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r' Падарожжа па родным Kpai

Выхаванцы нашага аздара!ленчага
лагера "Экмандьш" вельмi любяць
падарожнiчаць. Падчас адпачынку у
лагеры дзецi шматдзе пабывалi. IM не
трэба было перад падаро)окаJи выву-
чаць iншцlю мову, бо злясамi, вёскамi,
гарадамi яны гаварьшi на нашай род-
най беларускай мове.
Самымi запамiнальнымi былi эксцур-

cii ! Правамасто!скi эколага- бiялагiч-
ны LBHTp, да мемарьяльнага комплек-
су ля вёскi Шымкi if Свята-Успенскi
)Ьlровiцt<i манастыр.
У эколага-бiялагiчным цэнтры нас

сустрэла метадьlст Вольга Байгот. Яна
прьIязна згадзiлася расказаць нам
пра жывы в)trалок i пазнаёмiла нас з
яго жьlхараJиi: чарапашкомi, пацгай-
чыt<амi.

.Д,ырэктар цэнтра Кацярына
Рэцл-ць правяла з дзецьмi lllАГ па тэме
r<!дкокам справай, што неqдарма на
нас спадзяецца Зямляо, прысвечаны
CycBeTHaMlr дню atxoвbl навакольнага
асяроддзя. Затым гасцiнньtя гаспадарьl
LBHTpa пачаставагli дзяцей гарбатай з
лекавыхтрý.
3атым выхаванцы аздараfленчага

лагера "Экмандьlя" адправiлiся на экс-
курсiю па маршр)пу "Пескi - Шымкi
- Пескi".

Рабяты наведмi Свята-Траецкую
Шчарскую крынiцу, якая fзнiкла на
месцы знiшчанай фашыстамi царквьl.
Вада ! крынiцы дзУна чыстая, халод-
ная, не замr:lр&tе навату самьш лютыя
маразы. Ходзяць легенды, што яна
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вьиечвае людзей ад розных хваро-
ба!. Народная сцежкада крынiцы не
зарасгае.
.Ц,зецям цiкава было fбачыць му,

зей-зямлянt!/, наведаць мемарьяльны
комплекс у памяць аб загirцýшых у

вайну жьжарах Масто}шч ын ы.
Трапifшы f заказнiк "Лiпiчанская

пушча", рабяты са здзifленнем раз-
глядалi дуб 25О-гадовага }зросry з
та}шчынёй cTBа;Ia 3 метры ! дьяме-
тры i даведалiся, што fсяго } лесе
расце каля 2О вiддУ пароддрэ! iзвыш
25О вiдаутра!.
Ъксама вьlхаванцы лагера наведмi

)Ьrровiцкi манастыр. Яны нiбы тра-
пiлi f зусiм iншы, асобны свет, дмёкi
ад MirycHi, са cBaiM тэмпам i правiламi,
аl<унулiся ! атмасферу невытлума-
чальнага fцпранага камфорry.

Вяртаючыся дадомуз ко)кнага па-
даро)lока, Mbl з радасцю заfвакалli, яl<

узбагацiлася наша свядомасць, колькi
мы атрым;tлi новых эмоцый, колыd
новага даведалiся. А яшчэ пачынаец
разумець, як моцна ты любiш сваю
маJD/ю радзiму, якi дарагi для цябе
твой маленькi аграгарадок, твой дом,
якхочаццацгчэй пабачыць родных i

блiзкiх, падзялiцца з iMi cBaiMi fpа>KaH,
нямi, паказаць фотаqдымкi. Усё ж TaKi
нездарма! народзе кФцдlь: "У гасцях
добра, адомалепш!"
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