
Класная гадзiна
ul[|асто}шчьlна гераiчная i легендарнfяъ

Г. I. ГалавеЕка, HacTaiHiK рускай мовы 1 лiтаратуры Пескаfскага вучэбна-педагагiчнага
комплексу двiщячы сад - сярэдняя школа Мастоiскага раёrrа Гродзенсrсай вОблаСЦi

ХОД ЗАНЯТКУ
яе яшчэ раз напалову i зноi адарвiце кава-
лачак з любога ражка. Згарнiце } трэцi раз
наrrалову i зноi адарвiце. А цяпер разгарнiце
i прадэманструйце тое, што i вас атрымаJIа-
ся. Наfрад цi знойдзецца пара сурвэтак, на
якiх паiтараецца малюнак. Як вы думаеце,
чаму мы атрымалi TaKi вынiк?

Кожны чалавек унiкальны, ён валодае
толькi яму iласцiвьiмi якасцямi. Але, ня-
гледзячы на тое што мы такiя розныя, мЕо-
гае нас аб'ядноiвае. Як вы лiчыrде, што
можа нас аб'ядноfваць?

Чаму i за што вы любiце родную
зямлю?

Уступнае слова HacTafrriKa: Радзiма, Ай-
чына, Бацькаjiшчына. Гэтыя словы мы чуем
з дзяцiнства. А цi задумвалiся вы. што зна-
чаць гэтыя словы для кожнага з нас? Родная
зямля можа зачараваць fIрыгажосцю сваёй

прыроды, можа накармiць нас смачным хле-
бам, напаiць крынiчнай водой, даць дарогу
i самастойнае жыццё.

ПрактыкаваIIне <, Сурвэткir>
HacTafHiK: На вашых сталах ляжаць rrа-

IIяровыя.сурвэткi. Вазьмiце, калi ласка, па
адной i згарнiще яе напалову любым сrrоса-
бам. Адарвiце з любога краю ражок. Згарнiце
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ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА

NIэта: выхаtsаýЕIе патрыятызl'Iу Еа аснове вывучэння гiсторыi i культуры роднага
fiраю.

Задачы:
о паглыбir{ь веды па r,iсторыi Вялiкай Айчыннай ваf.tны. дапамагчы вучняN{ 3ра,3У-

мець вытокi мужнасцi нашrых землякоi. у тым лiку i моладзi, у цяжкiя гады ВялiКаЙ
Айчыянай вайны;

. выхоУваLIь г{ачуццё гонару i годнасцi i]a cвalo грамалскую прына-lIежнасць;
, сlпрыяць фармiраванню патрыятычнай свядомасцi;
. садзейнiчаць развiццю цiкавасцi да духоfнай i ку,льтурнай сrrадT ыны;
о надаць мэтанакiраваIIасць гrрацэсу фармiравеrrня fr вучняi грамадзянскасr{i i па-

трыятызму, каштоfнасных адносiн да сваёй Айчьiны;
. стымулJ{ваць жаданне выхаваrrцаi ст:lfi,ь годнымi i неа.бходнымi сваёй KpaiTre.

Форrrаа правядзення: вусны часопiс з прымяненнем II{T.

,Щыдактычны матэрыял i абсталяванIхе: вь]става кнiг i iлюстрацыЙr на ТЭМУ

<,Мастоfrпчына гераiчная i легендарн&я,)l воfтбук, мультьiмедыЙная icTaHoiKa, ПРЭ-

зентацыя.

Папярэдняя rrраца: збор i адбор матэрыялу.Щl:IЯ СIdЭНарыя класнай гадзiны, гrадрыхтоfка
сцэЕарыя, стварэнне прэзентацы i.



Пазакласная рабоmа

Пръmла)нъm а|rcазъt Bbt хаванца! :

- Гэта месца, дзе я нарадзiiся, дзе }кы-
вуць мае дзядулi i бабулi, мама i тата.

- Мой родЕы беларускi край прыгожы i
непаfrторны cBaiMi рэкамi i азёрамi, лясамi
i лугамi, сваёй прыгажосцю.

- Чалавек, якi любiць з,rIмлю, на якой
нарадзiiся, якi паважае свой край, Iттт!о

вырасцii яго, робiцца мудрым i моцным.

- А як жа можна не любiць яе - маю

другую мацi?!

- Людзi i нас вельмi добрыя, ветлiвыя
i чулыя, што з'яiляещца самым галоiным
багаццем.

