
Адкрыты дыстанцыйны  

культурна-асветніцкі марафон  

«ЧАС ВЫМЯРАЕЦЦА ПАМЯЦЦЮ» 

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ ПІНСКАГА РАЙВЫКАНКАМА 

 

ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 

«ПІНКАВІЦКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА» ПІНСКАГА РАЁНА 

Творчы праект  
«Экскурсія ў сядзібу Скірмунтаў» 

Пінкавічы, 2022 

Выканала: Шчадрова Марыя, 
навучэнка ІХ «А» класа ДУА 
“Пінкавіцкая сярэдняя школа імя 
Якуба Коласа” Пінскага раёна 
(аб’яднанне па інтарэсах “Бізнэс-
цэнтр”) 

15 



Нітка маршрута экскурсіі 
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Экскурсія  
ў сядзібу Скірмунтаў 
У рамках экалагічнай лагернай змены «Экадром» 

я разам з удзельнікамі прышкольнага аздараўленчага 
лагера 21 чэрвеня здзейсніла займальную экскурсію ў 
сядзібу Скірмунтаў і парк «Парэчча» - батанічны 
помнік прыроды рэспубліканскага значэння. 
Экскурсія натхніла мяне глыбей вывучыць гісторыю 
гэтага цікавага месца і падзяліцца сваімі уражаннямі. 

Вѐсак з назвай Парэчча ў Беларусі вельмі шмат – 
амаль у кожным раѐне. Сама назва паходзіць ад 
словазлучэння «па рацэ». Паселішча Парэчча на 
Піншчыне размясцілася на ўзбярэжжы ракі Ясельда. 

З 18 стагоддзя Парэчча на Піншчыне стала 
валоданнем вядомага кампазітара Міхаіла Клеафаса 
Агінскага. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1792 году - гэта валоданне князѐў Скірмунтаў. 

Скірмунт – род шляхецкі, узыходзіць да XVI ст. Адна 

галіна, герба Дуб, занесеная ў VI ч. радаводу кнігі 

Мінскай губерні. Іншая, герба Пржыяцель, занесена ў 

VI і I часткі радаводу кнігі Гродзенскай, Віленскай і 

Ковенскай губерняў 
 

Фота1. «Парэчча», 1878 год.  

Крыніца - сетка Інтэрнэт 
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Скірмунты – дынастыя прамыслоўцаў-
прадпрымальнікаў, якая пераўтварыла Пінскае Палессе. 
У канцы XVIII ст. Сымон Скірмунт набыў ў Міхала 
Агінскага ў 1782 г. маѐнтка Моладава і Парэчча 
недалѐка ад Пінска. Род Скірмунтаў звязаны з 
прозвішчамі Агінскіх і Ажэшкі. Часам яго прадстаўнікоў 
называюць беларускімі Ракфелерамі. Скірмунты 
пераўтваралі палескія вѐскі ў агра-прамысловыя 
цэнтры, дзякуючы чаму добрую працу і сацпакет (як 
сѐння прынята казаць) атрымалі сотні сялян. Сын 
Сымона Скірмунта Аляксандр пабудаваў тут суконную 
фабрыку. Сам распрацаваў тэхналогію вытворчасці, 
запрасіў майстроў з Германіі, якія навучалі мясцовых 
жыхароў ткацкай справе.  

Фота 2. Будынак суконнай 
фабрыкі і млын.  

Паштоўкіа з калекцыі  
В. Ліхадзедава. 

Крыніца - сетка Інтэрнэт 

З 1836 года фабрыка ў Парэчча стала лідэрам у 
сваѐй вобласці. Тканіна, вырабленая тут, атрымлівала 
мноства ўзнагарод на разнастайных выставах у Мінску, 
Парыжы і Вене: 1865 год, Масква, мануфактурная 
выстава – вялікі сярэбраны медаль; 1867 год, Парыж, 
Сусветная выстава – ганаровы водгук; 1873 год, Вена, 
Сусветная выстава – «Медаль заслугі»; 1878 год, Парыж, 
Сусветная выстава - вялікі сярэбраны медаль; 1882 год, 
Масква, Усерасійская мастацка-прамысловая выстава – 
залаты медаль; 1896 год, Ніжні Ноўгарад, Усерасійская 
помыслы і мастацкая выстава – сярэбраны медаль; 
1901 год, Мінск, Юбілейная сельска-гаспадарчая 
выстава – залаты медаль.  

На жаль Першая 
сусветная вайна 
нанесла моцны ўдар па 
гаспадарцы Скірмунтаў. 
Увосень 1915 года 
Пінск, Парэчча і 
Моладава апынуліся ў 
прыфрантавой паласе. 
Абсталяванне суконнай 
фабрыкі немцы вывезлі 
ў Германію, а пабудовы 
фабрыкі спалілі. 
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Фота 3-4. Парэчча. Цукровы завод, 2021 

У 1860 годзе тут працаваў і цукровы завод. 
Аляксандр Скірмунт распрацаваў свой спосаб 
здабычы цукру, запатэнтаваў яго, сѐння гэты спосаб 
ўсѐ яшчэ выкарыстоўваюць. На Порэчскім заводзе 
выраблялі ў пяць разоў больш цукру, чым на чатырох 
заводах ўсѐй губерні разам узятых.  
Пазней тут жа, у Парэчча, быў пабудаваны і 
вінакурны завод. Гэта адзінае месца ва ўсѐй губерні, 
дзе выраблялі вычышчаны спірт. У савецкія часы тут 
выраблялі цукеркі. Цяпер будынак завода пустуе, і 
гэта адзіны будынак, які захаваўся з часоў дзейнасці 
ў гэтых месцах Скірмунтаў. 
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Малюнак 1. Парэчча». Напалеон Орда, 1864 год.  

