
Пашпарт Лун1неччыны
Лужнецк! раён размешчаны на усходзе Брэсцкай вобласцг Створаны у 

студзен! 1940 года, у сучасных межах з 1979 года. Плошча складае 2700 кв.км, 
на як1х размешчаны 82 населеныя пункты, у тым лку гарады Лун1нец ! М1ка- 
шэв1чы. НасельнЩтва раёна на 1 студзеня 2004 года складала 78400 чалавек, 
з IX гарадское - 37600.

Тэрыторыя раёна размешчана у межах Прыпяцкага Палесся. Працяка- 
юць рака Прыпяць з прытокам! (Случ, Лань, Цна, Смердзь, Бобрык), шэраг 
мел1ярацыйных каналау. Найвялжшыя азёры - Белае, Чорнае, Вулька, водас- 
хов1шчы - Велута, Сабельскае. Лясы, пераважна хвойныя, займаюць 40% тэ- 
рыторьи раёна, балоты - каля 15% (звыш 78 тысяч гектарау асушаны). Най-
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валюты балотны маслу - Грычын. На тэрыторьп раёна поунасцю ц! часткова 
размешчаны заказжю “Лужнсю”, “Борек,” I “Сярэдняя Прыпяць”. Запаведнае 
Белае возера вызначаецца не тольк! чысц!нёй вады, але 1 ун,кальнам1 рас- 
Л1нам1 - лабел1яй ДортманаДна тэрыторьп Беларус! сустракаецца толью тут I 
у возеры Свщязь), палушжкам азёрным. Карысныя выкапн, на тэрыторьп ра
ёна - гран!т, торф, пясок, гл,на, сапрапель.

Праз раён прахозяць чыгуначныя л!н11 на Брэст, Гомель, Сарны, Баранав,- 
чы, аутамаб!льныя дароп Брэст-Гомель, Лун1нец-П1нск, Лун,нец-Ганцав1чы, М,ка- 
шэв!чы-Сал1горск.

На тэрыторьп Лужнеччыны археолагам! выяулены рэштю шэрагу паселГ 
шчау, пачынаючы з часоу неал!ту. Сярод назвау археалаНчных помнжау - 
Гарбарава тара, Татарская мапла I 1нш. Расколю вялюя на гарадз,шчы каля 
в.Кажан-Гарадок. Нямала I палеанталапчных знаходак, асабл!ва ля М1кашэв1ч.

У сярэднявеччы шэраг населеных пунктау Лужнеччыны належау некальюм 
вядомым феадальным дынастыям ВКЛ, у тым лжу Радз1в1лам, Давойнам, Шчы- 
там, Кишкам, Друцка-Любецюм I ,нш. У в.Дзятлав!чы звыш за 200 гадоу 1снавау 
мужчынсю праваслауны манастыр. Пры 1м была досыць буйная б1бл,ятэка, 
вёуся рукапюны с!нодзж (пам!нальная кнга). Буйным, мястэчкам, з’яулялюя 
Кажан-Гарадок I Лахва (у 1655 годзе спаленыя маскоусюм! войскам,). Шмат 
ц,кавых фактау на тэму “Радз!в1лы у Лахве” сабрау у наш час лужнецю краяз- 
навец С.Нефщов!ч. Род Друцка-Любецюх каля чатырох стагоддзяу валодау 
вёскай Лужн, тут юнавала палацава-паркавая сядз!ба з ужкальнай б!бл1ятэ- 
кай, нейк, час працавал! мастак М,хал Кулеша, этнограф Рамуальд Зянькев,ч 
(аутар працы аб урочышчах 1 звычаях ГВнска-Лужнецкага рэпёну). У Кажан- 
Гарадку памешчыю Шчыты таксама пабудавал, прыгожую сядз,бу з палацам. 
На жаль, у цяперашжм Лужнецюм раёне не захавалася жводная сядз!ба з 
раней юнаваушых (звестю аб 1х утрымл!ваюцца у кжгах Л.Несцярчука I А.Фе- 
дарука). Зн1кл1 мнопя храмы,I не толью праваслауныя, але I касцёлы, синагог, 
(а некал, ж юнавал!, кальв!жсцюя храмы). 3 ацалелых да пабудоу арх,тэкту- 
ры Х\/1Н-Х1Х стагоддзяу адносяцца праваслауныя храмы у С1нкев1чах (Геор- 
пеуская царква, 1723), Кажан-Гарадку (Свята-Мжалаеуская, 1818), Вялж1хЧу- 
чав!чах (Пакроуская, 1846-51), Лахве (Прачысценская), пачатку XX стагодцзя - 
уЛужнцы (Свята-Крыжауздв!жанская царква, 1912-21), Язв!нках (Спаса-Пра- 
абражэнская, 1910), будынак былой лазж у пас. Палесю (былы маёнтак Крэ- 
стунова, 1905). Шэраг разбураных цэрквау у апошжя гады быу адбудаваны. 
Частка абразоу з храмау Лужнеччыны цяпер захоуваецца у Музе, старажыт- 
набеларускай культуры у М!нску.