- Любоi да роднай зямлi - гэта, перш
за iсё, любоi да месца, дзе ты нарадзifся,
сказаi шершае слова, зрабii першы крок,
вырас, знайшоi верIIых сяброf.

HacTafHiK: Так, усе мы - жыхары нашай

роднай МастоiшчыЕы, - павiнны ведаць,
што край, у якiм мы жывём, - гэта самы
цудоiны падарунак лёсу, самае дарагое, што

i нас ёсць. Патрэбна толькi сэрцам адчуць
едЕасць з iM, ведащь мiнулае роднага краю,
гаЕарыцца яго сrrадчынай. Я прапаную вам
вусны часопiс <,МастоiшчыЕа гераiчная i
легендарндg>, якi дапамоЕtа вам узнавiць i
пашырыць веды пра гiсторыка-культурную
спадчыЕу родЕага краю.

РАЗДЗЕЛ I <МАСТОУШЧЫНД ГЕРАIЧНАЯD

HacTafHiK: Першая частка нашага ме-

рапрыемства называецца <.мастоfшчына
гераiчЕая>. Чалавеку трэба ведаць гiсторыю
свайго краю не толькi па KHiжtKax, але i сэр-

цам. Памяць - гэта сумленне i адносiнах
да мiнулага. Нездарма гаварылi мудрацы:
<Той, хто IIе rтамятае свайго мiнулага, будзе
вымушаны пераэкыщь яго aHof>.

Старонка 1. <.Вулiца Валковiча>.
Вучань 1. ,Щанiiл Iванавiч Валковiч

нарадзiУся У 1900 г. у вёсцы Занёманск
(цяпер ycKpaiHa г. Масты). Гэта дзяржаfны
i гrартыйны дзеяч БССР. Кудьт б Hi пасьтла-
ла кiраiнiцтва,Щанiiла Iванавiча, ён любыя
дар5пrэннi выконваi добрасумленна. 3 лютага
1934 г. ,Щанiiл Iванавiч працаваS другiм са-

кратаром ЦК КПБ. У 1937 г. з'яiляiся стар-
шынёй Савета народных KaMicapai БССР. Ён

першы беларус, якi KipaBaf КПБ. У пачатку
верасня .Щанiiла Iванавiча выклiкалi У Ма-
скву. У сталiцы яго арыштавалi па справе
<.Аб'яднанага антысавецкага rrадfiолля>,
прад'явifшы абвiнавачваннi i шкоднiцтве
i працы на заходнюю разведку. ,Щанiiл
Iванавiч бьтi незаконна арыштаваны i 27
лiстапада 1937 г. расстраляны. У 1956 г. яго

рэабiлiтавалi. У Мастах яго iмeнeшr IIазвана
вулiца, устаноfлена мемарыяльная дошка.

Старонка 2. <Вулiца Жукава>.
Вучапь 2. Васiль ЖукаS родам з Туль-

скай вобласцi. Падчас вызвалення Беларусi
ваяваS у складзе 1090-га палка 323-й страл-
ковай дывiзii. Подзвiг свой здзейснif 12
лiпеня L944 t. недалёка ад вёскi Левыя Ма-
сты. Ва fзнагародным лiсще на rrрысваенне
звання Героя Савецкага Саюза камандзiр

Мемарыяльная
дошка ,Щ. I. Валковiча

,Щ. I. Валковiч
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В. Жукаf М. Белушл

Еалка падilаJlкоfнiк Ягораj- пiша, uiто
Васiль }ItyHay* у першьiх трох контратаках
працi!-нiка знiшчьтi з кулямёта 40 нямецкiх
салдат i афiцэраf . Пра,з некаторы час немцы
арганiзавалi яшчэ адну контратаку fжrэ пры
падтрымцы TaHKaf. Васiль Жукаf уме;iымi
дзеяЕняlui адрэзаi пяхоту ад TaHKai,
знiшrчыfшы яuIчэ 60 немца!,. Затым дзвюма
супрацьтанкавымi гранатамi падбii нямецкi
танк. Загiнlzi ён пад г5zсенiцамi другога тан-
ка. Званне Героя Савецкага Саюза }Itзzкаву
было шрысвоена 24 caKaBiKa 1945 г. Яго
iпtенем названа в_vлiца f Мастах, У цэrrтры
г. Масты па вулiцы Савецкай знаходзiцца
помнiк воlнам i партызанам, загiн1,!шышт у
гады Вя.пiкай Айчыннай вайны: у брацкай
магiле fIахаваны 855 BoiHai i партызан,
у ix лiку i Герой Савецкага Саюза Васiль
}ttyKai.

