каб аддзячыць вам шчыра. 

 

Вам - паклон да зямлі,  

Абаронцы Айчыны.  

Вам - павага, любоў  

Усѐй нашай краіны. 

 

Iапошняе слова:  

Той мір і свабоду,  

Што вы нам падарылі,  

Зберажом назаўсѐды! 
 

Томкавіч Крысціна, вучаніца 9“А”кл. 

ДУА “СШ №9г. Маладзечна” 
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ІІ месца ў намінацыі  

“Лепшы вершаваны твор” 
 

Да Дня Перамогі 

Колькі гора краіне адной  

Прынясло той крывавай вайной,  

Колькі слѐз і адчаю, і болю  

За імкненне да міру і волі. 

На палях, у шпіталях паміралі салдаты,  

Апусцелі ў вѐсках іх родныя хаты.  

Сірацелі малыя, стагнала краіна,  

Дзе былі гарады, засталіся руіны. 

Не здаліся, змагаліся, праглі свабоды, 

Са слязьмі на вачах быў той Дзень Перамогі. 

Які кошт беларусы за тое сплацілі, 

Каб на роднай зямлі, як спрадвек, людзі жылі. 

Iняхай ужо ніколі хлапцы і дзяўчаты  

Не ўчуюць страшэнныя гулы гарматаў, 

I няхай аніяк ужо кроў не пральецца  

У краіне маѐй, што Белай Руссю завецца. 
Сідарэка Анастасія, вучаніца 8“Б”кл. 

ДУА  “Гімназія №10 г. Маладзечна” 

 

ІІІ месца ў намінацыі  

“Лепшы вершаваны твор” 

 

Нашы ветэраны 

Іх з кожным годам менш і менш,  

Ічасам іхзабытыя дарогі... 

Чатыры доўгія гады  

Яны ішлі, ішлі да Перамогі... 
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Ніколі ім не загаіць 

У баях атрыманыя раны. 

Яны жывуць і будуць вечна жыць 

Укожным сэрцы нашым - ветэраны! 
Юрэвіч Максім, 11 год 

ДУА “Гімназія №7 г. Маладзечна” 

 

 

Заахвочвальныя прэміі 

 

Падзяка нашчадкаў 

Мінула ўжо семдзясят год з той пары,  

Калі абаронцы Айчыны - салдаты – 

За нашу Радзіму ў зямлю паляглі,  

Баронячы край наш ад ворагаў-катаў. 

 

Шматпакутны наш край крывѐю зліваючы,  

Вызвалялі яны родны кут. 

Мальбамі і потам, слязьмі амываючы,  

Пазбавілі нас ад жахлівых пакут. 

Ужо мала ў жывых ветэранаў засталася. 

Толькі дзеці вайны яшчэ помняць той жах.  

Малыя яны, а таксама змагаліся  

За мірнае неба з надзеяй у вачах. 

 

Помніце, людзі! Iдзецям наказвайце,  

Каб не забылі тых памятных дзѐн!  

Спявайце, чытайце і часта расказвайце.  

Хай помняць аб Перамозе штодзѐн! 

 

Давайце ж падзякуем мы тым салдатам  

За вольныя, мірныя, ціхія нашы палі,  
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За неба, за рэкі, за мір у нашых хатах  

Вялізны паклон Вам да самай зямлі! 
Жук Міраслава, вучаніца 6 кл. 

ДУА “Аляхновіцкая СШ 

Маладзечанскага раѐна” 

 

Моя мечта 

Я хотела бы жить в мире, 

Где сбываются мечты, 

Места нет врагу, задире,  

Мысли всех людей чисты. 

 

Справедливость пусть там правит,  

Путь к всем знаниям открыт.  

Пусть всѐ зло людей оставит,  

Счастье и любовь царит. 

 

Жизнь текла бы в этом мире  

По размеренной тропе.  

Пусть играли бы на лире  

Феи в будничной толпе, 

Где сюжет из старой сказки  

Стал бы явью хоть на миг,  

А на небе были краски,  

Цвет которых нас застиг. 

 

В мире том пусть солнце светит  

Каждый день и каждый час...  

На вопросы пусть ответит  

Бог, спасающий всех нас. 
 

ЛазарэнкаУльяна, вучаніца 7«А»кл.  

ДУА“СШ №1г. Маладзечна” 
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*** 

Патриот - слово гордое, веское слово.  

Не бросаются им в час беседы.  

Ну, а что же стоит за ним? Что в нѐм такого?  

Дух героя? Медали? Победы? 

 

Нет, постой, и другое я слышу 

В этом слове знакомом до боли: 

Как в густых камышах мягко озеро дышит, 

Как трава тихо шепчется в поле. 

