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Горкаўскае народнае вучылішча
(1879 – 1923 гг.)
Годам свайго стварэння наша школа лічыць 1879. Аднак у музеі
нашай школы маецца выразка з раённай газеты “Поступ Кастрычніка” за
1979 г., у якой гаворыцца, што па дадзеных архіва скасаванай
Горкаўскай царквы ў 1862 годзе быў дадзены дазвол на адкрыццё
царкоўна-прыходскай школы ў вёсцы Горкі. Гэтыя звесткі даюць
магчымасць меркаваць, што арганізавана вучыцца грамаце ў нашай
вёсцы пачалі на 17 гадоў раней.
Як даказвае архіўны выпіс з дзяржаўнага гістарычнага архіва
Беларусі ад 25 лютага 1964 года, у 1879 годзе было адкрыта Горкаўскае
народнае вучылішча, на ўтрыманне якога дзяржавай давалася 175
рублей у год і 139 рублёў збіралася мясцовымі жыхарамі. Такім чынам на
ўтрыманне

вучылішча

выдаткоўвалася

314

рублёў.

Першымі

настаўнікамі сталі Аляксандр Якаўлевіч Дзяньковіч, які скончыў
Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, меў жалаванне 200 р. у год і
кватэру, і свяшчэннік Цярэнцій Мацкевіч, які скончыў Мінскую
духоўную семінарыю і з 1881 года стаў свяшчэннікам ў Горкаўскай
Свята-Мікалаеўскай царкве. Жалаванне меў 25 рублёў. З развіццём
вучылішча павялічваецца і колькасць настаўнікаў (Другун, Вяроўкін
Н.Д., Памышаева М.П.). У першы год у вучылішчы навучалася 24
хлопчыкі. У пачатку ХХ стагоддзя колькасць навучэнцаў павялічылася да
100 чалавек, з іх 1 – 2 дзяўчынкі.
Народнае вучылішча да пажара 1911 года размяшчалася ў пачатку
вёскі, у вялікай драўлянай хаце разам з фельдшарскім пунктам і побач з
валасным упраўленнем.
Школа мела падрыхтоўчы клас і 1, 2, 3 аддзяленні. 3-е аддзяленне
з’яўлялася выпускным. Навучальны год пачынаўся позняй восенню,
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заканчваўся вясной, калі сыходзіў снег з палёў. У гэты час амаль усе
рабяты здавалі свае падручнікі і прыпынялі заняткі. Тлумачылася гэта
тым,

што

ў індывідуальнай

сельскай

гаспадарцы

нават

дзеці,

пачынаючы з 7-8 гадовага ўзросту, ужо з’яўляліся ў якойсці меры
падсобнай рабочай сілай: пасвілі кароў, авечак, свіней. З прыходам
веснавога цяпла яны далучаліся да працы ў сваёй гаспадарцы, а
некаторыя былі вымушаны ісці ў найміты ў суседнія хутары пасвіць
кароў. Бацькі, адпраўляючы хлопчыка ў школу, мелі на ўвазе, што ён
навучыцца грамаце. Гэта значыць зможа прачытаць ліст і сам яго
напісаць, калі будзе служыць у арміі, і, канешне, навучыцца маліцца Богу.
Навучальны дзень праходзіў прыкладна так: у клас уваходзіць
настаўнік, наступае цішыня, усе падымаюцца. Дзяжурны вучань 3 класа
ўголас чытае малітву. Малітва скончана. Усе сядаюць. Настаўнік даручае
дзяжурнаму разнесці вучням 1 класа грыфельныя дошкі, вучням 2 класа
сшыткі. У гэты час ён крэйдай на класнай дошцы піша для першага класа
задачу па арфметыцы. Потым вядзе дыктоўку для 2 класа і адначасова
яму адказвае па рускай гісторыі вучань з 3 класа. У такіх умовах
немагчыма было добра засвоіць матэрыял і веды вучняў былі
адрывачныя,

негрунтоўныя.

