„Zasadnicza Szkoła Górnicza i Zespół Szkół Zawodowych
im. św. Barbary w Bogatyni
w latach 1960-2020,
czyli – niebanalna historia GÓRNIKA”
spisana ręką Zbigniewa Majewskiego

I
1 września 1960r. za zgodą Zarządu Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki w Katowicach powstała
Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni
Pierwszym dyrektorem szkoły był Wacław Brzeziński, a siedzibą placówki była willa dawnego (przedwojennego) właściciela
fabryki pasmanterii w Markocicach, a w latach 50-tych znajdowały się tam biura Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego. Budynek do dzisiaj znajduje się przy ul. Głównej 2. Po "zainstalowaniu" się były tu 3 klasy lekcyjne, sekretariat,
pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Potocznie, ze względu na swoje położenie, szkoła była nazywana "Piekiełkiem", a młodzi
chłopcy tam się uczący, byli nazywani, w szczególności przez uczennice z Liceum Ogólnokształcącego, "Brykietami"
.
Rok szkolny 1960-1961 rozpoczęło 115 uczniów, podzielonych na dwa oddziały elektryczne i jeden mechaniczny. W tej samej
klasie byli często chłopcy, których rozpiętość wieku sięgała nawet 7 lat, a niektórzy uczniowie dorównywali nawet wiekiem
swoim nauczycielom.
Zajęcia praktycznej nauki zawodu w całości odbywały się w Kopalni "Turów".
Po trzech miesiącach funkcjonowania nowym dyrektorem ZSG został mgr Edward Zgłobicki, a oprócz niego w skład Rady
Pedagogicznej wchodzili następujący nauczyciele, którzy pracowali w LO i w bogatyńskich szkołach podstawowych: Alfred Daun,
Bogdan Szczypiński, Maria Wodzińska, mgr Włodzimierz Niciarz, mgr Adolf Kondracki, mgr Hipolit Chlebny, mgr Halina
Szymańska i mgr inż. Staniszewski (pamiętacie Ich jeszcze ).
Pierwsze miesiące nauki były bardzo trudne. Klasy były przepełnione, brakowało przestrzeni. Nie było pomocy naukowych, które
przynosili ze sobą nauczyciele ze swoich szkół, w których pracowali. Były jednak też sytuacje wesołe i przyjemne, jak chociażby
ta, relacjonowana przez jednego z uczniów: " W czasie jednego ze spotkań z aktorem, kiedy w jednej izbie lekcyjnej, stłoczeni
uczniowie trzech klas, wysłuchiwali wygłaszanych przez aktora, występującego na imitującym scenę stole ping-pongowym, strof
współczesnej poezji, za jego plecami w otwartym oknie ukazał się artystycznie usposobiony kogut, wtórując mu gromkim "kukuryku". Burza gniewu aktora i śmiechu widowni były odpowiedzią na to tak humorystycznie przerwane spotkanie".
Bardzo ważnym momentem było też wydanie pierwszych mundurów górniczych przed Świętem Górnika w 1960r. W trakcie
obchodów "Barbórkowych" uczniowie ZSG, w towarzystwie kopalnianej Orkiestry Górniczej, przemaszerowali w tych mundurach
przez miasto do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia.
Pierwszy rok szkolny zakończy się dużymi zmianami, gdyż placówka zmieni swój adres i przeniesie się do nowych budynków. O
tym jednak napiszę w drugiej części tej opowieści.
Fajnie należeć do wielkiej rodziny GÓRNIKA

II
1 września 1961r. Zasadnicza Szkoła Górnicza została przeniesiona do przystosowanych na cele szkolne budynków przy ulicy
Kościuszki 33, gdzie wcześniej była fabryka bibułki "Cygara", a warsztaty szkolne powstały w byłym hotelu "Elew".
Na początku istnienia GÓRNIKA, kadra nauczycielska nie była ustabilizowana. Oprócz dyrektora Zgłobickiego, na stałe
zatrudnieni byli: mgr inż. Mikołaj Filimoniuk, mgr Józef Artymiuk i Stanisław Skorupski. W trakcie roku szkolnego doszli: mgr. inż.
Ryszard Maćkowiak, Bogdan Szczypiński i Alfred Daun.
1 kwietnia 1962r. nowym dyrektorem szkoły został mgr Józef Artymiuk.
W kolejnych latach szkoła coraz lepiej się rozwijała. Zaczęła rosnąć liczba uczniów oraz nowych oddziałów. W GÓRNIKU
pojawiają się też nowi etatowi nauczyciele, a oto i Oni
:
rok szkolny 1962/63 - mgr inż. Ryszard Żurawiecki, Wojciech Leciecki, Maria Taszycka, Bolesław Wiśniewski i Jan Michałek.
Kierownikiem warsztatów został mgr inż. Ryszard Żurawiecki, a nauczycielami zawodu byli: Dusza, Szeliga, Niewiadomski,
Czarnecki, Sawicki i Kurek;
rok szkolny 1963/64 - mgr Włodzimierz Niciarz, Romana Maciejewicz, Karol Wurm, Mieczysław Jednoróg, Stefan Stańczak;
rok szkolny 1964/65 - mgr Barbara Jaworska oraz nauczyciele zawodu: Ryszard Kłykociński i Piotr Szakiel, a na etacie bibliotekarki
Janina Artymiuk;
rok szkolny 1965/66 - inż. Stanisław Kamm;
rok szkolny 1966/67 - mgr inż. Ewa Gałecka, Norbert Zajdel, Bernard Lewandowski, Wiesław Zakrzewski; dyrektorem szkoły
zostaje mgr Barbara Jaworska-Litwin;

