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«Без краязнаўства мы бездапаможныя» 

   ЭКСКУРСІЯ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ КУТОЧАК 

          Стала добрай традыцыяй ў самым пачатку 

заняткаў аб’яднання па інтарэсах “Краязнаўства” 

наведваць этнаграфічны куточак  нашага каледжа, які 

размешчаны ў інтэрнаце.  Як заўсёды нас вітала 

гаспадыня Валянціна Мікалаеўна Баўкуновіч,  якая 

расказала шмат цікавага пра задуму  стварэння 

куточка, пра  розныя экспанаты: начоўкі, маслабойку, 

посуд, прылады для прасавання бялізны, плеценыя 

лапці, адзенне нашых продкаў, тканыя і вышываныя 

вырабы... 

          На працягу мінулага навучальнага года мы 

таксама займаліся збіраннем старадаўніх рэчаў,  і 

вырашылі перадаць іх у этнаграфічны куток. Мы 

перадалі серп, падковы, чаўнок, вышываны ручнік, 

стары нямецкі кубак. Тым самым далучыліся да 

добрай справы: збору і захаванню матэрыяльнай 

спадчыны продкаў. Намі  вырашана працягваць  гэту 

справу і ў бягучым навучальным годзе.  

                     Ласюкова Вікторыя, навучэнка гр.№34,  

                      Ласюкова Дзіяна , навучэнка гр.№14 
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Толькі месяцаў назвы пакіньце, 

Назвы родныя роднай зямлі,  

Пра якія з маленства ў блакіце 

Бор шуміць і пяюць жураўлі: 

Спелы яблычны верасень... 
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1000-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ  БРЭСТА 
 

    6.09-8.09  свой юбілей святкаваў Брэст.  Яго насельніцтва  ў 

гэтыя дні, паводле некаторых падлікаў, павялічылася амаль на чвэрць 

за кошт шматлікіх гасцей, турыстаў.  

    Сваю  круглую дату абласны цэнтр сустрэў у абноўленым, 

памаладзелым выглядзе.  У  цэнтры горада было шмат  святочных 

пляцовак. Тут цягнуліся рады гандляроў, рамеснікаў, тых, хто 

прадстаўляў народную творчасць, на імправізаваных сцэнах 

выступалі розныя калектывы.  А ў поўдзень загучалі званы Свята-

Мікалаеўскай  царквы і іншых храмаў горада. У названым храме 

службу здзейсніў архіепіскап Брэсцкі і Кобрынскі Іаан.  

      Пазней пачаўся канцэрт «Міленіума», які  складаўся з 16 

эпізодаў і расказаў пра гісторыю горада ад сярэднявечча да нашых 

часоў, пра галоўныя падзеі, людзей. Новыя тэхналогіі дазволілі 

стварыць эфект пагружэння ў тую ці іншую рэальнасць. Было цікава, 

калі сучасныя дыктары тэлебачання ў вобразах сваіх калег кожнага з 

пасляваенных дзесяцігоддзяў паведамлялі пра нейкае дасягненне 

горада, а з дапамогай экраннай хронікі і сучасных эфектаў яно 

ўвачавідкі праходзіла перад гледачамі.  

  І ўсё ж галоўнае ў гэтым юбілеі тое, што застаецца. Новыя 

масты, новы тэатр, абноўлены гарадскі сад, прыгожая набярэжная, 

многа-многа пасаджаных дрэў ды іншае, што з'явілася для 

камфортнага жыцця брастаўчан.  

Малавядомыя факты пра Брэст: 
1. План вядомай Грунвальдскай бітвы   быў распрацаваны ў Брэсцкім 

замку ў 1409 годзе, пры ўдзеле князя літоўскага, караля польскага, 

султана кіпчакскага.  

2. Брэсцкі чыгуначны вакзал, пабудаваны ў  1883 годзе, быў названы 

лепшым у Расійскай імперыі. 

3. Самы вялікі ў Расійскай імперыі вісячы мост– мост цераз раку За-

ходні Буг. Ён быў уведзены пры будаўніцтве Брэсцкай крэпасці ў 

сярэдзіне  XIX стагоддзя, на той момант самы буйны мост такой кан-

струкцыі. Мост знаходзіўся насупраць Цярэспальскіх варот. 

  Г.М.Антановіч, кіраўнік  аб’яднання па інтарэсах“Краязнаўства” 

         К Р А Я З Н А ў Ч Ы  В Е С Н і К  № 1 0  
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Калектыўнае сачыненне на                      
тэму: «Што такое восень?» 

 ЛУНІНЦУ – 570! 
11 ВЕРАСНЯ – ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ  

ЛУНІНЕЦКАГА КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ 

Музей знаходзіцца ў двухпавярховым будынку, пабудаваным у 

1929 г. і размешчаным у гістарычным цэнтры горада па вуліцы 

Савецкай,16. Гэта  былы яўрэйскі дом. Пасля вайны на 

першым паверсе размяшчаўся магазін, на другім – кватэры.   

Музей заснаваны 11 верасня 1978г. Пастаянная экспазіцыя для 

наведвальнікаў урачыста адкрылася 17 лютага 1986г. 

У 1997г.  музей закрыўся на рэканструкцыю, пасля якой з 

2000г. на першым паверсе пачала дзейнічаць выставачная зала. 