Трэці

ўрок

завяршаўся малітвай. Усе ўстаюць і спяваюць
малітву.

Пасля

малітвы

–

перапынак

на

снеданне. У класе заставаліся некалькі вучняў.
Гэта – вінаватыя. Яны дрэнна адказвалі ўрок і
таму

пакінуты

“без

сняданку”.

Скончыўся

кароткі сняданак. Перад пачаткам урока вучні
зноў спяваюць малітву. Усе сядаюць, заняткі
Ураджэнец в.Горкі, выпускнік
школы Мельнік

працягваюцца. І так кожны дзень.

У школе была свая бібліятэка. У ёй змяшчаліся творы Пушкіна
(“Капітанская дачка”), Н.В.Гогаля (“Ноч напярэдадні Ражства”, “Вій”,
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“Тарас Бульба”, “Шынель”), з замежнай літаратуры – Г.Б.Стоу (“Хіжына
дзядькі Тома”).
Дысцыпліна ў школе была строгай. Парушальнікаў жорстка каралі:
настаўнік драў іх за вушы і за чуб, даваў аплявухі, ставіў на калені. Для
правядзення заняткаў ў падрыхтоўчым ці першым класах настаўнік мог
назначыць каго-небудзь з лепшых вучняў старэйшага класа, спачатку
праверыўшы, як ён падрыхтаваў урок.
У красавіку для выпускнікоў наступаў дзень здачы экзамену. У
вызначаны

дзень

клас

напаўняўся

прыехаўшымі

на

экзамен

школьнікамі. Гэта былі выпускнікі з народных вучылішч: Падарэсскага,
Языльскага, Залужскага, Урэчскага. На экзамен прыязджаў старшыня –
гэта мог быць настаўнік з Бабруйска. Пасля заканчэння экзамена
выпускнікам выдавалі пасведчанне аб заканчэнні народнага вучылішча.
Шляхоў для працягу адукацыі практычна не існавала. Асноўнай
прычынай гэтага былі бясконцая беднасць і галеча. Аднак былі і такія
выпускнікі, якія працягвалі вучобу і дасягалі сваёй мары. Адным з такім
быў сялянскі хлопец Філіп Верамейчык. Ён скончыў Горкаўскае
народнае вучылішча і задумаў стаць аграномам. Ён працаваў у Горках
памочнікам валаснога пісара. У той час існавала філантрапічнае
грамадства “Рускае зерне”. Яно адпраўляла з Расіі за мяжу, пераважна ў
Чэхію, маладых хлапцаў для навучання іх перадавым метадам вядзення
сельскай гаспадаркі. Па пуцёўцы гэтага грамадства паехаў у Чэхію і Філіп
Верамейчык. Пасля вяртання на радзіму з Чэхіі Верамейчык працаваў у
Пухавічах, каля Мінска, аграномам.

4

Пасведчанне выпускніка Горкаўскага народнага вучылішча
Мінько З.М. ад 1908 г.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі савецкая дзяржава пад школу
аддала

маёнтак

мясцовага

пана

Солтана.

Гэта

быў

прыгожы

дзвюхпавярховы будынак з каляровым шклом у аранжэрэі, абкружаны
густым ліпавым паркам. Аб прыгажосці, акаляючай Горкаўскую школу
гэтага перыяду, у сваіх успамінах расказвае былы вучань, а ў 1935 – 1936
гадах – настаўнік хіміі і біялогіі Шпіленя Сямён Яфімавіч: “…изумляла
природа и красота вокруг школы в Горках. Прекрасный дом, который мне казался
тогда сказочным дворцом. Это был деревянный помещичий дом, весь в резьбе,
покрытый черепицей. Башни, веранды, резные двери, художественная керамика печей.
Особенно красив был зал с выходом через веранду в парк и балкон с видом на парк и
долину реки Аресы. Старые аллеи, беседки, сирень, пруд и маленькие коттеджи, где
жили учителя. На берегу реки – вековые липы. Редко встречается такое единение
красоты, спокойствия и природы.”

