Historia Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej
Pierwsza szkoła w Ligocie Turawskiej powstała już w 1776 r. Informacja o tej ważnej treści została
zawarta w spisie szkół katolickich biskupstwa wrocławskiego wydanym w 1911 r.1 Najprawdopodobniej był to mały parterowy budynek, w którym naukę prowadził jeden nauczyciel. W schematyzmie2
biskupstwa wrocławskiego z 1842 r. zawarto więcej informacji na temat ligockiej szkoły i miejscowego
kościoła. Podano, że wtedy do ligockiej lokalii należały wsie: Kadlub-Turawa, Sackrau-Turawa z Poliwodą, razem 1235 mieszkańców, 1037 przyjmujących komunię. Do szkoły w Ligocie Turawskiej
oprócz miejscowych dzieci uczęszczały również dzieci z Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego, razem 293 uczniów. Naukę w szkole prowadziło dwóch nauczycieli, z których jeden był kierownikiem placówki. Kontrolę nad szkołą w Ligocie Turawskiej sprawował wtedy inspektor szkolny
z Opola3. W powyższej publikacji nie podano żadnych informacji na temat stanu obiektu szkolnego.
W 1847 r. generalny wikariat we Wrocławiu zatrudnił w szkole w Ligocie Turawskiej adiuwanta (pomocnika nauczyciela) Josepha
Kampa ze Stöblau (Steblów), na miejsce przeniesionego do Zakrzowa Turawskiego
Franza
Baldi4.
W 1849 r. Franz Rozumek
z Małych Strzelec został
przeniesiony na stanowisko
pomocnika nauczyciela do
Pierwszy budynek szkoły w Ligocie Turawskiej
Ligoty Turawskiej5.
Kolejna zmiana zatrudnienia nastąpiła w 1850 r. Adiuwant Theodor Schwanke z Ligoty Turawskiej
został przeniesiony do Laskowitz (Laskowice) w powiecie oleskim. Zastąpił go Michael Michalzyk
z Zakrzowa Turawskiego, który został zatrudniony jako kandydat na nauczyciela6.
Od 1.10.1849 do 1850 r. nauczycielem pomocniczym w Ligocie Turawskiej był Teodor Schwanke
ur. 9.04.1829 w Suszcu k. Pszczyny. Zdobył wykształcenie w seminarium nauczycielskim w Głogówku7.
W 1900 r. do ligockiej szkoły uczęszczało 202 uczniów, którzy uczyli się w trzech pomieszczeniach
klasowych. Patronat nad placówką sprawował „graf” von Garnier z Turawy, zaś kontrolę nad szkołą
w Ligocie Turawskiej sprawował okręgowy inspektor.
W szkole nauczali trzej nauczyciele:
− Karl Günther – kierownik szkoły i organista, ukończył seminarium nauczycielskie w Oppeln
(Opole) w 1882 r. Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1530 marek, premii – 120 marek, zasiłek
mieszkaniowy – 150 marek,
H. Cyrus, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911,
s. 242.
2 Schematyzmy – swego rodzaju roczniki statystyczne jednostek kościelnych, zawierające spis wszystkich urzędów kościelnych i ich pracowników oraz parafii, księży i zakonników. Przez długi czas wydawane były jako dodatek do kalendarzy liturgicznych dla duchowieństwa. http://www.archiwum.archidiecezja.pl/pl/archiwum/schematyzmy.html (20.07.2012)
3 Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau: Königlich Preussischen Antheils. - Breslau : Grass, Barth & Comp.,
Breslau, 1842, s. 118.
4 Schlesisches Kirchenblatt, T. 13, Breslau, 1847, s. 524.
5 Schlesisches Kirchenblatt, T. 15, Breslau, 1849, s. 536.
6 Schlesisches Kirchenblatt, T. 16, Breslau, 1850, s. 549.
7 ks. Bernard Joszko, Parafia Biskupice koło Olesna, Opole, 2006.
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−

