
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ 

«ДЗМІТРАЎСКІ ВУЧЭБНА-ПЕДАГАГІЧНЫ КОМПЛЕКС 

ДЗІЦЯЧЫ САД – СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

Адкрыты дыстанцыйны культурна-асветніцкі марафон 

«Час вымяраецца памяццю» 

 
Намінацыя «Гісторыя ў асобах» 

 

Жыццё яго – школа 

(асоба заслужанага настаўніка Беларусі Л. М. Цітко) 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дзе б ні сустрэліся жыхары пасёлка Ганчанскі, абавязкова гаворка іх 

будзе пра школу ды пра яе дырэктара Леанарда Мікалаевіча Цітко. Са 

смехам успомняць “адзінкі”, якія любіў ставіць за непаслухменасць 

(праўда, толькі ў дзённікі) і тлумачальныя запіскі вучняў, якія пісалі на 

цэлы альбомны ліст, не менш. І гэты “кампрамат” Леанард Мікалаевіч 

захоўваў да канца свайго жыцця. Успомняць, як гарэла святло ў кабінеце 

дырэктара па начах: Леанард Мікалаевіч прыходзіў на працу зімой а 

другой гадзіне і ставіў на падаконнікі посуд з вадой, не давяраючы 

тэрмометрам. І сотні іншых гісторый з дырэктарам, заслужаным 

настаўнікам Беларусі, жыццём якога была школа. 

Леанард Мікалаевіч Цітко з дзяцінства вызначыў свой будучы шлях 

– быць настаўнікам. Якасці, неабходныя для гэтай прафесіі, былі 

закладзены ў сям’і. Іншага шляху проста не ўяўляў. Агульны педагагічны 

стаж сям’і Цітко налічвае больш за 200 год. Дзед Леанарда Мікалаевіча 

Антон Іванавіч Цітко працаваў настаўнікам славеснасці ў Віленскай 

гімназіі. Скончыў настаўніцкую семінарыю і бацька, Мікалай Антонавіч 

Цітко, пасля разам з жонкай Вольгай Андрэеўнай  працаваў настаўнікам у 

Горанскай школе Краснапольскага раёна. Была настаўніцай і маці, Вольга 

Андрэеўна Носаль. Спачатку працавала ў Чэрыкаўскім уездзе Магілёўскай 

губерні, потым у Горанскай пачатковай школе настаўніцай і адначасова 

загадчыцай. За высокую якасць работы і актыўны ўдзел у грамадскі жыцці 

атрымлівала заробак па IV разрадзе I катэгорыі. Даведкі аб яе якаснай 

рабоце захаваліся ў сям’і Цітко. Вольга Андрэеўна працавала ў школе 38 

год, атрымала званне народнага настаўніка. 

Сястра, Ларыса Мікалаеўна, пайшла па шляхах бацькоў, працавала 

настаўніцай у Краснапольскім раёне. Загінула ў час час Вялікай Айчыннай 

вайны. 

Адукацыю па спецыяльнасці настаўнік беларускай мовы Леанард 

Мікалаевіч набыў спачатку ў Бабруйскім дзяржаўным  настаўніцкім 

інстытуце ў 1951годзе, потым у Магілёўскім дзяржаўным педагагічным 

інстытуце ў 1957 годзе. З 1951 па 1958 год працаваў у Пярэкальскай 

сярэдняй школе спачатку настаўнікам, потым намеснікам дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай рабоце. З 1958  года ўзначальваў Ганчанскую 

сярэднюю школу. 

Леанард Мікалаевіч быў чалавекам з актыўнай жыццёвай пазіцыяй. 

