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ПАКАЛЕННЕ XXI

Погляд праз часПогляд праз час

Доў гі час паў ноч на-за-

ход няя част ка Брэсц кай 

крэ пас ці бы ла сха ва ная 

ад ва чэй ту рыс таў і га ра-

джан гус тым хмыз ня ком. 

Ле тась мес ца ажы ло і на-

поў ні ла ся дзі ця чы мі га-

ла са мі: на ба зе ад рэ стаў-

ра ва на га шта ба 125-га 

страл ко ва га пал ка па ча-

лі ся за ня ткі па па тры я-

тыч ным вы ха ванні.

ТУТ НА ВАТ 
СЦЕ НЫ ВУ ЧАЦЬ

Гар ні зон ныя мо гіл кі, мост 

ка ман дзі ра Шаб лоў ска га, 

Коб рын скае ўма ца ван не — 

кож ны крок на шля ху да цэнт-

ра зна ка вы.

— Ду ма ла пра гэ та і брэсц-

кая мо ладзь, пра па ноў ваю -

чы ад крыць ад мыс ло вы 

клуб па тры я тыч на га кі рун ку 

ме на ві та тут. Яны са мі рас-

пра ца ва лі кан цэп цыю, якую 

пад тры ма лі га рад скія ўла ды 

і кі раў нік дзяр жа вы, — ка жа 

Алег КЛУ НІН, на мес нік ды-

рэк та ра аб лас но га Цэнт ра 

ма ла дзёж най твор час ці, фі-

лі ялам яко га і з'яў ля ец ца вы-

шэй на зва ная струк ту ра.

Двух па вяр хо вы бу ды нак 

не менш ці ка вы, чым шлях 

да яго. Уз ве дзе ны ў 1930-я 

га ды, ён пер ша па чат ко ва 

быў шта бам 30-га Па лес ка га 

пал ка лёг кай ар ты ле рыі Вой-

ска Поль ска га. З 1939 го да 

тут раз мяс ціў ся 125-ы 

страл ко вы полк Чыр-

во най Ар міі, яко му бы-

ло на ка на ва на лё сам 

пры няць на ся бе пер-

шы ўдар во ра га ў ноч 

на 22 чэр ве ня 1941-га. 

Пра гэ та на гад ва юць 

сля ды ад куль і аскол-

каў на сце нах. Пад час 

рэ стаў ра цыі іх спе цы-

яль на вы ра шы лі па кі-

нуць у якас ці ня мо га 

на па мі ну аб ге ра іч ным 

мі ну лым па пя рэд ніх 

гас па да роў.

Уво гу ле, за ня ткі ў 

па тры я тыч ным цэнт ры 

ла дзяц ца па прын цы пе: 

менш агуль ных фраз і 

больш рэ аль ных прык-

ла даў.

— З дзець мі пра цу юць во-

пыт ныя і ма ла дыя пе да го гі, 

якія «га раць» сва ёй спра вай. 

Ся род іх — прад стаў ні кі по-

шу ка ва га ру ху, края знаў цы, 

гіс та рыч ныя рэ кан струк та ры. 

Школь ні кі і сту дэн ты Брэс та 

бяс плат на мо гуць на вед-

ваць аб' яд нан ні па ін та рэ сах 

«Юны раз вед чык» і «Ва ен ная 

гіс то рыя», — рас каз вае Алег 

Аляк санд ра віч. — Тут ву чаць 

вы жы ван ню ў эк стрэ маль ных 

умо вах, ас но вам ва ен най 

ар хеа ло гіі, ары ен та ван ню 

на мяс цо вас ці. Пра вод зяц-

ца не звы чай ныя эк скур сіі па 

ме ма ры я ле, вы ву чэн не му-

зей ных экс па на таў і су стрэ-

чы з по шу ка ві ка мі. Вя до ма, 

не абы хо дзіц ца і без агуль-

на фі зіч най, аг ня вой, ме ды-

цын скай, так тыч най, страя -

вой пад рых товак. Асаб лі вы 

го нар цэнт ра — пля цоў ка 

для ва ен на-так тыч ных гуль-

няў. Дзя цей ад ла зер та га не 

ада рваць!