Johann Wistuba – ukończył seminarium nauczycielskie w Zülz (Biała) w 1897 r. Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1100 marek, premii – 120 marek, zasiłek mieszkaniowy – 45 marek,
− Arthur Christer – ukończył seminarium nauczycielskie w Rosenberg (Olesno) w 1897 r. Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1100 marek, premii – 120 marek, zasiłek mieszkaniowy – 45 marek.
Lokalnym
inspektorem
dla szkoły w Ligocie Turawskiej był dalej powiatowy inspektor szkolny8.
W parafialnej ligockiej
księdze metrykalnej zapisano,
że w 1900 r. zamarzł w Ligocie Turawskiej 58-letni były
nauczyciel Felix Kodron, jednakże nie podano więcej informacji na temat tego pedagoga,
np. gdzie wcześniej pracował.
Budynek szkolny w Ligocie
Turawskiej został rozbudoBudynek szkoły w Ligocie Turawskiej (przedwojenne zdjęcie)
wany w 1911 r. W okresie po II
wojnie światowej na postawie wspomnień mieszkańców został w ligockiej kronice szkolnej opisany
jego stan przed rozbudową. Napisano, że szkoła mieściła się w parterowym budynku. W jednej sali
lekcyjnej uczyły się dwa oddziały o różnym poziomie nauczania, po lewej stronie siedział oddział niższy, a po prawej oddział wyższy. Nauka odbywała się na zmiany, rano i po południu. Uczniowie pisali
na tabliczkach9.
Kolejny spis katolickich szkół biskupstwa wrocławskiego został przeprowadzony w 1911 r. Napisano w nim, że wieś Ligota Turawska była zamieszkana przez 945 mieszkańców. Do szkoły uczęszczało
240 uczniów, którzy uczyli się w trzech pomieszczeniach klasowych. Tygodniowa liczba godzin nauczania w poszczególnych klasach wynosiła: 32, 28, 20. Kierownikiem ligockiej szkoły był dalej Karl
Günther (ur. 7.10.1862 r.), w Ligocie Turawskiej pracował od 1.10.1882 r. Ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu w 1897 r. Zajmował pięciopokojowe mieszkanie o pow. 93 m². Nauczycielami
byli: Albert Trinczek (ur. 6.02.1867 r.), w Ligocie Turawskiej od 15.02.1908 r. Ukończył seminarium
nauczycielskie w Białej w 1908 r., zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 34 m², i Otto Skibinski
(ur. 2.07.1888 r.), w Ligocie od 1.03.1910 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Pilchowitz (Pilchowice) w 1910 r., zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 40 m². Do szkoły należał ogródek o
pow. 3 a i działka o pow. 1,97 ha. W publikacji tej podano datę budowy ligockiej szkoły – 1776 r., i jej
rozbudowy – 1911 r. Dobudowano wtedy 2. i 3. kondygnację budynku. Powstały nowe mieszkania dla
nauczycieli. Szkoła płaciła podatek wysokości 300 marek, nie płaciła jednak podatku kościelnego.
W publikacji tej podano, że wieś
wraz ze szkołą znajdowała się
wśród lasów. Najbliższy lekarz
znajdował się w Ozimku oddalonym o 15 km od Ligoty Informacja dotycząca ligockiej szkoły zawarta w publikacji: H. Cyrus,
Schematismus… z 1911 r.

Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien: mit zwei Anhängen : im Auftrage des Vereins katholischer Lehrer Schlesiens, wydawca F. Keller, Breslau, 1900 r. s. 209.
9 Protokoły szkolne z lat 1968–1972.
8