Лужнец вядомы з 1449 г. як Малы Лул!н, Лул!нец. У 1588 г. нал!чвалася 75 
двароу, 484 жыхары. У 1620-1842 гадах еяло належала ДзятлавЩкаму пра- 
васлаунаму мужчынскаму манастыру. Пасля будаужцтва Палесюх чыгунак у 
1884-1886 гг. паскорылася эканам!чнае развщцё края. У 1897 г. у Лужицы 
было 855 двароу, 3167 жыхароу. Павял!чылася I пасел,шча М1кашэв1чы (вядо- 
ма з 1785 года), дзе з’яв,л,ся лесаапрацоучыя прадпрыемствы.

У XVII стагоддз! праз Лужнеччыну праязджау продак Лермантава Джордж 
Лермонт, у XVIII - вядомы рас,йсю навуковец, дзяржауны дзеяч Васшь Тац!ш- 
чау I знакам!тая “лекарка”, аугарка мемуарау аб сва!х авантурных прыгодах 
Саламея Русецкая (ГИльштынова), у XIX - рэвалюцыйны дэмакрат I публщыст 

х" Франц Сав1ч, знакам!ты жсьменжк Юзаф Крашэусю, лиаратар Каз1м,р Кант- 
рым. Уладз,слау Сыракомля увасоб,у у вершах паданне “Ав!дз1й на Палесс!” 
- Вщуш-гару пад Кажан-Гарадком у паданиях называюць магшай славутага 
рымляжна. Праваслауны святар з Лужна Платон Ц1ханов!ч стварыу на мяс- 
цовым матэрыяле даследванне “Беларуская граматыка”. У пачатку XX ста- 
годдзя на Лужнеччыне зб,рал1 матэрыялы вядомы л1нгв,ст-акадэм1к Яух!м 
Карею, этнограф I фалькларыст Аляксандр Сержпутоусю, яго калега 1саак 
Сербау (у 2005 годзе з дапамогай ураджэнцау Лужнеччыны была перавы- 
дадзена яго кип а “В!чынсюя паляне” аб адной з мясцовасцяу Лужнецкага 
краю; упершыню гэтая кжга убачыла свет у 1928 годзе).



■■■ ж®?®

У пачатку XX ста гоп лая на Лун1неччыне вял!ся мел!ярацыйныя работы, узн!к 
шэраг новых пасел1шчау, названых у гонар мел!яратарау, у тым л!ку вядомых 
навукоуцау У.Р.Рыдз!гера! А.Ф.Флярова, што працавал! тут. У 1904 годзе праз 
Лун1нец праязджау !мператар М!калай II, аб чым ёсць зап!с у яго дзённжу.