rok szkolny 1967/68 - Joachim Skowroński i Wacław Tokarski;
rok szkolny 1968/69 - z pracy w szkole rezygnuje dyrektor Barbara Jaworska-Litwin, a obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Karol
Wurm; nowym nauczycielem zawodu zostaje Franciszek Grenda;
rok szkolny 1969/70 - Czesława Bohdanowicz, Henryk Różański, Emil Wirek, Franciszek Masłowski, Ryszard Jaszczyk;
rok szkolny 1970/71 - Stanisław Białkowski;
rok szkolny 1971/72 - Zdzisław Kunysz, Zygmunt Grzywacz, Leszek Kowalski;
rok szkolny 1972/73 - mgr Barbara Honik, Stanisław Jankowski, Eugeniusz Henclik, Jan Rechcigiel;
rok szkolny 1973/74 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Henryk Wojciukiewicz.
Myślę, że wymienienie tych ludzi jest oddaniem Im szacunku i pamięci, która powinna istnieć jak najdłużej. Z niektórymi z Nich
miałem zaszczyt pracować w pierwszych latach swojej kariery zawodowej.
Absolwenci GÓRNIKA na kopalni są bardziej doceniani niż robotnicy przyuczani.
Pracownicy i uczniowie ZSG, w pierwszych latach funkcjonowania, tworzą swoje tradycje szkolne związane z kopalnią i
środowiskiem lokalnym ("Barbórka", umundurowanie).
Uczniowie mają możliwość otrzymywać stypendia, zagwarantowane umundurowanie, ekwiwalent węglowy, dojazdy do szkoły,
zapewnione przybory szkolne i podręczniki, premie i nagrody pieniężne oraz rzeczowe dla wyróżniających się w nauce i
sprawowaniu. Absolwenci GÓRNIKA otrzymują zatrudnienie w kopalni, a Ci, którzy chcieli dalej się uczyć, mogli kontynuować
naukę w 3-letnim Technikum Górniczym w Zgorzelcu.
Szkoła sprawnie się rozwija i wpisuje się w koloryt bogatyńskiego środowiska lokalnego, ale o tym już w następnym odcinku.

III
W 1970r. szkoła obchodziła 10-lecie istnienia Zasadniczej Szkoły Górniczej. Uroczyste obchody odbyły się przy udziale całej
społeczności szkolnej oraz kierownictwa Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" i zaproszonych gości. Wydarzenie to oraz
informacje o szkole pojawiły się w "Biuletynie Turowa"
.
Po ponad 10 latach funkcjonowania GÓRNIKA, szkoła zdążyła już wpisać się w życie miasta. Młodzież tej szkoły nie tylko się
uczyła

, ale uczestniczyła w wielu dodatkowych działaniach. Było tu mnóstwo różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych - od

czysto zawodowych po kółko fotograficzne, zespół recytatorski, kółko radiotechniczne, szkutnicze, sportowe i wiele innych

.

W latach 1966-68 w szkole czynny był Klub "Ruchu"
o nazwie "Belfer". Można tam było, w czasie przerw i po lekcjach,
wypocząć przy kawie i herbacie, przejrzeć prasę i zrobić małe zakupy. Punkt ten prowadzony był przez panią Zofię Mierzejewską.
Uczniowie brali udział w Olimpiadach Wiedzy Górniczej, festiwalach muzycznych
sportowych

oraz zawodach i spartakiadach

.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych w szkole działają amatorskie zespoły estradowe "QRM"

i "Manga"

, którymi kierował

pan Lesław Kopciowski . Pamiętacie ich jeszcze
Oto skład "QRM": Jan Moliński (gitara prowadząca i śpiew), Andrzej
Pisarzewski (gitara basowa), Zygmunt Dylewski (perkusja), Zygmunt Bernaś i Bogdan Wołodźko (wokaliści); zespół "Manga":
Mariola Gorzelnik, Alicja Puławska, Danuta Wieczorek, Krystyna Sulińska, Elżbieta Młynarska, Małgorzata Różycka, Lidia
Oleśnicka. Ależ to były GWIAZDY
.

IV
W 15 roku swojego funkcjonowania szkoła działała już "całą parą". Przez ten czas bardzo rozrosła się kadra szkoły. Doszli nowi
nauczyciele i opiekunowie praktycznej nauki zwodu. Szkoła obsługiwana jest przez panie w Sekretariacie oraz innych
pracowników obsługi.
Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było powstanie w 1973r. Orkiestry Dętej
pod kierownictwem pana Józefa
Sztukowskiego. Od tego momentu zespół bierze udział we wszystkich ważnych wydarzeniach w szkole, mieście i powiecie oraz
startuje w różnych przeglądach szkolnych orkiestr dętych
.
W roku szkolnym 1974-75 zaczął swoją działalność "Zespół Recytatorski i Małych Form Teatralnych", prowadzony przez mgr
Zbigniewa Dobrzyńskiego. Uczniowie z tej grupy wystawili m. in. "Turoszowską balladę", pamiętnik sceniczny oparty na
autentycznych listach budowniczych kombinatu górniczo-energetycznego. Młodzi adepci sztuki aktorskiej występowali bardzo
często w szkole i poza nią.
"GÓRNIK sportem stoi"
Młodzi sportowcy odnoszą liczne sukcesy, jak np. w tym roku szkolnym (1974-75) reprezentacja
szkoły w piłce nożnej wzięła udział w eliminacjach do II Centralnej Spartakiady Centralnej Rady Związków Zawodowych i po
wygraniu eliminacji zjednoczeniowych, reprezentowała Zjednoczenie Przemysłu Brunatnego w rozgrywkach
międzyzjednoczeniowych, w których doszła do finału (czy są może osoby, które wtedy grały w tej drużynie? Odezwijcie się,
napiszcie coś!).
W tym czasie młodzież bardzo często wyjeżdżała na różne wycieczki latem
Dużą osobliwością w tradycji GÓRNIKA były tzw. "Studniówki"