Turawskiej10.
W 1925 r. przeprowadzono spis szkół na terenie Śląska, którego wyniki zostały zamieszczone
w dwóch publikacjach, przedstawiam ich najważniejsze fragmenty:
Ellguth – Turawa – katolicka szkoła. Uczniów 221, w szkole 4 sale lekcyjne.
Nauczyciele:
− Karl Günther (ur. 7.10.1862) „Hauptlehrer” – kierownik szkoły, pracował w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.10.1888 r.
− Georg Rasenberger (ur. 9.03.1893) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.07.1913 r.
− Otto Wilczek (ur. 9.05.1894) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.01.1920 r.
− Fritz Ertel (ur. 19.08.1899) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.04.1925 r.
Mieszkania nauczycieli: ogrzewane czteropokojowe posiadali Günther i Rasenberger, każde o pow.
71 m² i wartości 120 marek, Wilczek – czteropokojowe ogrzewane o pow. 69 m² i wartości 100 marek.
Wieś Ligotę Turawską zamieszkiwało 1020 mieszkańców. Miejscowi katolicy mieli zapewnioną opiekę
duszpasterską przez miejscowego kapłana, zaś ewangelicy należeli do kościoła w Grabiu. Budynek
szkolny był dwu – i trzypoziomowy, został rozbudowany w 1911 r. Kontrolę nad szkołą sprawował sześcioosobowy zarząd, któremu przewodniczył Voigt z Turawy. Nauczyciele na uposażeniu posiadali
ogród o pow. 2,76 arów, pole o pow. 2 ha i wartości 100 marek. Szkoła w Ligocie Turawskiej została
założona w 1776 r. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Kotorzu Małym oddalonym o 15 km.
Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawował lekarz, który mieszkał w Ozimku oddalonym o 14 km11.
Uzupełnienie powyższych informacji zawarto w drugiej publikacji.
− Karl Günther – kierownik szkoły i organista, ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu
w 1882 r.
− Georg Rasenberger – ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretschamm (Pyskowice)
w 1913 r.
− Otto Wilczek – ukończył seminarium nauczycielskie w Pichchowitz (Pilchowice) w 1914 r.
− Fritz Ertel – ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) w 1918 r.
Powierzchnie mieszkań nauczycieli: Günther – 80 m², Rasenberger – 80 m², Wilczek – 64 m², Ertel
– 64 m²,
W 1925 r. szkoła w Ligocie Turaw skiej została zelektryfikowana. Do obiektu szkolnego należały
2 ha pola, które uprawiali nauczyciele, i ogród o pow. 2,7 a, wartości 100 marek12.
Niestety, do końca II wojny światowej nie zostały przeprowadzone kolejne spisy szkół, dlatego też
poniższy materiał dotyczący ligockiej placówki opracowałem na podstawie wspomnień mieszkańców
Ligoty Turawskiej.
W szkole w Ligocie Turawskiej w I połowie lat 30. XX w. pracowali nauczyciele: Josef Kopietz,
p. Marek oraz Otto Wilczek, który w 1936 r. przeniósł się do szkoły w Kadłubie Turawskim, gdzie objął
stanowisko kierownika placówki. Nauczyciela Wilczka zastąpił p. Panama, zamieszkał w mieszkaniu
służbowym na piętrze, gdzie zajmował jeden pokój. Po wybuchu II wojny światowej Panama
i Marek zostali wcieleni do wojska. Na ich miejsce zatrudniono dwie młode nauczycielki, panny, mieszkały w szkole, jedna była z Zielonej Góry lub Jeleniej Góry. Kierownikiem szkoły był Josef Kopietz –
starszy, mały, gruby mężczyzna. Kopietz był również miejscowym organistą, jednakże gdy wstąpił do
NSDAP, przestał grać w kościele. Prowadził gospodarstwo rolne, hodował świnie i miał konia. Mieszkał
H. Cyrus, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911,
s. 242.
11 H. Cyrus, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch): eine übersichtliche Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. – 7, Breslau, 1925.
12 C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien
/ Hrsg. im Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau,
1925, s. 266.
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w szkole na parterze. Jego córka wraz z mężem zamieszkała w „Postamcie” – budynku gminnym. Cała
rodzina uciekła przed frontem. Powrócili jednak w maju 1945 r., Josef Kopietz ukrywał się u pp. Sikora,
jego żona i córka były nagabywane przez stacjonujących w Ligocie Turawskiej Rosjan.
Wyjechali do Niemiec we wrześniu 1945 r. trasą przez Ozimek.

Uczniowie z Ligoty Turawskiej roczników 1922–1925 w czasie wycieczki na Kopę Biskupią
(zdjęcie udostępnił Engelbert Barczik)

