
ДНЁМ НАСТАЎНІКА! 
  Самыя цёплыя словы ўдзячнасці 
выкладчыкам,  майстрам вытворчага 
навучання, выхавальнікам і ўсім, хто  
забяспечвае арганізацыю адукацый-
нага працэсу за ваша педагагічнае 
майстэрства, за вернасць прафесіі, 
веды і інтэлект, імкненне да творчага 
пошуку, цярпенне і настойлі-
васць,    пастаянную гатоўнасць рас-
крыць сваю душу для кожнага з нас. 
    Жадаем педагогам стабільнасці ў 
жыцці, творчых поспехаў і здзяй-
сненняў, натхнення, жыццёвага ап-
тымізму і добрага настрою! 

 Члены аб'яднання па інтарэсах                

 «Краязнаўства» 

              КАСТРЫЧНІК – сярэдні 

месяц восені. 

       Беларуская назва месяца па-

ходзіць ад слова «кастрыца»: у 

гэты час сяляне трапалі, часалі 

лён і каноплі, з якіх ападала шмат 

кастрыцы. 

       Кастрычнік характарызуецца 

зменлівым надвор'ем: бываюць 

густыя туманы, частыя прымараз-

кі, часам выпадае снег. 

      У гэтым месяцы па народным 

календары  шмат свят і прысвят-

каў: Зосім, Астап, Іван Шаптун, 

Саўкі, Палагея, Марцін, Юльян... 

       Асноўнае свята    – Пакровы. 

Пасля яго пачынаецца зіма. Ся-

ляне стараліся закончыць палявыя 

работы, усебакова  падрыхтавацца 

да зімы. 

      Сардэчна віншуем вас з  

прафесійным святам –  

   КАСТРЫЧНІК БАГАТЫ  

НА СВЯТЫ 
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УА “Лунінецкі ДППТК” 
Аб’яднанне 

па інтарэсах 

”Краязнаўства” 
 

▪ № 2 ▪  

«Без краязнаўства мы бездапаможныя» 

                                                                          

                        ПАДАННЕ ПРА ВЁСКУ ВЕЛУТА 
 Раней на нашых землях жыў велікан Велута. А ў тыя часы 
людзей было вельмі мала, нават на пальцах можна было 
пералічыць.На месцы цяперашняй вёскі быў дрымучы лес і балоты. 
Велікан жыў, на людзей не скардзіўся, а паважаў іх. І людзі заўсёды 
звалі яго па імені. Аднойчы ён зваліўся і памёр. А на тым месцы 
ўзнікла вёска, якую людзі назвалі ў гонар велікана.  
 Вёсачка паціху будавалася, разрасталася, наладжвалася жыццё 
і быт вяскоўцаў.  
 Многа гадоў ужо прайшло з той пары, але з вуснаў у вусны 
перадаецца гэта паданне пра паходжанне назвы маёй вёскі. 

Наркевіч Карына, навучэнка групы №24 
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У кастрычніку снег  –  
толькі на грэх. 

 
У кастрычніку гром  –  

зіма без снегу. 

 
 

Кастрычнік ходзіць па краю і 
гоніць птушак з гаю. 
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Экскурсія ў этнаграфічны музей 

ДУА”Гімназія г.Лунінца” 

 ныя капелюшы. Паказала 
прыладу, якой трапалі лён і 
каноплі. У музеі сабрана 
мноства дробных прылад, якімі 
карысталіся нашы продкі: 
грэбні, часалкі,  вілы, граблі, 
сярпы, прасы, а таксама посуд: 
збаны, гладышы, лыжкі і інш.  
 У музеі ёсць печ, з усімі яе 
атрыбутамі, нары, на якіх 
даўней людзі спалі, разна-
стайныя тканыя і вышываныя 
вырабы: ручнікі, посцілкі, капы, 
накідкі, сурвэткі.  
 Мы падарылі ў музей 
сувенір, выраблены з запалак 
Казлоўскім Міхаілам, і атрымалі 
мноства прыемных уражанняў. 
                    Вікторыя Канановіч, 
          навучэнка групы №24 
 

Чаўнок 
 У маёй бабулі я ўбачыла цікавую прыладу і      
даведалася, што яна ўжывалася для пракідання ўтку ў 
працэсе ткання на ткацкім станку. Вядомы дзве 
разнавіднасці – з донцам і полы.У першым выпадку 
цэўку кладуць на дно, а ўточную нітку прапускаюць 
праз адтуліну збоку  ці ў донцы (у працэсе ткання 
прырымліваюць цэўку вялікім пальцам). 

