
Краязнаўчы брэйн-рынг “Ці ведаеш ты свой край?” 

 

1.  “Я хацеў бы так пражыць, 

 Каб душою не астынуць. 

Не з жыцця забраць усё 

А сваё жыццё пакінуць” 

 

Каму належаць гэтыя словы? (Анатоль Астрэйка) 

 

2. Нёман – славуты бацька Нёман, чыя прыгажосць, напэўна, і з’явілася 

сапраўднай крыніцай натхнення для творчасці адразу двух вядомых 

беларускіх паэтаў, ураджэнцаў Капыльскага раёна. 

(Адам Русак і Анатоль Астрэйка) 

 

3. Першы ўладальнік Капыля? 

(Багуслаў Радзівіл) 

 

4. Вёскі – сёстры Хатыні ў Капыльскім раёне. 

(Масявічы, Рулёва, Прагрэс) 

 

5. Песня, якая стала “візітнай карткай” беларускага народа, каму 

належаць словы гэтай песні? 

(Адам Русак “Бывайце здаровы”) 

 

6. Вядомы гаспадарчы і палітычны дзеяч Беларусі, мецэнат, заснавальнік 

Чырвонага касцёла? 

(Эдвард Вайніловіч) 

 

7. Генеральны канструктар аўтамабільнай тэхнікі Беларусі, Герой 

Беларусі, ураджэнец Капыльскага раёна. 

(Міхаіл Сцяпанавіч Высоцкі) 

 

8. Хто з’яўляецца прататыпам Міхаські ў паэме Анатоля Астрэйкі 

“Прыгоды дзеда Міхеда”? 

(Анатоль Дзялендзік, будучы пісьменнік, член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі) 

 

9. Назавіце славуты бой, які адбыўся ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў 

нашым раёне? 

(Лаўскі бой) 

 

10.  З якім імем звязана назва вёскі Чыжэвічы? 

(Міхаліна Даманская, польская паэтка) 

 

11. Беларускі савецкі вучоны ў галіне педагогікі, прафесар, наш зямляк? 



(Умрэйка) 

 

12.  1 студзеня 1919 года рукою гэтага пісьменніка і грамадскага дзеяча 

быў падпісаны Маніфест аб стварэнні БССР. 

(Цішка Гартны (Зміцер Фёдаравіч  Жылуновіч)) 

 

13.  Каму належаць словы? 

Як я аглух ад бразганіны 

Па маставой і па каменні 

Засну і сняцца лугавіны 

Хваёвы лес і дом з бярвення. 

(Леанард Падгорскі-Аколаў) 

 

14.  Каму належаць наступныя радкі? 

От і ўсё. За светлы край азерны 

За вясну ў палёх 

Неба сіняяе ў кроплях зорных 

Я навек тут лёг. 

(Аляксей Коршак, ураджэнец в.Вуглы, паэт, загінуў у гады 

вайны) 

 

15.  Дзядуля яўрэйскай літаратуры, наш зямляк. 

(Мэндэле-Мойхер Сфорым) 

 

16.  Класік беларускай літаратуры, ураджэнец Капыльшчыны. 

(Кузьма Чорны) 

 

17.  Прадстаўнік наіўнага мастацтва з Капыльшчыны, майстар маляваных 

дываноў. 

(Алена Кіш) 

 

18.  Абрад, які ўвайшоў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны 

ЮНЭСКА? 

 

(Семежаўскія “Цары”) 