Nauka w szkole w Ligocie Turawskiej do końca II wojny światowej odbywała się systemem klas
łączonych. W każdej sali lekcyjnej uczyły się dwa roczniki. Zajęcia w szkole odbywały się do końca
grudnia 1944 r.
Rosjanie, którzy weszli do Ligoty Turawskiej 21.01.1945 r., oszczędzili ligocką szkołę, gdyż urządzili w niej szpital wojskowy. Zostały przez nich zajęte sale na parterze i pierwszym piętrze.
W czasie wojny budynek na zewnątrz nie został uszkodzony poza małymi wyrwami w tynku po
pociskach. Jednak wewnątrz obiekt był zdewastowany, uszkodzone były okna, zamki w drzwiach. Sala
nr 1 miała zerwaną podłogę, również zniszczone były poręcze na schodach. Zdewastowana była instalacja elektryczna i wodociągowa. W okresie powojennym wszystkie zniszczenia zostały szybko naprawione w czynie społecznym przez miejscową ludność. Zajęcia w szkole w Ligocie Turawskiej rozpoczęły się już we wrześniu 1945 r. Kierownikiem szkoły i jedynym nauczycielem został Władysław
Mierzwiak. W szkole brakowało wszystkich pomocy naukowych, nawet książek. Nie można było mówić o normalnych zajęciach lekcyjnych, gdyż jeden nauczyciel uczył 214 uczniów. Nauka odbywała się
dla uczniów co drugi dzień. W poniedziałki, środy i piątki uczyły się dzieci klasy I i II, zaś w pozostałe
dni klasy III–VI. Również lekcje w szkole odbywały się na zmiany13. W czerwcu 1946 r. edukację zakończyło 23 uczniów.
Naukę w roku szkolnym 1946/1947 zaplanowano w pięciu klasach, lecz ze względu na brak kadry
nauczycielskiej rok szkolny rozpoczął się w czterech. W szkole był zatrudniony tylko Władysław Mierzwiak, kierownik szkoły, i miejscowy proboszcz ks. Józef Christen, który uczył religii. Kierownik szkoły
mieszkał u pp. Michalczyk, a następnie po ślubie zamieszkał u pp. Grzesik (Król). Wyposażenie szkoły
w tym okresie było bardzo skromne, gdyż placówka posiadała jeden globus i żadnej mapy. W szkole
13

Protokoły szkolne z lat 1968–1972.

nauczano: religii – dwie godziny tygodniowo w każdej klasie, języka polskiego, historii w klasach starszych, biologii, matematyki, rysunku, prac ręcznych, śpiewu i wychowania fizycznego.
Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa

Roczniki

Razem

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

31

10

1

-

-

-

-

66

II

24
-

1

19

11

8

3

-

-

42

III

-

-

-

11

14

21

12

1

59

IV

-

-

-

-

-

2

11

28

41

Suma

24

32

29

23

22

26

13

29

208

I

Naukę w roku szkolnym 1947/1948 realizowało w szkole w Ligocie Turawskiej 179 uczniów.
Liczbę klas zwiększono do pięciu. Do najwyższej klasy przybyli także uczniowie z Kadłuba Turawskiego.
W szkole pracował kierownik placówki i dwoje nauczycieli: Wanda Czuchajewicz – starsza pani,
mieszkała w szkole, i Józef Szmigiel – młody nauczyciel.

Grono nauczycielskie i uczniowie przed ligocką szkołą w 1949 r. Widoczny na pierwszym planie z
lewej strony nauczyciel Reinhold Kuboń, ks. Józef Christen, kierownik szkoły Józef Szmigiel i nauczyciel matematyki Kowalski (zdjęcie udostępnił Engelbert Barczik)

Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa

V

1941
1
-

1940
24
-

1939
15
9
-

Suma

1

24

24

I
II
III
IV

Roczniki
1938 1937 1936
7
1
23
17
6
2
8
9
8
9
32

34

24

Razem

1935
-

1934
-

1933
-

4
8
7

1
4
13

1
9

48
60
32
40

3

9

13

25

22

27

23

205

W roku szkolnym 1948/1949 w szkole w Ligocie Turawskiej pracowali: Wanda Czuchajewicz, Józef Szmigiel, Reinhold Kuboń z Biestrzynnika.
Nauka odbywała się w godzinach:
− kl. I od 12.30–14.30,
− kl. II od 12.00–13.45,
− kl. III od 12.00–14.35,
− kl. IV od 8.00–11.45,
− kl. V od 8.00–11.45,
− kl. VI od 8.00–12.40.
Z końcem roku szkolnego Józef Szmigiel zakończył pracę w ligockiej szkole i od 1.09.1949 r. rozpoczął pracę w Zawadzie.