Крыніца - сетка Інтэрнэт 

Фота 5. Сядзіба Скірмунтаў. 1865 год. 

Крыніца - сетка Інтэрнэт 

Там жа была карцінная галерэя з партрэтамі 
Скірмунтаў і старажытныя іконы. У часы Другой 
сусветнай вайны палац Скірмунтаў узарвалі. Як 
напамін пра былое засталіся фатаграфіі і замалѐўкі. 
Да Скірмунта ў госці прыязджаў Напалеон Орда – 
вядомы мастак, на малюнках якога і захаваліся 
ранейшыя пейзажы Парэчча. 

У другой палове 19 стагоддзя Аляксандр Скірмунт-
малодшы на беразе ракі Ясельда перабудаваў у сваю 
сядзібу адзін з старых фабрычных дамоў. Будынак 
трохпавярховага палаца быў каменны, з двухсхільным 
дахам і калонамі з пяшчаніку. Перад галоўным уваходам 
вісеў герб Скірмунтаў. Балкон выходзіў на рэчку, 
веранда абапіралася на вялікія калоны. У сядзібе 
знаходзілася вялікая бібліятэка, дзе ў асноўным, 
захоўваліся кнігі па гісторыі. 
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Князь Раман Скірмунт (сын Аляксандра 
Скірмунта-малодшага) акультурыў прысядзібныя 
абшары і стварыў у другой палове 19 стагоддзя у 
Парэччы парк. Раман Скірмунт прывозіў сюды шмат 
экзатычных раслін. Сѐння Парэцкі парк – помнік 
садова-паркавага мастацтва. З'яўляецца часткай 
сядзібы Скірмунтаў і займае плошчу 60 га. Парк мае 
пейзажную планіроўку, тут растуць экзатычныя 
дрэвы - цюльпанавае дрэва, кіпарыс балотны, піхта 
белая і сібірская. 

Фота 6. Уваходны аншлаг у Парэцкі парк 

Фота 7. Схема эколага-краязнаўчага 

маршрута «Парэцкая сцежка» 
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Тут жа, ля ўваходу ў Парэцкі парк усталяваны 
мемарыяльны камень, на якім напісана «У в.Парэчча 
нарадзіўся і жыў вядомы беларускі палітычны і 
грамадскі дзеяч Раман Аляксандравіч Скірмунт 
(1868—1939)» 

Фота 8-9. Мемарыяльны камень у гонар 

Р.Скірмунта 
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Галоўная алея парка раней была абсаджана 
цюльпанавымі дрэвамі (прадстаўнікамі рэліктавай 
флоры даледніковага перыяду з сямейства 
магноліевых), адно з якіх захавалася і да нашых дзѐн. 
Цюлпанавае дрэва – сапраўдная прыродная рэліквія не 
толькі для «Парэчча», але і для ўсѐй краіны. Квітнее яно 
ў канцы чэрвеня і ў гэтыя дні прыцягвае сваей 
рыгажжосцю, але палюбавацца цюльпанападобнымі 
кветкамі нам не ўдалося, бо іх можна ўбачыць толькі з 
вышыні птушынага палѐту. 

Фота 12-13. Кропка агляду № 4 «Цюльпанавае дрэва» 

 

Фота 10-11. Галоўная алея Парэцкага парка 
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Фота 14-18. Кропка агляду № 8 «Лістоўніца еўрапейская». 

Найбольш падвышаная ўсходняя частка 
Парэцкага парка занята хваѐва-лісцянымі 
насаджэннямі. 
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Сѐння ў парку налічваецца каля 30 найменняў 
інтрадуцэнтаў, у тым ліку вельмі рэдкі экзэмпляр 
балотнага кіпарыса, сасна Банкс. Заходні ўзлесак 
займае група лапіны ясенеліснай, рэлікта тургайскай 
флоры, якая захавалася ў лясах субтрапічнага тыпу ў 
Закаўказзе. Вакол паляны перад заводам растуць арэх 
шэры і айланталісны. 

 
 
 
 
 

Фота 20. Кропка агляду № 3 «Арэх шэры». 

Фота 19. Кропка агляду № 5 «Арэх айтаналісны». 
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Аснову паркавага дрэвастою складае дуб ва 
ўзросце 100 - 160 гадоў. Вышыня асобных экзэмпляраў 
са стваламі дыяметрам 60-120 см даходзіць да 25-32 м. 
Пад іх полагам выяўлены ярус граба рознага ўзросту і 
багата развіваецца дуброўнае разнатраўе.  