 

И весенних небес безмятежность,  

И рябина у самого дома.  

Вдруг рождают щемящую нежность 

К белорусскому краю родному. 
Цар Ганна, 16 год 

ДУА “СШ №14г. Маладзечна” 

 

І месца ў намінацыі 

“Лепшы празаічны твор” 

 

Буду памятаць... 

Мабыць, няма ў Беларусі сям'і, якую не кранула б сваім 

чорным крылом Вялікая Айчынная вайна. Я хачу расказаць пра 

сваю прабабулю, родную сястру свайго прадзеда, Ганну 

Барысаўну Сухоцкую і яе мужа Мікалая Іванавіча Хамічонка. 

Калі пачалася вайна, Ганне было чатырнаццаць гадоў. Яе 

сям'я жыла ў Бабруйскім раѐне. Немцы прыйшлі туды ўжо ў 42-м, 

сталі забіраць моладзь і адпраўляць у Германію на прымусовую 

працу. Аднойчы у час аблавы да немцаў трапіла і Ганначка. Хоць 

маці прасіла не забіраць дачушку, бо вельмі яшчэ маладзенькая, 

жанчыну ніхто не слухаў. Немцы загналі моладзь у таварныя вагоны і 
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павезлі на чужыну. Ганначка вельмі плакала, сумавала па доме, але 

не было каму яе суцешыць, бо ў вагоне былі амаль такія ж, усе 

плакалі. 

У Германіі моладзь размеркавалі па гаспадарках. Ганне 

давялося і кароў даіць, і кароўнік чысціць, і ў спѐку працаваць на полі. 

Увесь час кружылася галава ад голаду, не хапала сіл на цяжкую 

працу. А калі ад стомы прысядалі, то атрымлівалі плѐткай па плячах. 

Iтак доўгія тры гады, пакуль не прыйшла доўгачаканая Перамога. 

Калі Ганна вярнулася на Радзіму, то пазнаѐмілася з Мікалаем 

Хамічонкам, які прыйшоў з вайны і вучыўся ў тэхналагічным 

інстытуце. Ён ваяваў тры гады, быў двойчы паранены, меў узнагаррды 

за мужнасць і адвагу. Ганна таксама вучылася, стала настаўніцай. 

Яны пажаніліся і пражылі шчаслівае жыццѐ. Iкожны год галоўным 

святам для іх быў Дзень Перамогі. 

Даўно ужо няма з намі дзеда Міколы. У сакавіку гэтага 

года пайшла з жыцця і прабабуля Ганна. Яны сумленна працавалі, 

выгадавалі сына, шчасліва гадавалі ўнукаў на мірнай зямлі, 

сустракаліся з моладдзю, расказвалі пра перажытае ў ваеннае 

ліхалецце. 

У Дзень Перамогі мы ўспомнім усіх герояў Вялікай 

Айчыннай вайны і абавязкова Ганну і Мікалая Хамічонкаў. 
Сухоцкая Настасся, вучаніца 6 “Б” 

ДУА “СШ №9 г. Маладзечна” 

 

ІІ месца ў намінацыі 

“Лепшы празаічны твор”  

 

Не забыць тых дзѐн... 

Вайна... Як жа шмат значыць гэта слова. Гэта і слѐзы, і крыкі, 

і боль.. Але самае страшнае - гэта смерць. Колькі чалавек памерла, 

колькі аддало жыццѐ за Радзіму. Мой прадзядуля расказаў, як ѐн 

жыў у час вайны. 
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Тады мой дзядуля, якому было трынаццаць гадоў, жыў у 

вѐсцы Усохі. Сям'я складалася з шасці чалавек: бацька, маці, брат 

Віця, сястрычкі Жэня з Лідай і ѐн. У 43-м немцы прыехалі ў Усохі, 

але там нікога не было, бо жыхары схаваліся на балоце, куды немцы 

баяліся сунуцца. Тады немцы злавілі жанчыну з суседняй вѐскі і 

паслалі сказаць, што калі ўсе жыхары не вернуцца дадому ў 

дзевяць гадзін вечара, то ўсіх заб'юць. Але людзі не паслухаліся, 

сказалі, што застануцца на балоце... 

На другі дзень жыхары вѐскі выйшлі з балота. Немцы загналі 

іх у адрыну і падпалілі, а тых, хто ўцякаў, расстрэльвалі. Як толькі 

спалілі людзей, пайшлі шукаць астатніх. Вось немцы падышлі да 

першага будынка і пачалі страляць. Людзі кінуліся ўцякаць. 

Таксама пабегла сям'я і дзядулі. Немцы стралялі па іх, але не трапілі. 