Absolwenci roku szkolnego 1949 (zdjęcie udostępnił Engelbert Barczik)

Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa

1942
1

1941
11

1940
5

III

-

2
-

19
-

IV

-

-

V

-

-

V

-

Suma

1

I
II

Roczniki
1939 1938 1937
1
1

1936
-

1935
-

1934
-

Razem
19

15

8

1

-

-

-

45

21

18

7

4

-

57

-

7
-

2

7

9

7

3

28

-

-

9
-

32

-

2
-

13

-

-

8

-

3

8

11

13

23

23

32

28

25

22

24

192

W roku szkolnym 1949/1950 w szkole w Ligocie Turawskiej zatrudniony był kierownik placówki
i dwoje nauczycieli. Pracowali: Wanda Czuchajewicz, Reinhold Kuboń i Jan Pustała. Budynek w tym
okresie wymagał gruntownego remontu, a piece trocinowe miały być zastąpione innymi, gdyż zimą

w salach panowały niskie temperatury. Jednakże zmieniło się wyposażenie placówki. W bibliotece
szkolnej było już 80 książek, a z pomocy naukowych była mapa Polski, Europy i dwie planigloby (mapy
dwóch półkul).
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok

Klasy
I

II

III

IV

1946/1947

66

42

59

1947/1948

48

60

1948/1949

19

1949/1950

14

Suma

41

V
-

VI
-

32

40

25

-

205

45

57

28

32

11

192

19

48

55

21

19

176

208

W czasie sesji wyjazdowej GRN 20.04.1951 r. w Bierdzanach postawiono wniosek, aby wynająć
firmę do remontu zepsutego dachu szkoły w Ligocie Turawskiej. Zamierzano wyremontować dach
w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Także w 1951 r. szkoła podstawowa w Ligocie
Turawskiej została odmalowana.
Od nowego roku szkolnego 1950/1951 zaszły kolejne zmiany w zatrudnieniu w szkole w Ligocie
Turawskiej. Pracę zakończył Reinhold Kuboń, który przeniósł się do Kadłuba Turawskiego. Po ukończeniu nauki w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Leśnicy pracę w Ligocie Turawskiej
rozpoczął Jerzy Wacławik, który został od razu kierownikiem tej placówki14. Oprócz kierownika szkoły
zatrudnionych było jeszcze troje nauczycieli, m.in. Wanda Czuchajewicz. Zatrudniony był także woźny
– palacz. Na koniec roku szkolnego miała zostać zwolniona z pracy Wanda Czuchajewicz, gdyż nie
odpowiadała wymaganiom szkoły ze względu na wiek i brak kwalifikacji. Jednakże z uwagi na braki
kadrowe w nowym roku szkolnym 1951/1952 dalej realizowała się w pracy zawodowej jako nauczycielka w szkole w Ligocie Turawskiej. Zatrudnieni wtedy byli w ligockiej szkole nauczyciele: Jerzy
Wacławik – kierownik szkoły, Janina Wnuk (Drozd), Helmut Lipp, Wanda Czuchajewicz.

Członkowie SKO w 1951 r. wraz z opiekunami: Wandą Czuchajewicz i Jerzym Wacławikiem
(kronika szkolna)
Jerzy Wacławik (23.04.1929 – 2000) urodził się w Zdzieszowicach. W 1947 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum
Ogólnokształcącym w Leśnicy. Pracę w Ligocie Turawskiej zakończył w 1981 r. Był nauczycielem fizyki, gdyż zdobył specjalizację po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Opolu.
14

