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        Гісторыя  Пінскай фабрыкі мастацкіх вырабаў “Крыніца Палесся” 

пачалася са  стварэння ў 1946 г. арцелі «8 Сакавіка», дзе працавала 16 

чалавек. Першая прадукцыя вышывальнай арцелі «8 Сакавіка» - жаночыя 

сукенкі, блузкі, мужчынскія кашулі, абрусы, накідкі і г. д. - была ўпрыгожана 

ручной мастацкай вышыўкай у тэхніцы «крыж», «падліковая роўнядзь», 

«свабодная роўнядзь», машыннай вышыўкай «тамбур» і інш. Вялікая 

разнастайнасць  гафту з тонкімі і складанымі ўзорамі, якія захаваліся ў 

былых работніц фабрыкі, сведчыць аб высокім майстэрстве вышывальшчыц. 

Старажытнае майстэрства не забыта і ў нашы дні. Вышытыя вырабы 

адрозніваюцца багаццем каляровых спалучэнняў, якасцю.  

         У 1961 годзе арцель была рэарганізавана ў фабрыку мастацкіх вырабаў. 

Калектыў папоўніўся новымі майстрамі-надомнікамі  з горада і навакольных 

вёсак, якіх знаходзілі дзякуючы адмысловым творчым экспедыцыям па 

вобласці. У 1966 г. да працы ў надомных умовах былі прыцягнуты  ткачыхі 

вёскі  Моталь Іванаўскага раёна. Яны  стваралі выдатныя ручнікі, сурвэткі, 

абрусы, якія выпускаліся невялікімі партыямі па заказах фірменных 

магазінаў. Паступова  вёска  Моталь ператварылася ў буйны цэнтр па 

вытворчасці тканых ручнікоў. Гэта рамяство з захаваннем мясцовых 

мастацкіх асаблівасцяў перадаецца з пакалення ў пакаленне, пашыраецца 

асартымент, укараняюцца новыя віды ткацтва. На ўчастку ткацтва працавала 

100 чалавек. 

        Непаўторныя і своеасаблівыя тканыя вырабы. Як і ў даўніну, на ручных 

станках - кроснах майстрыхі ткуць сёння шторы і пакрывалы, абрусы і 

сурвэткі, ручнікі і тканіны для адзення. У дасканаласці ўзораў і складаных 

перапляценнях  гэтых тканін злучыўся шматвяковы  вопыт сялянскага 

рамяства і вялікае мастацтва сучасных ткачых. Гэтыя рукатворныя рэчы 

(святочныя арнаментаваныя ручнікі, шторы, пледы, кілімкі, сумкі, камплекты 

для кухні, гасцінай, шматколерныя хусткі, шалікі і паясы) уносяць 

утульнасць і непаўторны нацыянальны каларыт у сучасны жылы інтэр'ер і 

побыт. У дэкаратыўным  аздабленні ручнікоў Пінская фабрыка мастацкіх 

вырабаў прытрымліваецца нацыянальных традыцый. Адбіраюцца найбольш 

цікавыя, святочныя ўзоры. У сучасным побыце такія ручнікі могуць быць 

выкарыстаны ў якасці дэкаратыўных дарожак, сурвэтак.  

  У сярэдзіне 1970-х гадоў была асвоена мастацкая апрацоўка дрэва з 

выкарыстаннем своеасаблівага віду роспісу алейнымі фарбамі. Маладыя 

майстры стваралі выдатныя вырабы ўтылітарнага і сувенірнага прызначэння: 

шкатулкі, дошкі, падносы, наборы для сыпучых прадуктаў, вазы, пано, 

статуэткі, каравайніцы, кантэйнеры для хлеба, медалі, каралі, брошкі, 

кулоны, распісныя падстаўкі, вялікодныя яйкі і іншыя прадметы з разьбой, 

роспісам, інкрустацыяй, выкананыя ручным спосабам. Незвычайна 

разнастайны і прыгожы асартымент пінскіх строчавышытых вырабаў - 

сталовай, пасцельнай бялізны, жаночага  і мужчынскага адзення, 

спецвырабаў да юбілейных дат - сцягаў, гербаў і інш.  

       У 1998 г. арганізаваны новы ўчастак па вытворчасці сцэнічных 

касцюмаў, дзе ствараюцца высокамастацкія ўнікальныя касцюмы па 



 

 

народных матывах, якія з'яўляюцца сапраўднымі творамі мастацтва,  

адрозніваюцца віртуознай распрацоўкай дэталяў, кампазіцыйнай 

завершанасцю, багаццем тэхнікі афармлення.  Асновай для стварэння 

вырабаў служаць старадаўнія ўзоры народнага мастацтва. З даўніх часоў 

вядомы беларусам звычай упрыгожваць вопратку, ручнікі і абрусы 

вышыўкай. Кожная мясцовасць, а нярэдка  нават  асобныя вёскі, 

адрозніваліся асаблівым узорам. Разнастайна каляровая гама гафту. 

Старажытнае рамяство працягвае развівацца на фабрыцы. З тэхнік вышыўкі 

выкарыстоўваюцца пераважна «крыж», «роўнядзь», «гладз’явы валік», 

«рышэлье», «тамбур». Прымяняюцца машынная і ручная вышыўка. Вялікім 

попытам у насельніцтва карыстаюцца вышытыя ручнікі, камплекты сталовай 

і пасцельнай бялізны, чайныя і кававыя камплекты.Не выходзяць з моды 

вышытыя падкоўдранікі і навалачкі. Вышыўка белым па беламу сцелецца 

карункамі, выразна чытаецца каляровы ўзор. У асартыменце фабрыкі маецца 

пасцельная бялізна на любы густ. Абавязковы элемент святочна прыбранага 

стала – прыгожы абрус: высакароднае спалучэнне белай бавоўны з 

неадбеленым льном.  

       На фабрыцы таксама выпускаюцца вырабы з ручным  роспісам па 

тканіны, сувенірныя і падарункавыя лялькі ў нацыянальнай тканай вопратцы 

з ручной вышыўкай.  

        З 2000 года – гэта  рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства 

(РУВП) Пінская фабрыка мастацкіх вырабаў “Крыніца Палесся”. Уваходзіць 

у склад Дзяржаўнага вытворча-гандлёвага аб’яднання “Белхудожпромыслы” 

Кіравання справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Галоўная мэта 

прадпрыемства – адраджэнне, захаванне і далейшае развіццё народных 

мастацкіх промыслаў як часткі нацыянальнай культуры.  

        Вырабы прадпрыемства карыстаюцца нязменным попытам у пакупнікоў, 

якіх прыцягвае магчымасць набыць не проста неабходную ў побыце рэч, але і 

ўнікальны прадмет народнага мастацтва. Прадукцыя фабрыкі рэалізуецца 

праз гандлёвую сетку 
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