oraz obozy narciarskie zimą

- bale organizowane przez klasy trzecie.

.

V
Druga połowa lat 70-tych to bardzo aktywny okres w dziejach naszej szkoły. Następują ciągłe zmiany kadry nauczycielskiej i
pozostałych pracowników. GÓRNIK otwiera coraz więcej oddziałów, co łączy się ze zwiększeniem liczebności uczniów. We
wrześniu 1977r. po raz pierwszy przyjęto do szkoły dziewczęta
było ich 12

W klasie tokarskiej
W Kronice Szkolnej skomentowano to tak: "SŁABA PŁEĆ?

. Wyobrażacie sobie, co się wtedy działo

WPROST PRZECIWNIE!"

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było też wprowadzenie "Kodeksu Ucznia", który funkcjonował od 1 września
1975r. W tym samym roku szkolnym obchodzono 15-lecie istnienia Zasadniczej Szkoły Górniczej. Oficjalne obchody miały
miejsce 2 grudnia 1975r. i były realizowane wraz z Dniem Górnika. W trakcie tej uroczystości uczniowie szkoły złożyli
przyrzeczenie, które zostało odczytane przez dyrektora Henryka Wojciukiewicza, a wszyscy obecni
odpowiadali"PRZYRZEKAMY"

Czy są jeszcze osoby, które pamiętają tekst przyrzeczenia? Czy postępowaliście i

postępujecie do dzisiaj z duchem tamtych słów
rymowankę: "Wszyscy chyba o tym wiecie,
ile szkół jest na tym świecie,

Pod opisem tych uroczystości niejaki pan Marek Stefaniuk napisał taką

lecz najlepsza nasza "mini"

Zasadnicza Szkoła Górnicza w Bogatyni"
Że uczniowie tej szkoły lubią rymować niech świadczy również to hasło z kampanii wyborczej do Zarządu Samorządu Szkolnego,
które odbywały się we wrześniu 1975r. - "Dziadek Zajączkowski pokona szkolne troski (III "c"m)"

.

Młodzi Panowie z GÓRNIKA również mieli powodzenie u Płci Pięknej
, o czym może świadczyć zapis przy dacie 25
października 1976r., kiedy to klasa Ia mechaniczna zorganizowała zabawę, na którą zaprosiła klasę I"c" z pobliskiego Liceum
Ogólnokształcącego w Bogatyni. "Program imprezy był bardzo bogaty"

- tak napisano

. Co się kryje pod tym

stwierdzeniem...
Jednak młodzież z GÓRNIKA działa również w środowisku lokalnym. W ramach tzw. Czynów Społecznych i innych podobnych
działań, uczniowie z ZSG uczestniczyli w zalesianiu zwałów TUROWA, w pracach społeczno-użytecznych na Ośrodku
Wypoczynkowym "Turowa", a członkowie koła wędkarskiego pracowali i relaksowali się jednocześnie w Wieluniu.
Swoją działalność rozszerza szkolna Orkiestra Dęta, która kierowana przez Józefa Sztukowskiego występuje nie tylko na
lokalnym, czy też krajowym "podwórku", ale występuje także za granicą. Tak, tak - na wiosnę 1977r. podbijali serca obywateli
NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna)
Od września 1979r. nowym kapelmistrzem Orkiestry Dętej zostaje Jan
Samson (miałem ten zaszczyt i pracowałem z Panem Janem na początku mojej kariery zawodowej).
Młodzież GÓRNIKA bierze też udział w cyklicznych imprezach z różnych dziedzin życia. I tak np.:
- od 1977r. w Rajdzie Turystycznym "Sudety 77" i kolejnych jego odsłonach;
- od 1976r. w szkole organizowana jest impreza "Wiosna 76" i kolejne jej edycje organizowane przez Pana Zbigniewa
Dobrzyńskiego;
- odnosimy sukcesy w corocznym turnieju "O Złotą Lampkę Górniczą". 6 marca 1977r. w Koninie drużyna w składzie: Jan Kulas,
Czesław Nowacki, Zenon Kowalczyk i Andrzej Pisarski, zajęli II miejsce w konkursie krajowym.
Dużą atrakcją dla uczniów GÓRNIKA były niewątpliwie różnego rodzaje wycieczki i wyjazdy na obozy latem, czy też zimą. Od
Bałtyku po Karpaty jeździli młodzi ludzie. Latem byli na piaskach Łeby, a zimą szusowali na nartach na stokach w Jeżowie, czy też
w Kowarach.
Niestety jeden z takich wyjazdów zakończył się tragicznie. 17 czerwca 1979r. w wypadku autokaru pod Myślenicami (okolice
Krakowa) zginęli uczniowie z Naszej Szkoły. Pogrzeb odbył się 21 czerwca 1979r.
Żeby jednak nie kończyć na smutno, to chciałbym jeszcze napisać, że od wiosny 1980r. trwały przygotowania do obchodów 20lecia istnienia szkoły. Bardzo energicznie uczestniczy w nich nowy opiekun szkolnego koła ZSMP (Związek Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej), pan Zdzisław Kunysz

