
 Już  w  drugiej  połowie  XIX  wieku  Turawa  posiadała 
szkołę.  Był  to  dwupiętrowy budynek,  w którym mieściły  się 
trzy  klasy  lekcyjne  i  trzy  mieszkania  nauczycielskie.  W  tej 
ośmioklasowej  szkole  pracowało  trzech  nauczycieli 
niemieckich. W okresie wojny budynek ten został zamieniony 
na  skład  amunicji.  Pod koniec  wojny  w 1945 roku Rosjanie 
spalili szkołę. 

Stary budynek Szkoły Podstawowej w Turawie. Grafika W. Świerca
Dlatego  też  po  jej  zakończeniu,  od  1946  roku  uczniowie  z 
Turawy uczęszczali  do szkoły, która mieściła się w obecnym 
przedszkolu.  Pracą  tej  szkoły  kierowali  kolejno:  Dionizy 
Czabak, Wincentyna Moszczyńska, Edward Wielgos i Anna 
Grycan.  Liczebność  klas  była  niska  i  budynek  ten  w  pełni 
zaspokajał  potrzeby wsi.  W 1951 roku,  w byłym pałacu von 
Garniera, powstał  dom dziecka.  Wzrosła w ten sposób liczba 
dzieci szkolnych. Małe sale lekcyjne nie zapewniały dzieciom 
odpowiedniego  miejsca  do  nauki.  Kierownictwo  szkoły,  jak 
również komitet  rodzicielski oraz władze gminne zabiegały o 
budowę  nowej  szkoły.  Wkrótce  powołano  komitet  do  spraw 
budowy szkoły,  w skład  którego weszli:  C.  Goszczyński,  J. 
Biegański, L. Moduszewski, S. Kensy, L.Kupka, A. Grycan. 

W  październiku  1953  roku  Miastoprojekt  Katowice  pod 
kierunkiem  inż.  L.  Sosnowskiego sporządził  dokumentację 
budowy szkoły.  Wkrótce ówczesne władze podjęły decyzję o 
budowie  nowej  szkoły.  Z  ramienia  oświaty  inwestycję 
prowadził inspektor Wydziału Oświaty przy Powiatowej Radzie 
Narodowej  w Opolu  pan  Tomaszewski.  Budowa przebiegała 
bardzo  sprawnie.  Wiele  robót  pomocniczych,  jak  wożenie 
piasku i  żwiru, porządkowanie placu budowy, wykonali  sami 
mieszkańcy wsi. 
Już w 1956 roku, po dwóch latach budowy, została przekazana 
do użytku nowo wybudowana jednopiętrowa szkoła z ośmioma 
salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, łazienką z natryskami i 
centralnym  ogrzewaniem.  W  otwarciu  szkoły  uczestniczyły 
ówczesne  władze  wojewódzkie,  powiatowe  i  miejscowe. 
Szkoła w Turawie była pierwszą zbudowaną od podstaw na 
Opolszczyźnie  w  okresie  powojennym. Zaszczyt  otwarcia 
szkoły  przypadł  inspektorowi  szkolnemu Pauszowi. 
Bezpośrednio po oddaniu szkoły do użytku pracowało w niej 
czworo nauczycieli: W. Moszczyńska, A. Grycan, J. Michoń i 
Urszula  Kołodziejczyk a  kierownikiem  szkoły  był  Henryk 
Kołodziejczyk.  



Rok szkolny 1999/2000
„Trochę przestraszeni, trochę ciekawi spotykamy się, my dzieci 
z  całej  gminy.  Są  wśród  nas  absolwenci  szkół  z  Bierdzan, 
Kadłuba  Tur.,  Zakrzowa Tur.,  Ligoty  Tur.,  Węgier,  Osowca, 
Turawy i Zawady” –słowa te rozpoczęły zapis nowej kroniki. 
Dyrektorem  nowopowstałej  szkoły  został  Jerzy  Musielak, 
wieloletni  nauczyciel  Szkoły Podstawowej  w Zakrzowie Tur. 
Stałymi  pracownikami  zatrudnionymi  w  gimnazjum  byli: 
Eryka  Matysek,  Teresa  Szmolke,  Jerzy  Farys,  Zygfryd 
Mazur. Utworzono cztery klasy, a ich wychowawcami zostali:
klasa Ia- T. Szmolke
         Ib- J. Musielak
         Ic- E. Matysek
         Id- J. Farys
Rok szkolny  Rada  Pedagogiczna  rozpoczęła  w następującym 
składzie: J. Musielak, D. Kubów, A. Waluś, B. Jakubowska, 
E. Matysek, J. Ilnicka, T. Szmolke, J. Farys, G. Wicher, 
G. Kwieciński, Z. Mazur, ks. J. Swolany A. Szajca. W nowo 
powstałej  szkole  trzeba  było  rozpocząć  prace  od  utworzenia 
planu  pracy,  planu  rozwoju,  statutu  szkoły,  regulaminów. 
Wszystkie  te  zamierzenia  zrealizowano  w  pierwszym  roku 
nauki. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w imprezach 
kulturalnych.  Przygotowano  uroczyste  apele  i  akademie 
okolicznościowe,  dyskoteki.  Przeprowadzono wybory szkolne 
do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego:  Dawid  Kupka- 
przewodniczący, Monika Ugarenko- zastępca przew., Justyna 
Kupka- sekretarz, Tomasz Cieśla- skarbnik. 

 
„Dzień Nauczyciela”

W  czerwcu  „Biegiem  Po 
Życie”  uczciliśmy  pamięć 
zmarłego  naszego  starszego 
kolegi Wojtka Siudyły.
Prace  plastyczne  B.  Kały,  P. 
Ptaszyńskiej,  M.  Ugarenko 

zostały  zakwalifikowane  do  ogólnopolskiego  konkursu 
„ZNACZENIE  2000  LAT  CHRZEŚCIJAŃSTWA  W 
HISTORII  I  KULTURZE  NARODU  POLSKIEGO”.  

Największe  jednak  osiągnięcia  szkoły  były  w  sporcie. 
Przez  cały  rok  uczestniczyliśmy  w  różnych  zawodach 
sportowych. 

Wydawaliśmy  dwie  gazetki:  Supełek  i  GimZetka. 
Włączyliśmy się do światowej akcji sprzątania świata.
 Minął  pierwszy  rok  funkcjonowania  gimnazjum. 
Najlepszymi uczniami zostali: N. Niesłony, P. Ptaszyńska, 
M. Wiesiołek, T. Leś, A. Ochmański, S. Nowak, J. Tieleczek 
M. Duda, J. Kupka. 



Rok szkolny 2000/20001
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Gimnazjum liczyło 
dziewięć  klas-  cztery  klasy  drugie  i  pięć  pierwszych.  Grono 
pedagogiczne stanowili: J. Musielak – dyrektor szkoły
D. Kubów, A. Waluś- język polski, B. Jakubowska- biologia, 
E. Matysek, M. Kasuch- język niemiecki, J. Szmolke, 
U. Duda- matematyka, J. Ilnicka- wiedza o społeczeństwie, 
J. Farys- historia, geografia, D. Ożarska- informatyka, 
Z.  Wróblewska-  chemia,  G.  Wicher,  G.  Kwieciński- 
wychowanie  fizyczne,  Z.  Mazur-  plastyka,  I.  Szutowicz- 
świetlica,  I.  Pietruska-  siostra  Eligia- religia,  A.  Szajca- 
biblioteka

To zdjęcie grona pedagogicznego ukazało się w 
pierwszym numerze szkolnej gazetki- „GimZetki”, 

szkolnego organu prasowego.

 
15  października  uczestniczyliśmy  w  gminnych 
dożynkach
Bardzo pracowity był miesiąc listopad. 
10  listopada  powstał  szkolny  radiowęzeł  „Radio  Wawa- 
Turawa”,  którego  opiekunem  została  Urszula  Duda.  Jego 
celem  było  umilanie  czasu  uczniom  w  czasie  przerw 
lekcyjnych, nagłaśnianie imprez szkolnych.
Na zaproszenie naszego gimnazjum przybył do Turawy teatr ze 
Stuttgartu  „Dein  Theater”.  Przedstawienie  Pt.  „Robert  der 
Teufel” odbyło się w  klubie Zgoda przy Urzędzie Gminy.
17  listopada  rozpoczął  działalność  sklepik  uczniowski 
„Dropsik”, nad którym opiekę sprawowała Zofia Wróblewska. 
Można w nim było kupić słodycze, napoje, drożdżówki.
20 listopada P. Ptaszyńska, B. Kała wraz z opiekunem 
Z. Mazurem odebrali w Warszawie wyróżnienia, przyznane im 
za udział w konkursie „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa...” 



Jeszcze  w  grudniu  przed  świętami  w  gimnazjum  gościła 
gawędziarka z Biestrzynnika Eryka Świerc, która przedstawiła 
bożonarodzeniowe opowieści i wspomnienia..   Z okazji świąt 
bożonarodzeniowych  s.  Eligia przygotowała  spektakl  pt. 
„Opowieść Wigilijna”. Potem dzieląc się opłatkiem złożyliśmy 
sobie życzenia bożonarodzeniowe.

8  marca  wybieraliśmy 
„Miss Szkoły 2001” 
Uczestniczki  musiały 
odpowiedzieć  na  trudne pytania, 
następnie  zaprezentować  swoje 
talenty plastyczne i wokalne.
Zwyciężczynią  konkursu 
została Monika Ugarenko

5 kwietnia 
zainaugurował swe 
istnienie gimnazjalny 
zespół teatralno- 
kabaretowy 
„Badylki”, 
przedstawiając II cz. 
„Dziadów” A. 
Mickiewicza.

12 maja odbył się „Bieg Po Życie”- pamięci Wojtka Siudyły. 
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem, w dziewięciu 
biegach  dostosowanych  do  wieku  uczestniczyło  200 
uczestników. 

