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ПЕРЕДМОВА
Ця книга про знаного на Лисянщині педагога 

Савранського Сергія Герасимовича, який довгий час 
очолював районний відділ народної освіти.

Після закінчення Великої Вітчизняної війни 
(1941 - 1945 рр.) Сергій Герасимович приїздить до 
Лисянки Черкаської області. Невдовзі його 
призначають завідувачем районного відділу народної 
освіти. Почалася повсякденна нелегка праця, адже 
школи були зруйновані, а дитячих садків зовсім не 
було, не було і транспорту, тому приходилося Сергію 
Герасимовичу одягати солдатські чоботи і ходити від 
села до села пішки. Його спонукали до такої 
самовіддачі любов до своєї професії, любов до своєї 
України, любов до дітей. Працював Савранський С.Г. 
натхненно і знав усе не лише про кожну школу району, 
а про всіх працівників районної освіти. Ліквідація 
Лисянського району у 1962 році дала поштовх новому 
витку його педагогічної діяльності: Сергія 
Герасимовича призначено директором Лисянської 
восьмирічної школи, яка відразу ж стала першою в 
районі по всіх показниках.
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С.Г. Савранський був талановитим педагогом і 
лектором. Крім того, був впродовж багатьох років 
членом президії Всесоюзного товариства „Знання”.

Він залишається назавжди з нами у трьох 
взаємопов’язаних вимірах. По-перше, як керівник 
народної освіти Лисянщини; по-друге, як людина, в 
якій гармонійно поєдналися доброта і вимогливість, 
наполегливість і самовіддача у справах, гордість і 
простота в характері, людяність і принциповість у 
спілкуванні, висока ерудованість і інтелігентність; по- 
третє, залишається в своїх учнях як переконаний 
патріот, вірний син своєї України.
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