
 

Настаўнік – самая высакародная прафесія. Выхоўваць дзяцей, даваць ім 

новыя веды, накіроўваць у жыццё можа толькі сапраўдны педагог. Такі чалавек 

працуе не для ўзнагарод і пахвал. Для яго больш важныя словы ўдзячнасці 

бацькоў, віншаванні на святы ад вучняў. Асабліва, калі вучань даўно ўжо скончыў 

школу, стаў дарослым, але па-ранейшаму памятае свайго настаўніка. 

Такі прафесіянал сваёй справы, які аддаў сваё сэрца дзецям, не аднаму 

пакаленню даў пуцёўку ў самастойнае жыццё ёсць. Гэта Георгій Сцяпанавіч 

Раманюк, які 36 гадоў адпрацавў у ДУА “Вясейская сярэдняя школа” 

Нарадзіўся Георгій Сцяпанавіч на Гродзеншчыне ў звычайнай сялянскай 

сям’і. Ён быў восьмым па ліку і самым малодшым. Дзяцінства ў хлопчыка ў 

пасляваенны час амаль не было. Пасля заканчэння мясцовай школы вырашыў 

паступаць у Навагрудскі сельскагаспадарчы тэхнікум.  Праз паўтара гады зразумеў, 

што не яго гэта справа, забраў дакументы і пайшоў шукаць прафесію па душы. 

У 1965 годзе паступіў у Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 

М.Горкага і закончыў яго з чырвоным дыпломам. У інстытуце чатыры гады 

ўзначальваў камсамольскую арганізацыю філалагічнага факультэта. 

Ужо з 1971 года Георгій Сцяпанавіч пачаў сваю працу ў Вясейскай СШ. 

Выкладаў нямецкую мову, працаваў намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце. У 1998 годзе Георгій Сцяпанавіч стаў дырэктарам школы. Патрэбна было 

актыўна выкарыстоўваць інавацыі і навешыя педагагічныя тэхналогіі. Настаўнік 

пачынае супрацоўнічаць з Мінскім дзяржаўным абласным інстытутам павышэння 

кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. Стараўся даведацца нешта новае, сам 

дзяліўся вопытам на канферэнцыях, семінарах.  Дзякуючы Георгію Сцяпанавічу на 

базе школы праводзіліся раённыя і абласныя семінары. Па яго ініцыятыве ў школе 

быў створаны музей  інтэрнацыянальнай дружбы. У 1989 г. вучні пабывалі ў 

Германіі, а ў рамках абмену група навучэнцаў гімназіі з г.Гранзэ наведала 

Вясейскую СШ. 



Шмат часу займала навуковая і грамадская дзейнасць, якой Георгій 

Сцяпанавіч займаецца і зараз. Наватар распрацаваў факультатыўныя курсы па 

нямецкай мове, якімі і зараз карыстаюцца настаўнікі нашага раёна. 

Георгій Сцяпанавіч актыўны ўдзельнік ветэранскага руху на Случчыне, член 

прэзідыўма Слуцкай раённай ветэранскай арганізацыі. За сваю нялёгкую працу 

ўзнагароджаны медалём “Ветэран працы”, нагрудным знакам “Выдатнік народнай 

асветы”. Удзельнік першага абласнога і першага Рэспубліканскага конкурса 

“Настаўнік года - 91”.  Зусім нядаўна Георгію Сцяпанавічу прысвоена званне 

“Ганаровы ветэран Рэспублікі Беларусь”.  

Немагчыма пералічыць усе ўзнагароды і падзякі гэтага чалавека. Цікавы, 

харызматычны, адукаваны, культурны, поўны творчай энергіі. За ўсё сваё 

працоўнае жыццё ён выхаваў шмат такіх жа актыўных, неабыякавых і мыслячых 

людзей, дзякуючы якім квітнее наша слуцка зямля. 