Żegnaj  Karino-
pozostaniesz  w naszej 
pamięci

Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą
W niedzielę 13 maja 2001 
roku  zmarła  uczennica 
klasy  II  b  Karina 
Wiench.



10 czerwca, jak co roku, odbył się w Turawie wyścig kolarski 
„O  błękitną  wstęgę  Jezior  Turawskich”  pamięci  Joachima 
Halupczoka.  Uczniowie  gimnazjum  kibicowali  kolarzom  w 
chwili startu, a potem na boisku szkolnym był „Dzień Sportu 
Szkolnego”.   Odbyły  się  liczne  mecze  i  zawody 
lekkoatletyczne,  jak  również  „Mistrzostwa  Europy”  w  piłce 
nożnej. Był to wstęp do Dnia Europejskiego.

Klasa II d prezentuje Holandię
16  czerwca  odbył  się  konkurs  dla  szkół  podstawowych  i 
gimnazjum,  zorganizowany  przez  koło  europejskie.  Każda 
klasa  przygotowała  prezentację  jednego  z  państw  Unii 
Europejskiej.  
Sukcesy szkolne: 
N. Niesłony –zajęła III miejsce w województwie w I Konkursie 
Języka Niemieckiego;
A.  Kupka –został  finalistą  etapu  woj.  VII  Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Śląskiej w języku niemieckim;
D.  Czaplik,  M.  Jęcek zakwalifikowały  się  do  szczebla 
centralnego  Ogólnopolskiego  Konkursu  Literatury 
Niemieckojęzycznej;

P.  Ptaszyńska-  zajęła  II  miejsce  w Diecezjalnym Konkursie 
Artystycznym.
Osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym
- G. Mach, Ł. Stręk -I miejsce; 
- M. Jakusz, A. Kulawik-II miejsce.
Finał Mistrzostw Wojewódzkich LZS i Szkół Wiejskich
-R. Matysek- II miejsce w skoku w dal i II miejsce w rzucie 
oszczepem; 
-T. Leś- II miejsce w skoku w dal;
-R. Słowik- III miejsce w skoku w dal.

Zakończenie roku szkolnego
Minął kolejny rok nauki. Najlepszymi uczniami zostali: 
N.  Niesłony,  M.  Wiesiołek,  A.  Kupka,  A.  Ochmański,  K. 
Mazur, K. Michta, P. Ptaszyńska, K. Stańko, A. Helscher, S. 
Nowak, S. Malek, S. Stręk, M. Duda, S. Klosek, D. Kupka, 
J. Ostrowski, M. Świętek, I. Tamm, E. Jędrzej, J. Kupka, T. 
Leś,  J.  Tieleczek,  D.  Czaplik,  B.  Grzesik,  P.  Kałuża,  K. 
Kraft, K. Michalczyk, K. Smyczyńska, P. Matysek.



Rok szkolny 2001/2002
1  września  rozpoczął  się  nowy  rok  szkolny.  W  gimnazjum 
funkcjonowały już wszystkie trzy roczniki: 5 klas pierwszych, 5 
klas drugich i 4 klasy trzecie. 
Rok szkolny rozpoczęła kadra w następującym składzie:
J. Musielak – dyrektor szkoły
E. Matysek –zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciele:
D. Kubów, A. Waluś, A. Byra- j. polski
B. Jakubowska- biologia
B. Filla, A. Jurek- j. niemiecki
J. Ilnicka- wiedza o społeczeństwie, historia
J Farys- historia, geografia
D. Malek- historia
T. Szmolke, U. Duda, A. Krotewicz- matematyka
J. Szkolny- informatyka
Z. Wróblewska- fizyka, chemia
Z. Mazur- plastyka
G. Wicher, G. Kwieciński, T. Piwowarczyk- kultura fizyczna
I. Pietruska-siostra Eligia i ks. P. Wojtala- religia
I. Szutowicz- świetlica
A. Szajca- biblioteka
Podobnie jak w latach ubiegłych, nasze gimnazjum miało swój 
organ  prasowy.  Był  nim miesięcznik  „GimZetka”  wydawany 
pod czujnym okiem T. Szmolke. 
Czas  na  przerwach  umilało  Radio  Wawa-  Turawa,  którego 
opiekunką była U. Duda.
Głodnych  i  spragnionych  zapraszał  sklepik  Dropsik,  którym 
opiekowała  się  Z.  Wróblewska. Wszystkimi  artystami 
opiekowali się Z. Mazur -opiekun kółka fotograficznego i 
A. Waluś -opiekunka Badylek – szkolnej grupy teatralnej. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002
3  października  odbyły  się  wybory  do  Rady  Samorządu 
Uczniowskiego i wybrano jej następujący skład: Marcin Duda- 
przewodniczący, Mateusz Duda- z-ca przewodniczącego, 
Magda Kisiel– sekretarz, Tomasz Cieśla- skarbnik
16 października – odbył się próbny egzamin gimnazjalny.  W 
tym samym czasie  uczniowie  z  klas  I  i  II  „sprzątali  świat”- 
zbierali śmieci z terenów wokół jezior turawskich.
6  grudnia  odbył  się  I  Gimnazjalny  Konkurs  Recytatorski  „O 
złotą  rózgę”.  Ten  wspaniały  konkurs  odbywał  się  w  trzech 
kategoriach wiekowych:

• Młodzik - klasy I
• Junior - klasy II
• Senior - klasy III

Zdobywcami „złotych rózg” zostali: M. Ugarenko- senior, 
A. Kupka- junior, I. Słota- młodzik



Wspaniałą inscenizację, z okazji Dnia Nauczyciela 
przygotowały „Badylki” pod kierunkiem A. Waluś

Z  okazji  świąt  bożonarodzeniowych  zorganizowane  zostały 
dwa konkursy: „konkurs na najpiękniejszą szopkę”- zwyciężyła 
klasa  IIId-  i  „świąteczny  konkurs  plastyczny”-  zwyciężyła 
Magda Glados.

Wiosnę 
witaliśmy 
na wesoło

14-15 maja 2002 EGZAMIN GIMNAZJALNY
Do egzaminu przystąpiło 91 uczniów klas trzecich. Pierwszego 
dnia  uczniowie  musieli  wykazać  się  wiedzą  w  zakresie 
przedmiotów humanistycznych, drugiego zaś – matematyczno- 
przyrodniczych.  Na wykonanie zadań gimnazjaliści mieli 120 
minut. Egzamin przebiegał bez zakłóceń.

Po  egzaminach  był 
czas na wycieczki.
Klasy  drugie  i 
trzecie  podczas 
wycieczki  w 
Karkonoszach 
poznawały 
geografię  i  historię 
naszego  kraju. 
Klasa  IIIa  w 
strugach  deszczu 
poznała  największą 
atrakcję  Pienin-

spływ Dunajcem. Klasy Ia, IIa, IIc poznały walory turystyczne 
Wrocławia.
18  maja  odbył  się  III  Turawski  Bieg  Przełajowy.  Bieg 
zorganizowany został  przez LZS Turawa i  nasze gimnazjum, 
cieszył  się  dużym  powodzeniem.  Imprezę  cechowała 
prawdziwe sportowa atmosfera.
16  czerwca  odbyła  się  IX  edycja  wyścigu  kolarskiego  o 
„Błękitną Wstęgę Jezior Turawskich”. Podczas gdy zawodnicy 
zmagali  się  na  dystansie  90  km,  na  boisku  gimnazjalnym 
rywalizowały  reprezentacje  sportowe  gimnazjów  z  Ozimka, 
Chrząstowic,  Biadacza  i  Turawy.  W  klasyfikacji  końcowej 



nagrodę  główną  -  Puchar  Wójta  Gminy  Turawa,  zdobyła 
reprezentacja naszego gimnazjum.

   
Wyróżnieni absolwenci rocznika 2001/2002

Klasa  IIIa-  T.  Leś,  S.  Klosek,  A.  Twardawska,  D.  Kupka, 
P.Matysek 
Klasa IIIb- A. Ochmański, M. Fronia
Klasa IIIc- M. Wiesiołek, P. Ptaszyńska, S. Nowak, 
J. Tieleczek, M. Duda, B. Kała, P. Długosz
Klasa IIId- N. Niesłony, J. Kupka, M. Ugarenko, K. Michalczyk
Wszyscy wyróżnieni  absolwenci  dokonali  wpisu  do  naszej  Złotej 
Księgi Szkoły.
 21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 2002/2003
Rok  szkolny  rozpoczęło  360  uczniów,  w  tym  112 
pierwszoklasistów. 
Kadra rozpoczęła pracę w następującym składzie:
J. Musielak – dyr. szkoły 
E. Matysek – z-ca dyr. szkoły

Nauczyciele:  s. Anuncjata- I. Kusz, U. Duda, J. Ilnicka, B. 
Jakubowska, A. Jurek, D. Kubów,  A. Krotewicz, D. Malek, 
Z.Wróblewska, A. Szajca,  T. Szmolke, M. Wojtkiewicz, A. 
Byra,  J.  Farys,  B.  Filla,  G.  Kwieciński  Z.  Mazur,  T. 
Piwowarczyk,  J.  Szkolny,  I.  Szutowicz,  G.  Wicher,  ks.  P. 
Wojtala
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie mieli bogatą ofertę 
zajęć pozalekcyjnych. Część z nich była prowadzona społecznie 
przez nauczycieli: 
kółko dziennikarskie- T. Szmolke
kółko fotograficzne- Z. Mazur
kółko regionalne- J. Farys
kółko matematyczne- U. Duda, A. Krotewicz
Szkolny Klub Europejski- J. Ilnicka
kółko j. niemieckiego- E. Matysek
kółko religijne- s. Anuncjata
kółko teatralne- D. Kubów
Szkolne  Koło  Sportowe-  T.  Piwowarczyk,  G.  Kwieciński, 
G.Wicher
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-
A. Krotewicz, T. Szmolke
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego- A. Byra
7  października  odbyły  się  wybory  uzupełniające  do  RSU. 
Wybrano nowy zarząd w składzie:
Marcin Duda- przewodniczący
Michał Kulawik- z-ca przewodniczącego
Magda Kisiel- sekretarz
Sabina Kurpierz – skarbnik
Sekcja gazetowo-informatyczna: A. Winiarska, K. Michta
Sekcja  rozrywkowo-  sportowa:  K.  Kraft,  A.  Kupka,  M. 
Winiarski, W. Roskosz



15  października  w  progach  naszego  gimnazjum  gościł 
senator  prof. Stanisław Nicieja. 

