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Пра Ма ла дзе чан скую ся рэд нюю шко лу № 14 мож на рас ка заць шмат доб ра га, 

яна ад на з са мых леп шых у Бе ла ру сі. Яск ра вая яе ад мет нас ць — ство ра ны тут му-

зей па мя ці во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, яко му пры свое ны ста тус «на род ны». За сна-

ва ны шас нац цаць га доў та му, ён мае сён ня больш за ты ся чу экс па на таў асноў на га 

і да па мож на га фон даў. Экс па зі цыя рас каз вае пра во і наў-зем ля коў, змя шчае да ку-

мен ты, фо та здым кі, да зво ле ныя да па ка зу фраг мен ты зброі.

На ба зе му зея пра цуе Цэнтр па тры я тыч на га вы ха ван ня мо ла дзі і ва ен на-па трыя -

тыч ныя кла сы. Асаб лі вая ро ля ад ве дзе на гру пе «По шук» — са бра ныя ў ёй вуч ні 

за ня ты да след чай дзей нас цю, ства ра юць пе ра соў ныя вы стаў кі, вя дуць пе ра піс ку 

з му зея мі і ар хі ва мі, пад рых тоў ва юць юных эк скур са во даў.

Бы лы во ін-ін тэр на цы я на ліст Ігар Ара бей — адзі ны ў ка лек ты ве пе да го гаў, хто ча-

сам пры хо дзіць у шко лу, апра ну ты ў ва ен ную фор му з ба я вы мі ўзна га ро да мі. Ва кол 

яго гур ту юц ца юныя да след чы кі ва ен най гіс то рыі, ён жа ўзна чаль вае Са вет Ма ла-

дзе чан скай ра ён най ар га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз ве тэ ра-

наў вай ны ў Аф га ні ста не».

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фота аўтара.
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