Так яны дабеглі да рэчкі. Але рэчка была шырокая і глыбокая, і 

пераправіцца праз яе нельга было. Тады яны кінуліся ўцякаць 

уздоўж берага, і тут немцы іх дагналі і пачалі страляць. Бацьку і маці 

забілі. Забілі і дзвюх сясцѐр, а брата ранілі ў вока. Ён закрычаў і 

схапіўся рукою за вока. Скрозь пальцы цякла кроў. Дзядуля 

падбег і пачаў выціраць кроў хусткай. Немец, убачыў, што ѐн 

дапамагае, падбег і стрэліў ў брата. Ён упаў. Потым пачаў страляць 

у дзядулю. Упаў і дзядуля. Ён быў паранены ў рукі. 

Увесь дзень дзядуля праляжаў разам са сваімі роднымі. А 

пад вечар яго знайшла цѐтка Волька з вѐскі Смалярова, якая 

паведаміла роднай цѐтцы, і тая забрала яго дадому. Родных дзядулі 

пахавалі. 

Калі немцы паехалі з вѐскі, людзі пачалі выходзіць з 

балота. Дзядуля хварэў вельмі доўга. Доктара нідзе не было, і цѐтка 

лячыла дзядулю сама. Праз некаторы час ѐн выздаравеў, стаў бадзѐры 

і вясѐлы. Зноў пачаў рухаць рукамі.Так мой дзядуля перажыў цяжкі 

час вайны. 
Някрасава Кацярына, 6 “Б” кл. 

ДУА “СШ №9 г. Маладзечна” 
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ІІІ месца ў намінацыі 

“Лепшы празаічны твор”  
 

Успаміны дзяціства 

Дзяцінства! Дарослые кажуць, штог э т а  самая 

бесклапотная пара ў жыцці чалавека, пара, падчас якой 

здзейсніваюцца мары, кожны дзень адбываюцца цуды; пара, калі 

нават у самай простай рэчы можна заўважыць нешта цудоўнае. 

Але якой цаной дасталося такое бесклапотнае дзяцінства?! Цераз 

што прыйшлося прайсці нашым бабулям і дзядулям, каб над 

нашай галавой свяціла яскравае сопейка?! Не адзін раз задавала 

сабе такое пытанне, і вось вырашыла напісаць невялікае 

апавяданне… 

Як хораша летам у вѐсцы! Сонейка песціць цябе сваім 

святлом, сонечныя праменьчыкі казытаюць нос; у паветры 

пахнекветкамі, травой, лесам... 

Вѐсачка была нічым непрыкметная, але жылі ў ѐй добрыя 

людзі, якія паважалі адзін аднаго і жылі вельмі дружна. Iвось у 

адной з хат жыў дзядуля, якого звалі Мікалай Канстанцінавіч. 

Яму было 76 гадоў, але гэта быў заўсѐды вясѐлы, гарэзны 

чалавек, які хадзіў з усмешкай на твары! Аднойчы дзед атрымаў 

паштоўку, у якой было папісана, што ў вѐску на летнія канікулы 

прыедуць яго ўнукі –  Аліса і Міша. Ім было пасем год кожнаму. 

Дзядуля ўжо не мог дачакацца, калі зноў убачыць сваіх родных. І 

гакі дзень настаў! Ад радасці ў Мікалая Канстанцінавіча пацяклі 

слѐзы. Увесь дзень, ад раніцы да вечара, Аліса і Міша дапамагалі 

дзядулю на гаспадарцы, а таксама адпачывалі: купаліся ў рацэ, 

хадзілі ў лес пагрыбы і ягады. А вечарам, перад тым, як класціся 

адпачываць, яны прасілі дзядулю расказаць якую-небудзь 

цікавую гісторыю. Мікалай Канстанцінавіч ніколі не адмаўляў 

унукам, і кожны дзень дзеці вандравалі па свеце, плавалі па 

моры на вялізным караблі, танцавалі на балях... Дзеці заўжды з 

захапленнем слухалі дзедавы гісторыі, пават калі вочы 



12 

 

заплюшчваліся, яны працягвалі яго слухаць. Iвось у адзін вечар 

дзеці папрасілі: 

- Дзядуля, міленькі, а раскажы нам які-небудзь выпадак з 

твайгодзяцінства, нам будзе вельмі цікава паслухаць! 

- Пра маѐ дзяцінства? - перапытаўся дзядля, і на вачах 

с т а р о г а праступілі слѐзы. - Добра, дзеткі, слухайце. 

I Мікалай Канстанцінавіч распачаў аповед. 