У 1911-12 гадах у Лун!нцы жыу । працавау настаун!кам Якуб Колас, як! 
стварыу тут шэраг сва!х творау, частку паэмы “Сымон-музыка”. У 1947 годзе 
народны пясняр пабывау у С1нкев!чах I М!кашэв!чах у якасц! дэпутата Вяр- 
хоунага Савета. Аб гэтых фактах з жыцця паэта нагадваюць некальк! мема- 
рыяльных дошак, а у 2005 годзе у Лун!нцы адкрыты помн!к яму. Штогод лад- 
зяцца л1таратурныя святы “Каласав!ны”. У час жыцця у Лун!нцы Якуб Колас 
быу знаёмы з жонкай мясцовага святара Соф’яй Прорв!ч. Пазней яна стала 
праваслаунай п!сьменн!цай, шмат друкуючыся у рэл!г1йных выданнях Польшчы. 
Б1яграф1ю зямлячк! у наш час аднав!у краязнавец Вааль Тум1лов1ч, а у 2004 
годзе у М1нску быу выдадзены зборн!к яе творау “Любили отцы наши Бога”.

У 1916-17 годзе на ГПншчыне I Лун!неччыне, у прыфрантавой зоне першай 
сусветнай вайны, служыу у !нжынерна-будаун!чай дружыне знакамцы руск!цаэт 
Аляксандр Блок, у тэты час край наведау I пюьменнж Аляксей Талстой., На 
Лун!неччыне штогод адзначаюць гадав!ны смерц! Блока I даследчыка яго “па- 
лескага перыяду” жыцця, аутара кн!г! “Палесмя дн! Аляксандра Блока” (1985), 
лун1нецкага п!сьменн1ка I псторыка М!калая Кал!нков1ча. У гонар Блока ёсць 
мемарыяльныя дошк! у Лун!нцы I на станцы! Лоуча, а М.Кал!нков!чу у Лун!нцы 
пастаулены помн!к работы вядомага беларускага скульптара Мжалая Канд- 
рацьева. Алег Лойка у свой час напюау верш “Блок у Лун!нцы”. У час першай 
сусветнай у Лун!нцы бывау I будучы вядомы савецк! дзеяч М1ха!л Фрунзе; за- 
хавауся дом, дзе ён жыу. У 1918-20 гадах у Лун!нцы працавау настаунжам бу
дучы знакампы ав!яканструктар Павел Сух! (у 2005 годзе адкрыты помнжяму).

Пасля падзей рэвалюцы! 1917 года I савецка-польскай вайны край у склад- 
зе Заходняй Беларус! адышоу да Польшчы. Захавалюя будынк!, дзе некал! 
месцгпюя Лун1нецк1 рэуком I штаб Палескага паустання супраць кайзераусюх 
войск. Крыху пазней на Луннеччыне супраць польск!хулад дзейгнчал! парты- 
заны К!рылы Арлоускага. У 1921 годзе Лун!нец атрымау статус горада I стау 
цэнтрам аднайменнага павета Палескага ваяводства, нал!чвау у 1920-30-я 
гады каля 8 тысяч жыхароу. У мнопх кра!нах Еуропы была вядома прадукцыя 
м1кашэв1цк1х дрэваапрацоучых ф!рмау. Лун!нецк! край ваб!у не тольк! гурыс- 
тау, але I польск!х этнографау, фатографау, напрыклад, Юзафа Абрэмбскага. 
1х фотаздымк! праз шмат гадоу был! аб’яднаны у альбоме “Палессе”, вы- 
дадзеным у Варшаве. У прыватнасц!, там адлюстраваныя не тольк! праца I 
побыт палешукоу, але ! ц!кавы выгляд моплак у Лун!нецк1м павеце таго часу.