VI
W 1980r. Zasadnicza Szkoła Górnicza obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Uroczystości miały miejsce 14 października, a w ich
ramach została otwarta "Izba Perspektyw i Pamięci" (co to takiego było
), której patronował kierownik zajęć pozalekcyjnych
pan Jerzy Pęcherzewski. W tym dniu odbyła się także akademia.
W szkole nadal aktywnie działają różnego rodzaju koła zainteresowań, wśród których należy wyróżnić Koło Krótkofalowców,
kierowane przez pana Franciszka Grenda. Koło to w 1981r. miało ogółem około 2500 potwierdzeń z 93 krajów świata

.

Młodzież z GÓRNIKA nadal wyjeżdża na atrakcyjne obozy letnie, jak chociażby ten z lata 1982r. do Wielenia
, a nasi
sportowcy wygrywają zawody sportowe na terenie miasta i gminy Bogatynia. To wszystko dzieje się m. in. dzięki zaangażowaniu
pana Wiesława Zakrzewskiego

.

Szkoła jako placówka oświatowa jest też kontrolowana przez organy prowadzące - Ministerstwo Górnictwa i Energetyki oraz
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. Jak można się domyślić z wpisu w Kronice Szkolnej, wizytacja
wieloproblemowa, która miała miejsce w dniach 15-22 lutego 1983r., przebiegła wzorcowo.
Jednak jednym z najważniejszych wydarzeń w tamtym czasie było przyjęcie do pracy nowego nauczyciela - inż. Kazimierza Billa
(no i wszystko w temacie
).
W szkole nadal dużo się dzieje: wycieczki do Warszawy i Trójmiasta, a na miejscu odbywają się występy uczniów GÓRNIKA oraz
zapraszanych gości, jak choćby Teatru z Jeleniej Góry lub zespołu teatralnego z bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.
Wizytówką szkoły nadal jest Orkiestra Dęta. Pod kierunkiem pani Romany Maciejewicz wydawana jest gazetka szkolna
"Przodek"
oraz działa zespół teatralny "Gest"
. Odbywają się rajdy, jak np. "Rajd Marzanny" oraz imprezy sportowe.
Największym sukcesem sportowców z GÓRNIKA w roku szkolnym 1983-84 było zajęcie przez naszych piłkarzy III miejsca w
województwie jeleniogórskim

. Trenerem drużyny był wówczas pan Zdzisław Kunysz (jak widać, człowiek o wielu

zdolnościach) .
W roku szkolnym 1984-85 nadal bardzo prężnie działa Koło Recytatorskie, a uczniowie z zespołu teatralnego "Gest" wystawili
pantomimę pod tytułem "Nadzieja w walce"(
). Co to było takiego, czy ktoś pamięta? Szkołę nadal odwiedzają aktorzy z
Jeleniej Góry oraz coraz częściej zaglądają do nas przedstawiciele sąsiadującej ze szkołą Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza
.
Latem 1985r. w "Biuletynie Turowa" ukazał się krótki artykuł o 25 latach istnienia Zasadniczej Szkoły Górniczej, ale o kolejnych
latach funkcjonowania GÓRNIKA już w następnym odcinku

VII
W 1985 roku minęło 25 lat istnienia Zasadniczej Szkoły Górniczej w Bogatyni. Przez ten okres czasu GÓRNIK zdążył się wpisać w
pejzaż lokalnego środowiska. Grono Pedagogiczne skonsolidowało się, a niektórzy nauczyciele dotrwali tu do upragnionej
emerytury

. Zastępowali ich ciągle nowi adepci tego zaszczytnego zawodu, którzy chcieli godnie kontynuować pracę swoich

starszych kolegów i koleżanek. Każdego roku szkołę opuszczają absolwenci

, ale zastępują ich nowe pokolenia młodzieży,

która uczyła się w tych murach
.
GÓRNIK nadal jest szkołą, gdzie wiele się dzieje. Organizowane są spotkania z artystami i innymi ciekawymi ludźmi. Były jednak
prelekcje, które dzisiaj budzą nasze szczególne zainteresowanie, jak chociażby to z 22 października 1985r. W Kronice Szkolnej
możemy przeczytać, że uczniowie spotkali się z przedstawicielami Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bogatyni

.