Старонка 3. <Вулiца Белуrrrа,>.

Вучань 3. У нашым горадзе ёсць вулiца,
якая названа f гонар нашIага земля-
ка Mixailra Белуша. Ён паiтарыi подзвiг
Аляксандра Матросава f чэрвенi 1,944 r.
Калi камандаванне партызанскага атрада
прыняло рашэнне разграмiць фашысцкi
гарнiзон rrаблiзу вёскi Купiск Навагрудска-
га раёна, для правядзеЕня аперацыi была
створана штурмаваfl груrта, у якую iвайшоi
Мiхаiл Белуш. На досвiтку 16 чэрвеня група
партызан, фарсiраваiшы раку Нёман, пай-
шла на штурм дзота. Але падавiць агонь
не змагла. Белуш бачыf, як варожыя кулi
касiлi яго таварышаi. Ён кiну}ся да дзота
i сабой закрыf амбразуру, з якой страляf
варо}кы кулямёт. За гэты подзвiг Мiхаiл

Памятнiк I. Тордзiя

Белуrп rтасмяротIIа iзнагарод}каны ордэ-
нам Вялiкай Айчыннай вайны I ступенi.
На месцы здзяйснення подзвiгу i f вёсцы
Руда Лiпiчанская Мастоiскага раёна, на яго

радзiме, устано$лены помнiкi fr яго гонар.

Старонка 4. <,Помнiк Iваку Тордзiя>.
Вучань 4. Горад foIасты савецкiя вtлrЗскi

вызвалiлi 1З лiпеня 1944 г, Баi за горад вrrлi
воiны 35-га страJIковага корпуса. Асаблiва
IJызначылася 34В-я стра"тковая дывiзiя.
У баях за Мастьт па!" смерцто храбрых афiцэр
гэтай дывiзii, малодшы лейтэнант, грузiн
IBaH Тордзiя. пЧк успамiнаf яго аднаiтал,tанiit,
камсорг батальёна IBaH Падабед, падчас
наступлення IBaH Тордзiя знiшчыi да
25 гiтлера}*ца-у-, падавif агонь трох куля-
мётаi, узяi у палон групу нямецкiх салдат.
Загiнуi ён падчас фарсiравання 3я;rьвянкi
f левабярэжжы нашага горада ад асколка
артыJIерыйскага снарада. Непадалёку ад

f{зенькаfцаi стаяла дальнабойная нямецкая
артылерыя, якая стрьiмлiвала наступленне
нашых войск. Але воiны дывiзii разграплiлi
ттемцаi з дапамогай кацюш i працягнулi на-

ступленне на Волпу i Рось. А мужны афiцэр
быi пахаваны на высокiм беразе Зяльвянкi
пад разгалiстьтм дубам. Щяпер там усталя-
ваны помIIiк IBaHy Тордзiя.

Старонка 5. <Маr,iла загiнуfшых за го-

рад Масты Boirraj},>.

Вучань 5. Яшчэ адна магiла загiнуiшых
за горад BoiHai знаходзiцца на гарадскiх
могiлках. Там пахавана 150 салдат i афi-

цэраi. Над магiлай узвышаецца BacbMi-
метровая стэла, усталяваная fr 1967 г.
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Пазакласная рабоmа

Матiда загiпуiшых за горад Масты BoiHaf

На жаль, вядомыя толькi 323 iмёны салдат
i афiцэраУ, якiя загiнулi за Еаш горад i
блiжэйшыя населеЕыя пункты. Таму вя-
дзецца вялiкая пошукавая праца- ТТТтогод

устанаiлiваецца некалькi прозвiшчаf, у
горад Мастьт на.Щзень Перамогi i,Щзень вы-
звалеЕня запрашаюцща сваякi загiнуiшых
BoiHaf. У любую пару года на BoiHcKix паха-
ваннях у Мастах можна Sбачыць вянкi кве-
так. Мастаfчане памятаюць пра загiн5фшых,

цэЕяць ix подзвiг у iмя вызвалення нашай
Радзiмьт. Галоiныя мерапрыемствы пра-
ходзяць у нашым горадзе ля помнiка Еа
брацкай магiле BoiHaf i партызан па вулiцы
Савецкай. Тады на магiле iспыхвае Вечны
агонь, да падноЕtатса помнiка fскладающца
вянкi i KBeTKi. ЗаУсёды прысутнiчае шмат
моладзi. Усё новыя пакаленнi далучаюцца
да подзвiгу iдзельнiкаf вайны, адчуваюць
сваю прыЕалежнасць да Вялiкай Перамогi,
вучацца выкананЕIю абавязку перад Ра-

дзiмай.