Але са мыя лю бі мыя ме ра-

пры ем ствы ў вы ха ван цаў — 

тыя, дзе яны мо гуць па ка заць 

свае ве ды на прак ты цы. Са-

мыя ма лень кія ад праў ля юц ца 

ў ляс ныя па хо ды і пра хо дзяць 

квэс ты на тэ ры то рыі крэ пас ці. 

Ста рэй шыя ўжо пры ма лі 

ўдзел у по шу ках і пе ра па ха-

ван нях бай цоў Вя лі кай Ай-

чын най.

— Акра мя за ня ткаў для 

мяс цо вых дзе так, мы мо жам 

ар га ні зоў ваць пра гра мы для 

школь ні каў і мо ла дзі з усёй 

кра і ны. Тым больш што ў 

кож ным рэ гі ё не ёсць па трыя -

тыч ныя аб' яд нан ні, гурт кі і 

кла сы з ад па вед ным кі рун-

кам. У цэнт ры аб ста ля ва ны 

спаль ныя мес цы і ста ло вая, 

дзе гру пы мо гуць спы няц ца 

на не каль кі дзён ці тыд няў. 

І та ды зна ём ства з Брэсц-

кай крэ пас цю за пом ніц ца не 

толь кі кла січ ны мі эк скур сі я мі, 

але і поў ным па гру жэн нем у 

яе гіс то рыю і ат мас фе ру, — 

дзе ліц ца Алег Клу нін.

ПРА «ВАЙ НУШ КІ» 
І ВАЙ НУ

Яшчэ два-тры дзе ся ці год-
дзі та му пы тан не па тры я тыч-
на га вы ха ван ня мо ла дзі стая -
ла зу сім пад ін шым вуг лом. 
Пе рад ва чы ма хлоп чы каў і 
дзяў чы нак бы лі іх род ныя дзя-
ду лі і ба бу лі — жы выя свед кі 
са май страш най тра ге дыі за 

ўсю гіс то рыю ча ла вец тва. 

Яны з'яў ля лі ся бяс спрэч ным 

аў та ры тэ там і ўзо рам 

са праўд най муж нас-

ці. Сён ня, ка лі ад нас 

сы хо дзяць апош нія ве-

тэ ра ны, паў стае за ка-

на мер нае пы тан не — а 

што да лей? На чым 

па ві нен грун та вац ца 

па тры я тызм пад рас-

та ю ча га па ка лен ня? 

«Адзін са склад ні каў — 

па мяць аб подз ві гах на-

ша га на ро да», — упэў-

не ны ў па тры я тыч ным 

цэнт ры.

Су пра цоў ні кі ад зна-

ча юць, што не ка то рыя 

дзе ці, пры хо дзя чы да 

іх упер шы ню, вай ну 

ўспры ма юць як ма ляў-

ні чае шоу. Што да гэ-

та га пры вя ло? Кам п'ю-

тар ныя гуль ні па ма ты вах рэ-

аль ных ба я вых дзе ян няў ды 

філь мы, дзе ак цэнт ро біц ца 

на кру та сці ге роя, а не на яго 

доб рых па мкнен нях. Пад та кім 

уплы вам са праўд ныя подз ві гі 

абяс цэнь ва юц ца. Хлоп чы кі і 

дзяў чын кі, якія пры звы ча і лі ся 

«стра ляць» кам п'ю тар най 

мыш кай, се дзя чы ў цёп лым 

па коі, не ра зу ме юць, што вай-

на — гэ та хо лад і го лад, боль 

і слё зы, смерць. На дум ку 

пе да го гаў цэнт ра, пра бе лы 

ў па тры я тыч ным вы ха ван ні 

ў тым лі ку пры вод зяць і да 

тра ге дый з удзе лам пад лет-

каў. Яны бя руць у ру кі на жы, 

пі лы, зброю, не ра зу ме ю чы 

рэ аль ных на ступ стваў сва іх 

дзе ян няў. Для іх гэ та прос та 

пра цяг «гуль ні»...