24 października 
odbyło się 
spotkanie w 
szkole w 
Turawie z 
pisarką 
literatury 
młodzieżowej 
Martą Fox.

 

14 listopada odbył się turniej biblijny, w którym wzięły udział 
klasy  pierwsze.  Uczniowie  musieli  wykonać  wiele 
interesujących  zadań.  Nagrodą  dla  zwycięskiej  klasy  Ia  był 
wyjazd do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie.
 Po pracowitym półroczu był czas na odpoczynek. Duża 
grupa  uczniów  spędziła  ferie  zimowe  w  szkole,  gdyż 
zorganizowane  było  zimowisko.  Miesiące  luty  i  marzec 
upłynęły pod znakiem konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

Największy  sukces  odniosła  szkoła  w  I  Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjów. 
W eliminacjach szkolnych brało udział 23 uczniów. Jedenastu 
spośród  nich  zakwalifikowało  się  do  etapu  regionalnego  we 

Wrocławiu. 
Do etapu ogólnopolskiego, 
który odbył się 15.03.2003 
roku  w  Warszawie, 
zakwalifikowali  się: 
N.Libor,  K.Kurowski, 
P.Michalczyk,  D.Czaplik, 
M. Michalczyk.
 Wyniki konkursu przeszły 
wszelkie  oczekiwania. 
Natalia  Libor została 
laureatką i zajęła I miejsce, 
zaś  Krzysztof Kurowski 
zajął III miejsce.  
8  i  9  maja  odbył  się 
egzamin  gimnazjalny.  Do 
egzaminu  przystąpiło  123 
uczniów klas trzecich. 
Wiosną  odbyły  się 
wycieczki  do  Krakowa  i 
Wieliczki  (klasa  IId), 

Pszczyny i Oświęcimia (klasy IIc i IIe), Kazimierza (klasy III) i 
na Szczeliniec (klasy I).
Uczeń  klasy  III  b  A.  Kupka został  laureatem IX  Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Śląskiej dla Gimnazjalistów. 
 Nasi sportowcy szkolni zdobyli wiele medali i pucharów. 
Na  szczególne  wyróżnienie  zasłużyli  sobie  tenisiści  stołowi: 



Kamila Borkowska i Grzegorz Mach, jak również biegacze 
Marcin Duda i Robert Słowik.
18 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny. 
Wyróżnieni absolwenci klas trzecich:
klasa IIIa- K. Mazur, D. Czaplik, A. Helscher, E. Jendrzej, 
M. Michalczyk, M. Kisiel, M. Duda, S. Leś, G. Mach, 
P. Michalczyk
klasa IIIb- A. Kupka, K. Stańko, J. Ostrowski, S. Stręk, 
M. Świętek, M. Bartyla, K. Kraft, Iwona Tamm
klasa IIIc- K. Michta, S. Malek, P. Kałuża, P. Pielawa, 
A. Wojniak
klasa IIId- K. Smyczyńska, E. Blokisz, M. Glados, Ż. Bielak, 
D. Gallus, J. Plotnik, S. Zajusz
klasa IIIe- B. Grzesik, A. Kuraszewska, A. Winiarska 

Rok szkolny 2003/2004
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie spotkali 
się ze swoimi wychowawcami, po czym odjechali do domów 
autobusami  firmy  Majda,  która  przejęła  dowóz  uczniów  po 
PKS-ie.
Do gimnazjum uczęszczało 355 uczniów. 
Skład kadry nauczycielskiej
J. Musielak – dyr. szkoły 
E. Matysek – z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele: s. Anuncjata- I. Kusz, U. Duda, J. Ilnicka, 
B. Jakubowska, A. Jurek, D. Kubów,  A. Kulasza, 
A. Krotewicz, D. Malek, Z.Wróblewska, A. Szajca,  
T. Szmolke, M. Wojtkiewicz, A. Byra, J. Farys, B. Filla, 
G. Kwieciński, Z. Mazur, K. Mróz, D. Niedźwiecki, 
T. Piwowarczyk, J. Szkolny, I. Szutowicz, G. Wicher, 
ks. P. Wojtala

Pracę  w  szkole  rozpoczęli  dwaj  nowi  nauczyciele  języka 
angielskiego: Damian Niedźwiecki i Leszek Mróz, oraz Anna 
Kulasza - pedagog szkolny. 
Uczennica  naszej  szkoły  Sylwia  Stręk  końcówkę  wakacji 
spędziła  w  Warszawie  reprezentując  nasze  województwo  w 

pracach  „Małej  Rady 
Ministrów”.  18  gimnazjalistów 
z  całego  kraju  przyglądało  się 
bacznie  pracy  rządu,  by 
następnie  spróbować  własnych 
sił  dzieląc  100  milionów 
rezerwy  budżetowej.  Pobyt  w 
Warszawie  był  niezwykłym 
przeżyciem dla Sylwii.

Sylwia w towarzystwie minister K. Łybackiej i premiera L. Millera

Realschule  Annweiler 
(Nadrenia  –Palatynat-  Niemcy) 
została partnerem naszej szkoły. 
Obie  te  szkoły  zaczęły 
realizować  projekt  partnerski  – 
WSPÓLNIE  BUDUJEMY 
EUROPĘ.  Celem projektu było 
wspólne poznanie się, wymiana 
małych  grup  uczniów, 
wykorzystanie  najnowszych 
metod komunikowania się. 

20 października powołano nowy zarząd RSU:
M. Winiarski- przewodniczący, M. Kulawik- z-ca przewod.
W. Roskosz- sekretarz, M. Joszko- skarbnik  
Efektem współpracy ze szkołą w Annweiler było przystąpienie 
Gimnazjum w Turawie do projektu SOKRATES- COMENIUS. 



Jednym  z  głównych  zadań  była  współpraca  szkół  nad 
wybranymi  tematami  w  ramach  zajęć  szkolnych,  wymiana 
doświadczeń,  badanie  aspektów  europejskiej  różnorodności 
kulturowej,  społecznej  i  ekonomicznej.  W  dniach  13-16 
listopada  odbyło  się  spotkanie  przygotowawcze,  w  którym 
uczestniczyli  nauczyciele  z  Niemiec,  Czech,  Holandii.  Naszą 
szkołę  reprezentowały  E Matysek i  A.  Jurek -  nauczycielki 
języka niemieckiego. 

18 grudnia odbył się 
II Gimnazjalny 
Konkurs Recytatorski 
„O ZŁOTĄ 
RÓZGĘ”. Złote rózgi 
otrzymali: 
K. Kraft – kat. junior
J. Żygadło- kat. 
młodzik,
 I. Słota- kat. senior. 

W miesiącach listopad – grudzień uczniowie uczestniczyli w 
wielu konkursach i zawodach, zdobywając liczne nagrody. 
Jednak ukoronowaniem szkolnych osiągnięć w dziedzinie 
sportu było zdobycie I miejsca w Wojewódzkim 
Współzawodnictwie Sportowym Szkół Gimnazjalnych w 
środowisku wiejskim w roku szkolnym 2002/2003. Nagrody: 
piękny puchar oraz piłki, odbierali dyr. J. Musielak oraz 
G. Kwieciński - nauczyciel wf-u.
W czasie ferii zimowych wymieniono część okien i posadzkę w 
sali nr 5, dlatego też zimowisko w szkole trwało zaledwie trzy 
dni.

 28 lutego  Natalia  Libor i  Krystian Kensy uczestniczyli  w 
eliminacjach centralnych II Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Warszawie. Natalia Libor 
uzyskała tytuł laureata.  Zajęła również 8. miejsce w finale IV 
Wojewódzkiego  Konkursu  Języka  Niemieckiego  dla 
Gimnazjalistów i uzyskała tytuł finalisty w IV Wojewódzkim 
Konkursie Geograficznym.

Największy sukces 
w sporcie odniosły 
dziewczęta 
startujące w 
turniejach tenisa 
stołowego, pod 
wodzą najlepszej 
tenisistki 
Opolszczyzny 
Kamili 
Borkowskiej. 
 

Na zdjęciu zwycięska drużyna: M. Moch, K. Borkowska, 
P. Bartyla  wraz z trenerem G. Kwiecińskim 
 Natalia  Libor nie  spoczęła  na  laurach  i  wiosną  uzyskała  I 
miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie  Historycznym „Krąg”  i 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”.
30  kwietnia  grupa  naszej  młodzieży  uczestniczyła  w 
zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  imprezie 
związanej  z  wejściem  Polski  do  Unii  Europejskiej. 
Gimnazjaliści przygotowani przez J. Ilnicką zostali nagrodzeni 
odtwarzaczem DVD.



5  i  6  maja  odbył  się  po  raz  trzeci  egzamin  gimnazjalny. 
Egzamin  przebiegał  w  spokojnej  atmosferze  z  zachowaniem 
wszelkich procedur.  
Wiosną  tradycyjnie  uczniowie  udali  się  na  wycieczki. 
Uczniowie klas trzecich udali się na wycieczkę w Karkonosze. 
Siostra  Anuncjata  i  ks.  P.  Wojtala  zabrali  grupę 
gimnazjalistów do Lednicy.   Pani  T. Szmolke zabrała swoją 
klasę II a do Skalnego Miastach w Czechach.
22  maja  odbyła  się  V  edycja  „Biegu  Po  Życie”,  imprezy 
poświęconej  pamięci  tragicznie  zmarłego  W.  Siudyły.  Tego 
samego dnia obchodzono w szkole „Dzień Europejski”. 
W roku szkolnym 2003/2004 przeprowadzono remont szkoły, 
wymieniono  część  okien  w  budynku  szkolnym,  a  na  boisku 
wykonano nową bieżnię i zamontowano betonowe ogrodzenie. 
25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wyróżnieni 
absolwenci dokonali wpisu do Złotej Księgi Szkoły.