Старонка 6. Помнiк <Смуткуючая Мацi>

f Княшсаводцах.
Вучань 6. Гэта знакавае месца для кож-

нага жыхара Мастоiшчыны. Кня*кавод-
цы - самы буйны населены пункт Гродзен-
скай вобласцi, якi быi спалены фашыстамi.
23 лiпеня 1943 г. адбылася трагедыя, якая
звязала вёску Княжаводцьт Мастоiскага
раёна з Хатынню i яшчэ 628 населенымi
пунктамi Беларусi, з якiх 186 не змаглi
адрадзiцца, разрабаваных i знiшчаных
равам з насельнiцтвам. ,Ща вайны S Кня-
жаводцах было 260 двароУ i 1020 }кыха-

роУ. У агнi загiнулi i былi расстраляны

i той дзень каля тысячы чалавек. IJяпер
тут брацкая магiла i помнiк <Смуткуючая
Мацi>.

Старонка 7. <.Мемарыяльны комплекс
6'rrrымкi">.

Вучань 7. Мемарыяльны комfiлекс
<,Шымкi> - гэта помнiк-сiмвал Мастоfшчы-
ньт. Знаходзiцца ён на месцы базiравання
партызанскiх атрадаi, недалёка ад вёскi
з такой самай назвай, што i гады вайны
была знiшчана фашыстамi. Штогод да гэ-
тага свяшчэЕнага для ко}кнага жыхара
МастоfшчыЕы месца прыходзяць удзячныя
нашчадкi з KBeTKaMi i вянкамi У знак памяцi
аб мужных салдатах Вялiкай Айчыннай
ваЙны, аб cBaix забiтых i закатаваных зем-

ляках.
HacTafHiK: У MacToicKiM раёне iсталя-

ваЕы чатыры помнiкi на брацкiх магiлах
BoiHaf i партызан, якiя загiнулi S бiтвах з
ворагам, восем помнiка$ ахвярам фатттызму i
25 помнiкаf землякам, якiя загiнулi падчас
вайны. ТТТа9l9д у ,Щзень Перамогi да гэтых
месцаi прыходзяць мастаiчане i госцi, каб
аддаць данiну павагi памяцi тым, хто не
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МемарыяльЕы компдекс <<r[rымкit>

ПаТТТК€цаваi свайго }кыцця за гонар, свабоду
i незалежнасць Радзiмы.

HacTafHiK: Мастоiшчына багата героямi,
якiя, рызыкуючы экыццём, аддазалi }се свае
сiлы справе барацьбьт з ворагам.

Старонка 8. <.Мастоfскiя патрыёты f
гады Вялiкай Айчыннай вайны>.

Вучань 8. Адзiн з ix - Антон Андрэевiч
Мармыш. З мая tg42 l. па лiпень 1944 г.
ён быi rrартызанскiм сувязным. Выдатнае
ведаЕне мясцовасцi, уменне разбiрацца f
людзях давалi яму магчымасць вырашаць
складаЕыя задачы. У яго доме працяглы
ЧаС працавала рацыя ТТТ.lу.I51rскага злу-
чэння, якая адыграла ва)fiную ролю S
аэкыццяfленнi сувязей з Вялiкай вямлёй.
Яшчэ адЕым патрыётам сваёй Радзiмы
быf Iвап,Щзмiтрыевiч Сопчык. Ён cxaBai у
сябе дома маладога чырвонаармейца, цасля
пайшоf у партызанскi атрад. Тады ж rBaH
.Щзмiтрыевiч cTaf партызаЕскiм сувязным,
перадаf ЕародЕым мсцiSцам прыхаваныя iM
кулямёт i патроны. Антон Антонавiч Манько
cxaBaf у cBaiM доме малодшага лейтэнанта
,fкава .Щавыдкiна i двух чырвоIIаармейцаi.
Рызыкуючы rкыццём, ён збiраf у лесе зброю
i боеrrрыпасы, якiя перадаваf партызанам. У
1943-1944 гг. Антон Манько быi сувязным
атрада <.Баявы>. I TaKix патрыётаi Айчыны
на Мастоfскай зямлi было нямала. Вялiкую
дапамогу партызанам аказвалi камсамоль-
цы, пiянеры i школьнiкi. HiHa Хамко з
вёскi Гудзевiчы frсю вайну захоfвала Чыр-
воны сцяг. Пасля вы8валення роднай зямлi
HiHa перадала яго f Гродзенскi дзярrкаiны
гiсторыка-археа.rrагiчны музей, у якiм сцяг

