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Погляд праз час

«ПАКЛОНІМСЯ
ЗА ТОЙ ВЯЛІКІ БОЙ...»

Чым жыве адзіны ў краіне маладзёжны патрыятычны цэнтр
Доўгі час паўночна-заходняя частка Брэсцкай
крэпасці была схаваная
ад вачэй турыстаў і гараджан густым хмызняком.
Летась месца ажыло і напоўнілася дзіцячымі галасамі: на базе адрэстаўраванага штаба 125-га
стралковага палка пачаліся заняткі па патрыятычным выхаванні.

На занятках
у патрыятычным
цэнтры.

ТУТ НАВАТ
СЦЕНЫ ВУЧАЦЬ
Гарнізонныя могілкі, мост
ка ман дзі ра Шаб лоў ска га,
Кобрынскае ўмацаванне —
кожны крок на шляху да цэнтра знакавы.
— Думала пра гэта і брэсцкая моладзь, прапаноўваючы ад крыць ад мыс ло вы
клуб патрыятычнага кірунку
менавіта тут. Яны самі распрацавалі канцэпцыю, якую
падтрымалі гарадскія ўлады
і кіраўнік дзяржавы, — кажа цынскай, так тычнай, страяАлег КЛУНІН, намеснік ды- вой падрыхтовак. Асаблівы
рэктара абласнога Цэнтра го нар цэнт ра — пля цоў ка
маладзёжнай творчасці, фі- для ваенна-тактычных гульліялам якога і з'яўляецца вы- няў. Дзяцей ад лазертага не
адарваць!
шэйназваная структура.
Але самыя любімыя мераДвухпавярховы будынак
не менш цікавы, чым шлях прыемствы ў выхаванцаў —
да яго. Узведзены ў 1930-я тыя, дзе яны могуць паказаць
га ды, ён пер ша пачат ко ва свае веды на практыцы. Сабыў штабам 30-га Палескага мыя маленькія адпраўляюцца
палка лёгкай артылерыі Вой- ў лясныя паходы і праходзяць
ска Польскага. З 1939 года квэсты на тэрыторыі крэпасці.
тут размясціўся 125-ы
стралковы полк Чыр- Самы маленькі выхаванец
вонай Арміі, якому бы- Ілья Мышленік
атрымаў пазыўны «Камар».
ло наканавана лёсам
прыняць на сябе першы ўдар ворага ў ноч
на 22 чэрвеня 1941-га.
Пра гэта нагадваюць
сляды ад куль і асколкаў на сценах. Падчас
рэстаўрацыі іх спецыяльна вырашылі пакінуць у якасці нямога
напаміну аб гераічным
мі нулым па пя рэд ніх
гаспадароў.
Увогуле, за ня ткі ў
патрыятычным цэнтры
ладзяцца па прынцыпе:
менш агульных фраз і
больш рэальных прыкладаў.
— З дзецьмі працуюць во- Ста рэй шыя ўжо пры ма лі
пытныя і маладыя педагогі, ўдзел у пошуках і перапахаякія «гараць» сваёй справай. ваннях байцоў Вялікай АйСярод іх — прадстаўнікі по- чыннай.
шукавага руху, краязнаўцы,
— Акрамя заняткаў для
гістарычныя рэканструктары. мясцовых дзетак, мы можам
Школьнікі і студэнты Брэста арганізоўваць праграмы для
бяс плат на мо гуць на вед- школьнікаў і моладзі з усёй
ваць аб'яднанні па інтарэсах краіны. Тым больш што ў
«Юны разведчык» і «Ваенная кожным рэгіёне ёсць патрыягісторыя», — расказвае Алег тычныя аб'яднанні, гурткі і
Аляксандравіч. — Тут вучаць класы з адпаведным кірунвыжыванню ў экстрэмальных кам. У цэнтры абсталяваны
умо вах, ас но вам ва ен най спальныя месцы і сталовая,
ар хеа ло гіі, ары ен та ван ню дзе групы могуць спыняцца
на мясцовасці. Праводзяц- на некалькі дзён ці тыдняў.
ца незвычайныя экскурсіі па І тады знаёмства з Брэсцмемарыяле, вывучэнне му- кай крэпасцю запомніцца не
зейных экспанатаў і сустрэ- толькі класічнымі экскурсіямі,
чы з пошукавікамі. Вядома, але і поўным пагружэннем у
не абыходзіцца і без агуль- яе гісторыю і атмасферу, —
нафізічнай, агнявой, меды- дзеліцца Алег Клунін.