Nagrodzeni absolwenci - czerwiec 2004

Klasa IIIa- K. Kochanek, K. Borkowska, M. Fira,
A. Michalczyk, M. Świerc
Klasa IIIb- S. Ochentel, K. Syga, M. Langner, M. Pikos
Klasa IIIc- J. Michta, N. Libor, S. Stręk, P. Perkowski, 
A. Palus, S. Kurpierz, P. Kensy, M. Hyla, K. Lip, M. Słychań, 
Ł. Moch
Klasa IIId- S. Lakota, M. Jonczyk, I. Słota, A. Tuchocka,
D. Sordon
Klasa IIIe- M. Kilan, I. Dworacka

Rok szkolny 2004/2005
Rok szkolny rozpoczęło 355 uczniów, którzy uczęszczali do 14 
oddziałów.
Skład kadry nauczycielskiej
J. Musielak – dyr. szkoły 
E. Matysek – z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele: s. Anuncjata- I. Kusz, L. Cieśla, A. Czyrnia, 
U. Duda, J. Ilnicka, B. Jakubowska, A. Jurek, D. Kubów, 
A. Kulasza, A. Krotewicz, D. Malek, Z.Wróblewska, 
A. Szajca, T. Szmolke, M. Wojtkiewicz, A. Byra, J. Farys, 
G. Kwieciński, Z. Mazur, K. Mróz, D. Niedźwiecki, 
T. Piwowarczyk, J. Szkolny, I. Szutowicz, G. Wicher, 
ks. P. Wojtala
Pracę  w gimnazjum rozpoczęły:  Lidia  Cieśla  - nauczycielka 
chemii, Aneta Czyrnia - nauczycielka j. niemieckiego.
W  klasach  pierwszych  wprowadzono  podział  uczniów  na 
uzdolnienia: 
klasa Ia- rozszerzony j. angielski
klasa Ib- rozszerzony j. niemiecki
klasa Ic- matematyczno- informatyczna
klasa Id- o profilu ogólnym 
klasa Ie- o profilu sportowym. 



Uczniowie  pozostałych  klas  mogli  rozwijać  swoje 
zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań. 
Pracę  szkoły  uzupełniał  personel  techniczny:  R.  Stręk – 
sekretarz  szkoły,  M.  Szymaniec- woźna,  W.  Król-  woźny, 
palacz, I. Pawleta, A. Matysek – pracownice kuchni, 
I. Trajewska, D. Kaczmarzyk, T. Pielawa- sprzątaczki
W  okresie  jesiennym  odbyły  się  wycieczki  klasowe:  do 
elektrowni Opole, Częstochowy i nad Jezioro Turawskie. 

30 września 
obchodziliśmy „Dzień 
Chłopaka”, z tej okazji 
zorganizowano wybory 
„Mistera Szkoły” oraz 
„Mistera Pedagoga”. 
„Misterem Pedagogiem” 
został nauczyciel języka 
angielskiego D. 
Niedźwiecki. Pozostałe 
wyniki: mister klas 
pierwszych- Denis 
Kotula, klas drugich-
Rafał Kroll, klas trzecich 
Łukasz Ryba. 

18 października odbył się II Gimnazjalny Turniej Religijny dla 
klas pierwszych, zwyciężyła klasa Ia. 
29  października  młodzież  obejrzała  spektakl  teatralno- 
profilaktyczny  pt.  „Właściwy  wybór”.  Przedstawienie 
dotyczyło zgubnych skutków uzależnień:  palenia  papierosów, 
picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Uczniowie z uwagą 
obejrzeli spektakl w wykonaniu artystów z Krakowa.

Tradycyjnie,  jak  co  roku,  siostra  zakonna  przygotowała 
spektakl  bożonarodzeniowy.  22  grudnia  uczniowie 
zaprezentowali  wyreżyserowaną  przez  s.  Anuncjatę 
inscenizację „Opowieści Wigilijnej” wg Karola Dickensa.  

D. Klimek, A. Libor, J. Mróz, J. Żygadło w jednej ze scen 
przedstawienia

1 kwietnia Z. Mazur  zorganizował 
w gimnazjum wystawę prac 
plastycznych  byłych uczennic: 
B. Kały, P. Ptaszyńskiej, M. 
Kisiel, M. Świerc, N. Libor, A. 
Żulewskiej.  



26 i 27 kwietnia przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. 
105  uczniów  klas  trzecich  zmagało  się  ze  zestawami 
egzaminacyjnymi.

Sala nr 3 – uczniowie kończą pracę nad zestawem 
matematyczno-przyrodniczym 
Najważniejsze osiągnięcia gimnazjalistów:
 S.  Schik i  K.  Kensy zostali  finalistami  II  Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Niemieckiego (Warszawa 5.03.2005);
D.  Czaplik,  K.  Halupczok-  finaliści  V  Wojewódzkiego 
Konkursu J. Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych;
K.  Kensy –  finalista  V  Wojewódzkiego  Konkursu 
Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych;
P.  Bartyla- finalistka  V  Wojewódzkiego  Konkursu 
Geograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych;
M. Matysek –laureatka i  A. Libor – finalistka Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Religijnej dla gimnazjum; 

M. Duda- III miejsce w ogólnopolskim konkursie MAT 2005 i 
V  miejsce  XII  edycji  Międzynarodowego  Konkursu 
Matematycznego;
M. Iłczyk – I miejsce,  D. Duda III miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkół wiejskich w rzucie oszczepem.
Nasze gimnazjum zajęło III miejsce w konkursie wojewódzkim 
programu  „Moja  szkoła  w  Unii  Europejskiej”.  Konkurs 
odbywał  się  pod  patronatem  prezydenta  RP  A. 
Kwaśniewskiego.
W  roku  szkolnym  2005/2006  wymieniono  w  szkole  resztę 
stolarki okiennej, wymalowano pięć sal lekcyjnych, kuchnię.  
24 czerwca zakończono rok szkolny.

 
Wyróżnieni absolwenci i ich wychowawcy
Najlepsi  uczniowie  klas  trzecich  dokonali  wpisu  do  Złotej 
Księgi.
klasa IIIa- S. Schilk, J. Losek, M. Owsianka, M. Grzesik, 
J. Żygadło K. Klimek
klasa IIIb- P. Dawid, M. Iłczyk, M. Budnik
klasa IIIc- P. Bartyla, I. Pacula, S. Jaguś, T. Wiench 



klasa IIId- M. Matysek, A. Długosz, A. Tomaszek, 
A. Musielak, K. Kensy. 

Rok szkolny 2005/2006
W nowym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 365 uczniów. 
Skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
J. Musielak – dyr. szkoły 
E. Matysek – z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele: s. Anuncjata- I. Kusz, L. Cieśla, A. Czyrnia, 
U. Duda, J. Ilnicka, B. Jakubowska, A. Jurek, D. Kubów, 
A.  Kulasza,  A.  Krotewicz,  D.  Malek,  A.  Waluś,  Z. 
Wróblewska, A. Szajca, T. Szmolke, A. Byra, J. Farys, ks. 
R. Kiełek G. Kwieciński Z. Mazur L. Mróz, D. Niedźwiecki, 
T. Piwowarczyk, J. Szkolny, I. Szutowicz, G. Wicher

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006

Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych,  uczniowie  dojeżdżali 
autobusami  firmy  „Majda”.  Dla  uczniów  zdolnych  i  tych, 
którzy mieli trudności w nauce, nauczyciele prowadzili: zespoły 
wyrównawcze i kółka zainteresowań.

  
Modę sportową prezentuje klasa I c
Dzień Pierwszaka-  taką nazwę miało święto wszystkich klas 
pierwszych,  które  odbyło  się  21  października.  Celem 
uroczystości  było  lepsze  poznanie  się  oraz  integracja  klas 
pierwszych.  Swoje  umiejętności  uczniowie  pokazali  biorąc 
udział w licznych konkursach.
 W  pierwszym  półroczu  zorganizowano  dla  uczniów  wiele 
wycieczek i wyjazdów, których celem była integracja zespołów 
klasowych, jak również walory poznawcze i kształcące. 
W dniach 8.01-14.01 trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów 
przebywała  na  „zielonej  szkole”  w  okolicach  Łeby. 
Opiekunami grupy byli s. Anuncjata i ks. R. Kiełek.



W czasie ferii 
zimowych w 
szkole 
zorganizowano 
zimowisko, w 
którym 
uczestniczyło 60 
uczniów. 

Sukcesy szkolne 
w pierwszym 
półroczu:
Sabrina Leś, 
Agnieszka 
Klimas, 
Krzysztof 
Halupczok 

zostali finalistami IV Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego dla gimnazjalistów w Warszawie;

Krzysztof Halupczok – zakwalifikował się do finału 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla 
gimnazjalistów;

Anna Karwat– zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiego 
Konkursu  Geograficznego dla gimnazjalistów;
Maciej Duda– zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego 
Konkursu  Matematycznego dla gimnazjalistów;
Kamil Leśniak – zakwalifikował się do finału wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego.

W pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II uczniowie 
klas  trzecich  przy  wydatnej  pomocy  siostry  Anuncjaty 
przygotowali poranek wielkanocny.
Do egzaminu gimnazjalnego, który odbył się 26 i 27 kwietnia, 
przystąpiło 113 uczniów. Egzaminy odbyły się w 6 salach,  a 
nad  prawidłowym przebiegiem czuwały  zespoły  nadzorujące. 
Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Jak  co  roku,  uczniowie  wzięli  udział  w  eliminacjach 
Konkursu  Religijnego  „Gimnazjalista  2006”,  zdobywając 
wysokie  lokaty:  Sabina  Spyra,  Karolina  Kraft  i  Oliwer 



Kubus –tytuł  laureata.  Uczniów przygotowali  katecheci:  SM 
Anuncjata i ks. R. Kiełek.
W  XV  Międzyszkolnym  Konkursie  Kroszonkarskim  w 
Biadaczu uczennice klasy I B Sandra Noras zajęła II miejsce 
zaś Izabela Grzesik III miejsce. 
12 maja 2006 uczennica Anna Libor uczestniczyła w finale V 
Wojewódzkiego  Konkursu  „Wiedza  o  Samorządzie 
Terytorialnym”  zorganizowanym  przez  Marszałka 
Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty. 
13  maja  2006  gimnazjaliści  startowali  w  Półfinałach 
Wojewódzkich  –  Lekkoatletyka-  których  organizatorem  był 
SZS, uzyskując wysokie lokaty:
Michał Koszycki- I miejsce w rzucie oszczepem i II miejsce w 
skoku w dal;
Dariusz Król – I miejsce w skoku wzwyż; 
Mateusz Pęchra – II miejsce w skoku wzwyż;
Anna Jendryca- I miejsce w rzucie oszczepem;
Izabela Andruszków- II miejsce w pchnięciu kulą i III miejsce 
w rzucie oszczepem.
20  maja  2006  gimnazjaliści  rywalizowali  w  Półfinałach 
Wojewódzkich  Szkół  Wiejskich  w  Prószkowie  zdobywając 
wiele medali: 
Michał Koszycki- I miejsce w rzucie oszczepem i w skoku w 
dal;
Dariusz  Król-  I  miejsce  w  skoku  wzwyż   i  II  miejsce  w 
pchnięciu kulą;
Mateusz Pęchra- II miejsce w skoku wzwyż;
Adam Kula- I miejsce w pchnięciu kulą i III miejsce w rzucie 
oszczepem; 
Anna Jendryca- I miejsce w rzucie oszczepem.

Również  20  maja  odbył  się  „VII  Turawski  Bieg  po  Życie”- 
memoriał  Wojtka  Siudyły.  Tradycyjnie  już  startowali  w  nim 
uczestnicy  różnych  przedziałów  wiekowych:  przedszkolaki, 
uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjaliści  oraz  osoby 
dorosłe.  Sportowej  rywalizacji  towarzyszyła  dobra  zabawa. 
Współorganizatorem imprezy był LZS Turawa.
W dniach 3 i 4 czerwca 2006 został zorganizowany festyn z 

okazji pięćdziesięciolecia istnienia w Turawie szkoły. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Kotorzu 
Wielkim, po czym wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie na 
boisku  trwały  dalsze  atrakcje:  występy  orkiestry, 
gimnazjalistów,  grup  tanecznych,  pary  tanecznej 
gimnazjalistów, skoki spadochronowe i pokazy strażackie.
Wieczorem  młodzież  i  dorośli  bawili  się  przy  dźwiękach 
zespołu  „Polaris”.  Drugi  dzień  festynu  rozpoczęły  rozgrywki 
sportowe, następnie gości bawili: zespół „Lewiniacy”, kabaret 



„Baba z chopym” oraz grupa taneczna „Rodan” z Zawady. W 
godzinach  wieczornych  odważni  mogli  spróbować  lotu 
balonem. Przez cały czas trwania festynu można było zwiedzić 
szkołę,  którą  gimnazjaliści  pięknie  udekorowali.  Dużym 
zainteresowaniem  w  trakcie  w  trakcie  festynu  cieszyła  się 
loteria  fantowa,  którą  zorganizowali  nauczyciele  wspólnie  z 
rodzicami.

W  roku  szkolnym  2005/2006  wykonano  szereg  prac 
remontowych w szkole: modernizacja kuchni, wymiana drzwi 
wejściowych, remont podłóg w 4 salach, gruntowny remont sali 
gimnastycznej,  montaż  schodów  przed  wejściem  do  szkoły. 
Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki oraz czytelnię 
multimedialną. 
Wyróżnieni absolwenci klas trzecich:
Klasa III a- A. Drung, M. Duda, J. Halupczok, A. Libor, 

A. Karwat, D. Klimek, M. Koszycki, K. Mazur, A. Słota, 
A. Szymczykowska, S. Świtalska, A. Wilk
Klasa III b- A. Plotnik
Klasa III c- B. Długosz, D. Kompala, K. Kraft, 
M. Krywalska, E. Olejnik.
Klasa IIId- M. Grzesik, P. Kania, K. Michalczyk, M. Sierota, 
S. Spyra, M. Młynek, J. Grega
Klasa III e- W. Foryś, M. Mazur

Rok szkolny 2006/2007
 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpiło 4 września. W 
uroczystej  inauguracji  uczestniczyli:  Waldemar  Kampa-  wójt 
Gminy Turawa, Jerzy Musielak- dyrektor GZEAS w Turawie, 
ks.  Józef  Swolany,  dyrekcja  i  grono  nauczycielskie  oraz 
wszyscy uczniowie PG w Turawie. W nowym roku szkolnym 
do szkoły uczęszczało 341 uczniów. Skład Rady Pedagogicznej 
przedstawiał się następująco:
E. Matysek  – dyr. szkoły 
Teresa Szmolke– z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele: s. Anuncjata- I. Kusz, L. Cieśla, A. Czyrnia, 
U. Duda, J. Ilnicka, B. Jakubowska, A. Jurek, M. Kulawik, 
A. Kulasza, A. Krotewicz, D. Malek, A. Spyra, A. Szajca,  
A. Waluś, S. Węgrzyn, Z. Wróblewska, A. Byra, J. Farys, 
ks. R. Kiełek G. Kwieciński Z. Mazur, D. Niedźwiecki, 
T. Piwowarczyk, G. Wicher J. Zając.
Pozostali pracownicy:
R. Stręk, M. Szymaniec, I. Trajewska, T. Pielawa, 
D. Kaczmarzyk, I. Pawleta, A. Matysek, R. Król.
Uczniowie rozpoczęli naukę budynku, który w czasie wakacji 
podlegał  dalszej  modernizacji:  wyremontowano  podłogi  w  4 



salach lekcyjnych, zakupiono i wyremontowano część mebli w 
klasach. 
Jak  co  roku  uczestniczyliśmy  w  akcji  „Sprzątania  Świata”, 
która  odbyła  się  w dniach 15-17 września.,  90 uczniów klas 
pierwszych razem ze swoimi wychowawcami sprzątało obrzeża 
Jezior Turawskich. 

„Dzień pierwszaka”
Dnia  10.10.2006  zorganizowano  „Dzień  Pierwszaka”. 
Uczniowie  klas  pierwszych  wspólnie  ze  swoimi 
wychowawcami  przygotowali  się  do  tej  uroczystości  bardzo 
starannie, odkrywając jednocześnie uzdolnienia, predyspozycje 
i umiejętności najmłodszych gimnazjalistów. W trakcie zabawy 
uczniowie  wykazali  się  wiedzą  o  szkole,  umiejętnościami 
wokalnymi, tanecznymi i sportowymi. Uroczystość zakończyła 
się ślubowaniem pierwszoklasistów. 
Dzień Edukacji  Narodowej obchodzono w piątek 13.10.2006. 
Uczniowie klas trzecich oraz dziewczęta, które są członkiniami 

kółka  muzycznego,  przygotowali  uroczystość,  w  której 
pokazano  pracę  szkoły  na  wesoło.  Uroczystość  uświetniły 
występy  pary  tanecznej  Joanny  Cieśli z  klasy  III  c  wraz  z 
partnerem i wokalistki Ani Malek.

Młode nauczycielki S. Węgrzyn i A. Spyra przyjmowane są 
w poczet „belfrów”.

30 października został przeprowadzony Turniej Biblijny. 
W  konkursie  wzięły  udział  wszystkie  klasy  pierwsze. 
Uczniowie  wykazali  się  dużą  wiedzą,  refleksem,  inicjatywą, 
wykonując poszczególne zadania konkursowe. Turniej wygrała 
klasa Ia i w nagrodę pojechała do Częstochowy na jednodniową 
wycieczkę. 

Fundacja  „Komandor”  stworzyła  program  edukacyjny 
„Pakiet  Edukacyjny-  Akademia  Przedsiębiorczości”.  Program 
ma  na  celu  przybliżenie  uczniom  podstawowych  zagadnień 
dotyczących  przedsiębiorczości,  zarządzania  i  marketingu. 
Uczniowie Gimnazjum w Turawie razem z opiekunką Jolantą 



Ilnicką założyli  Centrum  Sportowo-  Rekreacyjne  „Slimtur”. 
Celem centrum jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez 

aktywne 
spędzanie 
czasu 
wolnego. 
12.10.2006 
odbyło  się 
spotkanie 
autorskie  z 
pisarką 
Małgorzatą 
Budzyńską 

Gimnazjalistki  z  zainteresowaniem  słuchały  wypowiedzi 
pisarki,  która  opowiadała  o  początkach  swojej  kariery  - 
twórczości literackiej dla dziewcząt. 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. 

Czas,  na  który  czekamy  z  niecierpliwością  i  do  którego 
przygotowujemy  się  szczególnie  starannie.  Uczniowie 
wytworzyli  elementy  wystroju  świątecznego:  stroiki, 
dekoracyjne  świeczki,  choinki  oraz  przepiękne  kartki 
świąteczne.  Przygotowane  ozdoby  gimnazjaliści  sprzedawali 
podczas  Jarmarku  Świątecznego  w  Opolu  oraz  rodzicom  w 
czasie  spotkań.  W  prawdziwy  świąteczny  nastrój 
wprowadziło  nas  przedstawienie  świąteczne  „Cicha  noc” 
przygotowane  przez  gimnazjalistów,  nad  którymi 
„czuwała” siostra Anuncjata.

