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«Без краязнаўства мы бездапаможныя» 
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Толькі месяцаў назвы пакіньце,  
Назвы  родныя роднай зямлі,  

Пра якія з маленства ў блакіце 
Бор шуміць і пяюць жураўлі:  

Студзень  –   

з  казкамі  снежных аблокаў… 
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КРАЯЗНАЎЧЫ

ВЕСН КI

Сягодня ў нумары: 
 
 Галоўнае свята 

студзеня             1 
 
 80 гадоў 

Лунінецкаму 
раёну                  1     
                       

 Краязнаўчае 
мерапрыемства, 
прысвечанае 80-
годдзю 
Лунінецкага 
раёна                  2 

 
 Вуліца Блока     2           
 
 Сустрэча з 

паэтам Міхаілам 
Кахновічам        3  
                          

 Зіма 
(калектыўнае 
сачыненне)        4 

 
 Катаклізмы ця-

перашняй зімы  4 
 

 Адгадайце загад-

кі           4           

  ГАЛОЎНАЕ СВЯТА СТУДЗЕНЯ 

 Каляды —   галоўнае свята студзеня. Яно лічыцца другім па 

значнасці пасля Вялікадня. Па праваслаўнаму календару яго 

адзначаюць 7 студзеня. Гэта дзень нараджэння на зямлі Ісуса 

Хрыста. Ад гэтай даты ўвесь цывізаваны свет адлічвае новую 

эру. Галоўны звычай, які дайшоў да нашага часу, - каледаванне. 

Да яго рыхтуюцца звычайна дзеці і моладзь. Яны вечарам 

ходзяць пад вокны хат ці дзверы кватэр і спяваюць калядныя 

песні. Некаторыя гаспадары запрашаюць іх у хату. Каляднікам 

заўсёды выносяць пачастункі… 

 Калядны фальклор, які захаваўся да нашых дзён, 

з’яўляецца гонарам нашай краіны.  Ён перадае адметнасць 

беларускага народа, адлюстроўвае лепшыя якасці яго характару: 

міласэрнасць і гасціннасць, душэўную шчодрасць і адкрытасць,  

павагу да традыцый і духоўных каштоўнасцей. 

Ад рэдактара 

80 ГАДОЎ ЛУНІНЕЦКАМУ РАЁНУ 

 На карце з’явіўся зямлі роднай ён – 

Наш Лунінецкі прыгожы раён,  

Сплецены з нітачак лёсаў людзей, 

Слаўных і важных жыццёвых падзей. 

З працы стваральнай у кожнай мясцінцы,  

Дзіцячага смеху ў любімай глыбінцы,  

Заслужаных чуецца звон медалёў,  

Хлеб нараджаецца ў недрах палёў.  

Камень гранітны… Чыгункі гудок…  

Гісторыі пішацца новы радок. 

Разам святкуем мы важную дату – 

Год юбілейны – васьмідзясяты! 
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 18 студзеня ў Лунінецкай цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшло 
паседжанне Лунінецкага краязнаўчага таварыства, прысвечанае важнай падзеі — 

васьмідзясятай гадавіне ўтварэння нашага раёна, на якім прысутнічалі і мы.  
  Ва ўступным слове  старшыня таварыста В. Жылко расказаў пра  даклады 
і матэрыялы нашых краязнаўцаў, якія змешчаны ў “Берасцейскіх кнігазборах”, у 
часопісе “Жырандоля” №11, а таксама прэзентаваў зборнік “Краязнаўчымі 
шляхамі Лунінеччыны-2”. 
 Выступалі таксама бібліятэкары ДУА “Мікашэвіцкая СШ №1”, 
ДУА“Сінкевіцкая СШ” з паведамленнямі пра праваслаўныя храмы в. Мокрава   і 
г.Мікашэвічы. Грунтоўную даследчую работу “Гісторыя краю ў археалагічных 
фактах і знаходках прадствіў вучань СШ №2 г. Лунінца. 
 Выступалі таксама мясцовыя краязнаўцы В. Туміловіч, С. Нефідовіч, 
А.Яраховіч. Супрацоўнікамі бібліятэкі была падрыхтавана выстава літаратуры, 
прысвечаная юбілею. 
 Мы даведаліся многа цікавага і карыснага пра наш край, і можам па-
сапраўднаму ганарыцца вядомымі краязнаўцамі, якія знаходзяць невядомыя 
факты пра розныя аб’екты, шануюць і памнажаюць духоўную спадчыну.  

Ксенія Лушчык, навучэнка гр.№14 

    

 

   

 ВУЛІЦА БЛОКА 

 Вуліца атрымала назву ў гонар рускага паэта Аляксандра 
Блока, які быў у нашых мясцінах у 1916-1917гг. Пра яго 
знаходжанне ў Лунінцы сведчыць мемарыяльная дошка, 
устаноўленая на будынку краязнаўчага музея. Па дарозе з каледжа 
дадому мы ішлі па вуліцы Блока ў бок аўтамабільнага пуцеправода. 
Злева ад уезду на яго, па вуліцы Прамысловай — брацкая магіла 
ахвяр гета (расстраляны ў 1942 годзе). Справа мы 
ўбачылі Лунінецкі хлебазавод, работнікі якога 

кожны дзень радуюць нас свежым духмяным 
хлебам. 