Сямігадовая школа
(1923 – 1941 гг.)
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У 1923 годзе народнае вучылішча было ператворана ў сямігадовую
школу. Першым дырэктарам школы быў Ясень. Настаўнікамі былі
Кандыбовіч Антон Сямёнавіч (настаўнік рускай мовы), Лапанік
(настаўнік біялогіі), Канапацкая (настаўніца нямецкай мовы), Каверка
(настаўнік матэматыкі, потым – дырэктар школы), Будрык, Філіповіч
П.К. і інш. У школе працавала больш за 10 настаўнікаў. Колькасць вучняў
складала больш за 200 чалавек. Першы выпуск сямігодкі адбыўся ў 1929
годзе.
Захаваліся звесткі былога вучня і дырэктара нашай школы ў 1949 –
1953 гадах Бірука Канстанціна Андрэевіча пра стварэнне піянерскай
арганізацыі школы. Адбылося гэта ў дзень смерці У.І.Леніна.
“11 студзеня 1924 года была марозная раніца. Мы прыйшлі ў азябшымі.
Апрануты мы былі дрэнна (большасць у саматканных світках, у лапцях). Усе жаліся да
печак. Насуперак раскладу школы, на першы ўрок званок не быў дадзены. Настаўнікі
прыйшлі ў класы і адвялі нас ў зал. Мы не ведалі прычыны. На сцэне з’явіўся дырэктар
школы – Ясень. Усхваляваным, дрыжачым голасам ён паведаміў, што памёр У.І.Ленін.
Усе прысутнічаючыя вучні і настаўнікі не плакалі, а нават рыдалі. Так працягвалася
доўга. У канцы сваёй прамовы дырэктар сказаў, што ў школе будзе створаны піянерскі
атрад, і хто жадае, можа запісвацца. Мы кінуліся да стала. Запіс праводзілі Рухавец
Гіта і Грабенчык Л. – камсамольцы”.
Камсамольская арганізацыя ў школе была створана ў 1930 годзе.
Першым сакратаром камсамольскай арганізацыі быў Качан Міхаіл
Мікалаевіч.
У 1939 годзе Горкаўская сямігадовая школа была ператворана ў
поўную сярэднюю школу. У 1941 годзе быў першы выпуск вучняў,
закончыўшых дзесяць класаў.

Вучні і настаўнікі школы
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ў час Вялікай Айчыннай вайны
(1941 – 1944 гг.)
У 1941 годзе выпускнікамі школы стала 16 хлопцаў і дзяўчат. У
гэтым жа годзе пачалася Вялікая Айчынная вайна. Беларусь апынулася ў
акупацыі. Аднак народ не скарыўся, многія пачалі барацьбу ў тыле
ворага.

У радах народных мсціўцаў знаходзіліся і дзясяткі былых вучняў і
настаўнікаў Горкаўскай школы. Пайшлі на фронт настаўнікі: Зацюпа
Мікіфар, Троска Антон Уладзіміравіч, Жукоўскі Якаў Андрэевіч,
Ерафенка Ціхан Акімавіч. Гераічна змагаўся ў народным апалчэнні
горада Ленінграда, а потым у санітарным аддзеле 67-ай арміі адзін з
першых піянераў школы, сакратар камсамольскай арганізацыі школы
Шпіленя Сямён Яфімавіч. Праз усю вайну прайшоў Бірук Канстанцін
Андрэевіч (дырэктар Горкаўскай школы ў 50-я гады). Актыўны ўдзел у
выпуск Горкаўскай СШ. 1941 год
вайне прымаў дырэктарПершы
школы
1941 года Шурмоўскі Фёдар Іванавіч. У