ПРА «ВАЙНУШКІ»
І ВАЙНУ
Яшчэ два-тры дзесяцігоддзі таму пытанне патрыятычнага выхавання моладзі стаяла зусім пад іншым вуглом.
Перад вачыма хлопчыкаў і
дзяўчынак былі іх родныя дзядулі і бабулі — жывыя сведкі
самай страшнай трагедыі за
ўсю гіс то рыю ча ла вец тва.
Яны з'яўляліся бясспрэчным
аў тарытэтам і ўзорам
са праўд най муж насці. Сёння, калі ад нас
сыходзяць апошнія ветэраны, паўстае заканамернае пытанне — а
што да лей? На чым
па ві нен грун та вац ца
па тры я тызм пад раста ю ча га па ка лен ня?
«Адзін са складнікаў —
памяць аб подзвігах нашага народа», — упэўнены ў патрыятычным
цэнтры.
Супрацоўнікі адзначаюць, што некаторыя
дзеці, прыходзячы да
іх упер шы ню, вай ну
ўспрымаюць як маляўнічае шоу. Што да гэтага прывяло? Камп'ютарныя гульні па матывах рэальных баявых дзеянняў ды
фільмы, дзе акцэнт робіцца
на крутасці героя, а не на яго
добрых памкненнях. Пад такім
уплывам сапраўдныя подзвігі
абясцэньваюцца. Хлопчыкі і
дзяўчынкі, якія прызвычаіліся
«стра ляць» кам п'ю тар най
мышкай, седзячы ў цёплым
пакоі, не разумеюць, што вайна — гэта холад і голад, боль
і слёзы, смерць. На думку
педагогаў цэнтра, прабелы
ў патрыятычным выхаванні
ў тым ліку прыводзяць і да
трагедый з удзелам падлеткаў. Яны бяруць у рукі нажы,
пілы, зброю, не разумеючы
рэальных наступстваў сваіх
дзеянняў. Для іх гэта проста
працяг «гульні»...

ПРА ДОЎГ
І ПАМЯЦЬ
Напрыканцы студзеня патрыятычны цэнтр сумесна з
Брэсцкім абласным камітэтам БРСМ запусціў акцыю,
прымеркаваную да 75-годдзя
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Ідэя простая: добраўпарадкаванне ветэранскіх магіл, якія
з розных прычын засталіся
без нагляду. У чалавека магло не застацца сваякоў ці яны
пераехалі ў іншае месца. Але
бываюць і выпадкі, калі дзеці і
ўнукі ветэранаў проста не жадаюць гэтым займацца.
Ар га ні за та ры пра ек та
«Доўг і па мяць» ак цэн туюць: мэ та — пры цяг нуць
увагу менавіта да пахаванняў удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, якія памерлі
ўжо пасля яе заканчэння. Па
заканадаўстве, магілы загінулых падчас ваенных дзеянняў на фронце або памерлых
у шпіталях знаходзяцца пад
аховай дзяржавы. Калі ж баец перажыў вайну, то ў яго
магіла — «цывільная», будзь
ён нават Героем Савецкага
Саюза. Пэўны час без догляду (здараецца, што сваякоў
няма) — і пахаванне пачынае
лічыцца аварыйным, помнік
падлягае зносу.
— Доб раўпа рад ка ван не
магіл — гэта самае простае,
што можа зрабіць кожны з
нас. Разам з тым нам хацелася б, каб удзельнікі акцыі
паспрабавалі пазнаёміцца з
лёсамі байцоў Вялікай Айчыннай вайны. Першая частка пра ек та скі ра ва ная на
пошук інфармацыі, апісанне месцаў пахавання. Адна
справа — вывучаць гісторыю
па сухіх лічбах і датах у вучэбных дапаможніках, зусім
іншая — даведацца пра лёсы
слаўных сыноў і дачок свайго
горада ці вёскі. У Год малой
радзімы гэта надзвычай актуальна, — кажа Алег Клунін.
Не аб ход насць пра ек та
вы спя ва ла даў но. Па-першае, камунальныя службы
ўсё часцей раўняюць з зямлёй «закіну тыя» пахаванні
на могілках. Прэтэнзій да іх
быць не можа — такі парадак
прадугледжаны заканадаўствам. Але тут ужо пытанне
да нас саміх: ці заслугоўваюць людзі, якія ваявалі за нашу зямлю, такога стаўлення?
Па-другое, у многіх вёсках і
гарадах падобныя акцыі па
добраўпарадкаванні магіл ветэранаў праводзяцца даўно:
настаўнікамі разам з вучнямі, краязнаўцамі, актывістамі
БРСМ і проста неабыякавымі
людзьмі. Цяпер у валанцёраў на месцах ёсць не толькі
магчымасць рабіць тое, што
рабілі дагэтуль, але яшчэ і
пазнаёміцца з аднадумцамі і
заручыцца падтрымкай.
Ганна КУРАК.
Мінск — Брэст — Мінск.