Ciekawe o czym rozmawiano i jakie problemy tam poruszono? Czy pamiętacie to spotkanie
Bardzo sprawnie nadal działają liczne koła zainteresowań, a młodzież GÓRNIKA odnosi sukcesy w konkursach, przeglądach, czy
też zawodach sportowych. I tak np. w roku szkolnym 1985-86 szkolny Kabaret "Drewniane słoiki"
w Jeleniej Górze, a w Lesznie zajął II miejsce na przeglądzie międzywojewódzkim

został wyróżniony

. Na tych samych przeglądach, szkolny

Teatr "Gest" zdobył I miejsce
.
W roku szkolnym 1986-87 SKS "Górnik", pod opieką pana Wiesława Zakrzewskiego, zajął II miejsce w wojewódzkich biegach
przełajowych

. W tym samym czasie młodzież GÓRNIKA brała udział w sadzeniu drzewek na zwałach Kopalni Węgla

Brunatnego "Turów" (posadzono 81 853 sztuki sadzonek). W szkole działa również radiowęzeł

. Nadal odbywają się także

słynne bale karnawałowe, nazywane "Studniówkami"
.
Do ciekawego spotkania doszło 8 stycznia 1988r., kiedy to dwie artystki zaprezentowały program słowno-muzyczny "O was

historia nie zapomni". Dzisiaj mogę to z całą pewnością potwierdzić, że o Was, ludziach z GÓRNIKA, historia nie zapomni
.
Na początku roku szkolnego 1988-89 odbywały się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Bardzo znaczącą rzeczą było to, że
nowo wybrany przewodniczący tego organu szkoły, pełnił funkcję Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Ależ to brzmi Prezydent
Pod koniec roku szkolnego 1989-90 doszło do bardzo ważnego wydarzenia w dziejach GÓRNIKA. 22 czerwca 1990r. na
emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor Zasadniczej Szkoły Górniczej, pan mgr Henryk Wojciukiewicz, który pełnił swą
funkcję 17 lat

. W Kronice pojawiły się podziękowania całej społeczności szkolnej.

Od 1 września 1990r. szkołę poprowadzi mgr Włodzimierz Niciarz, ale o tym już w następnym odcinku

.

VIII
1 września 1990r. GÓRNIK rozpoczął po raz 30-sty nowy rok szkolny. Można powiedzieć, że Nasza Szkoła nie jest już
"podlotkiem", a nie jest jeszcze "babiszonem"

. Co ja piszę, przecież GÓRNIK jest wiecznie młody

. Pierwsza połowa

lat 90-tych była bardzo ciekawa. Wydarzyło się kilka sytuacji, które znacząco wpłynęły na losy Zasadniczej Szkoły Górniczej.
"Brykiety" (pamiętacie skąd ta nazwa

) nadal są bardzo aktywni w życiu szkoły oraz w lokalnym środowisku. Perłą w Koronie

GÓRNIKA jest ciągle Orkiestra Dęta kierowana nadal przez pana Jana Samsona

Jeszcze we wcześniejszym roku szkolnym,

dokładnie 29 kwietnia 1990r., Orkiestra zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Kaliszu
. Ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli Nasi Muzycy
, był udział w 20 Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów
Jednego Aktora w Zgorzelcu. 13 czerwca 1991r. Orkiestra Dęta Zasadniczej Szkoły Górniczej w Bogatyni otwierała kolorowy
korowód uczestników tego festiwalu, prowadząc cały przemarsz do zgorzeleckiego amfiteatru
21 listopada 1991r. w "Gazecie Robotniczej" ukazał się artykuł "Obraz Miedzianki w uczniowskich opowieściach". Autorami tych
opowieści byli uczniowie GÓRNIKA

. Młodzież mówiła o swoich odczuciach, co do wyglądu miasta, a w szczególności o

Miedziance. Chyba nie muszę pisać, jakie były te wypowiedzi
.
Jednak nie tylko wykorzystujemy prasę lokalną, ale także nasi szkolni "dziennikarze" tworzą czasopismo uczniów ZSG "Gwarek",
w którym w styczniowym numerze z roku 1992 pojawił się m.in. krótki artykuł o udziale młodzieży z GÓRNIKA w koncercie
metalowym - "Katowicka Metalmania". Ale czad
Ciekawe wydarzenia miały miejsce w roku szkolnym 1992-93. I tak np. 15 stycznia 1992r. w szkole odbyło się spotkanie z panem
T. Dobrzyńskim - oficerem ze statku M/S "Władysław Sikorski"

. Nadal odbywają się uroczystości z okazji Dnia Górnika,

Nauczyciela, Kobiet, czy też "Prima Aprilis w ZSG"
. W czerwcu 1992r. w szkolnej gazetce "Gwarek" ukazał się artykuł
"Prezydent pozdrawia uczniów ZSG. Korespondencja między Warszawą i Bogatynią". Autorzy tekstu poinformowali brać
uczniowską GÓRNIKA o tym, że do szkoły przyszła oficjalna odpowiedź od Sekretarza Stanu i Szefa Gabinetu Prezydenta RP
Lecha Wałęsy, w której podziękowano za wysłanie do nich styczniowego numeru "Gwarka" i przy okazji złożono życzenia całej
młodzieży GÓRNIKA
.
Duża zmiana nastąpiła we wrześniu 1993r. Rok szkolny 1992-93 był ostatnim, w którym dokonywano naboru do klas górniczych.
Właśnie od nowego roku szkolnego obok Zasadniczej Szkoły Górniczej zacznie działać Zespół Szkół Zawodowych
Uczniowie ZSG i ZSZ odwiedzają i występują przed dziećmi z bogatyńskiego Domu Dziecka. Gazeta Zgorzelecka 1 kwietnia
1993r. w artykule "LO contra ZSG w Bogatyni" opisała odbywający się pomiędzy obu placówkami "Turniej Szkół"

. No

oczywiście GÓRNIK wygrał, a główną nagrodą był tort
ufundowany przez Firmę Kaczmarka w Bogatyni.
W 1994r. dyrektorem szkoły zostaje pan Wiesław Zakrzewski, ale o kolejnych latach funkcjonowania GÓRNIKA już w następnym
odcinku

.