ПРА ДОЎГ 
І ПА МЯЦЬ

На пры кан цы сту дзе ня па-

тры я тыч ны цэнтр су мес на з 

Брэсц кім аб лас ным ка мі тэ-

там БРСМ за пус ціў ак цыю, 

пры мер ка ва ную да 75-год дзя 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

Ідэя прос тая: доб ра ўпа рад ка-

ван не ве тэ ран скіх ма гіл, якія 

з роз ных пры чын за ста лі ся 

без на гля ду. У ча ла ве ка маг-

ло не за стац ца сва я коў ці яны 

пе ра еха лі ў ін шае мес ца. Але 

бы ва юць і вы пад кі, ка лі дзе ці і 

ўну кі ве тэ ра наў прос та не жа-

да юць гэ тым зай мац ца.

Ар га ні за та ры пра ек та 

«Доўг і па мяць» ак цэн ту-

юць: мэ та — пры цяг нуць 

ува гу ме на ві та да па ха ван-

няў удзель ні каў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, якія па мер лі 

ўжо пас ля яе за кан чэн ня. Па 

за ка на даў стве, ма гі лы за гі-

ну лых пад час ва ен ных дзе ян-

няў на фрон це або па мер лых 

у шпі та лях зна хо дзяц ца пад 

ахо вай дзяр жа вы. Ка лі ж ба-

ец пе ра жыў вай ну, то ў яго 

ма гі ла — «цы віль ная», будзь 

ён на ват Ге ро ем Са вец ка га 

Са ю за. Пэў ны час без до гля-

ду (зда ра ец ца, што сва я коў 

ня ма) — і па ха ван не па чы нае 

лі чыц ца ава рый ным, пом нік 

пад ля гае зно су.

— Доб ра ўпа рад ка ван не 

ма гіл — гэ та са мае прос тае, 

што мо жа зра біць кож ны з 

нас. Ра зам з тым нам ха це-

ла ся б, каб удзель ні кі ак цыі 

па спра ба ва лі па зна ё міц ца з 

лё са мі бай цоў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Пер шая част-

ка пра ек та скі ра ва ная на 

по шук ін фар ма цыі, апі сан-

не мес цаў па ха ван ня. Ад на 

спра ва — вы ву чаць гіс то рыю 

па су хіх ліч бах і да тах у ву-

чэб ных да па мож ні ках, зу сім 

ін шая — да ве дац ца пра лё сы 

слаў ных сы ноў і да чок свай го 

го ра да ці вёс кі. У Год ма лой 

ра дзі мы гэ та над звы чай ак ту-

аль на, — ка жа Алег Клу нін.

Не аб ход насць пра ек та 

вы спя ва ла даў но. Па-пер-

шае, ка му наль ныя служ бы 

ўсё час цей раў ня юць з зям-

лёй «за кі ну тыя» па ха ван ні 

на мо гіл ках. Прэ тэн зій да іх 

быць не мо жа — та кі па ра дак 

пра ду гле джа ны за ка на даў-

ствам. Але тут ужо пы тан не 

да нас са міх: ці за слу гоў ва-

юць лю дзі, якія ва я ва лі за на-

шу зям лю, та ко га стаў лен ня? 

Па-дру гое, у мно гіх вёс ках і 

га ра дах па доб ныя ак цыі па 

доб ра ўпа рад ка ван ні ма гіл ве-

тэ ра наў пра вод зяц ца даў но: 

на стаў ні ка мі ра зам з вуч ня-

мі, края знаў ца мі, ак ты віс та мі 

БРСМ і прос та не абы яка вы мі 

людзь мі. Ця пер у ва лан цё-

раў на мес цах ёсць не толь кі 

маг чы масць ра біць тое, што 

ра бі лі да гэ туль, але яшчэ і 

па зна ё міц ца з ад на дум ца мі і 

за ру чыц ца пад трым кай.

Ган на КУ РАК.

Мінск — Брэст — Мінск.

...і бу ду чы мі 
сал да та мі

Аб лас ныя збо ры «Пры зыў нік-2019» ад бы лі-

ся ня даў на ў Брэс це на ба зе вай ско вай час ці 

92616 — 38-й асоб най гвар дзей скай дэ сант-

на-штур ма вой Вен скай Чыр ва на сцяж най бры-

га ды.

У рам ках рэс пуб лі кан скай ак цыі «Я — слу жу!» 

Брэсц кая аб лас ная ар га ні за цыя БРСМ і аб лас ны ва-

ен ны ка мі са ры ят за пра сі лі на іх бу ду чых — больш за 

сто ўдзель ні каў — і ця пе раш ніх сал дат.