18 мая 2007г. у Міжнародны дзень музеяў урачыста адкрылася 

новая экспазіцыя. Яе аснову складаюць калекцыі: археалогія, эт-

награфія, гісторыя тэхнікі, нумізматыка, дакументы, фотадакументы, 

друкаваныя выданні, жывапіс і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.   
Ад рэдактара                                     

         
         К Р А Я З Н А ў Ч Ы  В Е С Н і К  № 1 0  

       Для нас восень асацыіруецца з пачаткам навучальнага года. У гэтым 

годзе некаторыя з нас пачалі вучыцца ў новай навучальнай установе 

(Лунінецкім ДППТК). Нам тут  падабаецца вучыцца, бо выкладчыкі добра 

і цікава тлумачаць вучэбны матэрыял.  Усім выкладчыкам і навучэнцам 

мы жадаем поспехаў, пазітыву  і добрага здароўя. 

       Восень – прыгожая пара года, асабліва ў сонечны дзень, калі ўсё 

зіхаціць, а дрэвы радуюць нас сваім багатым убраннем. Лістота клёнаў, 

бяроз, асін  рознакаляровая: усе адценні жоўтага, аранжавага, чырвонага, 

пунсовага колераў. Гэта незвычайная прыгажосць! 

      Восень – пара збору ўраджаю. Сады радуюць нас спелымі яблыкамі, 

грушамі, вінаградам. З палёў мы прывозім багаты ўраджай бульбы, 

морквы, буракоў, капусты, гарбузоў. А лясы радуюць нас грыбамі,  

журавінамі. 

       Восень – гэта новы этап у жыцці звяроў і птушак. Буслы, гусі, івалгі, 

дразды, грачы, шпакі, ластаўкі, салаўі адлятаюць у вырай. Рыхтуюць норы 

і гнёзды да зімы дробныя звяркі. 

       Восень прыносіць з сабою халады, вятры, дажджы. Нам прыходзіцца 

даставаць парасоны.  

       У многіх паўночных краінах восенню наступае бархатны сезон. Тыя, 

хто не паспелі адпачыць летам,  маюць добрую магчымасць адправіцца ў  

цікавае падарожжа ў цёплыя краіны.  

       Такім чынам, восень – гэта цудоўная пара! 

 Якавец Дзмітрый, навучэнец гр.№15, Бярозка Ірына і  

Маснева Ганна, навучэнкі гр.№24, Марозька Аляксандр і  

Прахарэнка Мікіта, навучэнцы гр.№21,   

Ласюкова Вікторыя, навучэнка гр.№34 

 Ласюкова Дзіяна, навучэнка гр.№14  

    



                                                                                             

ЭКСКУРСІЯ  
«Лунінецкі вакзал – сэрца горада»  
 24 верасня мы  пабывалі на экскурсіі каля вакзала, які па праву 

лічыцца сэрцам горада Лунінца.  З аповеду кіраўніка нашага 

аб’яднання Галіны Мікалаеўны мы даведаліся, 

што Палеская чыгунка была пабудавана ў 1880-

е гг. і сыграла асноўную ролю ва ўзбуйненні 

горада.  Лунінец – важнае перакрыжаванне, дзе 

сышліся лініі на Брэст і Гомель, Баранавічы і 

Сарны. Галіна Мікалаеўна звярнула нашу ўвагу 

на тое, што на будынку сучаснага вакзала, 

пабудаванага ў канцы 1950-х гг., размешчаны 

мемарыяльныя дошкі ў гонар рабочых лунінецкага 

чыгуначнага вузла, якія  прымалі ў 1905г. актыўны 

ўдзел у рэвалюцыйных выступ-леннях, а таксама ў 

памяць аб знакамітых людзях, наведваўшых Лунінец у 

розны час.  Унутры вакзала мы звярнулі ўвагу на 

рэпрадукцыі карцін, на якіх адлюстравана будаўніцтва 

чыгункі ў непраходных палескіх балотах. 

 Далей мы адправіліся ў сквер побач з 

вакзалам і  ўбачылі  памятны 

знак – мадэль паравоза XIXст. 

як сімвал прызнання той ролі, 

якую Палеская чыгунка 

сыграла ў лёсе Лунінца. 

Пятроў Васіль, навучэнец гр.№21 
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Друкаваны орган  

аб'яднання па інтарэсах 

«Краязнаўства» 

 

Выдаецца з верасня 

2018г. 

 

Галоўны рэдактар: 

Антановіч  

Галіна Мікалаеўна 

 

Тэхнічны рэдактар: 

Мазан Алеся 

 

  Рэдакцыйная калегія: 

Лушчык Ксенія, 

Бярозка Ірына, 

Маснева Ганна, 

Ласюкова Вікторыя, 

Якавец Дзмітрый 

 

Наш адрас: 

вул.Чэхава,10а 

225644 г.Лунінец  

Брэсцкай вобласці 

  

Наш сайт: 

www.lgplp.brest.by 

 

E-mail: lplp@brest.by 

 

  Выходзіць 1 раз у 

месяц 

         К Р А Я З Н А ў Ч Ы  В Е С Н і К  № 1 0  

ЛУНІНЕЦКІ      ВАКЗАЛ 

 

    Лунінецкі вакзал гожа крылы раскінуў, 

    Стрэлы рэек удаль праляглі праз вякі. 

    Лунінецкі вакзал днём не знае спакою, 

    Нават ноччу не спіць, бо грымяць  цягнікі. 

    Лунінецкі вакзал – чыйсьці лёс на скрыжалях, 

    Дзе штодзённа – натоўпу ручай гаваркі. 

    Тут расстанні – сустрэчы, сустрэчы – расстанні, 

   І вязуць нас  кудысь цягнікі, цягнікі. 

   Лунінецкі вакзал, прывакзальная плошча, 

   Дзе вачамі вітрын вабяць крамы, латкі. 

   Прыязджаю сюды аж з маленства да сёння  

   Сустракаць і праводзіць свае цягнікі. 

Сцяпан  Нефідовіч 