 
 
 
 
 

Фота 21-22. Кропка агляду № 9 «Дуб чарэшчаты». 
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Фота 23. Кропка агляду №11. 

«Месца пахавання  Р.Скірмунта».  

На ўскрайку парка добраўпарадкавана месца 
пахавання Рамана Скірмунта. На яго магіле 
усталяваны  крыж з памятнай шыльдай. 

Тут спачывае і Баляслаў Скірмунт з Вяляціч, 
забіты разам з Раманам мясцовымі жыхарамі ў 1939 г. 
У 1992 г. тут усталяваны памятны крыж ад польскіх 
сяброў з надпісам: «На вершинах мысли и чувств был 
их дом. Скирмунтам вечный покой дай, Боже. 
Убийцам окажи милосердие». Побач на ўскрайку парку 
размешчаны вялікі апрацаваны валун, усталяваны 
Раманам у памяць аб загінуўшых у 1919 г. васьмі 
польскіх салдатах. 

Фота 26. Валун у памяць аб 

загінуўшых у 1919 г. польскіх 

салдатах. 

Фота 25. Магіла Рамана 

Скірмунта 

Фота 24. Памятны крыж. 
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Фота 27. Раман 

Скірмунт. 

Крыніца - сетка Інтэрнэт 

Жыццѐ Рамана становіцца легендай. Добрая 

памяць аб ім перадаецца з пакалення ў пакаленне. Яго 

жыццѐ непарыўна была звязана з Парэччам і ўсім 

Палессем. Ён разумеў кожнага. Да яго звярталіся па 

дапамогу, ведаючы яго спагадлівасць і безадмоўнасць. 

Нават у выпадку пажару, успамінаюць старажылы, 

пасылалі за Скірмунтам, верачы, што ѐн зможа спыніць 

агонь.  

Пра сябе Раман пісаў: «Я сам з Палесся, нашчадак 

літоўскай сям'і з найстаражытнейшых часоў, якая 

навекі асела на гэтай зямлі, і мае продкі да XVII ст. 

карысталіся беларускай мовай як хатняй. Я заўсѐды 

быў і буду горача адданы свайму народу – яго месца не 

за Нѐманам і Бугам і не на Волзе, а тут, у Беларусі».  

Фота 28. Раман Скірмунт з жыхарамі 

Парэчча ў 30-я гады ХХ ст.. 

Крыніца – сетка Інтэрнэт 
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Фота 29-32. Нямецкія бліндажы – абаронныя збудаванні 

Першай сусветнай вайны на ўскрайку вѐскі Парэчча. 

У час экскурсіі мы таксама наведалі  нямецкія 
абаронныя збудаванні Першай сусветнай вайны - 
бліндажы, якія лічацца самымі вялікімі на тэрыторыі 
Беларусі тых часоў (знаходзяцца на ўскрайку вѐскі). У 
часы Першай сусветнай вайны ў тутэйшых месцах ішлі 
магутныя баі. Загінулых нямецкіх салдат хавалі на 
вясковых могілках. 

Буйны нямецкі прытулак знаходзіцца ў глыбокім 
тыле нямецкай абароны і з'яўляецца адным з самых 
вялікіх збудаванняў, пабудаваных нямецкімі 
інжынерамі ў 1916-1917 гадах. У плане бліндаж 
прадстаўляе прамавугольнік памерам 30 метраў з 
прыбудаваным з аднаго боку казематам. Мае два 
ўваходы па баках франтальнай сцяны. Усярэдзіне 
ўздоўж франтальнай і тылавой сцен ідуць калідоры 
паміж якімі 8 пакояў.  
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Пасля апошняга экскурсійнага аб’екта мы 

стомленыя, але шчаслівыя селі ў свой  аўтобус і 

накіраваліся дадому ў вѐску Пінкавічы.  

Экскурсія пакінула ў маім сэрцы незабыўнае 

прыемнае ўражанне, запаліла ўва мне цікавасць 

да гісторыі. Мне на нейкі час нават захацелася 

стаць гісторыкам ці археолагам. Я зразумела, што 

свет, у якім мы жывем зараз, створаны з мінулага 

і цесна з ім звязаны.  

Здаецца, асабліва дакладна мае ўражанні ад 

экскурсіі перадаюць радкі верша  Якуба Коласа 

«Мая зямля»:  

«Такая ты, зямля, мая матуля, 

I вы, малюнкі роднае зямлі! 

Эх, шмат чаго вы бачылі і чулі, 

Спрадвечныя дарогі і палі!».  

Падарожжы, сапраўды, прымушаюць нас 

пра многае задумацца, пашыраюць наш 

кругагляд і адкрываюць шмат цікавага.  

Падарожнічайце па Беларусі! Тым больш, 

што ў нашай краіне ѐсць такія мясціны, якія 

захоўваюць не толькі помнікі даўніны, але і 

першародную прыроду. 

Я ўпэўнена, што вы атрымаеце незабыўныя 

ўражанні, шквал новых эмоцый і зарад энергіі! 
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