Po  zakończeniu  pierwszego  semestru  zasłużony 
odpoczynek. 

Tymczasem w szkole 
trwał  remont. 
Wymieniono  na 
parterze  wszystkie 
drzwi,  na  korytarzu 
na ścianach położono 
ozdobne  tynki  i 
płytki.  Na  koniec 
remontu  wymieniono 
oświetlenie  i 
pomalowano  ściany 
korytarza. 



Debatę  „za”  czy  „przeciw”  walucie  Euro  zorganizowała 
Akademia  Przedsiębiorczości  –Szkolne  Miniprzedsiębiorstwo 
„Slimtur”.

Dnia 30.05.2007 
w szkole gościł 
Marek Kawa, 
Poseł na Sejm 
RP. W spotkaniu 
uczestniczyli 
uczniowie 
najstarszych klas 
naszej szkoły. 

W  ramach  realizacji  szkolnych  programów 
profilaktycznych  zapobiegających  agresji,  niewłaściwym 
zachowaniom  uczniów,  gimnazjaliści  obejrzeli  spektakl 
teatralny pt. „Nowy” w wykonaniu aktorów z Krakowa. 
19.05.2007  odbyły  się  VIII  Turawskie  Biegi  Przełajowe,  w 
których  tradycyjnie  uczestniczyli  zawodnicy  w  różnych 
kategoriach wiekowych.
Najważniejsze osiągnięcia gimnazjalistów:
Teresa Świętek – została finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego.
Sabrina  Leś- została  finalistką  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Języka Niemieckiego.
Jessika  Grzesik-  została  finalistką  Konkursu  Języka 
Niemieckiego „Młodzież recytuje poezję niemiecką”. 
Grzegorz  Kolasa-  I  miejsce  w  wojewódzkim  Konkursie 
Historycznym „Krąg”.
Sandra Noras-  I  miejsce  w XV Międzyszkolnym Konkursie 
Kroszonkarskim. 
-I miejsce w turnieju eliminacyjnym piłki siatkowej dziewcząt 
wojewódzkich igrzysk LZS.
-I  miejsce  w  półfinałach  wojewódzkich  piki  siatkowej 
dziewcząt Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
-I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 
finał powiatowy w piłce nożnej dziewcząt.
Mistrzostwa Powiatu Opole  19.05.2007:
Dariusz  Król -I  miejsce  skok wzwyż i  II  miejsce  pchnięcie 
kulą;
Artur Kuraszewski – II miejsce skok wzwyż;
Izabela Andruszków- I miejsce pchnięcie kulą, II miejsce rzut 
oszczepem;
Amanda Ilczyk- III miejsce bieg na 600 m;



 i wiele jeszcze osiągnięć sportowych… 
22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2006/2007.  Najlepszym  uczniom  wręczono  nagrody,  zaś 
rodzice najlepszych uczniów klas trzecich zostali uhonorowani 
listami  gratulacyjnymi.  Po  raz  pierwszy  wręczono  statuetki 
„Gimnazjalista i gimnazjalistka roku 2007”. 

Otrzymali je Jolanta Szubert i Oliwer Kubus. 
Najlepsi  uczniowie klas trzecich dokonali  wpisu do Złotej 
Księgi.
Klasa III a- J. Bentkowska, B. Dawid, M. Dura, P. Grochol, 
A. Klimas, N. Kochanek, P. Kozak, K. Krol, M. Michalczyk, 
B. Pielawa, A. Pollok, J. Szubert, S. Świerc, A. Weber, 
Ż. Wiora, T. Świętek, P. Soppa
Klasa III b- W. Dorn, K. Ebisch, J. Kilan, P. Klimek, 
O. Kubus, D. Kula, S. Leś, M. Neumann, S. Grega, L. Król, 
K. Langner, M. Wiench

Klasa III c- M. Malek, J. Cieśla, G. Pawuś, M. Sladek, 
M. Pielawa
Klasa III d- S. Matysek
Klasa III e- J. Wojtczyk
Rok szkolny 2007/2008
Kolejny  rok  szkolny,  już  dziewiąty  od  czasu  powstania 
gimnazjum w Turawie, rozpoczął się 3 września 2007 roku. 
Skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
E. Matysek  – dyr. szkoły 
Teresa Szmolke– z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele:  s.  Anuncjata-  I.  Kusz, L. Cieśla,  A. Czyrnia, 
U.Duda,  J.  Ilnicka,  B.  Jakubowska,  A.  Jurek,  D.    A. 
Krotewicz, A. Kulasza, M. Kulawik, I. Kwit D. Malek, A. 
Spyra, A. Szajca, A. Waluś, S. Węgrzyn, Z. Wróblewska, A. 
Byra, J. Farys, ks. J. Ostrowski G. Kwieciński, Z. Mazur, T. 
Piwowarczyk, G.Wicher, J. Zając
Pozostali pracownicy:
R.  Stręk,  M.  Szymaniec,  I.  Trajewska,  T.  Pielawa,  D. 
Kaczmarzyk, A. Matysek, G. Szczygielska, R. Król

 



Podczas  wakacji  przeprowadzono  w  szkole  kolejne  etapy 
remontu.  Na  klatce  schodowej  położono  nowe  kafelki, 
powiększono  pomieszczenie  biblioteczne,  aby  można  było 
stworzyć  prawdziwe  centrum  multimedialne.  Wymieniono 
podłogi  oraz  odmalowano  ściany  w  salach  nr  1  i  2  oraz 
zakupiono nowe meble do tych sal. W sali nr 12 przygotowano 
instalację do przyjęcia nowej pracowni. 
W naszej szkole odbywa się wiele imprez cyklicznych, wiele 
jest wpisane na stale w kalendarz roku szkolnego, a pierwszą 
nich jest udział w akcji „sprzątanie świata”. W tym roku brali w 
niej  udział  uczniowie  wszystkich  klas  trzecich.  Wzorem  lat 
ubiegłych  uczniowie  wraz  z  wychowawcami  sprzątali  tereny 
wokół Jezior Turawskich. 
Szkoła  to  nie  tylko  nauka  i  praca.  Wszyscy  uczniowie  oraz 
nauczyciele  byli  światkami  pokazu  taekwondo,  który 
zaprezentowali  członkowie  opolskiego  klubu.  Podziwialiśmy 
pozorowane walki i układy w wykonaniu chłopców i dziewcząt. 
Pokaz podobał się wszystkim. 
19  września  wszyscy  uczniowie  szkoły  mieli  okazję 
uczestniczyć w warsztatach terapeutycznych przeprowadzonych 
przez  Małopolskie  Centrum  Profilaktyki  z  Krakowa.  Każdy 
rocznik  gimnazjalny  miał  2  godziny  zajęć  na  Sali 
gimnastycznej  -  jedną  teoretyczną,  a  drugą  warsztatową. 
Tematyka zajęć była zróżnicowana i dostosowana do wieku. 

Spotkania z rodzicami to w pracy szkoły nic nowego, ale 
w  tym  roku  szkolnym  na  każdą  szkołę  nałożony  został 
obowiązek  utworzenia  Rady  Rodziców.  Taka  Rada  powstała 
również nas. Rodzice uczniów każdej klasy wybrali w tajnych 
głosowaniach jednego przedstawiciela, który brał z kolei udział 
w wyłonieniu ostatecznego składu Rady Rodziców. 
Piotr Lis - przewodniczący

Małgorzata Ostrowska- z-ca przewodniczącego
Ewa Kazimierczak- sekretarz
Komisja rewizyjna:  Krystyna Wieczorek, Edyta Halupczok, 
Wioleta Klich
Od  1  października  w  naszej  szkole  ruszyła  kolejna  edycja 
projektu „Pakiet  Wrześniowy-  Akademia  Przedsiębiorczości”. 

Uczniowskie mini przedsiębiorstwo „Slimtur” zostało wybrane 
przez  Kapitułę  Fundacji  najaktywniej  działającym 
przedsiębiorstwem  w  województwie  opolskim.  W  nagrodę 
członkowie „Slimturu” mogli spędzić jeden dzień w opolskim 
oddziale  firmy  „Komandor”  i  zmienić  się  miejscami  z 
pracownikami firmy. 
Tradycją naszego Gimnazjum stała się impreza organizowana 
dla uczniów klas pierwszych „Dzień Pierwszaka”.
8  października  stu  piętnastu  pierwszaków  bawiło  się  przez 
cztery godziny lekcyjne. Uroczystość zakończyła się złożeniem 



ślubowania  przez  pierwszoklasistów  i  wręczeniem  słodkich 
nagród oraz dyplomów. Tytuł klasy z klasą otrzymała I c.
W dniach 16-17.10.2007 r. odbyła się wycieczka klas drugich 
zatytułowana „Piastowski rodowód, czyli poszukiwania źródeł 
państwowości”.  Była dofinansowana przez MENiS w ramach 

projektu  wycieczek  edukacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  do 
miejsc pamięci narodowej. Plan wycieczki był bardzo napięty. 
Uczniowie  zwiedzili  Biskupin,  Gniezno,  Żnin,  Ostrów 
Lednicki, Rogalin, Kórnik. 
Jak  co  roku,  w  naszej  szkole  obchodziliśmy  Dzień 
Niepodległości  Narodowej.  Występ  przygotowała  klasa  III  d 
pod czujnym okiem pana  Farysa. Przedstawienie miało formę 
spotkania  młodzieży  powtarzającej  do  klasówki.  Całości 
dopełniały patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru. 

Na koniec mogliśmy jeszcze obejrzeć pokaz multimedialny z 
autentycznymi zdjęciami i filmami z tamtych lat. 
21.11.2007 r. wychowawcy klasy III b i III c (A. Waluś i 
T.  Szmolke)  wraz  z  nauczycielem  informatyki  J.  Zającem 
zabrali  swoje klasy na wycieczkę do Złotoryi.  Pierwszym jej 
etapem  było  zwiedzenie  fabryki  ozdób  choinkowych.  Drugą 
częścią  wycieczki  było  zwiedzenie  miasta,  w  tym  Muzeum 
Złota.