У м!жваенны перыяд у М1кашэв!чах нарадз!уся будучы польск! праза!к Багдан 
Мадэй, у Лун!нцы прайшло дзяц!нства польскай п!сьменн!цы Мары! Тавяньскай- 
М1хальскай. Лун!нец - радз!ма польскага псторыка Мечыслава Юхнев!ча. Тут нейк! 
час выкладау Раман Гарашкев!ч, заснавальнж музейнай ! краязнаучай справы на 
П!нск!м Папесс!. Выкладчык Лун!нецкага рускага вучыл!шча Мжалай Анцукев!ч 
пазней працавау у В!льн!, пераклау “Слова аб палку 1гаравым”. Дзейнасц! Кам- 
парты! Заходняй Беларус! у той перыяд прысвечана кн!га успам!нау ураджэнк! 
Лун!нца Аляксандры Лабачэускай-Каратышэускай “Абпаленыя крылы”.

3 15 студзеня 1940 г. Лун!нец - цэнтр раёна у складзе П!нскай (з 1954 г. - 
Брэсцкай) вобласц!. 3 даваеннага часу (а Лун!нец быу вельм! разбураны у 
гады Вял!кай Айчыннай) захавалюя ужо згаданая Свята-Крыжауздв!жанская 
царква, касцёл святога !ос!фа (1935), частка вул!ц Прывакзальнай, Гагарына ! 
Фрунзе, утым л!ку будынк! былой польскай казармы (1939), друкарн!, узвед- 
зены у 1929 годзе дом, дзе цяпер месц!цца раённы музей, буцынак былой 
пмнази, а цяпер чыгуначнай бальнщы (1908). Был! разбураны у час вайны 
чыгуначны вакзал, мноия !ншыя будынк!. Не засталося згадак аб садзе адпа- 
чынку ля чыгуню, змягпуся выгляд прывакзальнага сквера, дзе некал! стаяу 
помн!к Пгпсудскаму, а сотым Стал!ну. Трэба адзначыць, што у М!кашэв!чах
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даваенная забудова захавалася значна лепей.
3 Л1пеня 1941 । на литень 1944 ।. раён акун1раваны фашысцк1м1 захопн!- 

камц яюя ЗН1ШЧЫЛ1 звыш 19 тысяч чалавек, звыш 2 тысяч вывезл, на прымусо- 
вую працу у Герман!Ю._У райцентры у дзвюх брацюх маплах пахавана звыш 8 
тысяч чалавек. Акупантам, быу зншчаны шэраг вёсак раёна, у тым Л1ку Белае 
Возера (не аднавшася пасля вайны), С(тн1цк1 Двор, Вулька 1, Меляснща, Луг!, 
Рак1тна, Дзятлав1чы, расстраляны вязы гета у Лахве (дзе у час зн1шчэння успых- 
нула паустанне вязняу), Лун,нцы, Кажан-Гарадку, М1кашэв1чах 1,нш. 3 дапамо- 
гай былых землякоу, што цяпер жывуць у 1зра!лI। ЗША, адноулены । рэканст- 
руяваны помню ахвярам гета. Аб жыцц( яурэйсюх абшчын Лун1нца ! Кажан- 
Гарадка, Лахвы, !х трапчным лесе распавядае шэраг кнФ, выдадзеных пазней 
у 1зрагл1 (на 1урыце), у тым л!ку Даган Бен-Цыёва “Мы - из восставшей Лах
вы”. Былы лун1нчан1н Шымон Гарадзецю - паэт, аутар кн!п “Ехиэль-герой», а 
Шлома Ахпуу (Хвацюк) з Лун,нца стау у 1зраФ| прафесарам Г1сторьп I палпа- 
логп. Дзмпрый Аркадз1н (Вадз1м Онгейберг) - аутар некальюх аповесцяу, на
глазных у 1зра!л1, у тым Л1ку кню “Адкрыты урок”. У 1999 годзе у Лггве выдад- 
зена кн1га “Пад бел-чырвона-белым. МетегФо ра1:пат” дзеяча беларускай 
эм1грацьн у Аустралп Алеся Апанасав1ча Алехина, ураджэнца в.Перунова.

