
         В Пружанском колледже 
Молодежныи  клуб охраны 
общественного порядка «Легион» 

возобновил свою работу c 1 декабря 2015 года. Принято новое Положение и Устав 
клуба «Легион». Ряды этого объединения по интересам включают совершеннолетних 
юношеи  и девушек из числа учащихся колледжа, а организует их общественно 

полезную деятельность руководитель физического 
воспитания Виктор Алексеевич Сушко.  
         Все культурно-массовые и спортивные мероприятия в 
колледже проходят в сопровождении членов клуба, 
основнои  задачеи  которых является обеспечение 
общественного правопорядка и безопасности учащихся.  
         Неоднократно члены клуба оказывали содеи ствие 
правоохранительным органам в профилактике 
правонарушении  и 

преступлении , помогали сотрудникам милиции в 
патрулировании по городу, розыске пропавших людеи . 
Наши ребята участвовали совместно с органами 
внутренних дел в мероприятиях по профилактике угона 
велосипедов.                                  Шарко     Евгений, гр.2-58 

Навучыць раптам любіць Радзіму нельга, 
у гэтым няма неабходнасці, таму што 
выхаванне патрыятызму адбываецца непрыкметна, міжвольна з моманту 
нараджэння чалавека, калі ён пазнае зямлю, дзе нарадзіўся і вырас, ганарыцца 
сваімі роднымі і блізкімі людзьмі, паступова пашыраючы поле свайго пазнання 
свету, гістарычных здзяйсненняў свайго народу.  

У Пружанскім каледжы велізарную ролю у  фарміраванні патрыятызму навучэнцау  
адыгрывае дзеи насць аб'яднання па інтарэсах «Патрые т» у музеи ным пакоі «Зала 
Перамогі». «Зала Перамогі» – гэта першы музеи  нашага каледжа, адкрыты для 
наведвальнікау  у чэрвені 1974 г. пад кірау ніцтвам Міхаіла Аркадзьевіча Шульмана, які 
зрабіу  для у шанавання у  Пружанскім рае не памяці воінау  Вялікаи  Аи чыннаи  ваи ны 
больш, чым усе гісторыкі разам узятыя. Члены клуба «Патрые т» працягваюць справу 
Шульмана М.А. Пад кірау ніцтвам выкладчыка Валерыя Іванавіча Пропера навучэнцы 
працуюць з экспанатамі і экспазіцыямі у  Зале Перамогі; даследуюць гістарычныя і 
краязнау чыя матэрыялы пра ВАВ; сустракаюцца з удзельнікамі і відавочцамі падзеи  
апошняи  ваи ны; праводзяць экскурсіі у  Зале Перамогі; удзельнічаюць у абласных 
семінарах і навукова-практычных канферэнцыях. Створаны і функцыянуе саи т «Зала 
Перамогі», зняты шэраг відэаролікау  «Інтэрв'ю з вязніцаи  канцлагера «Азарычы» 
Карпович С.С.», «Гэты горад – самы лепшы горад на зямлі». У Зале Перамогі праходзіць 

урачыстае у ступленне дзяцеи  і моладзі у  шэраг 
піянерау  і ГА «БРСМ».  
           Захопленасць і кампетэнтнасць кірау ніка клуба 
«Патрые т» Пропера В.І. штогод прыцягвае 
навучэнцау  да актыу нага у дзелу у  мерапрыемствах, 
якія накіраваны на выхаванне павагі да 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, дзяржау наи  
сімволікі свае и  краіны, роднаи  мовы, народных 
традыцыи , гісторыі, культуры, прыроды роднага 
краю. Усе  гэта спрыяе фармаванню патрыятызму – 
актыу наи  грамадзянскаи  пазіцыі і самасвядомасці 
грамадзяніна Беларусі.           Папко Валянцін, гр.2-55 


