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Годнасць нараджаецца з глыбокай любові да роднай зямлі, з адданасці Радзіме, з павагі 
да гісторыі і спадчыны. Чалавек жыве, пакуль помніць пра мінулае сваёй Радзімы, пра людзей, 
якія праклалі дарогу ў будучыню. Таму сёння неабходна выхоўваць патрыятызм на прыкладзе 
жыцця перш за ўсё землякоў, якія збераглі і захавалі мір і спакой на зямлі.

Р абота па грамадзянска-патрыятычным 
выхаванні — не даніна часу. Яна вядзец-
ца паслядоўна, мэтанакіравана, сістэмна 

і вынікова, не траціць актуальнасці на працягу 
многіх гадоў. Мікрараён школы — цікавы куль-
турна-спазнавальны і гістарычны аб’ект, месца 
дыслакацыі партызанскай брыгады «Разгром». 
Кляннік — гэта і месца нараджэння пісьменніка 
Міколы Нікановіча, вучонага-біёлага Міхаіла Ган-
чарыка. З улікам гераічнага мінулага, духоўнай 
спадчыны мікрараёна, наяўнасці кадравага 
патэнцыялу з 1999 г. Клянніцкі дзіцячы сад — 
базавая школа актыўна працуе па турысцка-
краязнаўчым, спартыўным профілі: з 2000 да 
2010 г. рэалізацыя аўтарскай этнапраграмы «Спад-
чына», а з 2011 да 2015 г. — педагагічнага праекта 
«Рэалізацыя праграмы выхавання нацыянальнай 
самасвядомасці дашкольнікаў і вучняў пачат-
ковых класаў праз традыцыйныя і інтэрактыў-
ныя формы пазакласнай выхаваўчай работы». 
Вучні і настаўнікі сабралі ўнікальны краязнаўчы 
матэрыял, які ўключае прадметы сялянскага по-
быту, інфармацыю пра гісторыю вёскі, цікавыя да-
сягненні землякоў. 

Цэнтр нацыянальна-патрыятычнага выхавання 
ў Клянніцкім дзіцячым садзе — базавай школе — 
музей воінскай славы партызанскай брыгады «Раз-
гром», заснаваны ў 1985 г., дзе налічваецца больш 
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Іх подзвіг у памяці 
нашчадкаў захаваем

Выхаванне патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці сродкамі 
мясцовых ваенна-гістарычных рэсурсаў

за 340 экспанатаў асноўнага фонду, сярод якіх 
86 фотаздымкаў, з іх 15 — ваеннага часу. Асноў-
ныя раздзелы экспазіцыі музея — «Успаміны 
ветэранаў-разгромаўцаў», «Медыкі на вайне», 
«Падрыўнікі», «Новыя забытыя імёны», «У вайны 
не жаночы твар», «Фронт у тыле ворага», «Герой 
Савецкага Саюза Пётр Купрыянаў».

Фонды музея штогод папаўняюцца, багатай 
крыніцай новай інфармацыі становяцца паходы па 
месцах баявой славы. У рамках патрыятычных ак-
цый і конкурсаў сабраны матэрыял пра 280 воінскіх 

заза 334040 ээкскспапананататаўў ў асасноноўнўнў агагаа фофоф нднддуу,у, ссяряррододд яякікіхх
8686 фффототазаздыдыд мкмкаўаўў,, зз іхіх 1155 — ваваененнанагага ччасасуу.у ААснсноўоўў-
ныныяя рараздздзезелылы ээкскспапа ізізіцыцыііі мумузезеяя — У«У«Успспамаміініныы
вевеветэтэтэрараранананаўў-ў рараразгзгзгророромамамаўцўцўцаўаўаў»,», ««МеМеМедыдыдыкікікі нннааа вававайнйнйне»е»е»,,
П«П«Падададдрырырыр ўнўнўнў ікікікіі»і»,, Н«Н«Новововыяыыя зззабабабытытытыяыяыя ііімёмёмёныыны»,», ««УУУ вававайнйнйныыы

ненене жжжанананочочочыыы твтвтварарар»»,, ««ФрФрФрононо т т уу у тытытылелеле ввворорорагагага»а»а ,, «Г«ГГеререройойой 
СаСавевецкцкц агагаа СаСаюзюза ПёПётртрр ККупупу рырыр янянаўаўў».
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