IX
No i przyszedł ten 1 września 1996r. Ktoś zapyta - "A co w nim takiego szczególnego?" . GÓRNIK po raz 36 otwiera swoje
podwoje przed tutejszą młodzieżą. Jednak wśród "pierwszaków" Zespołu Szkół Zawodowych jestem i ja
niestety

. Tak, stety lub

. Na tym mógłbym chyba skończyć przedstawianie najważniejszych wydarzeń z historii GÓRNIKA, gdyż od

tamtego momentu "GÓRNIK to ja, a ja to GÓRNIK"

. Mogę być teraz nieobiektywny i chwalić się własnymi dokonaniami.

Spróbuję jednak tego uniknąć. No to DO DZIEŁA
Oprócz tego, że po pierwszym roku pracy chciałem uciekać ze szkoły i z tego miasta, tam skąd przyjechałem, czyli na Mazury, to
jednak w GÓRNIKU było tyle fajnej młodzieży i nauczycieli, którzy tworzyli atmosferę tej szkoły, że zostałem, a moja żona ze
mną

. I to ona m.in. organizowała wraz z siostrami Jasińskimi apele z różnych okazji. Właśnie wtedy (lata 1996, 1997, 1998 i

później) w tradycji GÓRNIKA pojawiły się występy naszej młodzieży z Jasełkami

wystawianymi w Kościele pod wezwaniem św.

Piotra i Pawła w Bogatyni. Występowali tam również z okazji Święta Niepodległości
.
Lata 1998-2000, czyli ostatnie w XX wieku, były bardzo "płodne" pod względem działalności kulturalno-społecznej GÓRNIKA. W
szkole pojawiają się cykliczne imprezy, takie jak: Corrida Ortograficzna, Konkurs Recytatorski i coraz popularniejsze
Walentynki

. Oprócz wcześniej wymienionych nauczycieli, bardzo mocno angażuje się w te inicjatywy pani Nina Mega

(Skribiak)
. Była tu krótko, ale dała się zapamiętać wszystkim, z którymi miała kontakt
.
W trakcie obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej rozpowszechnia się tradycja wręczania nauczycielom różnych statuetek,
w tym BELFRA ROKU

i KATA ROKU

. Młodzież, jak zwykle, przygotowuje program artystyczny. Jednak 14 października

1999r. był wyjątkowy, bo po raz pierwszy wystąpiła DZIWNA GRUPA TEATRALNA "nA oPaK"
występ

. Nieformalnym twórcą tej inicjatywy był pan Zbigniew Głowacki

. O Matko, ale dali(śmy)

. Pamiętacie ich poprzeinaczane bajki,

jakie wam przedstawiali
7 stycznia 2000r. GÓRNIK po raz pierwszy wziął udział w organizowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wtedy "oszałamiającą" kwotę 101,60 zł.
MA)

.

. Zebraliśmy

Jednak w kolejnych latach dopracowywaliśmy tę imprezę i było coraz lepiej (SIE

Odbywają się nadal Studniówki, ale już nie tylko te z nazwy, ale prawdziwe. Zespół Szkół Zawodowych opuszczają absolwenci,
którzy przystępują tu do Egzaminu Maturalnego, a potem idą na studia i do pracy. Niektórzy nawet tę pracę będą wykonywać w
niedalekiej przyszłości w GÓRNIKU - nieprawdaż panie Rafale Hnitecki
.
Prze szkołę przewija się tylu fantastycznych nauczycieli o których należałoby wspomnieć, ale ze względu na ograniczenia, jakie
sobie narzuciłem, wspominam tylko o niektórych, jak chociażby pan Bogdan Zawistowski "Zawias" - nauczyciel praktycznej nauki
zawodu. O każdym nie wymienionym przeze mnie belfrze możecie wspominać wy (czytający), będzie na pewno im
przyjemnie

.

W następnym odcinku naszej opowieści o historii GÓRNIKA wkroczymy już w XXI wiek

X
Początek roku szkolnego 2000/2001 był inny niż większość dotychczasowych. Nie dość, że 1 września do szkoły trafił ostatni
rocznik klas 8 Szkoły Podstawowej, gdyż w wyniku reformy, szkoły te przestaną istnieć, a w ich miejsce wprowadzono
Gimnazja

, to przełom roku 2000 i 2001 będzie też przełomem wieków i tysiącleci - rozpoczniemy DRUGIE TYSIĄCLECIE

W ciągu kolejnych 5 lat, a więc do końca czerwca 2005r., w kadrze nauczycielskiej następują spore zmiany. Wielu tzw. "starych"
nauczycieli GÓRNIKA odchodzi na zasłużone emerytury, ale w znaczący sposób angażują się w życie szkoły, jak chociażby pani
Czesława Bohdanowicz, która występuje w spektaklach nauczycielskich grupy "nA oPaK"
"świeża krew belferska"
Jolanta Kapica.