знаходзiцца i цяпер. Камсамолка BiHa Бур-
кас з вёскi Струга з прыходам гiтлераУцаУ
загарЕула Чырвоны сцяг i транспаранты,
якiмi яЕа карысталася падчас першамайскай
дэмаЕстращыi 1941 г., у скрутак i закапа.rrа ix
у зямлю на fcKpaiнe вёскi. Не давялося Зiне
дастаць свой скарб са сховiшча. Яна трагiчна
загiнула, падарваiшыся на MiHe, паста}ленай
фашыстамi. Чатырнаццацiгадовы хлопец
в вёскi Навасёлкi Леанард Седзянеfскi
падабраf на поле некалькi BiHToBaK, куля-
мётных дыскаf i тры дзясяткi гранат. Усё
гэта ён cxaBaf у надзейных месIIах. Калi
бьтла iсталяваная сувязь s партызанамi,
гэты скарб ён пераправif у атрад, дзе i
заста}ся. Юны партызан загiнуi смерцю хра-
брых у баях з нямещка-фашысцкiмi захоп-
HiKaMi.

HacTafHiK: Наш абавязак, абавязак па-
каJIення нашчадкаf Вялiкай ГIерамогi
мятаць пра тых, хто наблirкаf перамогу,
ведаць, любiць, захоiваць сваю гiсторыю i
rrерадаваць iншьтм пакалеЕIIям. Памятаем
ycix i заiсёды! Мы шчаслiвыя тым, што Mip
i спакой пануюць на нашай зямлi, што Еа-
род Еаш Еtыве дружна, без нацыянальных i
рэлiгiйных канфлiктаf. Гiсторыя выхавала
асноiныя рысы беларусаf - працавiтасць,
вынослiвасць i мiралюбства. Непакорлiвая
беларуская зямля выхавала палымяЕых
барацьбiто} за свабоду, Еацыянальную i
сацыяльную роiнасць. Сёння мы з удзяч-
насцю глядзiм IIа ветэранаS i вучымся i ix
пiльнасцi. Мы назiраем, як у ix задрыжаць
pyKi, блiсне i вачах слязiнка пры fспамiнах
пра ця)fiкiя гады лiхалецця. Але гэта не
страшна: хай гэта слязiнка кальне } наша
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сэрца... Мы iдзём да помнiкаf i абелiскаi,
каб яшчэ раз сэрцам дакрануцца да по-

дзвiгу.
Першая частка нашай класнай гадзiны

падыходзiць да закаf{чэння. Хочацца ве-

рыць, што fсё, пра што сёння гаварылася,
зrrайшло водгчк у ваIшых сэрцах, i ice мы

HacTaýTriK: ,Щругая частка нашага часопiса
называещЦа <.N{астоfrшчына ЛеГеЕДаРЕая,>.

Кожны край r,Ta,e cBalo легенду, гiсторыю, свае

таямнiцы. Г{рыгожая Еаша Масто,f"zшчына! I

людзi тчт на дзiва добрыя, праrдавiтыя. улю-
бёныя i хараство баrlькаfскай зямлi- Што
Hi вёсrtа - то гняздоfе aMaTapaf народнай
творчасцi, цудоfных майстроf i iмельцаf, у
шрацах якiх увасабляюцrlа паэтычная краса

роднай прыроды, духоfнае багацце творцау,
шматвяковыя мастацкiя традыцыi. Багатая
Мастоiшчына духоfнай i культурнай спад-
чыrrай.

Старонка 9" <.Падвясны пешаходны
МосТ)).

