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ТУТ БЯ РО ЗЫ 
ДЫ СОС НЫ — 
ПАР ТЫ ЗАН СКIЯ 

СЁСТ РЫ...

Удзель нi кi VII Фо ру му рэ гi ё наў 

Бе ла ру сi i Ра сii на ве да лi ва ен-

на-гiс та рыч ны комп лекс «Пар-

ты зан скi ла гер», якi зна хо дзiц ца 

ў Дзяр жын скiм ра ё не. Тэ ма ты ка 

гэ тай ляс ной экс па зi цыi асаб лi-

ва за цi ка вi ла тых, хто пра ца ваў 

у сек цыi «Ства рэн не ўмоў для 

па вы шэн ня са цы яль най i эка-

на мiч най ак тыў нас цi мо ла дзi ў 

мэ тах устой лi ва га раз вiц ця рэ-

гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii».

Прад стаў нi кi ма ла дзёж на га 

пар ла мен та i ма ла дзёж ных ар-

га нi за цый з бе ла рус ка га бо ку i 

«Ра сiй ска га са ю за сель скай мо-

ла дзi» аб мя ня лi ся ўра жан ня мi 

ад уба ча на га ў ляс ным ла ге ры 

бараць бi тоў за мiр i спа кой, па-

дзя лi лi ся сва i мi пла на мi ў рэ чы-

шчы па трыя тыч на га вы ха ван ня.

Тут усё, як спя ва ец ца ў пес нях пра бе ла рус кiх пар ты за н: бя ро зы 

ды сос ны над зям лян ка мi, шум лi выя вер ша лi ны над та ям нi чы мi сцеж-

ка мi... Ёсць тут i жы вы свед ка тых ча соў, ка лi ляс ныя гу шча ры на дзей на 

ха ва лi сля ды пры ста нi шча на род ных мсцi ўцаў, — ма гут ны дуб, яко му 

пад пяць сот га доў.

Ства раль нi кi гэ та га комп лек су iмк ну лi ся ад на вiць вы гляд пар-

ты зан ска га ла ге ра ад па вед на з да ку мен таль ны мi кры нi ца мi, якiя 

за хоў ва юц ца ў Дзяр жаў ным му зеi гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай-

ны. У га ды вай ны та кiх ляс ных баз на тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы ла 

вя лi кая коль касць, су праць аку пан таў зма га лi ся амаль 380 ты сяч 

пар ты зан.

Рэ кан струк та ры ад на вi лi не толь кi знеш нi вы гляд зям ля нак, але i да-

лi маг чы масць за зiр нуць у кож ную з iх — уба чыць, як быў улад ка ва ны 

штаб, як жы лi ра да выя бай цы, па зна ё мiц ца з iн тэр' ерам ляс ной дру кар нi, 

раз гле дзець iн стру мен ты i зброю ў май стэр нi.

Тут жа ўзве дзе ны на вес з шыль дай «Ляс ная шко ла». На гэ тым мес-

цы iн струк тар дзе лiц ца з эк скур сан та мi на вы ка мi вы жы ван ня ў ле се, 

на гад вае пра пра вi лы бе раж лi вых ад но сiн да пры ро ды.

Су пра цоў нi кi ва ен на-гiс та рыч на га комп лек су — лю дзi i да свед ча ныя, 

i iнi цы я тыў ныя. Ад на з iх — вы пуск нi ца Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на-

ла гiч на га ўнi вер сi тэ та Ка ця ры на РА МА НЮК (на фо та). Яна аба ра нi ла 

дып лом спе цы я лiс та па ту рыз ме. Як i яе ка ле гi, Ка ця ры на су стра кае 

на вед валь нi каў у адзен нi ва ен ных ча соў.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI. Фо та аў та ра.