Калі я вучыўся ў першым класе, то пачалася вайна. Майго 

бацьку забралі на фронт. Засталіся мы з матуляй адны... Жыць 

безмужчыны вельмі цяжка, у маці былі заплаканыя вочы, мне 

хацелася таксама плакаць, але не мог. Было вельмі страшна, бо ў 

кожную хвіліну маглізабіць... 

Вайна ішла доўга, вялікае мноства людзсй загінула, шмат 

было ранена, але болыш было тых, якія прапалі без звестак. Мой 

бацька загінуў, падарваўшыся на міне, а матулю забілі... 

Больш дзядуля расказваць не мог, бо слѐзы душылі, а 

ўспаміны ўсплывалі ў памяці... Упершыню Аліса і Міша 

даведаліся, шго ў дзядулі вайна забрала самае роднае, самае 

любімае і самае каштоўнае -  маці і бацьку. Дзеці таксама 

плакалі - яны нс маглі ўявіць сабе, як гэга балюча - у адзін 

момант згубіць родных. 

Аліса і Міша заснулі хутка, а дзядуля амаль што ўсю ноч 

не спаў, думаў, якое ўражанне зрабіў на дзяцей яго аповед. 

Раніцай, калі наватсонца яшчэ не паднялося, Мікалай 

Канстанцінавіч падняўся, кабпакарміць карову. Прайшоўшы каля 

пакоя, дзе адпачывалі Аліса з Мішам,ѐн пачуў, што дзеці не 

спяць. Дзед падышоў да іх і спытаў: "Чамувынеспіце, дзеткі?" 

Міша сеў яму на адно калена, а Аліса забралася надругое.Так яны 

прасядзелі хвілін з пяць, а пасля Аліса з вачыма, поўнымі слѐз, 

абняла дзядулю.  Хлопчык таксама прытуліўся да 

родных.Аднавялікаяслязіна пакацілася па яго шчацэ. Аліса, 

крыху адтуліўшыся ад яго, выцерла слязіну на дзядулінай шчацэ 

і вымавіла: “Дзядуля, родненькі наш, мы цябе ўсе вельмі моцна 
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любім, усе табою даражым,і мы хочам, каб ты ведаў, што ты - 

наш герой, а героі ў сэрцызастаюцца назаўсѐды!”Яна ізноў 

паглядзела на дзядулю і абняла яю. Так яны сядзелі доўга. 

АлеМікалаю Канстанцінавічу трэба было ісці .  Развітаўшыся з 

дзядуляй, дзеціляглі спаць, а на душы ў Мікалая Канстанцінавіча 

было так цѐпла, так спакойна, што жыццѐ зноў заіскрыла 

рознакаляровымі фарбамі! Пасля таго выпадку дзеці кожны 

вечар з вялікім захапленнем слухалі апавяданніз жыцця дзядулі, 

жыцця чалавека, які быў для іх такім родным! . 

Ну вось і падышоў да канца мой аповед. Спадзяюся,  што 

гэтая  гісторыя закранула сэрцы нават самых чэрствых людзей! 
Чалопула Ксенія, вучаніца 9 “Г” 

ДУА “Гімназія №10  г. Маладзечна” 

 

 

Заахвочвальныя прэміі 
 

Мінулае застаецца 

Усѐ далей па часе той веснавы дзень, настоены на 

водары квітнеючых садоў, калі прагрымеў салют Перамогі. 

Чатыры бясконцыя гады ішлі да яго нашы воіны-вызваліцелі па 

здратаваных танкамі нівах, праз спаленыя вѐскі і зруйнаваныя 

гарады, пакідаючы ўздоўж франтавых дарог абеліскі з 

пяціканцовымі зоркамі на брацкіх магілах. 

На месцы фанерных абеліскаў цяпер узняліся помнікі з 

граніту, мармуру. Штогод 9 Мая наша краіна замірае каля іх у 

жалобнай мінуце маўчання. Вось і сѐлета, такім жа майскім 

ранкам, я абавязкова прыеду да бабулі ў сяло Хажова, што 

знаходзіцца недалѐка ад Маладзечна, каб разам з сям'ѐй пабыць 

на мітынгу ў гонар 70-годдзя з дня Вялікай Перамогі. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны фашысты спалілі тут 4 

двары,расстралялі 18 мірных жыхароў, а 74 хажоўцы не 

вярнуліся з фронта. Іхунукі і праўнукі ў гэты светлы дзень 
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ускладуць кветкі да помніказагінуўшым землякам, моўчкі 

схіляць галовы перад памяццю продкаў! 

Войны, войны, войны... Колькі іх было, колькі пранеслася 

навалаў і ліхалеццяў над хажоўскай зямлѐй! 