радах

партызанаў

змагаліся

настаўнікі

Мяндзіла

Феадосій

Аляксандравіч, Балбуцкі Сцяпан Паўлавіч і яго жонка завуч школы
Лынькова Ганна Ціханаўна, Вертаградава Соф’я Міхайлаўна, Мінько
Якаў Міхайлавіч, Бахановіч Кацярына Іванаўна, Баркун Васіль
Іванавіч і яго жонка настаўніца Касякова Любоў Сямёнаўна. Адным з
арганізатараў партызанскага руха на Старадарожчыне стаў выпускнік
школы 1941 года Лізунок Міхаіл Кузьміч. У партызаны пайшлі і
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Цагойка Іосіф, Яшчэня Васіль, Месько Уладзімір, Белы Міхаіл,
Бялавы Іосіф, Філіпеня Грыгорый і інш. Актыўна змагаліся з ворагам і
вучні 7 – 9 класаў: Дзядзюля Уладзімір Сямёнавіч, Шпакоўскі
Аляксандр і іншыя. Пачаў барацьбу ў партызанскім атрадзе вучань 7
класа Стасевіч Іван Мікіфаравіч (будучы вядомы вядомы беларускі
мастак).
Усяго ў Вялікай Айчыннай вайне прымала больш за 500
выпускнікоў нашай школы. Больш 300 з іх аддалі сваё жыццё за
свабоду і незалежнасць радзімы. Сярод іх настаўнікі Зацюпа Мікіфар
Іванавіч, Лосік Пётр Іванавіч, Троска Антон, вучні Бялавы Іосіф, Філіпеня
Грыгорый, Лайка Міхаіл, Бірук Пётр, Шух Васілій, Мельнік Грыгорый і
іншыя.
У час вайны школа не працавала. У яе памяшканні знаходзілася
нямецкая камендатура. У чэрвені 1944 года пры адступленні немцаў
гэта прыгожае збудаванне было спалена.

Пасляваенная спраўка выпускніка 1941 года Доўнара Станіслава.
1945 год
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Часы аднаўлення і развіцця
(1944 – 1975 гг.)
Адразу пасля вызвалення ад немцаў у 1944 годзе школа аднавіла
сваю работу. Гэта быў цяжкі час. Школа працавала ў дзвух
прыстасаваных памяшканнях, аддаленых адно ад другога амаль на два
кіламетры. Не хапала падручнікаў, парт, амаль не было паперы. Вучні
пісалі на шпалерах, рознай паперы. Аднак радасць вызвалення
пераважвала ўсе недастачы. “Памятаю, як старанна пісалі, малявалі, дадому ішлі
з песнямі і смехам”,– казала настаўніца тых часоў Базан Тэкля Дзянісаўна.
Паступова ў школе з’яўлялася новая мэбля (замест простых лавак“козлікаў” - парты), дастаткова стала вучэбных дапаможнікаў.
У 1952 – 1953 навучальным годзе адбыўся першы пасляваенны
выпуск 10 класа. Выпускнікамі стала 14 чалавек. У 1953 годзе пры
школе быў адкрыты інтэрнат на 35 месцаў. Там маглі пражываць вучні
аддаленых вёсак.
Новы перыяд у развіцці школы звязаны з
прыходам
удзельнікам

у

школу
Вялікай

ураджэнца
Айчыннай

в.

Аточка,
Пекарам

Канстанцінам Андрэевічам, які стаў дырэктарам
нашай школы ў 1959 годзе і заставаўся на гэтай
пасадзе дваццаць гадоў, да 1979 года. Менавіта ў
гэты перыяд адбываюцца значныя падзеі ў
гісторыі нашай школы: пачынаюць святкаваць
школьныя юбілеі, школа пераязджае ў новае сучаснае памяшканне,
адкрываецца цудоўны музей.
У гэтыя ж часы ў школу прыйшлі маладыя настаўнікі: Лосікі Іван
Філіпавіч і Кацярына Пятроўна, Іванова Марыя Васільеўна, Рубчэня
Пётр Ананьевіч, Грахоўскія Лідзія Архіпаўна і Анатоль Мартынавіч,
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Вечар Алена Мікіфараўна і Іван Васільевіч, Гарбаценка Філіп
Фёдаравіч, Юркаўцы Яніна Іосіфаўна і Іван Міхайлавіч, Мецька Вера
Паўлаўна.