Вучань 1. Сапраfднай вiзiтнай карт-
каЙ горада ý{асты з'я'у-ляецца самы доУгi
f Беларусi падвясны пешаходны мост IIраз

раку Нёман. Мост быi расшрацаваны i пабу-

даваны У L972 г. Яго даf;+tыня - 193,3 м,
шырыЕя - 1,5 м. Падвясны мост можна
.шiчыrlь месцаNI жыхароfr i гасцей Масто_й,

па iM любяilь прагульвацца, тчт часта фа-
таграфуюlдца. BbiпycKHiKi на мосrlе сустра-
каюць першы cBiTaHaK свайго дарослага
жыцця. А колькi лёсаi злучалася пад цiхi

будзем помнiць аб жудасных днях вайны,
аб тых, хто назаfсёды застаiся юным. Вар-
та цанiць жыццё, якiм бы складаныN( яно
Hi здавалася, варта берагчы i любiць лю-

дзей, якiм лёс прьтзначыi быць побач з BaMi.

Любыя непрыемнасцi можна шераадолець i
перажыць, калi на зямлi няма вайны,

lпум нёманскiх хваляi, колькi тут бьiло
прызЕанняf у KaxaHHi! Пра гэта сведчаць
звьтчайныя замкi, янiя тrакiнулi малалыя
пасля iрачыстай рэгiс;трацыl шrлюбу, Icнye
традыцыя: жанiх у дзень вяселля павiнен
пранесцi нявесту на руках на другi бе-

раг Нёмана. Каrri здолее, то шчасце будзе

i доме.

Старонка 10 <,Помнiк каханняD.
Вучань 2. Неда-пёка ад вёскi БагатырэвiT ы

на беразе paKi Нёма}I размеrrlчаньi помнiк
Яну i Ifэцыlrii. IcHye легенда, што даfным-
даfно fr Harrr край rтрыйшло двое закаха-
ных- f,{н i Щэцылiя, якiя irтукалi месца для
жtы]дця, Ян быi з rтростых людзей, Ifэцы-
лiя - са знатнага роду. Яв-оt пасялiлiся fr

пушчы на беразе Нёмана. Усё ;кыццё яны
моцна кахалi адзiн аднаго i былi шчас"lliвыя.

У ix нарадзiлiся шэсць дзяцей. Прайшоi
час, нехта расказаfr лiтоiскаму кнfiзю пра

.пёс гэтых людзей, i ён прыехаf са свiтай па-

I,лядзець. Стсгадовая пара у суправадэкэннi

дзяцей, yHyKai i rrраiнукаf выйшлi з хаты.
Князь быf здзifлены ix сiлай i прыгаэкосцто.

За тое, што яны здолелi выстаяць, адвая-
ваць }i пушчы i дзiкага звера гэту зямлто,

РАЗДЗЕЛ II <МАСТОУШЧЫНД ЛЕГЕНДАРНАЯD

Падвясны пешаходны мост
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Помпiк.fпу i Itэцылii

зрабiць яе fрадлiвай, сталi ix называць
волатамi. Месца, дзе яIIы этсьтлi, назвалi
Багатырэвiчы. На магiле ,Яна i Ifэцылii
fстаноSлены помнiк. Легенда аб прыгоэкьтм
KaxaHHi мастацка апрацаваIIа пiсьменнiцай
Элiзай днtэшка i рамане <Над НёмаЕам>.

Старонка 11. <.Тl9рцая бяроза>.
Вучань 3. Рэспублiканскi ландшафтны

Заказнiк <,Лiпiчанская 11ушча> раскiнуfся
на тэрыторътi Мастоfскага,,ЩзятлаSскага,
ТIТчlr.I51цgкага раёнаi Гродзенскай вобласцi
на плошчы 15,2 тыс. гектараi. На тэрыторыi
лiпiчанскай пушчы ёсць iнiкальныя дрэвы:
на fскрайку невялiкага балотца, rrарослага
трыснягом, блiзка адзiн да аднаго растуць
вольха, ясень, белая i чорная бярозы. Чор-
ная бяроза iHeceHa i Чырвоную кнiгу. У
Лiпiчанскай пушчы зафiксавана iсяго шэсць
TaKix дрэf. Пра гэта дзiiнае месца жыхары
прыдумалi прыгоэкую легеЕду: <Калiсьцi i
блirкэйшай вёсrды этсьтлi дзве сястры - бяля-
вая i чарнявая. ПaKaxa.rri яны аднаго хдопца
з суседняй вёскi. А хлопец Ее мог выбраць,
якая з ix падабаецца яму больш. ГIрызначаf
ён iM спатканнi на беразе невялiкага балотца

за вёскай. Аднойчы здарылася так, што
прыйшлi абедзве сястры на iмоfленае мес-
ца i адзiн час i раскрылi падман хлопца.
З роспачы сталi яны абедзве бярозамi. Адна -белай, а другая - чорнай. .Щаведалася пра
гэта мацi i прыйшла на бераг балота, доiга
плакала па дочках, пакуль не стала каля ix
алешынай. А хлопец ператварыУся У ясеЕъ,
якi стаiць ледзь у баку ад трох перапле-
цеЕых галiнамi дрэУ - алешыны i двух
бяроз>.