Zajęcia odbywały się w czterech salach lekcyjnych na dwie zmiany:
− nr 1 kl. III 8.00–10.40, kl. II 11.00–13.40
− nr 2 kl. V 8.00–10.40, kl. IV 11.00–13.40
− nr 3 kl. VI 8.00–11.45, kl. I 11.55–13.40
− nr 4 kl. VII 8.00–12.45
Podział godzin nauczania w poszczególnych klasach: kl. I – 14, kl. II – 14, kl. III – 15, kl. IV – 18,
kl. V – 22, kl. VI – 22, kl. VII – 25.
Przydział lekcji nauczania:
− Jerzy Wacławik (25 godz.): fizyka, język polski, matematyka, chemia, nauka o Polsce, historia,
prace ręczne.
− Helmut Lipp (32 godz.): matematyka, geografia, historia, śpiew, wychowanie fizyczne, prace
ręczne.
− Janina Wnuk (34 godz.): biologia, język polski, język rosyjski, wychowanie fizyczne.
− Wanda Czuchajewicz (35 godz.): śpiew, wychowanie fizyczne, biologia, historia.
Na terenie szkoły działały organizacje: Szkolone Koło Odbudowy Warszawy (SKOW), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Liga Przyjaciół Żołnierza (LPŻ), Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy
(SFOS), Szkolne Koło Przyjaźni ZSRR (SKPZSRR).
Nauczyciele podjęli zobowiązania dla uczczenia 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta oraz
pierwszomajowe:
− do kwietnia zorganizować w szkole kurs szkolenia sanitarnego w klasie V–VII w ilości 10 godz. –
odpowiedzialni Jerzy Wacławik i Janina Wnuk.
− przeprowadzić społecznie po 10 godz. zajęć z uczniami mającymi problemy w nauce: Helmut Lipp
i Wanda Czuchajewicz.
Od 9 do 25 czerwca odbywały się w szkole egzaminy końcowe w kl. VII. W ciągu roku szkolnego
w gronie pedagogicznym zaczęło dochodzić do konfliktów. Wanda Czuchajewicz twierdziła, że młode
grono – pozostali trzej zatrudnieni nauczyciele, utrudniają jej pracę. Kierownik szkoły jednak był zdania, że powyższy zarzut był bezzasadny, gdyż Wanda Czuchajewicz nie interesowała się sprawami
szkoły.
W następnym roku szkolnym skład grona pedagogicznego nie zmienił się. Rok szkolny rozpoczął
się 1.09.1952 r.
Przydział organizacji i opieka nad nimi:
− Jerzy Wacławik – PCK
− Janina Wnuk (Drozd) – FOS, samorząd uczniowski
− Helmut Lipp – SKPZSRR i odpowiedzialny za zbiórkę makulatury
− Wanda Czuchajewicz – SKOW, kółko artystyczne.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu, we wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki, a w dniu wyborów uczniowie wraz z nauczycielami musieli przemaszerować z chorągiewkami
przez całą wieś, celem pobudzenia społeczeństwa do aktywnego przystąpienia do wyborów. W ciągu
całego roku szkolnego wciąż dochodziło do konfliktów między starszą nauczycielką a młodą częścią
grona pedagogicznego. Młodzi nauczyciele w czasie konferencji stwierdzili, że Wanda Czuchajewicz
nie daje sobie rady w szkole, gdyż nie jest w stanie wyrobić sobie autorytetu. Również kierownik szkoły
miał do niej pretensje, że na pierwszy semestr na 20 uczniów postawiła w kl. IV aż 9 ocen niedostatecznych. Od 1 marca nauczycielka Wanda Czuchajewicz zakończyła pracę w szkole w Ligocie Turawskiej.
Pracę kontynuowało troje młodych nauczycieli. W kwietniu Janinę Drozd, która poszła na urlop macierzyński, zastąpiła Balbina Wasilewska.
W związku z Dniem Oświaty, Książki i Prasy urządzono w placówce wystawę książek. Szkoła
w czasie obchodów Święta Ludowego została udekorowana, sporządzono m.in. transparenty. Z okazji

obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano dzieciom szkolnym zabawę taneczną oraz
rozegrano międzyszkolne rozgrywki sportowe:
− chłopcy – siatkówka, piłka ręczna, dwa ognie
− dziewczęta – siatkówka, dwa ognie.
Pod koniec roku szkolnego przeprowadzono egzaminy promocyjne:
− 13 czerwca język polski kl. V,
− 15 czerwca matematyka kl. VII,
− 16 czerwca nauka o Konstytucji kl. VII,
− 17 czerwca geografia kl. VII,
− 18 czerwca język polski kl. VI,
− 19 czerwca matematyka kl. VI,
− 20 czerwca biologia kl. VI.
Bolączką ligockiej placówki w okresie powojennym były problemy z regularnym uczęszczaniem
dzieci do szkoły. Przez cały rok szkolny 1952/1953 nauczyciele dbali, żeby poprawić frekwencję
uczniów. Zorganizowano współzawodnictwo klasowe i międzyklasowe. W ostatecznym wypadku stosowano nawet kary pieniężne.
Do egzaminu ukończenia szkoły na 20 uczniów w kl. VII dwóch nie dopuszczono. Z dopuszczonych uczniów trzech musiało zdawać poprawki. W ciągu całego roku szkolnego grono nauczycielskie
na lekcjach wpajało młodzieży naukowy światopogląd przez poznawanie życiorysów bohaterów walczących o wyzwolenie naukowe i społeczne. Młodzież brała czynny udział w pracy społecznej przez
zbieranie odpadków użytkowych, pozalekcyjne poszukiwanie stonki ziemniaczanej i przygotowanie do
obchodów świąt narodowych. Biblioteka szkolna liczyła wtedy 446 pozycji książkowych, z których
korzystało 86 czytelników. Prenumerowano czasopisma: „Świetlica”, „Stolica”, „Młody Technik”. Nie
istniała na terenie szkoły organizacja harcerska. Wielkim problemem szkoły był brak wody, gdyż
w czasie wojny wodociąg został uszkodzony, a w pierwszym okresie powojennym nie był naprawiony.
Komitet rodzicielski nie wypełniał powierzonych czynności, jego członkowie tłumaczyli się brakiem
czasu.