Настаўнікі школы: Лосік І.Ф., Рубчэня П.А., Вечар І.В., Мецька В.П., Гарбаценка Ф.Ф.

Пасля
прыняцця ў
1958

годзе

Вярхоўным
Саветам СССР “Закона ўмацавання сувязі школы з жыццём і аб
далейшым развіцці сістэмы народнай адукацыі ў СССР” матэрыяльная
база школы значна ўмацавалася. У 1959 годзе для арганізацыі
вытворчай адукацыі школа атрымала трактар ДТ-24 і аўтамабіль ГАЗ-51.
У 1960 годзе была арганізавана вучнёўская вытворчая брыгада. У яе
ўваходзілі вучні 7 – 10 класаў. Кіраваў брыгадай Лосік Іван Філіпавіч.
У 1961 годзе школа была пераведзена ў памяшканне, размешчанае
ля шашы.
Памятным днём стаў 12 красавіка 1961 года, калі адбыўся першы ў
свеце палёт у космас Юрыя Гагарына. У гонар гэтай падзеі вучні нашай
школы ўздоўж дарогі, вядучай са школы, пасадзілі алею касманаўтаў. У
гэтым жа годзе школа была ператворана ў адзіннацацігадовую. Першы
выпуск 11-га класа быў у 1966 годзе. Усяго за тры гады адзінаццаць
класаў закончылі 66 вучняў. Разам з атэстатам сталасці выпускнікі
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атрымоўвалі пасведчанне аб прысваенні кваліфікацыі: хлопцы –
трактарыста-машыніста,

дзяўчаты

–

жывёлавода-механізатара

і

палявода-механізатара.
У 1965 годзе сіламі настаўнікаў і вучняў у школе была пабудавана
сталовая на 75 месцаў. У гэтым жа годзе была адкрыта група
падоўжанага дня ў колькасці 35 навучэнцаў. У групе падоўжанага дня
знаходзіліся вучні 1 – 4 класаў, бацькі якіх заняты на працы і не маюць
магчымасці арганізавць нагляд за сваімі дзецьмі ў хатніх умовах. Дзеці
атрымоўвалі бясплатнае харчаванне за кошт калгаса “Сцяг камунізму”.

На добраўпарадкаванні школьнай тэрыторыі. 1961 год

У 60-я гг. школа мела свае аўтамабілі

У 1966 годзе адзінаццацігадовая школа была ператворана ў
дзесяцігадовую. Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню Лосік
Іван Філіпавіч стаў выконваць абавязкі арганізатара пазакласнай і
пазашкольнай работы.
3 ліпеня 1967 года быў адкрыты Курган Славы у гонар загінуўшых
у баях за Радзіму. Вучні і настаўнікі школы прынялі вялікі ўдзел у гэтай
значнай падзеі. Закладка Кургана адбылася 9 мая 1967 года. У гэты
дзень у аснову Кургана былі размешчаны горсці зямлі з брацкіх могілак
савецкіх воінаў, пахаваных у Горках, Навасёлках, Солане.
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На адкрыцці Кургана Славы 3 ліпеня 1967 года

У 1968 годзе быў створаны стадыён з неабходным спартыўным
абсталяваннем.
1 студзеня 1969 года беларускі народ святкаваў пяцідзесяцігоддзе з
дня заснавання БССР. У гонар гэтай падзеі у кастрычніку 1968 года
вучнямі школы была пасаджана алея ўздоўж дарогі, вядучай ад Кургана
Славы да в.Навасёлкі.
У 1969 годзе школа адзначыла сваё дзевяностагоддзе. На свяце
прысутнічалі многія выпускнікі, прадстаўнікі грамадскасці. На дзень
дзевяностагоддзя ў школе працавалі 28 настаўнікаў. З іх з вышэйшай
адукацыяй 17 чалавек, з незакончанай вышэйшай – 4, з сярэдняй
педагагічнай – 7 чалавек. Пяць настаўнікаў (Несцяровіч А.П., Іванова
М.В., Юркавец І.М., Базарэўская Я.І., Гутнік А.А.) былі ўзнагароджаны
Ганаровымі

граматамі

Міністэрства

адукацыі

БССР.