Старонка 12. <.Храм Свяцiцеля Мiкалая
Щудатворца f вёсцы Щубна>.

Вучань 4. Паводле легеЕды, царква i
вёсцы Щубна была пабудавана iтальян-
cKiMi архiтэктарамi выпадкова. Гэты пра-
ект ствараiся для горада .Щубна Ровен-
скай вобласцi Украiны - велiчны храм,
разлiчаны на шматлiкую паству. Аднак
будаfнiкi пераблыталi i fзвялi яго } адна-
йменнай вёцьт,Щубна, непадалёку ад MacTof,
якая налiчвала fсяго некалькi дзясяткаf
двароf . Помнiк рэтраспектьтiна-рускага сты-
лю пабудаваIIь1 з цэглы. Гэта чатырохслупа-
вы, пяцiкупальны храм. Галоiны элемент
iнтэр'еру - светлавы барабан, якi робiць
храм наIIоiненым паветрам, урачыстасцю.
Уздоfж усходняй, паiднёвай i паiночнай
сцен iдзе вузкая галерэя xopaf, прастора ля
алтара прыпаднятая - гэта арыгiнальны
элемент храма, якi дзелiць алтарЕую частку
IIа два клiрасы.

Храм Свяцiцеля Мiкадая Щудатворца
f вёсцы ,Щубна
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Старонка 13. <Касцёл Святой Ганны $
вёсцы Луннапl.

Вучань 5. }Кыхары Лунна свята за-
хоfваюць легенду, што перrrlы касцёл у
вёсцы быf пабудаваны у 1531 г. ,Щык вось,

некалi f вёстtы Лунна на ахвяраваннi
польскай каралевы Боны Сфорцы быf па-

будаваны драiляны храм для каталiцкiх
BepHiKaf. Але з часам ка_сцёл прыйшлося
рэстаураваць. На гэтым гiсторыя не скон-
чылася: намаганнямi мясrдовых rкыхароf i
BepHiKai KaTa_,TiKof з суседнiх вёсак у Лунна

fзвялi У 17S2 г. касцёл. Праfда, быi ён у
тыя часы цагляrrыrT, Будыtrан ь;асцёла з бу-

тавага каменю з'явifся i вёсцы ,ri 1895 г. Ал
старога падмурка вбl,давання застаfся толькi
адзiн гранiтны камець, якi захоfr-ваецца як
HarraмiH пра былы будынаи. Новыя стIены

касцёла Святой Ганны вытрыNIaлi цяжкiя
часы. У iнтэр'еры касцёла асаблiва tsажныя
7 алтароfr, якiя былi створаны мясцовышti
майстрамi. вельмi прыгожа распiсаны сце-

ньт. ,Щарэчы. у касцёле Святой Гаriны бы-

вала мнOства знакамiтых людвей. Сярод
ix польсrсая пiсьменнiца L]лiза Ажэшка,
Акрамя таго, у храме з 1838 г. па 1841 r,.

слуь;ыf сябар польскага гIаэта i пicblleHHiKa
Адама Мiцкевiча - ксёндз Павел Хрынаш-
кевi.ч.

Старонка fd. <<Гудзевiцкi дзяр;каfны
лiтаратурна-краязнаiчы музей >.

Вучань 6. Школьны музей створаЕы
HacTa}HiKaM А. М. Белакозам у 1968 г,

Касцёл Святой Ганны f вёсцы Лунна

У 1990 г. музей набыf статус дзяржаiнага,
Сёння да iвагi наведвальнiкаf, акраNIя
пастаяннай экспазiцыi, якая размешчаЕа
i 10 залах, прапаноiваецца агляд сялян-
скай сядзiбы" Гонар NIузея - калекцыя
вырабаf у тэхнiцы падвойнага ткацтва
канца XIX-XX стст. У музеi праводзяцца
аглядЕьlя, тэ&tатычныя i тэатралiзаваныя
экскурсii, музейныл заняткi, лекцыi, ла-

дзяцца разнастайЕыя выставы, маса,выя
мерапрые1\Iствы. Наведвальнiкапr rrрапану-
ецца анiмацыйтrая rтраграма <,Калi ласка, у
хату!,>. Пры музеi працуе гурток, дзе жадаю-

чь]я могущь асвоiць тэхналогiю ткацтва Iia

кросЕах. У 2011 г. статус нематэрыяльнай
каштоfнасrli прысвоены тэхналогii падвойна-

га TKaTlTBa, якая захоiваещца супрацоfнiкамi
музея.