Uczniowie rocznika 1948 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)

PGRN w Turawie na posiedzeniu 11.03.1953 r. zapoznało się z pismem kierownika szkoły w Ligocie Turawskiej Jerzego Wacławika w sprawie zelektryfikowania mieszkań nauczycielskich. Szkoła

była zelektryfikowana i dlatego prosił o położenie instalacji elektrycznej do mieszkań. Podjęto w czasie
posiedzenia uchwałę, aby założyć instalację elektryczną w mieszkaniach nauczycielskich w szkole
w Ligocie Turawskiej. W następnym roku w ligockiej szkole naprawiono trzy piece, postawiono 50 m
płotu, wyremontowano 70 m² dachu oraz przeprowadzono szereg drobnych remontów.
Na koniec roku szkolnego pracę zakończyła Balbina Wasilewska.
W roku szkolnym 1953/1954 do pracy powróciła z urlopu macierzyńskiego Janina Drozd. Zatrudniono w szkole nową nauczycielkę Alinę Durecką, uczyła uczniów kl. I i II.
W czasie podsumowania II okresu 1 lutego stwierdzono, że poziom nauczania w szkole poprawił
się dzięki systematycznej pracy nauczycieli. W lutym 1954 r. założono w szkole organizację harcerską.
Opiekę nad dwiema niewykwalifikowanymi nauczycielkami objął Helmut Lipp. W czasie rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że w myśl nowych zaleceń nie można zmuszać dzieci do modlitwy w szkole. Jeżeli młodzież zechce się modlić, to tylko przed lekcjami i po zajęciach, nigdy po
dzwonku – w czasie lekcji. Na koniec roku szkolnego pracę zakończył Helmut Lipp.
W roku szkolnym 1954/1955 zmienił się skład grona pedagogicznego w szkole podstawowej
w Ligocie Turawskiej, zatrudniono dwóch nowych nauczycieli. Skład grona pedagogicznego od
1.09.1954 r.: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Alina Durecka, Józef Passon – przeniesiony ze szkoły
w Zakrzowie Turawskim, Felicjan Ferdynus. Przy podziale przedmiotów nauczania kierowano się głównie zainteresowaniami nauczycieli, dopiero później potrzebą szkoły.
− Jerzy Wacławik – fizyka, chemia, nauka o Konstytucji,
− Alina Durecka – język rosyjski,
− Felicjan Ferdynus – biologia, geografia, historia (opiekował się również drużyną harcerską),
− Józef Passon – język polski, matematyka, prace ręczne, śpiew.
W czasie posiedzenia rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że w myśl zaleceń
władz zwierzchnich, modlitwę w szkole w sposób łagodny, lecz przekonywująco i systematycznie powinno się usuwać ze szkoły. Sprawa modlitwy w szkole została objęta tajemnicą służbową, a o przebiegu akcji jej usuwania należało codziennie zgłaszać raporty do Wydziału Oświaty w Opolu.
W czasie posiedzenia rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że nauczyciele na lekcjach mają więcej mówić dzieciom o zdobyczach narodów radzieckich, powinni poruszać temat o ZSRR
i jego przewodniej roli, osiągnięciach i walce o pokój, przyjaźni polsko-radzieckiej. Pedagodzy w szkole
przygotowali apel, w czasie którego przeczytano referat wychwalający Rosjan, dzieci szkolone wykonały hymn ZSRR, również deklamowały wiersze o tematyce sowieckiej.
Jesienią 1954 r. założono w szkole Szkolną Kasę Oszczędnościową. 22 października wybrano
nowy komitet rodzicielski. W listopadzie zmienił się skład grona pedagogicznego, Józef Passon został
powołany do odbycia służby wojskowej, zastąpiła go w pracy Janina Drozd. Szkoła w dalszym ciągu
borykała się ze słabą frekwencją uczniów. Część rodziców nie chciała posyłać dzieci do szkoły i twierdziła, że wolą zapłacić karę niż posłać dziecko do szkoły.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Klasy