Podczas  tegorocznych  Jasełek  szukaliśmy,  wraz  z 
„filmowcami”,  prawdy  o  narodzeniu  Jezusa  od  czasów 
najdawniejszych do współczesnych. 

Gdy uczniowie i nauczyciele odpoczywali w czasie ferii 
zimowych,  pani  dyrektor  dyrygowała firmami  remontującymi 
górny  korytarz  naszej  szkoły  oraz  odświeżającymi  niektóre 
klasy.



Uczniowie  naszego  gimnazjum  brali  udział  w  I  Turnieju 
Wiedzy o Sztuce, który odbył się w Zespole Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim.  Startowało  w  nim  pięć  czteroosobowych  drużyn. 
Turniej  miał  charakter  zabawy,  podczas  której  trzeba  było 
rozwiązać  różnorodne  zadania  z  plastyki  i  muzyki.  Skład 
drużyny  naszego  gimnazjum  to  Zuzanna  Tomsa,  Paulina 
Budnik,  Dawid  Galus  i  Grzegorz  Kolasa.  Po  podliczeniu 
wszystkich  punktów okazało  się,  że  mieliśmy  ich  najwięcej. 
Organizatorami  Turnieju  byli  A.  Król  i  Z.  Mazur- doradcy 
metodyczni z MODN w Opolu. 

O szkolnych 
kobietach 
pomyślał też 
samorząd 
uczniowski. 
Zorganizowano 
konkurs na „Miss 
szkolnego 
korytarza”. 

Każda klasa była reprezentowana przez jedną kandydatkę. 
Dziewczęta zmagały się w pięciu konkurencjach: należało 
zaprezentować własną osobę, w określonym czasie przyszyć 
guzik, wykonać kwiatek z bibułki, przeczytać językowego 
łamańca oraz odpowiedzieć na podchwytliwe pytanie. 
Wszystkie uczestniczki konkursu bardzo się starały, ale także 
doskonale bawiły. Publiczność także bawiła się świetnie, 
dopingując swoje kandydatki. Oto laureatki „Miss szkolnego 
korytarza”: A. Kurpierz, S. Noras, J. Palt, S. Bartoszyn.

W  styczniu  w  ZS  nr  1  we  Wrocławiu  odbyły  się 
eliminacje  regionalne  VI  Ogólnopolskiego  Konkursu  Języka 
Niemieckiego.  Brało w nich udział dziesięciu uczniów naszej 
szkoły. Z tej grupy  Armin Łazik zakwalifikował się do etapu 
centralnego,  który  odbył  się  9.03.2008  r.  w  Warszawie  w 
Instytucie Goethego.

Z  myślą  o  dalszych  losach  absolwentów  naszego 
gimnazjum  pani  pedagog  A.  Kulasza  zajmowała  się  szeroko 
rozumianym  zawodoznawstwem,  zaprosiła  do  nas  Mobilne 
Centrum  Informacji  Zawodowej.  Jego  pracownicy 
przeprowadzili  z  uczniami  klas  trzecich  dwugodzinne 
warsztaty.  Dyrekcja  naszej  szkoły  dba  także  o  edukację 
zawodoznawczą rodziców gimnazjalistów, dlatego na spotkanie 
wychowawców  z  rodzicami  zaproszono  D.  Bakonowicz  - 
doradcę zawodowego z  Powiatowego Urzędu Pracy.  Rodzice 
dowiedzieli  się,  jak  pomagać  swoim  dzieciom  w  wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

28  kwietnia  został  przeprowadzony  Turniej 
Trzecioklasisty  o  puchar  Einsteina.  Uczniowie  klas  trzecich 
stanęli do walki w pięciu konkurencjach z dziedziny fizyki, a 
właściwie  z  okolic  fizyki,  bo turniej  nie  był  zbyt  poważny i 
naukowy. Trzy konkurencje  były wzorowane na popularnych 



teleturniejach:  „Tak  to 
leciało”,  „Jeden  z 
dziesięciu”  i  „Koło 
fortuny”.  Dwie  twórcze 
konkurencje  polegały  na 
ułożeniu  największej 
liczby  anagramów  z 
imienia i nazwiska patrona 
turnieju  oraz  wymyśleniu 
hasła  sławiącego  fizykę. 
Cenną  nagrodę  -  puchar 
odebrała klasa III b.

Już  drugi  rok  w 
Gimnazjum  w  Turawie  realizowany  był  projekt  „Trzymaj 
formę”, którego celem było promowanie aktywnego trybu życia 
i zdrowego żywienia. W ciągu całego roku szkolnego nie tylko 
wychowawcy,  ale  także  inni  nauczyciele  uczący  w  klasach 
pierwszych kładli duży nacisk na realizację tematyki związanej 
ze  zdrowym  trybem  życia.  Na  zakończenie  rocznej  edycji 
projektu  klasy  zostały  nagrodzone  dyplomami,  a  szczególnie 
aktywni w pracach nad plakatami otrzymali medale. Do grona 
wyróżnionych  należeli:  D.  Galus,  K.  Tracz,  P.  Bartyla,  P. 
Knosala, E. Gonsior, A. Ponitka, K. Szczurek, J. Błaszczyk, 
M. Nowak, J. Langner, M. Szyszka.
W  dniach  30  maja-  5  czerwca  w  szkole  był  realizowany 
„Tydzień bez przemocy”. W ciągu całego tygodnia realizowano 
między innymi następujące zadania:

• Ankieta dotycząca zdrowego stylu życia;
• Pogadanki nt. zagrożeń płynących z Internetu;
• Klasy pierwsze wykonywały „zdrowe” kanapki;

• Na lekcjach wychowawczych - wychowawcy realizowali 
tematy  związane  z  różnego  rodzajami  zagrożeniami, 
przemocą,  zdrowiem,  sposobami  spędzania  czasu 
wolnego;

• We  wszystkich  klasach  odbyły  się  spotkania  z 
policjantem.

W upalną  sobotę  31  maja  na  terenie  naszego  gimnazjum 
rozegrały  się  IX  Turawskie  Biegi  Przełajowe.  Przyjechali 
uczniowie  z  wielu  okolicznych  szkół  oraz  zawodnicy 
profesjonalnie uprawiający biegi. Biegi rozgrywane były w 12 
kategoriach  wiekowych.  Łącznie  wystartowało  152 
zawodników.  Mieliśmy  również  okazję  obejrzeć  film  Pt. 
„Ratujmy Jezioro  Turawskie”.  Film ten powstał  z  inicjatywy 
Heidi Krieglstein - Niemki, która uczy młodzież w II  LO w 
Opolu.  Wpadła  na  pomysł,  że  to  właśnie  młodzież  musi 
walczyć o pozyskanie źródeł finansowych na oczyszczenie wód 



w  Jeziorze  Turawskim.  (Również  ja  miałem  możliwość 
uczestniczenia w realizacji tego przedsięwzięcia. Przedstawiłem 
historię budowy Jeziora Turawskiego. –przyp. J.F.)

(Na  zdjęciu  twórcy  filmu  „Ratujmy  Jezioro 
Turawskie”:  Heidi  Krieglstein,  Patrick  Simonie, 
Manuela Schmidt, Elżbieta Sławińska)
Na  projekcji  filmu  byli  obecni  liczni  zaproszeni  goście: 
Marszałek  Województwa  Opolskiego-  Józef  Sebesta, konsul 
niemiecki  –  Ludwig  Neudorfer, wizytator  z  kuratorium- 
Halina  Nowacka, przedstawiciel  Niemieckiej  Centrali 
Szkolnictwa za Granicą- Dorothea Burdzik, dyrektor II LO w 
Opolu- Aleksander Iszczuk, jak również lokalne władze.

W  czasie  Turawskiego  Biegu  Przełajowego  szkolne 
miniprzedsiębiorstwo  TUiP  zaprezentowało  lokalnej 
społeczności swoje produkty i zorganizowało kiermasz. 

Ostatni dzień mijającego roku szkolnego, 20 czerwca, to 
dla uczniów kończących szkołę- ostatni apel,  ostatnie chwile, 
łzy.  Pani  dyrektor  podziękowała  rodzicom,  nauczycielom  i 
uczniom za trzyletni trud. Następnie uhonorowano najlepszych 
uczniów nagrodami.  Rodzicom wręczono listy gratulacyjne, a 

uczniowie 
wpisali  się  do 
złotej księgi. 
Statuetkę 
„Najlepszego 
gimnazjalisty i 
gimnazjalistki” 
otrzymali: 
Dawid Galus i 
Zuzanna 
Tomsa.

Najlepsi  uczniowie klas  trzecich dokonali  wpisu do Złotej 
Księgi.
Klasa III a: D. Farys, G. Kolasa, A. Kurpierz, A. Panicz, 
Z. Tomsa, M. Wróblewska
Klasa III b: D. Galus, J. Grzesik, K. Morawiec
Klasa III c: M. Byra, 

Niezwykle  wzruszającym  momentem  było  pożegnanie 
odchodzącej z naszej szkoły siostry Anuncjaty, którą młodzież 
nagrodziła za trud gromkimi brawami, kwiatami i upominkiem.