Да службы — гатовы!
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Адчулі сябе
ратавальнікамі...
«Адзін дзень з МНС». Так называўся вучэбна-метадычны збор, які на базе пажарнай
аварыйна-выратавальнай часці № 10 Заслаўя
правялі Мінская абласная арганізацыя БРСМ
сумесна з Мінскім абласным упраўленнем
МНС. Байцы маладзёжных атрадаў аховы
правапарадку (МААП) цэнтральнага рэгіёна прайшлі тут своеасаблівы тэст-драйв і на
адзін дзень сталі ратавальнікамі. Мерапрыемства прайшло напярэдадні святкавання
15-годдзя руху БРСМ МААП.

Надзяванне баявога адзення, збор і выезд па сігнале «трывога»... Алгарытмы гэтых працэсаў удзельнікам тэст-драйва неабходна было засвоіць вельмі
хутка, бо ў выпадку паступлення паведамлення аб
пажары ці іншай надзвычайнай сітуацыі хлопцам разам з ратавальнікамі неадкладна трэба было выехаць
на месца здарэння. Байцам МААП была дадзена
магчымасць праявіць сябе пры ліквідацыі чыгуначнай
аварыі з разлівам нафты і нафтапрадуктаў.
Удзельнікаў збору азнаёмілі з тэхнічнымі характарыстыкамі, магчымасцямі тэхнікі і абсталявання ратавальнікаў. Акрамя таго, ім неабходна было выканаць
баявое разгортванне і падаць рэчыва для тушэння,
падняцца ў акно трэцяга паверха вучэбнай вежы.
Адно з самых складаных выпрабаванняў — праходжанне агнявой паласы.

Арганізатары ўпэўнены, што «Адзін дзень з МНС»
дапаможа байцам МААП цалкам акунуцца ў атмасферу паўнавартаснага дня ратавальніка, а набытыя
навыкі дапамогуць маладым праваахоўнікам Міншчыны не разгубіцца ў любой надзвычайнай сітуацыі і аказаць прафесійную дапамогу тым, хто трапіў
у бяду.
У Мін скай воб лас ці рух МА АП аб' яд ноў вае
2368 юнакоў і дзяўчат у 85 атрадах.

...і будучымі
салдатамі
Абласныя зборы «Прызыўнік-2019» адбыліся нядаўна ў Брэсце на базе вайсковай часці
92616 — 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой Венскай Чырванасцяжнай брыгады.
У рамках рэспубліканскай акцыі «Я — служу!»
Брэсцкая абласная арганізацыя БРСМ і абласны ваенны камісарыят запрасілі на іх будучых — больш за
сто ўдзельнікаў — і цяперашніх салдат.
Моладзь змагла азнаёміцца з традыцыямі часці,
распарадкам дня, бытам і асноўнымі вучэбнымі заняткамі сучасных воінаў-дэсантнікаў. Хлопцы паўдзельнічалі ў розных спаборніцтвах: паспрабавалі злажыць
парашут, сабраць-разабраць аўтамат, на час надзець
сродкі хімаховы. Салдаты, у сваю чаргу, правялі майстар-класы па падшыванні каўнерыка, чыстцы абутку
і іншых прамудрасцях армейскага быту.
Фінальным акордам праекта стала канцэртная
праграма з уручэннем падзячных лістоў бацькам,
узнагароджаннем самых актыўных прызыўнікоў.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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