Арганізатар

пазакласнай і пазашкольнай работы Лосік І.Ф. і намеснік дырэктара па
вучэбна-выхаваўчай рабоце Грахоўскі А.М. узнагароджаны значкамі
“Выдатнік асветы”. Настаўніцы Грахоўскай Л.А. і дырэктару школы
Пекару К.А. прысвоена званне Заслужаны настаўнік школ БССР.
У красавіку 1970 года ля Кургана Славы быў закладзены сквер.
Настаўнікі школы Леганькова Е.І., Несцяровіч А.П., Юркавец І.М.,
Пекар К.А. былі ўзнагароджаны медалём “За доблестный труд”.
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У 1972 годзе група вучняў школы ўдзельнічала ў цікавай
турыстычнай паездцы па маршруту Мінск – Вільнюс – Рыга – Талін –
Ленінград – Пскоў – Віцебск – Магілёў – Бабруйск – Старыя Дарогі.

Турыстычная паездка ў Ленінград. 1972 год

У гэтым жа годзе калектыў фізкультуры школы стаў пераможцам у
раённым спартыўным смотры-конкурсе.

У новай школе
(1975 – 1995 гг.)
У 1973 годзе выдана Пастанова ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР
“Аб мерах па паляпшэнню ўмоў працы вясковай агульнаадукацыйнай
школы”. Па заказу праўлення калгаса “Сцяг камунізму” спецыялізаваная
майстэрня

Саюза

архітэктараў

БССР

зрабіла

праектна-сметную

дакументацыю на будаўніцтва Горкаўскай сярэдняй школы. (Праект
БШ-10-392). Будаўніцтва школы было даручана Слуцкаму ПМК – 66. Па
дагавору з ПМК – 66 студэнцкі будаўнічы атрад Мінскага інстытута
замежных моў у ліпені 1974 года пачаў будаўніцтва школы. Студэнты
пабудавалі памяшканне кацельнай і заклалі частку фундамента
асноўнага корпуса.
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Студэнты Мінскага інстытута замежных моў на будаўніцтве новай
школы. 1974 год

Да 25 снежня 1975 года было закончана будаўніцтва новай школы, а
1 лютага 1976 года было урачыстае адкрыццё.
У новым памяшканні было абсталявана 13 вучэбных кабінетаў:
фізікі, біялогіі, хіміі, рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і
літаратуры, 2 кабінета матэматыкі, гісторыі, грамадазнаўства, геаграфіі,
пачатковай ваеннай падрыхтоўкі, замежнай мовы і 2 кабінета
пачатковых класаў. Школа пачала працаваць па кабінетнай сістэме.

Калектыў школы пад час адкрыцця
новага будынка. 1976 год
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Урок замежнай мовы вядзе маладая настаўніца
Лосік Н.Д.

Урок геаграфіі Леганькова К. І праводзіць на
геаграфічнай пляцоўцы

Урок рускай літаратуры вядзе Мецька В.П.

З 1976 – 1977 навучальнага года пры школе быў адкрыты філіял
Старадарожскага вучэбна-вытворчага камбіната. Вучні сталі вывучаць
прафесію трактарыста-машыніста. З 1977 – 1978 года дзяўчаты сталі
засвойваць спецыяльнасць аператара машыннага даення кароў.
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Школьнікі на сельскагаспадарчых
работах. 70-я гг.

У 1977 годзе адбылася значная падзея: 22 красавіка ў школе быў
адкрыты музей У.І.Леніна, а з 1-га верасня 1977 года – краязнаўчы музей.