Лічыцца,   што   самай   трагічнай   з   усіх   была  тут   

бітва  падчас грамадзянскай вайны ў 1434 годзе, калі змагаліся 

паміж сабою князі-родзічы. Аднаго звалі Свідрыгайла, а другога 

- Жыгімонт. А біліся яны за валоданне Капацкай грэбляй. Хто ѐй 

валодаў, той і дыктаваў умовы.  Скрыгат металу, енк, плач удоў. 

Было праліта шмат крыві, адсюль і | пайшла назва Чырвоная 

валока. Сутыкнула вайна ілбамі тады не толькі ! беларусаў, але і 

наѐмнікаў з усѐй Еўропы. Вось тут і здарыўся цуд з і нашым 

беларускім князем Андрэем Саховічам, які на Чырвонай Валоцы 

' ўваскрос з мѐртвых і ў гонар свайго цуднага збаўлення 

пабудаваў царкву, што цяпер стаіць на ўскрайку Груздава. 

Менавіта ў 1434 годзе ў летапісах Вялікага Княства Літоўскага 

першы раз і ўспамінаецца Хошава, якое злілося ў 1504 годзе з 

аднайменнай вѐскай, што ляжала ў кіламетры ад сяла. 

Хошаў, Хошава, Хожава, Хажэва, Хажова. Як кранальна 

гучаць!гэтыя назвы. Толькі ў іх і засталіся водгукі мінулых 

стагоддзяў, што рэхамадгукаюцца   ў   маляўнічай   даліне   

хажоўскага   возера   Цвецень.   Янырасказваюць нам пра тое, 

што вѐска калісьці размяшчалася сярод глухіхлясоў і балот, праз 

якія былі пракладзены сцяжынкі-"ходы". 3 часам празяе праляглі 

шляхі, што вялі ў Заходнюю Еўропу, Скандынавію, Маскву 

іКіеў. На жаль, яны былі не толькі вялікімі гасцінцамі, па якіх 

праязджалі ,купцы з таварам, але і вайсковымі дарогамі. 

Войны, войны, войны... Яшчэ больш трагічнай была 

апошняя, Вялікая Айчынная. Аднак і на гэты раз нашы прадзеды 

змаглі выстаяць, пабароць ворага і высока ўзняць Сцяг Перамогі, 

як калісьці ўздымалі прашчуры свае мячы ў гонар вызвалення 

родных паселішчаў. 
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Маладое пакаленне павінна ўсведамляць сапраўдную 

цану перамогі ў гэтай кровапралітнай вайне, з асаблівай павагай 

адносіцца да тых, хто абараняў Айчыну і каваў Перамогу. Таму ў 

гэты святочны майскі дзень я разам з землякамі-хажоўцамі з 

глыбокай удзячнасцю буду віншаваць з Днѐм Перамогі 

ветэранаў, ускладу чырвоныя гваздзікі да помніка і ўшаную 

памяць загінуўшым і памерлым хвілінай маўчання. Мы, моладзь 

Беларусі, выбіраем жыццѐ без вайны і абяцаем захаваць мірнае 

неба над роднай Бацькаўшчынай! 
Багданѐнак Юлія, вучаніца 8 “В” 

ДУА“Гімназія №10 г. Маладзечна” 

 

Смелы прадзед Павел 

Ён расказаў мне гісторыю пра тое, як яму было цяжка ў 

дзяцінстве: "Перад вайной я паспеў скончыць чатыры класы. Было 

мне тады адзінаццаць год. Бацька, маці, трохгадовы брат і я жылі ў 

вѐсцы Наваселлле Пінскага раѐна. У 42-м годзе нямецкія 

акупацыйныя ўлады прымусілі майго бацьку працаваць 

сплаўшчыкам лесу. Калі тата вяртаўся дадому, то пасылаў мяне па 

таварышаў з падполля. Пакуль дарослыя гутарылі пра свае справы, я 

стаяў на варце. У красавіку 43-га года ў вѐсцы Купяцічы немцы за 

сувязь з партызанамі расстралялі трыццаць восем мясцовых 

жыхыроў, у тым ліку сям'ю майго дзядзькі Антона. Самому дзядзьку 

ўдалося сысці ў партызанскі атрад. Пасля гэтай расправы заставацца 

дома было небяспечна. Даводзілася начаваць у чужых хлявах, а калі 

пацяплела - у полі. I ўсѐ ж такі гора прыйшло ў нашу сям'ю. 10 

ліпеня 1943 паліцаі схапілі тату. Арыштаваны былі таксама дзядзька 

Антон і яшчэ адзін сувязны партызан. Маці вырашыла пайсці да 

акупацыйных улад паспрабаваць вызваліць тату. Яе схапіў паліцай і 

запатрабаваў, каб мама паказала, дзе схавала сваіх дзяцей. Яна павяла 

здрадніка ў другі бок. Западозрыўшы, што яго падманваюць, паліцай 

ва ўпор расстраляў нашу маму. А праз некалькі дзѐн у турме быў 



16 

 

расстраляны тата. Мы з братам засталіся адны. Глытаючы слѐзы, 

здалѐк пазіралі, як суседзі хавалі маму. Хацелася здабыць зброю і 

помсціць ворагам. Мы з братам, як і многія вяскоўцы , жылі ў лесе. 