🧑, która w kolejnych latach będzie godnie ich zastępować, np. pani Małgorzata (JESZCZE) Hojka i

W szkole nadal odbywają się stałe imprezy, takie jak: Dzień Chłopaka
Piotra i Pawła)

. Oczywiście na ich miejsce trafia

, akcje WOŚP

, Studniówki

, Walentynki

,Dzień Nauczyciela
, Dzień Kobiet

, Jasełka (w szkole i w kościele św.

i wiele innych, to w tradycji GÓRNIKA

pojawiają się i nowe, np. Otrzęsiny Klas Pierwszych
, Pierwszy Dzień Wiosny
, czy też Święto Książki
, podczas którego
nauczyciele czytali uczniom fragmenty swoich ulubionych pozycji bibliograficznych. Zaangażowani w nie byli nauczyciele i
uczniowie. Bardzo wiele pracy wkładała w to m. in. panie Ewa Gajek (bibliotekarka). Uczniowie GÓRNIKA odwiedzali dzieci w
Przedszkolu Publicznym nr 4, w świetlicy "Dziupla" w SP nr 3, podopiecznych w DPS w Opolnie Zdroju, czy też w okresie
świątecznym w Domu Dziecka w Wojcieszowie. Pomagamy również zwierzętom, choćby w schronisku dla zwierząt małych
Dłużynie Górnej.

w

Do tradycji szkolnej weszły też występy Dziwnej Grupy Teatralnej "nA oPaK"
stworzonej przez nauczycieli, którzy
występują zawsze przy okazji Dnia Nauczyciela. Większość z was pewnie pamięta takie spektakle jak "Kopciuch", "Czerwony

Kapturek", czy też historię Bogów ze Starożytnego Olimpu

.
W GÓRNIKU działają liczne koła zainteresowań, jak chociażby Koło Geograficzno-Turystyczne, czy też Szkolny Klub Europejski
"Pomost", który prowadził działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej przed wejściem Polski do tej
organizacji. Od listopada 2003r. wychodzi szkolna gazetka "Przeciąg", a jej twórcy zostali zaproszeni przez TV Bogatynia na
specjalne warsztaty (15-16.09.2004r.) Od 2002r. prowadzimy współpracę ze Szkołą Zawodową w Libercu.
GÓRNIK cały czas tworzy swój nowy wizerunek na rynku lokalnym. W ciągu tych lat pojawia się wiele nowych kierunków
nauczania, ale powoli takim wiodącym staje się Technikum Informatyczne, które zyskiwało coraz większe zainteresowanie dzięki
temu, że np. 14 października 2003r. została otwarta nowoczesna pracownia komputerowa

, której opiekunem został pan

Mariusz Tureniec
.
Mało znanym faktem z historii GÓRNIKA jest wydarzenie, które miało miejsce 30 września 2003r. Odbyły się wtedy wśród
młodzieży i pracowników Wybory Patrona Szkoły. Czy pamiętacie, że wtedy wybór padł na JANUSZA KORCZAKA

Jednak w

wyniku różnych zawiłości prawnych i problemów, ostatecznie szkoła nie przyjęła tej postaci za swojego opiekuna (Ufffff
).
Znacząca zmiana również nastąpiła 25 czerwca 2004r., gdyż wtedy oficjalnie młodzież GÓRNIKA pożegnała swojego
dotychczasowego dyrektora pana Wiesława Zakrzewskiego. Od 1 września 2004r. stanowisko to obejmie pani mgr Maria
(JESZCZE) Jasińska

. O tym jednak i kolejnych wydarzeniach z dziejów GÓRNIKA już w następnym odcinku.

XI
1 września 2005r. GÓRNIK rozpoczął po raz 45 nowy rok szkolny. Wiek na prawdę zacny
. Ci, którzy już przeżyli w swoim
życiu ten czas, z pewnością podkreślą jego doniosłość. Dzięki zaangażowaniu pracowników, do szkoły przybywają ciągle nowi
uczniowie, którzy będą tworzyć jej niebanalny charakter. Z roku na rok należy coraz bardziej zabiegać o kandydatów do szkoły,
gdyż w gminie widoczny jest tzw. "niż demograficzny"

. Dlatego też już od kilku lat nauczyciele z GÓRNIKA organizują tzw.

"Dni Otwarte"
oraz odwiedzają absolwentów Szkół Gimnazjalnych. Jest to ciężka praca, ale efekty były zawsze widoczne na
początku kolejnego roku szkolnego. Cała druga połowa lat dwutysięcznych (2005-2010) to była taka "walka o ucznia" i pokazanie
się w środowisku lokalnym.

Obok cyklicznych szkolnych imprez, takich jak "Dzień Chłopaka"
też "Walentynki"

, "Dzień Kota"

, pojawiają się nowe, które wpiszą się w tradycję GÓRNIKA

szkolne Koło Plastyczne, kierowane początkowo przez panią Małgorzatę Hacię
ramach Koła Teatralnego rozpoczął działalność szkolny kabaret "Violi"
Wielec

i R. Wierzbicki

, "Jasełka"

, kolejne Finały WOŚP

, czy

. I tak np. od listopada 2005r. zaczęło działać
, a potem przez panią Dorotę Jasińską

.W

, którego trzon tworzyli dwaj uczniowie: M.