 У полым чаўнаку цэўку мацуюць на тонкім 
металічным стрыжні, таму яго не трэба было 
прытрымліваць. Такі чаўнок, як больш дасканалы, 
ужываўся часцей. Акрамя лодкападобных вядомы 
быў і вілкападобны. Гэты чаўнок я прывезла з в. 
Велута для папаўнення  экспазіцыі этнаграфічнага 
куточка.           Карына Наркевіч,      
                                            навучэнка групы№24 
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 4 кастрычніка мы 

наведалі цікавы музей 

лунінецкай гімназіі. Сустрэла 

нас гаспадыня – настаўніца 

беларускай мовы і літаратуры 

Валянціна Канстанцінаўна 

Казун словамі: “Зойдзем у 

беларускую хату, якой яна была 

нядаўна, а часам сустракаецца і 

зараз…” Яна расказала нам пра 

гісторыю стварэння музея, які 

пачаў сваё функцыянаванне ў 

2010 г. Звярнула ўвагу на стара-

даўнія экспанаты: драўляную 

ступу, жорны, дзежку, ткацкі 

станок, калыску-качалку, куф-

ры,  плеценае з лазы крэсла, 

люльку, торбы, лапці, саламя- 

станок, калыску-качалку, куф- 



 

 

НАБЛІЖЭННЕ ДА ДУХОЎНАСЦІ 

 Мы, удзельнікі аб’яднання па інтарэсах “Краязнаўства”, разам з 
членамі клуба “Патрыёт” і нашымі кіраўнікамі наведалі царкву ў гонар 
абраза Божай маці “Сысканне загінуўшых”.  Нас сустрэў настаяцель 
храма  пратаіерэй Сергій Крышталь. Ён расказаў пра гісторыю 
заснавання прыхода (3 сакавіка 2006г.). 26 ліпеня 2007г. быў 
закладзены першы камень, 16 лютага 2013г. адбылося ўрачыстае 
асвячэнне храма.     Прыход і храм з’яўляюцца мемарыяльным 
помнікам, прысвечаным усім воінам, загінуўшым у Першай і Другой 
сусветных войнах, воінам-інтэрнацыяналістам і ўсім людзям, якія 
аддалі жыццё за Радзіму.  

 Затым  настаяцель правёў духоўна-асветніцкую гутарку пра 
шкоду алкаголю, наркотыкаў, пра недапушчальнасць такой ганебнай 
з’явы, як крадзеж. Паказаў, як неабходна правільна хрысціцца, як  
падыходзіць да іконы. 

 Цікавую гісторыю паведаў пра абраз, у гонар якога названы 
прыход і царква, звярнуўшы ўвагу на тое, што абраз напісаны ўнукам 
вядомага рускага мастака Аляксандра Андрэевіча Іванава, які стварыў 
шэдэўр “З’яўленне Хрыста народу”. Навучэнцу гр.№11 Кіпцэвічу 
Аляксандру а.Сергій падарыў кнігу “Основы православия” за 
правільныя адказы на пытанні. 

 Не хацелася пакідаць царкву, бо там адчувалася дзіўная аўра 
спакою і святасці.                                                            Ірына Бярозка,  

       навучэнка групы №14 

 

 

роцця, які знахо-

дзіцца недалёка 

ад царквы. Кіраў-

нік клуба “Патры 

ёт” І.С.Харытано-

віч расказаў мно-

га цікавых фактаў 

пра мінулую вай-

ну. Пасля гэтага 

мы адправіліся на 

      Любоў да Ра-

дзімы, шанаван-

не памяці яе ге-

рояў – неад’ем- 

нае пачуццё 

кожнага свядо-

мага чалавека.   