Я, як мог, клапаціўся пра брата. Але ў верасні 43-га ѐн захварэў на 

дызентэрыю. Мала таго, гітлераўцы, прачэсваючы лес, паранілі брата ў 

нагу. Дзядулева сястра згадзілася даглядаць яго, і я ўначы перавѐз 

брата ў вѐску. Я павінен быў за ўсѐ расквітацца з фашыстамі і іх 

прыслужнікамі. Мяне разам з іншымі падлеткамі пасылалі ў 

разведку па вѐсках, давяралі стаяць на варце. Калі пачалася 

"рэйкавая вайна", бралі на сур'ѐзныя заданні - падрываць нямецкія 

эшалоны. У ліпені 44-га, калі партызаны злучыліся з Савецкай 

Арміяй і атрад быў расфарміраваны, мяне адправілі  ў вѐску да 

сваякоў. 

У памяці ад тых суровых гадоў у мяне засталася 

ўзнагарода Радзімы - ордэн Вялікай Айчыннай вайны IIступені. 

Слухаючы аповед пра перажытае дзядулем, захапляешся 

мужнасцю, вынослівасцю нашых дзядоў, здзіўляешся, як маглі дзеці 

вайны жыць ў такіх умовах. Хочацца сказаць "вялікі дзякуй" за 

мірнае неба над галавой, за шчаслівае дзяцінства. 

 
Шабуня Кацярына, вучаніца 6 “Б” кл. 

ДУА  “СШ№9 г. Маладзечна” 

 

Любим. Гордимся. Всегда будем помнить… 
 

Нет, это не заслуга, а удача  

Стать девушкой-солдатом на войне,  

Когда б сложилась жизнь моя иначе,  

Как в День Победы стыдно было б мне!  

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком.  

Так было в сорок первом. А медали  

И прочие регалии потом...  
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Смотрю назад, в продымленные дали:  

Нет, не заслугой в тот зловещий год,  

А высшей честью школьницы считали  

Возможность умереть за свой народ. 
Ю.Друнина 

 

Марии Алексеевне Федосеевой 

Посвящаю... 

У меня есть знакомые молодые девушки-двойняшки: 

одну из них зовут Даша, а еѐ сестру, так похожую на Дашу - 

Маша. Маша, Машенька, Маруся... Девочки всегда знали, что 

это имя Маше выбрали не случайно: еѐ назвали в честь еѐ 

прабабушки, Марии Алексеевны Федосеевой. С любовью и 

особой гордостью в их семье говорят о ней, такой родной и 

близкой, очень скромной, с большим добрым сердцем... 

Родилась Мария Алексеевна далеко на Урале, третьего 

ноября 1923 года, в небольшой деревушке Паинцы Пермской 

области. Рано оставшись сиротой, воспитывалась в семье своего 

дяди по отцу вместе со своей двоюродной сестрой-погодком, 

Анной. Сестры вместе закончили «семилетку», а потом пошли 

учиться в медицинское училище. Им обеим едва исполнилось 

восемнадцать, когда началась война... 

Но до далекого Урала быстро докатились еѐ отзвуки. 

Хмурые мужчины уходили на фронт. В тылу стали получать 

первые «похоронки»... Непосильную работу взвалили на свои 

плечи женщины и дети. Голод, нищета становились все 

ощутимей... 

Все надежды, что  война быстро закончится и враг будет 

разбит, быстро рушились. А для фронта требовались всѐ новые и 

новые силы. Все медицинские работники 15 военное время 

считались военнообязанными: повестки на фронт пришли обеим 

сестрам одновременно. 

Кажется, что все мы так много знаем о той войне. Уже 
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написаны сотни книг, мемуаров, сняты многие метры 

кинохроник и художественныхфильмов, но когда так просто и 

буднично звучит рассказ такого знакомого тебе человека обо 

всѐм увиденном и пережитом им в те далекие сороковые, это 

потрясает до глубины души. 
У бабушки двойняшек хранится тетрадь, в которую она 

иногда записывала эти рассказы, пожелтевшие фотографии, где 

с молодыми лицами, спокойно и мудро, с осознанием чего-то 

очень важного в глазах, застыли навсегда те далекие годы. 