Гудзевiцкi дзярэкаfны лiтаратурrrа-краязнаiчы музей
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Старонка 15. <MacTofcKi rчrузей '.Лес i
чалавек"r>.

Вучань 7. MacToicKi музей <Лес i чала-
век> зЕаёмiць наведвальнiкаf з xaTHiM по-
бытам i гаспадарчай дзейнасцю беларускага
селянiна канща XIX - пачатку ХХ стст.,
гiсторыяй горада, працамi народных
майстроf прынёманскай зямлi, флорай i
фаiнай Мастоiскага раёна. Наведаfшы
музей, кожны мае магчымасць пачуць
гукi прыроды, дакрануцца да жывёльнага
свету Лiпiчанскай пушчы. Аленi., казулi,
дзiкi, вялiкая колькасць прадстаiнiкоi
арнiтафаfны дазваляюць адчуць сябе нiбы
i сапраfдным лесе i падымаюць настрой
yciM, хто наведвае музей.

3аключнае слова HacTafHiKa: Вось i
загарнулася аfIошняя старонка часопiса.
Мы даказалi caMi сабе, што экывём у над-
звычай цiкавым, гераiчным i легендарным
Kpai. Але каб адчуваць сябе сапра}дным
грамадзянiнам Беларусi, трэба прыносiць
KpaiHe карысць. Вы з'яfляецеся нашчадкамi
цудоfных скарба}, духоiнай спадчыны свай-
го народа. Вам праrцягваць традыцыi свайго

I

МУЗей <,Лес i чалавек>

народа. Любiце сваю Kpaiнy, ганарыцеся
cBaiM родным куточк€lм зямлi i праслаfляйце
яго cBaiMi поспехамi.

Рэфлексiя. Сёння мы можам зрабiць па-
дарунак нашай роднай Мастоfшчыне. Возь-
мем выразаныя з пzшеры KBeTKi, расфарбуем
ix у колеры, якiя адпавядаюць настрою, i
падарым свой добры настрой роднаму краю:
чырвоIIы (захапленне), зялёны (спакой),
жоfты (радасць). Паглядзiце, якая прыго-
}кая атрымалася наша Мастоfшчына. ТIТа-
нуйце сваю родную зямлю, сваю KpaiHy!

ДА ВЕДАМА АУТАРАУ I ПМПIСЧЫКАУ!
рэдакцьтя прымае да ра3гляду матэрыялы на беларускай i рускай мовах аб'ёмам

Да 15 ТЫе. ЗНаКаf З ПРабеЛаМi У двух экзэмплярах (пажадана з дыскам, можна дасылацьэлектроЕнай поштай).
Артьткулы павiнны бьтщь надрукаваIIы на белай п€шеры пра8 два iнтэрвалы на адЕым

баку лiста (фармаТ А4, тэксты, набраньтя на камп'ютары, кегль 14).
ФотаздымКi прьтмаюЦца чорна-белыя i добрай якасцi.
Неабходна пазIIачыць прозвiшча, iмя i iмя па бацьку afTapa, iuесца працы, пасаду,

в)лIоЕуЮ ступеЕь, вучоЕае 3ванIIе, xaTнi адрас, тэлефопы, пашпартЕыя звесткi (серыя,
цумар, калi i KiM выдадзены, асабiсты E)rмap, адрас прапiскi). Без гэтых ввестак матэ-
рыялы разтлядацца не будуць.

паколькi наш часопiс Ее пастуцае i рознiчЕы ганд€lль, чытачы i аfтары могуць Еа-
бьтць яго па падпiсцы альбо зрабiць заяiку на гrатрэбную колькасць экзэмцляраf часопiса
па тэлефоне 297-93-22 (аддзел маркетынгу).

Рэдакцыя не заiсёды падзяляе думкi aiTapaf. Апошнiя fiясуць адказЕасць за iсюiнфармацыю, якая iтрымлiваецца У артыкуле.
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