Rok szkolny 2008/2009
 Rok szkolny rozpoczął się1 września 2008 roku. Wszystkich 
zebranych  uczniów,  nauczycieli  i  gości  powitała  dyrektor 
gimnazjum Eryka Matysek.
Skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
E. Matysek  – dyr. szkoły 
Teresa Szmolke– z-ca dyr. szkoły
Nauczyciele: I.  Buczek, A.  Bul, L. Cieśla, A. Czyrnia, 
U. Duda, M. Moch- Giza, J. Ilnicka, B. Jakubowska,  
A. Krotewicz, A. Kulasza, M. Kulawik, D. Malek, A. Spyra, 
A. Szajca, A. Waluś, S. Węgrzyn- Gaweł, Z. Wróblewska, 
A. Byra, J. Farys, ks. J. Ostrowski G. Kwieciński Z. Mazur, 
T. Piwowarczyk, G. Wicher, J. Zając
Pozostali pracownicy:
R. Stręk, M. Szymaniec, I. Trajewska, B. Miler, 
D. Kaczmarzyk, A. Matysek, G. Szczygielska, R. Król
Rok  szkolny  rozpoczęło  286  uczniów,  w  tym  96 
pierwszoklasistów. 
Szkoła w czasie wakacji  przeszła kolejny etap remontu. Cały 
budynek  gimnazjalny  został  na  zewnątrz  ocieplony 
styropianem.  Również  wewnątrz  budynku  trwały  prace 



remontowe.   Wycyklinowano  podłogę  sali  gimnastycznej  i 
pomalowano  jej  ściany,  pomalowano  ściany  w trzech  salach 
lekcyjnych,  wymieniono  resztę  opraw  oświetleniowych, 
wymieniono drzwi w pionie kuchennym oraz przeprowadzono  
remont łazienki obok sali gimnastycznej.

W 
dniach 
13-20 
września 

gościliśmy w naszym gimnazjum uczniów z holenderskiej 
szkoły w Gröningen. 
Grupa  holenderska  liczyła  23  uczniów,  towarzyszyło  jej  4 
opiekunów.  Uczniowie  spędzili  tydzień  realizując  szereg 
przedsięwzięć. 
Sobota 13.09- przyjazd gości do Turawy, ognisko nad Jeziorem 
Turawskim.
Niedziela  14.09-  uczniowie  spędzili  dzień  w domach  swoich 
polskich kolegów. 
Poniedziałek 15.09- uczestnicy wymiany spędzili  ten dzień w 
szkole, po południu rozegrali mecz piłki nożnej.
Wtorek  16.09-  wycieczka  do  Dinoparku  w Krasiejowie  i  na 
Górę Św. Anny.
Środa  17.09-  uczniowie  zwiedzali  Opole  i  Muzeum  Wsi 
Opolskiej.
Czwartek  18.09-  wycieczka  do  gospodarstwa 
agroturystycznego w Szczedrzyku.
Piątek 19.09- polsko- holenderska grupa zwiedziła Wrocław.
Sobota  20.09-  uczniowie  wraz  z  opiekunami  odprowadzili 
swoich holenderskich przyjaciół na lotnisko we Wrocławiu.
Autorkami całego przedsięwzięcia były panie: I. Kwit i A. Bul. 
Cel zadania został osiągnięty. Uczniowie mogli się wzajemnie 
lepiej poznać i jednocześnie lepiej ćwiczyć języki obce.

20  października  wszyscy  uczniowie  PG  w  Turawie 
uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych na temat: klasy I i 
III – „stop cyberprzemocy”, zaś klasy II- „Agresja i przemoc”. 
Zajęcia  przeprowadzili  terapeuci  z  małopolskiego  Centrum 
Profilaktyki w Krakowie. 

20  października  uczniowie  klas  III  spotkali  się  z 
pedagogiem  z  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  w 



Ozimku –K. Płatek,  która przeprowadziła szkolenie na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu. 
3  listopada  uczniowie  klas  pierwszych  uczestniczyli  w 
zajęciach,  w  czasie  których  uczyli  się  zasad  udzielania 
pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Warsztaty  przeprowadzili 
pracownicy WOPR.
2  października  uczniowie  klas  pierwszych  zebrali  się  w sali 
gimnastycznej,  by  świętować  swój  dzień.  Była  to  doskonała 
okazja  do  lepszego  poznania  się  oraz  pokazania  swoich 
umiejętności  i  wiedzy  i  szkole.  Najmłodsi  gimnazjaliści 
rywalizowali w następujących dziedzinach:

• Prezentacja klas
• Turniej wiedzy o szkole
• Kalambury
• Zawody sportowe
• Plakat „szkoła moich marzeń”.

 
Zwycięska klasa I b

W czasie, gdy komisja konkursowa podliczała punkty, młodzi 
gimnazjaliści  obejrzeli  program  artystyczny  przygotowany 
przez A. Szajcę „Sąd nad książką”. Po przedstawieniu wszyscy 
uczniowie  klas  pierwszych  złożyli  uroczyste  ślubowanie,  po 
którym ogłoszono  wyniki  międzyklasowej  rywalizacji.  Tytuł 
„Klasy z klasą” zdobyła klasa I b.
 W  miesiącach  październik  –  listopad  w  szkole  był 
realizowany program edukacyjny „Sami budujemy przyszłość”, 
który  dofinansowany  był  z  funduszu  Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej.  Założeniem  przedsięwzięcia  było  przygotowanie 
młodzieży- uczniów klas trzecich- do wybrania swojej dalszej 
ścieżki  edukacyjnej.  W  ramach  projektu  realizowano  szereg 
działań:

• Klasa  trzecie  przebywały  w  gospodarstwie 
agroturystycznym Ekozagroda w Szczedrzyku ucząc się 
wykonywać  ozdoby  z  filcu,  pozyskiwać  energię  z 
ekologicznych  źródeł,  uzyskiwać  sok  z  jabłek  w 
przydomowej tłoczni

• Klasy IIIa i IIId pojechały do Opola, by tam bliżej poznać 
pracę banku i Powiatowego Urzędu Pracy

• Klasy IIIb i IIIc uczestniczyły w wycieczce do Złotoryi. 
Realizacja  programu  była  możliwa  dzięki  ogromnemu 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli: U. Dudy, J. Ilnickiej, B. 
Jakubowskiej, S. Węgrzyn- Gaweł.

.
Osiągnięcia sportowe gimnazjalistów:

• I  miejsce  w  rozgrywkach  Finału  Powiatowego  Piłki 
Nożnej chłopców Szkół Gimnazjalnych; 

• III  miejsce  w Półfinale  Powiatowym w Halowej  Piłce 
Nożnej Dziewcząt;

• III miejsce w Finałach Powiatowych Tenisa Stołowego;



• I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt;
• I  miejsce  w  świątecznym  turnieju  piłki  siatkowej 

dziewcząt;
• II miejsce w Półfinale Powiatowym w Piłce Koszykowej 

Chłopców;
• II miejsce w Półfinale Powiatowym w Piłce Koszykowej 

Dziewcząt.

Dnia 10 grudnia odbyła się 
III  edycja  konkursu 
literackiego o „złotą rózgę”. 
19 uczniów z różnych klas 
recytowało  wiersze 
Tuwima,  Brzechwy  i 
innych  autorów.  Oprócz 
ładnej  interpretacji  jury 
oceniało strój  uczestników, 
który  miał  zawierać 
elementy  mikołajkowe. 
Organizatorem  konkursu 
była A. Waluś

Zwyciężczynią  konkursu 
została  Sabina 
Chuchrowska.

Dnia  17  lutego  2009  r.  odbyło  się  spotkanie  uczniów  z 
przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. Celem 
spotkania było zapoznanie gimnazjalistów z pracą MRG oraz 
zachęcenie  do  udziału  w  wyborach.  „Młodym  radnym” 
towarzyszył  wójt  Gminy  Turawa-  W.  Kampa.  W  trakcie 
spotkania  z  młodzieżą  ogłoszono  wyniki  plebiscytu 
przeprowadzonego wśród uczniów, a dotyczącego wyborów na 
nauczyciela mistrza, kosę i kumpla. Zaszczytne tytuły zdobyli:

G. Kwieciński- nauczyciel „kumpel”;
J. Ilnicka- nauczyciel „kosa”;
J. Farys- nauczyciel „mistrz”.

24  marca  obchodziliśmy  Narodowy  Dzień  Życia.  W 
szkole  zorganizowano  projekcje  filmów  edukacyjnych 
związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka. 



30.  Sobieralska Elżbieta 
31.  Szkolny Jerzy 
32.  Spyra Agnieszka
33.  ks. Swolany Józef 
34.  Szajca Aniela 
35.  Waluś Agnieszka 
36.  Wicher Grzegorz 
37.  ks. Wojtala Piotr 
38.  Wojtkiewicz Marta 
39.  Węgrzyn-Gaweł Sabina 
40.  Wróblewska Zofia 
41.  Zając Józef

  Historię szkoły na podstawie kronik spisał 
                                                                           Jerzy Farys
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Na mocy  ustawy  Sejmu  RP,  z  dniem 1.09.1999  roku  weszła  w  życie 
reforma systemu oświaty. Został utworzony nowy typ szkoły-gimnazjum. 
Uczą się w nim absolwenci 6-letniej absolwenci szkoły podstawowej. W 
naszej gminie powstało Publiczne Gimnazjum w Turawie

Wykaz nauczycieli pracujących w Publicznym Gimnazjum 
w Turawie:

1. Buczek Iwona
2. Bul Agnieszka
3. Byra Andrzej
4. Cieśla Lidia
5. Czyrnia Aneta
6. Duda Urszula
7. Farys Jerzy
8. Filla Benedykt
9. Ilnicka Jolanta
10.Jakubowska Bogumiła
11.Kasuch Maria
12.ks. Kiełek  Rafał
13.Krotewicz Anna
14.Kubów Danuta
15.Kulasza Anna
16.Kulawik Mariola
17.Kusz Irena- siostra Anuncjata
18.Kwieciński Grzegorz
19.Malek Dorota
20.Matysek Eryka
21.Mazur Zygfryd
22.Moch-Giza Monika
23.Mróz Leszek
24.Musielak Jerzy
25.Niedźwiedzki Damian
26.ks. Ostrowski Jarosław
27.Ożarska Danuta
28. Pietruska Irena-siostra Eligia
29.Piwowarczyk Tomasz
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