 
Дзіяна Ласюкова, навучэнка гр. №14,  

Вікторыя Ласюкова, навучэнка гр. №34 
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КРАЯЗНАЎЧАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА,  
ПРЫСВЕЧАНАЕ 80-ГОДДЗЮ ЛУНІНЕЦКАГА РАЁНА  



К Р А Я З Н А Ў Ч Ы  В Е С Н І К  № 1 4  

 

 
 

 

 

 23 студзеня мы былі запрошаны ў якасці гасцей на чар-

говае паседжанне народнага паэтычнага клуба «Муза»,  якое 

арганізатары назвалі «В радуге, срисованной без циркуля». 

 У ходзе мерапрыемства мы мелі магчымасць пазна-

ёміцца з Міхаілам Кахновічам, ураджэнцам Пінскага  раёна, 

які доўгі час жыў у Казахстане, а апошнія два гады — у 

расійскім Краснадары. Пісаць вершы ён пачаў у 53 гады на 

рускай мове. З'яўляецца заснавальнікам літаратурнага аб'яд-

нання «Истоки», супрацоўнічае з іншымі літаратурнымі 

аб’яднаннямі. Некаторыя яго вершы пакладзены на музыку, і 

мы  паслухалі гэтыя цудоўныя песні. Многія вершы аўтара 

змешчаны ў  рускамоўных часопісах «Нива», «Кедр», «Огни 

Кубани». Прысутныя чыталі вершы Кахновіча «Радуга над 

городом»,  «Судьба бросала вызов», «Мне запомнилось шам-

панское», «О жалости» і др.  

 Паслухалі новыя вершы лунінецкіх паэтаў Л. 

Віктаравай, В. Трухновай, Р. Жука, В. Пінігіна. А таксама 

песні «Ночь на Рождество» ў выкананні І. Прыгодзіч,  

«Белоруссия» ў выкананні Г.Бандарэнка і інш. 

 У ходзе сустрэчы мы атрымалі сапраўдную асалоду ад 

сустрэчы з таленавітымі людзьмі і іх творамі. 

Ангеліна Кавалевіч, навучэнка гр. №24 

СУСТРЭЧА З ПАЭТАМ 
 МІХАІЛАМ КАХНОВІЧАМ 
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  І не снег, і не лёд, а дрэвы 

серабром пакрывае. 

 

 

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 

  

 

  

 

 Зіма — цудоўная пара года.  Я люблю зіму снежную, 

халодную, з мяцеліцамі і завірухамі. На жаль, у гэтым годзе 

такую зіму мы не ўбачылі і невядома, ці  прыйдуць нарэшце 

марозы. Вельмі б хацелася, бо снег і мароз прыносяць зусім 

іншы настрой. Гэта настрой урачыстасці, чысціні, таемнасці.  

Мне заўсёды дзіўна, калі я бачу на шыбах прыгожыя  ўзоры, 

напісаныя рукою мароза-мастака.  Я  люблю глядзець як 

лётаюць пушыстыя сняжынкі, люблю слухаць  завею, люблю 

глядзець на тоненькія слупы дыму з комінаў вясковых хат.   

 У зімнюю пару можна пакатацца на каньках, на лыжах 

або проста адправіцца на коўзанку ці горку. Радуюць вока 

снегавікі, снежныя крэпасці і іншыя фігуры.  

 Дзе ты, цяперашняя зіма? Можа ты недзе заблудзілася? 

Прыйдзі хоць у лютым. Мы цябе чакаем! 

Удзельнікі аб’яднання па інтарэсах “Краязнаўства” 

 

ЗІМА 
(КАЛЕКТЫЎНАЕ САЧЫНЕННЕ) 

г
 

Друкаваны орган  
аб'яднання  
па інтарэсах 

«Краязнаўства» 
 

  Выдаецца з         
верасня 2018г. 

Галоўны рэдактар: 
Антановіч  

Галіна Мікалаеўна 
 

Тэхнічны рэдактар: 
Мазан Алеся 

 

  Рэдакцыйная 
калегія: 

Ласюкова Вікторыя, 
Лушчык Ксенія, 
Маснева Ганна, 

Кавалевіч Ангеліна 
 

Наш адрас: 
вул.Чэхава,10а 

225644 г.Лунінец  
Брэсцкай  вобл. 

 
Наш сайт: 

www.lgplp.brest.by 
 

E-mail: lplp@brest.by 

  Выходзіць 1 раз у 
месяц 

 

У гэтай знаёмай хаціне малой 
Хоць ёсць і цяпло, і згода, 

Чатыры браты разам жывуць, 
А пяты асобна заўсёды. 

АДГАДАЙЦЕ ЗАГАДКІ 

Без голасу, а 

вые; без рук, а 

абрусы сцеле. 

  КАТАКЛІЗМЫ ЦЯПЕРАШНЯЙ ЗІМЫ 

1. Раней вярнуліся з выраю некаторыя віды птушак. 

2. Раней прачнуліся жывёлы, якія знаходзіліся ў зімовай спячцы. 

3. Прадказваюць нізкі ўраджай чарніц, брусніц і іншых ягад. 

4. Адмоўны уплыў на стан лясоў з-за вялікай колькасці жукоў-

караедаў, якія не загінулі ад марозаў. 

5. Ранняе ажыўленне кляшчоў. 

6. З-за адсутнасці снегу знізіцца ўзровень вады ў рэках і азёрах. 

7. Белая поўсць зайцоў робіць іх больш уразлівымі для 

драпежнікаў. 

Адказы на загадкі прымаюцца  

ў кабінеце №26 



 