На тэрыторьи Лун1неччыны дзейн,чала Пнчскае партызанскае злучэнне на 
чале з В.З.Каржом, у тым лжу атрад (пазней брыгада) (мя К1рава; юнавау шэ
раг падпольных аргаызацый, у тым л!ку С1нкевщкае камсамольскае падполле. 
Сярод буйных партызансюх аперацый - разгром у 1942 годзе гарызона у вёс- 
цы С|нкев1чы. У М!кашэв1чах падпольшчык-к!намехан1к 1ван Канапацю у 1942 
годзе падарвау юнатэатр з фашысцкмп карн1кам1. У л1пен( 1944 года Луннеч- 
чына была вызвалена войскам, 61-й арми 1-га Беларускага фронта, сям, вай- 
сковым часцям был, прысвоены ганаровыя званы “Лун1нецюя”. Аб падзеях 
вайны распавядаюць мемуары былых партызан (В.ЛФв1нчук, М.Клеужыц) । 
франтавжоу, шматл!К1я помню1 мемарыяльныя дошк!, назвы вулщ (у Лун1нцы - 
Арцюхов1ча, Бажэнавай, В,накурава, Кулакев!ча, Люб!мава, Панцялеева, Сав1цка- 
га, Шмыглёва I (нш., у М|кашэв1чах - братоу Цубы, Гразноускага). Луннец - 
радз1ма генерал-палкоунка, Героя Савецкага Саюза А.В.Петрушэускага. Тут 
пахаваны Геро, Савецкага Саюза М.С.Давыдау, 1.В.Пяцяры, П.В.Багданау. У 
Луинцы пасля вайны жыу поуны кавалер ордэна Славы В.1.Вараб’ёу. Тут на- 
радзшася Герой Сацыялютычнай Працы А.Д.Панькова. Такую ж узнагароду 
меу шматгадовы юрауик калгаса “Новае Палессе” у в.Любань Уладз1м!р Апа- 
насав!ч Сцепчанка (сябар Андрэя Макаёнка, яю працавау тут над п’есай “Таб
летку пад язык”; на Любансюм СДК ёсць мемарыяльная дошка у !х гонар).

У пасляваенны час Луинеччыну не абм!нул1 таюя працэсы, як аднауленне 
разбуранага вайной, калектыв1зацыя, мел!ярацыя (адным з яе навуковых цэнт- 
рау стала Палеская доследная станцыя). У 1970-я гады был! пабудаваны буй- 
ныя прамысловыя прадпрыемствы у Луинцы I М|кашэв1чах, значна вырасла 
колькасць жыхароу гэтых гарадоу, з’явшюя новыя жылыя мкрараёны. Луи- 
нецк, раён пацярпеу ад чарнобыльскай навалы, частка яго забруджана ралы- 
януклщамг Дзевяць жыццяу луннчан забрала вайна у Афгаистане, у 2003 
годзе адкрыты помнк (м у райцэнтры. Да не зус!м звычайных помыкау можна 
аднесц! самалёт М1Г-17, установлены на пастамент у памяць пра лётчыка- 
Героя Мжалая Давыдава, паравоз ТЭ-2099 ля лакаматыунага дэпо (а на Пры- 
вакзальнай плошчы у 2005 годзе адкрыты помнк да 120-годдзя Палесюх чы- 
гунак у выглядзе мадэл! паравоза). Ля чыгуначнага вакзала установлены не- 
узабаве пасля палёта Гагарына помнж у гонар асваення космаса.