Фатаздымак 1 Л.М.Цітко разам з вучнямі 



У 1965 годзе ён быў удзельнікам III Усесаюзных педагагічных чытанняў у 

Маскве. За  даклад на тэму “З вопыту работы па выкарыстанню тэхнічныз 

сродкаў навучання ў ідэйна-палітычным выхаванні вучняў” 

узнагароджаны ганаровай граматай. Неаднаразова Леанард Мікалаевіч 

ўдзельнічаў у рэспубліканскіх педагагічных чытаннях. У сямейным архіве 

захоўваюцца граматы, якімі ён быў узнагароджаны за ўдзел у 

дабравольнай дружыне па захоўванню правапарадку, за перамогу ў 

сацыялістычных спаборніцтвах, за ўдзел у педагагічных чытаннях, 

ганаровыя значкі “Выдатнік грамадзянскай абароны”, “Выдатнік 

санітарнай абароны”. За поспехі ў рабоце ў сістэме адукацыі Л.М.Цітко 

ўзнагароджаны медалямі: “За трудовую доблесть”, “За трудовое отличие”, 

“ За доблестный труд”, ордэнам  Працоўнага Чырвонага Сцяга, Ганаровай 

Граматай Вярхоўнага Савета БССР, нагруднымі знакамі “Выдатнік 

народнай адукацыі БССР”, “Выдатнік народнай адукацыі СССР”.  У 1967 

годзе ён атрымаў ганаровае званне заслужанага настаўніка БССР. 

 З успамінаў былых калег. 

Лапаціна Раіса Рыгораўна, былая настаўніца пачатковых класаў, 

пенсіянер: 

- Леанард Мікалаевіч добра разбіраўся ў людзях, за некалькі хвілін 

размовы мог ацаніць чалавека. Напэўна, гэта і дазволіла яму стварыць  у 

школе моцны, з’яднаны калектыў. Леанард Мікалаевіч успрымаў калег як 

сваю сям’ю. Ніколі не здымаў з сябе адказнасці, і перамогі, і памылкі 

настаўнікаў перажываў як свае асабістыя. Ведаў, якія словы падабраць, каб 

падтрымаць чалавека. 

Несцярэнка Валянціна Васільеўна, вучаніца Леанарда Мікалаевіча, 

былая настаўніца рускай мовы і літаратуры, пенсіянер: 

Фатаздымак 2 Калектыў настаўнікаў установы, 60-я гады 



- Чалавек вельмі светлы, з незвычайным пачуццём гумару.Умеў 

наладзіць свята.У святочныя дні з самага ранку ўключаў школьны 

радыёвузел, і музыка гучала нават у суседніх вёсках. 

Лабадзюк Тамара Іванаўна, былы бібліятэкар, пенсіянер: 

- Яго паважаліі калегі,  вучні, бацькі. Практычна ніколі не павышаў 

голасу, але нават сказанае ціха ўспрымалася як загад. Школу лічыў 

неад’емнай часткай грамадства, таму і на школьных святах, лінейках, 

бацькоўскіх сходах заўсёды прысутнічалі прадстаўнікі сельскага савета, 

торфапрадпрыемства, саўгаса “Ганчанскі”. Асабліва цяжка перажываў 

ліквідацыю саўгаса, успрымаў гэта як бяду. Казаў, што не стане саўгаса, 

потым школы, а потым і пасёлка. І аказаўся правым. 

Заяц Паліна Андрэеўна, былая тэхнічка, пенсіянер: 

-Чысціня ў школе была ідэальная, пра гэта Леанард Мікалаевіч 

клапаціўся асабіста. У любы час мог быць у школе, нават ноччу. Дома, я 

думаю, бачылі яго радзей, чым мы. 

У сваім жыцці Леанард Мікалаевіч кіраваўся словамі рускага 

пісьменніка Л.Н.Талстога: “Каб жыць сумленна, трэба рвацца, блытацца, 

біцца, памыляцца і вечна змагацца. А спакой – душэўная подласць”. 

Дынастыя настаўнікаў Цітко працягваецца і ў яго дзецях. Ларыса, 

Віктар, Вольга, скончыўшы Ганчанскую сярэднюю школу, абралі для сябе 

гэтую прафесію. Ларыса працавала настаўніцай хіміі ў г.Асіповічы, зараз 

на пенсіі. Настаўнікам фізічнай культуры быў Віктар. Вольга зараз працуе 

ў Мінску ў радыётэхнічным каледжы. Ці ж маглі дзеці паступіць інакш, 

калі бацькі не толькі гаварылі пра школу, але і жылі ёй?!    

 

Дадатак. Узнагароды Л.М.Цітко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