Лежат в коробке немногие сохранившиеся с тех пор награды, 

цены которым теперь нет. 
Многое могла бы поведать эта старая тетрадь бабушки 

Марии. Теперь все слушают эти рассказы, затаив дыхание, 

иногда с трудом веря, что всѐ это было, всѐ это было на самом 

деле... 
Завтра им ехать на фронт. Короткое, неловкое, наспех 

прощание с близкими. Только дядя плакал навзрыд, не стыдясь 

своих слѐз: больше они уже никогда не увидятся. Вопросы, 

вопросы, на которые никто тогда не знал ответов. Когда? Куда? 

Вернетесь ли?.. 
И пошагали сестрички по войне, всегда вместе, всегда 

рядом: невысокая, крепенькая, как орешек, хохотушка с синими-

синими глазами и длинными русыми косами, Маша, Машенька, 

Маруся. Рядом со своей сестрой Анной, высокой, статной, 

всегда очень серьезной, она казалась еще моложе своих лет. 
- Бабуля, (так ласково почему-то потом звали еѐ все: 

близкие, знакомые, соседи, друзья, дети во дворе), что ты ещѐ 

помнишь о своей молодости? 
Тихо, буднично звучит еѐ голос: иногда повторяются 

одни и те же эпизоды, иногда вдруг вспоминается то, что, 

казалось, давно забытым. Поезда, попутки, товарные вагоны - 

пока добирались до места назначения, бесконечно долгий, 

выматывающий переход в одном строю с солдатами, бомбѐжки, 
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полевой госпиталь, фронтовая дружба, первая любовь, 

неожиданная встреча с самим Рокоссовским... И работа, работа, 

работа, от которой зависела чья-то жизнь или смерть. Иногда 

усталость просто валила с ног. Раненыеа любили и жалели, как 

могли, своих «сестричек», которые не только выхаживали их, 

писали письма родным, а, если выпадала такая минутка, устра-

ивали концерты прямо посреди госпитальной палаты, как 

настоящие артистки, девчонки, одетые в застиранные 

гимнастерки и солдатские сапоги. 
Кровь. Боль. Холод и грязь. Не хватало врачей, лекарств, 

бинтов. Стирали и сушили уже использованные. Вот так и 

подкрался тиф, страшная, теперь уже и забытая всем болезнь. 

Думали, что Маша уже не выживет, в таком тяжелом она была 

состоянии. Она помнит только, что в бреду всѐ время плакала и 

просила: «Только косы не отрезайте... Не отрезайте...». Выжила 

на удивление всем врачам, победил болезнь молодой организм! 

Да только вот вместо длинных кос на голове остался короткий 

колючий ѐжик... И совсем отнялись ноги. Отправили Машу в 

глубокий тыл на санитарном поезде вместе с другими ранеными, 

а вместо ног – сделал ей сердобольный санитар деревянную 

тележку на колесиках. Чудом выжила, чудом добралась без ног 

на родной Урал, а дома в родной деревне чудом выходили, 

вылечили травами, поставили на ноги. И снова - на фронт. 
- Бабуля, скажи, а что самое 

страшное на войне? 

Молчит, задумалась. 
- Всѐ, миленькая, страшно, но, когда бомбѐжка, всѐ 

горит,грохочет,рушится, кажется, тебе на голову, не знаешь, 

куда бежать, а бежать нельзя:кругом летят осколки...Страшно! 

Горят люди!.. 
И не было в еѐ словах ничего героического, никакой 

показной храбрости или обиды на судьбу: не выбирали они 

свою судьбу, а просто так жили. 
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У Веры Пановой есть очень хорошая повесть 

«Спутники», по которой снят художественный фильм. Умные и 

талантливые люди рассказали историю о санитарном поезде, 

чтобы мы узнали войну и такой. Мне кажется, что написано это 

и о Бабуле, девочке-медсестричке, Маше Федосеевой, 1923 года 

рождения. Это еѐ санитарный поезд не раз проезжал здесь по 

белорусской «чыгунке» из тыла па фронт и обратно, здесь, в 

этих местах проходила еѐ фронтовая дорога. 
Когда сестры прибыли к месту назначения, их первый 

санитарный эшелон формировался в такой спешке, что в едва 

вымытые товарные вагоны загрузили медперсонал, кое-какое 

оборудование и поехали к фронту, не успев захватить 

продовольствие и форму для новобранцев. Так и остались 

сестры в своих лѐгких платьицах и парусиновых туфельках. 
Ехали несколько дней. Изредка на остановках можно 