У 1999 г. был, прынятыя гербы Лун1нца । Мжашэв1Ч, а у 2001 г. - ,х сцяп.
Цяпер у Лун!нцы пражывае каля 23 тысяч чалавек. Буйныя прадпрыем

ствы - „Палессеэлектрамаш», рамонтна-мехаычны завод, малочны завод, “Лу- 
ынецлес», лакаматыунае дэпо. У 2002 годзе Луынец быу газ|ф|цыраваны. 
Дзейычаюць прафес|йна-техычны лщэй, сельскагаспадарчы каледж, 4 шко
лы, лщэй, музычная ! спартыуная школы, 2 Дамы культуры, музей 11нш.
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У Мжашэв,чах жыве каля 13 тысяч чалавек. Найбуйнейшыя прадпрыем- 
ствы г “Грант” (з вял,зным кар’ерам па здабычы каменю); “Спецжалезабе- 
тон". 1снуюць тры школы । пмназ!я, вял1К1 Дварэц культуры । ,нш.

Усяго у раёне нал,чваецца 14 прамысловых прадпрыемствау, шэраг транс- 
партны I будауычых арган,зацый. У сельскай гаспадарцы^занята звыш 6 тысяч 
чалавек. У 1990-х гадах 1снавала каля 20 калектыуных гаспадарак, цяпер !х 
колькасць зменшылася у вынжу рэфармавання, узбуйнення । г.д. Раён спецы- 
ял,зуецца на жывёлагадоул, (сярод буйных св!накоплексау - “Дварэцк,”), выт- 
ворчасц, зерневых । бульбы. Агульная плошча сельгасугоддзяу - 76500 гекта- 
рау, з як1х звыш 59 тысяч га - асушаныя землг Дастаткова вядома прадукцыя 
рыбгаса “Лахва”, дзе гадоуля рыбы пачалася яшчэ у м,жваенны час.

3 Луннеччынай звязаны старонк, жыцця мнопх знакампых у Беларус, 
людзей. Тут бывал!, у прыватнасц,, Максим Танк , Макам Лужанн (у якасц, 
дэпутатау Вярхоунага Савета), Янка Брыль (аутар нарыса пра мясцовага 
партызана Б.Цяльпука । дзённжавых зап,сау аб пасляваенным Палеса), 
Уладз1М1р 1<араткев1ч (як! у кн,зе “Зямля пад белым, крылам,” называв лах- 
венсюя мясц1ны сярод найпрыгажэйшых у Беларуа), Вггаль Вольск, (раздзе- 
лы з кн,г1 “Палессе”), Яраслау Пархута (раздзелы у кн,зе “Зямля бацькоу 
наших”, аповесць “Адз,нец”), мнопя ,ншыя лпаратары. На Луннеччыне у роз
ны час працавал, лпаратары Мжола Федзюков,ч , Аляксей Гардзщк,, л,тара- 
туразнауца Сцяпан Лаушук, псторык Каз,м,р Равяка, Герой Савецкага Саюза 
, псторык Аляксандр Андрэев,ч Ф,л,монау, журналют, заслужаны дзеяч куль
туры Беларуа Аляксей Траф,мав!ч Кауко, краязнауцы Расфслау । Анатоль 
Бензярукг Ва Укра,ну , Рааю з’ехал! паэты , геолап Уладз,м,р Харкев,ч (кан- 
дыдат навук) I Уладз,м,р Плав,нск,, у Карали цяпер жыве лпаратар Леанщ 
Верцель з М,кашэв,ч. Быль, к,раун,к гаркама КПБ М,калай Прасмыцк, выдау 
шэраг паэтычных зборнжау. 3 Лахвай звязаны укра,нск, мастак Уладз,м,р 
К,ркев,ч, туркменок, 1 беларуск, п,сьменн,к М,хаш Карпенка.