Мо ладзь змаг ла азна ё міц ца з тра ды цы я мі час ці, 

рас па рад кам дня, бы там і асноў ны мі ву чэб ны мі за нят-

ка мі су час ных во і наў-дэ сант ні каў. Хлоп цы паў дзель ні-

ча лі ў роз ных спа бор ніц твах: па спра ба ва лі зла жыць 

па ра шут, са браць-ра за браць аў та мат, на час на дзець 

срод кі хі ма хо вы. Сал да ты, у сваю чар гу, пра вя лі май-

стар-кла сы па пад шы ван ні каў не ры ка, чыст цы абут ку 

і ін шых пра муд рас цях ар мей ска га бы ту.

Фі наль ным акор дам пра ек та ста ла кан цэрт ная 

пра гра ма з уру чэн нем пад зяч ных ліс тоў баць кам, 

уз на га ро джан нем са мых ак тыў ных пры зыў ні коў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ад чу лі ся бе 
ра та валь ні ка мі...
«Адзін дзень з МНС». Так на зы ваў ся ву чэб-

на-ме та дыч ны збор, які на ба зе па жар най 

ава рый на-вы ра та валь най час ці № 10 За слаўя 

пра вя лі Мін ская аб лас ная ар га ні за цыя БРСМ 

су мес на з Мін скім аб лас ным упраў лен нем 

МНС. Бай цы ма ла дзёж ных атра даў ахо вы 

пра ва па рад ку (МА АП) цэнт раль на га рэ гі ё-

на прай шлі тут свое асаб лі вы тэст-драйв і на 

адзін дзень ста лі ра та валь ні ка мі. Ме ра пры-

ем ства прай шло на пя рэ дад ні свят ка ван ня 

15-год дзя ру ху БРСМ МА АП.

На дзя ван не ба я во га адзен ня, збор і вы езд па сіг-

на ле «тры во га»... Ал га рыт мы гэ тых пра цэ саў удзель-

ні кам тэст-драй ва не аб ход на бы ло за сво іць вель мі 

хут ка, бо ў вы пад ку па ступ лен ня па ве дам лен ня аб 

па жа ры ці ін шай над звы чай най сі ту а цыі хлоп цам ра-

зам з ра та валь ні ка мі не ад клад на трэ ба бы ло вы ехаць 

на мес ца зда рэн ня. Бай цам МА АП бы ла да дзе на 

маг чы масць пра явіць ся бе пры лік ві да цыі чы гу нач най 

ава рыі з раз лі вам наф ты і наф та пра дук таў.

Удзель ні каў збо ру азна ё мі лі з тэх ніч ны мі ха рак та-

рыс ты ка мі, маг чы мас ця мі тэх ні кі і аб ста ля ван ня ра та-

валь ні каў. Акра мя та го, ім не аб ход на бы ло вы ка наць 

ба я вое раз горт ван не і па даць рэ чы ва для ту шэн ня, 

пад няц ца ў акно трэ ця га па вер ха ву чэб най ве жы. 

Ад но з са мых скла да ных вы пра ба ван няў — пра хо-

джан не аг ня вой па ла сы.

Ар га ні за та ры ўпэў не ны, што «Адзін дзень з МНС» 

да па мо жа бай цам МА АП цал кам аку нуц ца ў ат мас-

фе ру паў на вар тас на га дня ра та валь ні ка, а на бы тыя 

на вы кі да па мо гуць ма ла дым пра ва ахоў ні кам Мін-

шчы ны не раз гу біц ца ў лю бой над звы чай най сі ту а-

цыі і ака заць пра фе сій ную да па мо гу тым, хто тра піў 

у бя ду.

У Мін скай воб лас ці рух МА АП аб' яд ноў вае 

2368 юна коў і дзяў чат у 85 атра дах.

«ПА КЛО НІМ СЯ 
ЗА ТОЙ ВЯ ЛІ КІ БОЙ...»

Чым жы ве адзі ны ў кра і не ма ла дзёж ны па тры я тыч ны цэнтр

Да служ бы — га то вы!Да служ бы — га то вы!

На за ня тках 
у па тры я тыч ным 

цэнт ры.

Са мы ма лень кі вы ха ва нец 
Ілья Мыш ле нік 
атры маў па зыў ны «Ка мар».