. Panowie kabareciarze nieraz będą rywalizować z nauczycielską Dziwną Grupą Teatralną "nA oPaK"

podczas obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej
. Młodzi artyści z GÓRNIKA biorą udział w Przeglądach
Teatralnych, Zmaganiach Humanistycznych i innych tego typu wydarzeniach, a pomagają im w tym nauczycielki - Ewa Gajek,
Małgorzata Hacia, Jolanta Kapica i Małgorzata Szymaniak
.
Od września 2006r. w szkole działa Koło Dziennikarskie kierowane przez pana Piotra Ernesta. Nauczyciel ten, pomimo tego, że
dość późno pojawił się w naszej placówce, to jednak w jej najnowszej historii bardzo mocno się zapisał. I tak np. w marcu 2006r.
był oficjalnym przedstawicielem ZSZ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie, gdzie przekazywał
prezenty zebrane w GÓRNIKU w ramach akcji charytatywnej dla pensjonariuszy tego ośrodka. 21.03.2006r. w ramach akcji
charytatywnej "Słonko dla Tomeczka"

zbieraliśmy fundusze na leczenie chorego chłopca. Akcja ta zapoczątkowała cykliczne

działania szkoły i powstanie, z inicjatywy P. Ernesta, fundacji "GÓRNIK Przywraca Nadzieje"
, która funkcjonuje do dnia
dzisiejszego. Nasza młodzież opiekowała się zupełnie opuszczonym i zapomnianym cmentarzem w Opolnie-Zdroju.
Do szkolnej tradycji również weszły wyjazdy naszych maturzystów do Częstochowy w ramach tzw. Pielgrzymki

. Uczniowie z

GÓRNIKA uczestniczyli również w spotkaniach młodzieży polskiej na polach lednickich
.
Ponownie ważne wydarzenia będą miały miejsce pod koniec omawianego okresu. Podczas rozdania świadectw uczniom w
czerwcu 2009r. zrobiła to po raz ostatni, jako dyrektor szkoły, pani mgr Maria Orlińska. Od 1 września 2009r. funkcję tę objęła
pani mgr Katarzyna Koman i pełni ją do dnia dzisiejszego.

XII
Dzisiaj kończę opisywanie dziejów naszej Szkoły
. Czas o którym napiszę jeszcze kilka zdań, to ostatnie 10 lat z
funkcjonowania GÓRNIKA, czyli okres 2010-2020. Ograniczę się w tym odcinku tylko do bardzo ważnych wydarzeń, gdyż o wielu
z nich możecie sami przeczytać wchodząc na stronę zszbogatynia.pl , gdyż tam znajdziecie informacje o Szkole od 2012r.
Ja jednak zacznę od znaczącej daty - 07 sierpnia 2010r. Wtedy przez miasto przetoczyła się powódź
naszą szkołę. Wezbrane wody Miedzianki przetoczyły się przez obiekty na ul. Kościuszki 33

, która również dotknęła

, ale na szczęście nie dokonały

takich zniszczeń, aby nie móc rozpocząć nowego roku szkolnego
.
GÓRNIK przetrwał, gdyż był już pewnie pod szczególną opieką św. Barbary, która oficjalnie patronką szkoły została 30 września
2011r.
W tym dniu odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia Zespołowi Szkół Zawodowych
.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach GÓRNIKA, było to, że w wyniku likwidacji Zespołu Szkół Energetycznych i
Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni, od 01 września 2012r. młodzież z tej szkoły została przeniesiona do naszej
placówki
.
W tradycji szkolnej pojawiło się wiele "imprez", które funkcjonują do dzisiaj. I tak np.:
- od 2012r. organizowana jest "Noc Gier"

przygotowywana przez nauczycieli informatyki: Krzysztofa Janowskiego, Rafała

Hniteckiego i Radosława Latosa
;
- 31 maja 2013r. odbył się I Dzień Otwarty Absolwentów Zasadniczej Szkoły Górniczej i Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni,
nazywany potocznie Świętem Absolwentów GÓRNIKA ;
- od 2015r. regularnie wspieramy "Fundację Maja - schronisko dla koni" w Bogatyni, która to organizacja opiekuje się również
psami i kotami

;

- od 2016r. bierzemy udział w Akcji "Szlachetna Paczka" oraz w działaniach w ramach "Podziel się posiłkiem"

;

- w miarę potrzeb, organizowane są akcje przez Fundację "Górnik Przywraca Nadzieje"
;
Uczniowie szkoły wyróżniają się w różnorodnych działaniach lokalnych i o szerszym zakresie:
- 11 września 2015r. z okazji 10-lecia programu e-Twining, nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała tytuł "Top School the

Decade in Poland". W projekt ten była bardzo zaangażowana pani Ewa Gajek.;
- 19 kwietnia 2015r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie, gdzie naszą szkołę
reprezentowało 8 uczniów, spośród których ogromny sukces odniosła Katarzyna Ozga, która w kategorii Junior zdobyła I
Miejsce

. Dwa lata wcześniej również Mistrzem Polski została Marta Kulczycka. Naszą drużynę przygotowywała pani Danuta

Cytowicz
;
Nasza młodzież wyjeżdża na atrakcyjne wycieczki i targi zawodowoznawcze w kraju i za granicą, a od 2018r. odbywa zagraniczne
praktyki w Hiszpanii (Saragossa), we Włoszech (Cosenza), w Niemczech (Berlin) i na Węgrzech (Budapeszt)
.
Wszystko szło w jak najlepszym kierunku, kiedy to jednak 12 marca 2020r. zostały zawieszone na 2 tygodnie zajęcia lekcyjne,
które po tym okresie zostały zamienione na nauczanie zdalne. Niestety, ze względu na zagrożenie pandemiczne związane z

COVID-19
GÓRNIKA.

, sytuacja ta nadal miała jeszcze miejsce przez dłuższy czas.

KONIEC

. I tak rozpoczęliśmy swój 60 rok szkolny w dziejach