У М,кашэв1чах рос пасля вайны будучы п,сьменн,к Уладз,слау Нядзведск,, як, 
пазней расказау аб гэтым перыядзе у аповесц, “Хлопцы з другога корпуса”. У 
Лун,нцы прайшло дзяц,нства Анатоля 1ванав,ча Нятыльюна, педагога, к,раун,ка 
Беларускага таварыства ,нвалщау па зроку । депутата парламента, а таксама зас- 
лужанай артыстк! Беларуа Людмшы Усеваладауны Был,нскай. У Луннцы нарад- 
зш1ся генерал-маёр Теорий Уладз,м,рав,ч Вярэн,ч, супрацоунж ракетна-касм,ч- 
най карпарацы, Яуген Кул,н, м,нск1 оперны сал,ст Мжалай Петров1ч Качаноуск!, 
паэтэса Аксана Спрынчан, харэограф Наталля Паулауна Парахнев,ч, цяперашн, 
маскоуск, тэатральны дзеяч Вадз1м Фел,ксав,ч Дубрав,цк,, актрыса Таццяна Аляк- 
сееуна Калашнжава, у в.Лахва - камбрыг часоу грамадзянскай вайны 1ван Дан,- 
лав1ч Трусев1ч, м,н,стр воднай гаспадарк, БССР Адам Пятров,ч Басюкевн, ваенны 
аташэ у Японп палкоунж Уладз,м,р Дамброусю, у в.Любань - намеснж начальнжа 
Ваеннай акадэмп палкоунж Леанщ 1ванав,ч Забабуха, заслужаная артыстка Бела- 
рус, Марыя Пятроуна Маршак (Дзенюеня), у в.Бастынь - в,цэ-адм,рал Мжалай 
Паулав,ч Качанов,ч, генерал-маёр 1ван Вас1льев,ч Дырман, у в.Кажан-Гарадок - 
доктар сельгаснавук Сямён Ваальев,ч Кулеш, географ , палярнж Пётр 1ванав,ч 
3,м,ч, прафесар Вщебскага медун,вератэта Мжалай Рыгорав1ч Луд, у в.Лун1н - 
сябар Саюза пюьменнжау Расп Мжалай Елянеуск,, у в.Багданаука - псторык, за- 
гадчык кафедры Брэсцкага дзяржун,верс,тэта Аляксандр Сав,ч. Нейю час праца- 
вау у раёне будучы прафесар медыцыны Теорий Уладз,м,рав,ч Селюжыцкг Ды- 
рэктарам С,нкев,цкай школы быу будучы знакам,ты беларуск, фалькларыст Ана
толь Сямёнав1ч Фядосж, а яго сын, доктар пстарычных навук Вжтар Фядосж - 
ураджэнец С,нкев,ч, як, паэт, бард Валерый Пазнякев,ч. У В,чыне нарадз,л,ся стар- 
шыня Брэсцкага аблвыканкама (а раней м,нютр) Канстанц,н Андрэев,ч Сумар, 
доктар ф|ласофск,х навук Павел Аляксандрав,ч Паулов,ч, дэкан м,нскай ВНУ 1ван 
Канстанц1нав,ч Сумар, у в.Дубаука - быль, к,раунж Дзяржкамдруку Беларуа, Саю
за журналютау, газеты “Звязда” 1ван Пятров,ч Макалов,ч, у в.Ракина - заслужа
ны настаунж Беларуа, лпаратар Вааль Макарав,ч Туркев!ч, у Кажан-Гарадку
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- лйаратар; Вааль Гусцтов1ч (пераехау потым у Оршу), у Дрэбску - самад- 
зейны паэт Павел Луд (жыве у Жлобте). Мемарыяльная дошка у в.Дварэц 
(адкрыта у 2005 годзе) нагадвае аб былым старшын! мясцовага калгаса ! 
дэпутаце Вярхоунага Савета Мжалаю Канюшыку. У Любачыне жыве вядомы 
за межамг Беларуси садавод Василь Фёдарав!ч Чэркас.

