
Дадатак 1 

 

ЛСМ “Вынікі сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у другой палове 

ХІХ – пачатку ХХ ст. на Свіслаччыне” 

 

                                               К2     мёд і воск вывозілі за межы Гродз. губ. 

                                                         пчалярства 

                                                         авечкагадоўля  

                                                         вырошчвалі збожжа і тэхн. культуры 

                                                         большасць насельніцтва – сяляне                                                    

                                                         не ўстан.пэўных нормаў зям. надзелу        

                                                         “Мясцовае палажэнне” – Гродзенская губ. 

 Сацыяльн.         Гасп. жыццё        1861 г. – адмена прыгоннага права 

 супярэчнасці               вёскі 

                                                                                                         вінзаводы   Свісл.-1 фабрыка,6-з. 
К1   К4                К3           К2                                                                                                                                     К3 

                                                                            Поразава–      1886  

мясц.сыравіна    

                                                                         цэнтр ганчарства      

                                                         абвастрэнне супярэчнасцей                               

                                                         15.11.1907 г. 

                                                          забастоўка рабочых 

                                                          Свіслач 

                                                          100 дзён 

                                                          задушана паліцыяй 

                                                          актывізаваўся рух сялянства 

                                                          в. Вердамічы, Відзейкі, Кабузі і інш. 

                                                         1912 г. 

                                                          адмова плаціць нядоімку па харч.зборы 

                                                          некалькі сялян арыштавана 

                                                К4 

Свіслаччына 
ў др. палове XІХ–  

пач. ХХст.” 



Дадатак 2 

Летам 1915 г. 

эвакуіравана  

ў Мядынь 

Калужскай 

губерні 

 

Праект № 1 

 

 

 

 

 

 

У першы клас 

набор быў  

40 выхаванцаў,  

у падрыхтоўчы – 

35. 

 

Працавалі  

ў вёсках Вялікія 

Міхалкі, 

Лашавічы, 

Палонка, 

Ціхаволя і іншых 

Агульна-

адукацыйная 

сярэдняя 

навучальная 

ўстанова У 1905 г.  

займалася  

89 хлопчыкаў  

і 16 дзяўчынак 

Народныя 

вучылішчы 
 

Свіслацкая 

настаўніцкая 

семінарыя 

Рыхтавала 

настаўнікаў 

для пачатковых 

вучылішчаў 

Заснавана  

21.09.1876 г. 

Дзейнічала  

да 1921 г. 

Адукацыя 

др.пал. ХІХ –

пач. ХХст. на 

Свіслаччыне 

Царкоўна-

прыходскія 

школы 

У 1912 г. 

працавала 

аднакласнае 

народнае 

вучылішча 

Прымаліся  

асобы з усіх саслоўяў, 

з 16 гадоў, якія мелі 

дыплом аб заканчэнні 

народнага  

пачатковага 

вучылішча 

У канцы 80-х гг. 

ХІХ ст. 

сельскія школы 

сталі называцца 

народнымі 

вучылішчамі 
У 1911 г. – 204,  

у 1915 г. – 207 

выхаванцаў 

Адна школа  

на 8–10 вёсак 

 

 

 

Новы Двор 

 
 

 



Дадатак 3 

 

Праект 2                 

 

 

У яго гонар  

23 мая 1996 г.  

у Свіслачы 

ўсталявана 

мемарыяльная 

дошка па вул. 

Камсамольскай 

Вядомы 

жывапісец, 

удзельнік паўстання 

1863-1864гг. 

З 1881 г. жыла ў 

сваім маёнтку 

 Гарнастаевічы 

БІТНЕР Уладзімір 

Адольф 

Здзіслававіч 
 (04.11.1860 г. –

 18.01.1924 г.,  

г. Свіслач),  
беларускі хірург, 

доктар медыцыны.  

У м. Свіслач  

адпрацаваў 14 гадоў.  

 

Камінская  

Эстэр Рохл 

 

Славутыя 

землякі 

 

Іх шлях 

прайшоў 

праз 

Свіслаччыну 

У 1893 г. з нагоды 

жаніцьбы стаў 

гаспадаром маёнтка 

Кватары, у якім 

заснаваў сваю 

“бальніцу”, і лячыў 

людзей, прычым 

бедных і дзяцей – 

задарма 

Андрайковіч-

Бутаўт Марыя 

Яраславаўна 

 

Знакамітыя 

асобы 

Малышэвіч 

Павел 

Паўлавіч 

Яўрэйская 

тэатральная 

артыстка, 

заснавальніца 

яўрэйскага тэатра  

ў Польшчы 

Настаўнікі 

семінарыі 

Публіцыст, паэт.  

Аўтар 

рамантычнай 

паэмы  

«Спеў зорцы» 

Рудольф Абіхт - 

 нямецкі філолаг-

славіст 
 

 

Нікіфароўскі     

Мікалай Якаўлевіч 
Белар.  этнограф 

і фалькларыст

. 

 

Р. Абіхт у1917—

1918 гг. выкладаў 

 беларускую 

мову ў  

настаўніцкай 

семінарыі 

Д.Г.Булгакоўскі- 

беларускі этнограф 

Сядзібна-паркавы 

ансамбль Бутаўт-

Андрэйкавічаў-

ХІХст. 

Гарнастаевічы 

 

Адзін з першых 

выступіў у друку 

ў абарону  

 беларускай  

мовы 

 
 

Нарадзілася 

07.03.1868г.  

у Поразаве 

З 1860 г. 

рэдактар 

«Минских 

губернских 

ведомостей», 

начальнік 

газетнага стала 

 