было набрать кипятка: с продуктами было трудно, все давно уже 

жили на продуктовые карточки. Наконец, на одной из остановок 

выдали сестрам их первый фронтовой паѐк: налили в 

алюминиевый солдатский котелок растительного масла и дали 

целую буханку чѐрного липкого полусырого хлеба. И показалось 

им, что не было в их жизни ничего вкуснее этого куска хлеба, 

который макали в котелок, ели и щедро присаливали слезами... 
Долго потом молча сидели сестры возле своего вагона, 

прижавшись плечом к плечу. Так начиналась их длинная 

военная дорога. 
А на следующий день на маленькой прифронтовой 

станции началась первая погрузка. За ночь вдруг совсем 

неожиданно выпал первый снег, такой белый и пушистый, такой 

мирный, будто из другой жизни. Все, кто мог передвигаться 

самостоятельно, кое-как сами забирались в вагоны. Всех 

тяжелораненых на носилках, утопая по колено в снегу, 

перетаскивали врачи, санитары, медсестры. Надо было очень 

спешить: фронт грохотал где-то совсем рядом. Маша, почти как 
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Золушка на балу, потеряла туфлю в снегу, сгоряча даже не 

заметив этого. Только когда поезд тронулся, поняла, что 

осталась совсем  босая, в промокших чулках. 

Из многих военных историй, услышанных и записанных 

в старой бабушкиной тетради, почему-то эти самые простые, 

незамысловатые, совсем «негероические» эпизоды так больно 

ранят в самое сердце. 
Стиснув зубы до хруста, 
От родного окопа 
Одна 
Ты должна оторваться 
И бруствер 
Проскочить под обстрелом 
Должна. 
Ты должна. 
Ведь нельзя притворяться 
Пред собой, 
Что не слышишь в ночи, 
Как почти безнадежно 

«Сестрица!» 
Кто-то там 
Под обстрелом, кричит… 

Ю. Друнина 

 
9 мая в их доме был всегда особенным днѐм: приходили 

письма и поздравления от тех, кто помнил и знал Марию 

Фѐдоровну, в больших красивых конвертах много лет подряд 

были поздравления, подписанные Ельциным, Медведевым, 

Путиным. Гостей не принято было приглашать, все приходили 

сами, потому что это был еѐ День. Цветов было столько, что 

некуда было ставить. Обязательно кто-нибудь приносил букет 

полевых ромашек, которые так любила Бабуля. 
Уже третий раз все родственники будут отмечать День 
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Победы без неѐ. Похоронили Бабулю, как настоящего солдата, 

со всеми воинскими почестями - военный оркестр, почѐтный 

караул, прощальный салют, на бывшей немецкой земле в городе 

Калининграде на Кургане Славы. Здесь, на берегу Балтийского 

моря закончилась еѐ трудная военная дорога длинною в целую 

жизнь. 

Маша, Машенька, Маруся... Такое дорогое имя и для 

меня... 
Любим. Гордимся. Всегда будем помнить, что это она 

помогла нам понять, что самое страшное на войне - это сама 

война... 
Шукеловіч Марыя, вучаніца 9 “А” кл. 

ДУА “Красненская СШ Маладзечанскага 

раѐна” 
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ЗААХВОЧВАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ. МАЛЮНАК.  

 

“Защитим свою Родину” 

Дубіна Паліна, 11 год,  ДУА “СШ№ 4 г. Маладзечна” 

 

 

НАМІНАЦЫЯ: ЛЕПШЫ МАЛЮНАК І МЕСЦА  

 

“Легендарный Т-34. Путь к Победе” 

Сакалова Паліна, вучаніца 9 класа 

ДУА “Радашковіцкая школа-інтэтнат для дзяцей-сірот” 
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НАМІНАЦЫЯ: МАЛЮНАК – ІІ МЕСЦА 

 

“С Днѐм Великой Победы!” 

Мартынава Вера, 13 год, ДУА “СШ№ 5 г. Маладзечна” 

 

НАМІНАЦЫЯ: МАЛЮНАК - ІІІ МЕСЦА 

 

“Фарбы дзяцінства”  

Мамедава Эльвіна, 15 год,  

ДУА “Аляхновіцкая СШ Маладзечанскага раёна” 

  



25 

 

ЗААХВОЧВАЛЬНЫЯ ПРЭМІІ. МАЛЮНАК. 

 

“Мая краіна - Беларусь”  

Мельнікава Лада, 13 год, ДУА “Гімназія –каледж мастайтваў” 

 

ЗААХВОЧВАЛЬНЫЯ ПРЭМІІ. МАЛЮНАК. 

 
“Спасибо Родине за Великую Победу 

Кульбіцкая Дарья, 11 год, ДУА “СШ№ 4 г. Маладзечна” 
 