Сярод вядомых у розны час на Луннеччыне калектывау мастацкай са- 
мадзейнасц! - лужнецк! хор 1940-х гадоу, хор дэпо, аркестр педагогау музыч- 
най школы, хор ветэранау “Спадчына" ГДК, фальклорныя калектывы “Свка- 
нак” (Дзятлав!чы), “ЖывЩа” (Вулька 1), “Надзея” (Кажан-Гарадок), “Лабчанка” 
(Лобча), Д31цячыя “Сун1чка” (Вулька 1) । “Паляшуцк!я музыкТ (Дварэц). Фаль- 
кларыст А.Л|С прысвяц1у некал! асобны нарыс народнай спявачцы Аудоцц, 
Клеужыц з веек! С|нкев1чы. У Лобчы жыве самадзейная артыстка । фалькла- 
рыстка Настасся Якавец. Кажан-Гарадок - радз!ма самадзейнага кампаз!та- 
ра Андрэя Гурбанов1ча, юраунжа шарагу ансамбляу Мжалая Вайцяхоускага. 
У Лун!нцы жыл11 працавал! самадзейны кампазЛар Яуген Якаулев1ч Куфайюн, 
хормайстар Барыс 1ванав'1ч Шчур. У Багданауцы жыве народны майстар (вы- 
рабы з гл1ны) Вааль Сав1ч, а кал1сьц| яго аднавясковец Вааль 1льючык зраб!у 
знакам1ты драуляны велаапед, што экспануецца у П|нск1м музее У Дзятлавь 
чах жыве сям’я майстроу I мастакоу Кацуба.

Шэраг кн!г । брашур выдал! у Лужицы (мнопя з 1х - дзякуючы дзейнасц, 
творчага клуба “Муза” на чале з В|ктарам Карпов1чам) мясцовыя Л1таратары 
Вжтар Ф1латау, Вольга Грыдзюшка, Аляксандр Хаудзееу, Сцяпан Нефщов!ч, Га
лта Гаргун, Рыгор Жук, 1рына Св|бов1ч, Таццяна Чумак, Анатоль Харламау 11нш.

Гаворачы аб сг 1артыунай псторьн раёна, можна згадаць вядомага у Польшчы 
у 1930-я гады стаера Мжалая Адамчыка, вядомую лужнецкую мотабольную 
каманду, удзелылцу Ал1мгпйск1Х гульняу 2000 года лёгкаатлетку 1рыну Хлюста- 
ву, прызёрау чэмгиянатау свету । Еуропы, удзельнжау Парал!мп!Йск1х гульняу па 
цяжкай атлетыцы сярод твалщау Сяргея Крывульца ! Людмглу Грэбень.

У Лунн-щы з 1978 года дзейн1чае раённы краязнаучы музей, як! вядзе знач- 
ную працу з краязнауцам!, каардынуе выдавецкую дзейнасць, ладз!ць краяз- 
научыя чытанн!. Сярод грамадемх музеяу можна вылучыць музей вёск, Лю
бань у мясцовай школе, музей исторьи Мжашэв!ч । лкаратурны музей Ул.Няд- 
зведскага у пмназн г.Мжашэв1чы, музей памяц, во1нау-1нтэрнацыяналютау у 
Бастынскай СШ, экспазЩыю Луынскай СШ, музей Я.Коласау С|нкевщкай СШ, 
экалапчны музей СШ №1 г.Мжашэв1чы. Пэуную працу па вывучэнн! роднай 
псторьн вяла I рэдакцыя газеты “Лун1нецк1я навты”. Ля вытокау краязнауства 
стаяу у Лун!нцы настаунж Теорий Аляксандрав1ч Вайндрах (пазней - навуко- 
вец у Брэсце). Немалы уклад унесл! у вывучэнне псторьн роднага краю Мжола 
Кал!нков!ч, Леу Коласау (ён жа - старшыня Беларускага саюза фглатэл1стау), 
Васшь Тум!лов1ч, Сцяпан Неф|дов1ч, 1ван । Ларыса ПанасюИ, Таццяна Канапац- 
кая, Ларыса Грамыка - аутары шматлж1х публжацый I кн!г аб Лунтеччыне. У 
1995 годзе выйшла псторыка-дакументальная хронжа “Памяць. Лунтецк! раён”.