Пад час адкрыцця музея Леніна. 1977 год

У 1979 годзе быў адсвяткаваны 100-гадовы юбілей школы, на
якім прысутнічала шмат ганаровых гасцей: былы дырэктар і выпускнік
школы Бірук К.А., Герой Сацыялістычнай Працы Валіцкая Э.В., намеснік
старшыні выканкома Старадарожскага Савета народных дэпутатаў
Галота А.І., радактар раённай газеты “Поступ Кастрычніка” Зуйкевіч Д.І.,
былыя выпускнікі кандыдат фізіка-матэматычных навук Мінько Л.Я.,
падпалкоўнік медыцынскай службы Мельнік Д.А., мастак Стасевіч І.М.,
ветэран 121 стралковай дывізіі Якубёнак І.Л. і інш. У адрас настаўнікаў і
вучняў было накіравана шмат віншаванняў. Вось урывак з вітальнага
слова ад загадчыка аддзелам народнай адукацыі Старадарожскага
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райвыканкама Корзуна І.Д.: “Самоотверженный труд педагогического
коллектива

по

обучению

и

коммунистическому

воспитанию

подрастающего

поколения

тружеников

колхоза

«Знамя

высоко

оценен

коммунизма»
Правительством

Белорусской

и

всех

ССР

–

школа награждена Почётной Грамотой
Президиума Верховного Совета БССР, а
двум учителям Пекарю Константину Андреевичу и Граховской
Лидии Архиповне присвоено почётное звание Заслуженного учителя
Белорусской ССР, Метько Вера Павловна награждена Почётной
Грамотой Президиума Верховного Совета республики, а семь человек
учителей школы награждены Министерством просвещения БССР
Почётными Грамотами и значком «Отличник народного просвещения».

Калектыў вучняў і настаўнікаў пад час
святкавання юбілея школы. 1979 г.

У 80-я гады калектыў школы папоўніўся маладымі настаўнікамі:
Крыўлені Анатоль Уладзіміравіч і Галіна Грыгор’еўна, Шух Ірына
Ўладзіміраўна, Уладзімірава Таццяна Аляксандраўна, Зелянковы
Уладзімір Сцяпанавіч і Ніна Сцяпанаўна, Глінская Аліна Іванаўна,
Балоцькі Аляксандр Пятровіч і Таццяна Мікалеўна, Прымшыц
Ірына Мікалаеўна, Лаціннік Ніна Аляксандраўна, Раўба Тамара
Міхайлаўна, Лявоненка Святлана Фёдараўна.
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Развіццё Горкаўскай школы было цесна звязана з калгасам “Сцяг
камунізму”. Дзякуючы фінансавай дапамозе быў пабудаваны новы
стадыён, на якім займаліся не толькі вучні, але і праводзіліся вясковыя
святы, занальныя спаборніцтвы. Быў праведзены рамонт: сцены змянілі
свой колер з зялёнага на светлы, у кабінетах і настаўніцкай з’явілася
новая мэбля, у канцы 80-х гадоў – першы камп’ютарны клас. Калгас
фінансаваў трохразавае харчаванне школьнікаў, падарожжы школьнікаў
па розных кутках Савецкага Саюза. У сярэдзіне 80-х у школе з’явіўся свой
вакальна-інструментальны ансамбль, асновай якога былі Лобан Віктар,
Шэвякоў Віктар, Шымко Аляксандр, Мірончык Аляксандр.

Нашы падарожжы. Пачатак 80-х - канец 80-х.

90-я гады сталі часам выпрабавання ўсяго грамадства. Пагоршылася
фінансавае становішча, перастаў існаваць Савецкі Саюз. Гэта былі часы
станаўлення незалежнасці нашай дзяржавы, эксперыментаў у сістэме
адукацыі, выпрабавання новых метадаў, з’яўлення новых падручнікаў. У
пачатку 90–х гадоў была адменена абавязковая школьная форма, выгляд
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якой не змяняўся на працягу трыццаці гадоў, спынілі сваю дзейнасць
камсамольская і піянерская арганізацыі, быў ліквідаваны музей Леніна.

На свяце першага званка. 1993 год
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