У гэтых мэтах 

мы наведалі 

Курган Бессмя-

месца расстрэлу 

яўрэйскага гета. 

Тым самым ад-

далі даніну пава-

гі бязвінна загі-

нуўшым людзям. 

Максім Грэбень, 
навучэнец  

групы №11 
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Друкаваны орган  

творчага аб'яднання 

«Краязнаўства» 

 

Выдаецца з верасня 

2018г. 

 

Галоўны рэдактар: 

Антановіч  

Галіна Мікалаеўна 

 

Тэхнічны рэдактар: 

Наркевіч Карына 

 

  Рэдакцыйная калегія: 

Канановіч Вікторыя, 

Бярозка Ірына, 

Кавалевіч Ангеліна 

 

Наш адрас: 

вул.Чэхава,10а 

225644 г.Лунінец  

Брэсцкай вобласці 

  

 

Друкаваны орган  

аб'яднання  

па інтарэсах 

«Краязнаўства» 

 

Выдаецца з верасня 

2018г. 

 

Галоўны рэдактар: 

Антановіч  

Галіна Мікалаеўна 

 

Тэхнічны рэдактар: 

Наркевіч Карына 

 

  Рэдакцыйная 

калегія: 

Канановіч Вікторыя, 

Бярозка Ірына, 

Кавалевіч Ангеліна 

 

Наш адрас: 

вул.Чэхава,10а 

225644 г.Лунінец  

Брэсцкай вобласці 

  

Наш сайт: 

www.lgplp.brest.by 

 

E-mail: lplp@brest.by 

СЕРЫЯ БУКЛЕТАЎ 

«ХРАМЫ ЛУНІНЕЧЧЫНЫ»  
          Мы не выжывем фізічна,  

калі загінем духоўна.  
Д.С.Ліхачоў 

 Сёння ў нашай краіне востра стаіць праблема   станаўлення асобы ва 

ўмовах крызісу духоўнасці. У  духоўно-маральным развіцці  і выхаванні наву-

чэнцаў  важная роля адводзіцца  духоўнай культуры  –  перш за ўсё культуры 

праваслаўя.  

 Па ініцыятыве бібліятэкара Веры Яўгенаўны Скібы ўдзельнікамі 

аб'яднання па інтарэсах «Краязнаўства» распачата работа па збору інфарма-

цыі для  афармлення і выдання буклетаў «Храмы Лунінеччыны». Гэта вельмі  

значная, цікавая і адказная работа.  Кожны храм нашага раёна ўнікальны, 

непаўторны; у кожнага свая гісторыя. Прывесці ўсе звесткі ў сістэму –  самая 

галоўная задача нашай задумы. 

Г.М.Антановіч, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах  

 

 Победа в блиц-конкурсе  

«Чем мне интересна Германия?» 

 Районная газета «Информ-прогулка» проводила блиц-конкурс 

«Чем мне интересна Германия?» Я  отправила  в редакцию газеты эссе, в 

котором написала следующее: «Как-то я читала в газете про Германию, 

её развитие и архитектуру. И самое большое, что мне нравится в Герма-

нии, –  это её архитектура, а особенно Магдебургские ворота. Ну, а если 

говорить в целом, то Германия –  это самое по-

сещаемое туристами государство, а всё только 

из-за архитектуры, её живописности и красоч-

ных мест. Президент Франк-Вальтер Штайн-

майер делает всё, что бы государство продол-

жало расцветать. Хотелось бы, конечно,  там 

побывать, а не смотреть её только на картинках, 

ведь не зря говорят, что Германия – кладезь до-

стопримечательностей. Но спустя года, столе-

тия это всё дошло до нашего поколения и всех народов мира. Спасибо 

тем людям, что это всё сохранилось».  

 Я одержала победу в этом блиц-конкурсе и получила подарок от 

«Информ-прогулки» –  книгу «Факты о Германии», которая знакомит со 

всеми областями современной жизни в Германии.  

Наркевич Карина,  

учащаяся группы №24 
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            НАША ТВОРЧАСЦЬ 
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