Rok

Suma

I

II

III

IV

V

VI

VII

1950/1951

20

21

19

46

41

11

19

177

1951/1952

13

22

16

19

39

31

8

148

1952/1953

14

10

23

20

19

22

20

128

1953/1954

7

13

12

22

14

20

20

108

1954/1955

16

9

11

13

17

12

14

92

W roku szkolnym 1955/1956 zmienił się mocno skład grona pedagogicznego, ze starego składu
pozostali tylko kierownik szkoły Jerzy Wacławik i Alina Durecka. Zatrudnieni zostali nowi nauczyciele,

którym przydzielono przedmioty nauczania: Krystyna Odjas (Rodzim) – kl. I i II, historia, Irena Fabijańska (Traczuk) – język polski, język rosyjski, geografia, biologia. Założono w szkole kółka przedmiotowe, które miały za zadanie zachęcać uczniów do dalszej nauki.
W roku szkolnym 1956/1957 w szkole podstawowej w Ligocie Turawskiej pracowali nauczyciele:
Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Krystyna Odjas, Irena Fabijańska. Przez cztery miesiące pracował
w ligockiej szkole Walter Świerc. Religii uczyli ks. Józef Christen i Apolonia Sklorz.
W następnym roku
szkolnym skład grona
pedagogicznego
niezmienił się.
Od 1.09.1958 r.
pracę w ligockiej szkole
rozpoczęła Zofia Zielińska (Gruszka). Nauczycielom
przydzielono
przedmioty nauczania:
Jerzy Wacławik – kierownik szkoły – matematyka, fizyka, chemia,
Krystyna Odjas – wychowawstwo w kl. IV
Uczniowie rocznika 1952 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz) i V, historia, Irena Traczuk – wychowawstwo
w kl. III, język polski, język rosyjski, Zofia Zielińska (Gruszka) – wychowawstwo w kl. II, biologia,
geografia, śpiew, wychowanie fizyczne. Wyposażenie szkoły zaczęło się systematycznie poprawiać,
zmieniono czteroosobowe ławki, gdyż zakupiono 30 nowych dwuosobowych.
W ciągu następnych lat skład grona pedagogicznego się nie zmieniał. Nauczyciele sumiennie wypełniali swoje obowiązki. Zmieniał się jedynie przydział przedmiotów nauczania. W roku szkolnym
1959/1960 ustalono przydział wychowawstw i przedmiotów nauczania:
− Jerzy Wacławik – kierownik szkoły – język polski, matematyka, fizyka, chemia, prace ręczne,
− Zofia Zielińska, wychowawca kl. II – historia, geografia, wychowanie fizyczne, prace ręczne,
− Irena Traczuk, wychowawca kl. III i V – język rosyjski, język polski, śpiew, prace ręczne, rysunek,
− Krystyna Odjas, wychowawca kl. IV i I – biologia.
Szkoła w Ligocie Turawskiej została w 1960 r. szkołą zbiorczą siedmioklasową. Młodzież z Kadłuba Turawskiego z kl. VI i VII podlegała obowiązkowi szkolnemu w ligockiej szkole.15
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960

I
9
13
20
16
14

II
17
12
12
20
18

III
8
13
11
13
17

Klasy
IV
12
8
11
7
13

V
8
14
7
10
9

VI
16
8
10
5
9

VII
10
18
6
9
8

Suma
80
86
77
80
88

W roku szkolnym 1960/1961 w szkole Ligocie Turawskiej nie działało harcerstwo, ale były prowadzone organizacje: PCK, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy (SKOKiS), SKPZSRR.

Orzeczenie Powiatowego Inspektoratu Oświatowego z Opola, z dn. 15.08.1960 r. w sprawie organizacji szkoły podstawowej
w Ligocie Turawskiej.
15

Uczniowie rocznika 1955 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)

Zmiany w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1961/1962: nie zatrudniono nowych nauczycieli, ale Irena Traczuk udała się na urlop macierzyński. W szkole prowadzono kółko dziewiarskie, dramatyczne i recytatorskie. Samorząd szkolny zebrał odpady użytkowe o wartości 1149 zł, za które zakupiono trzy piłki. Na terenie szkoły działała organizacja zuchowa, którą opiekowała się Zofia Zielińska.
Po koniec roku szkolnego Krystyna Odjas (Rodzim) po wyjściu za mąż poszła na urlop macierzyński.
Szkoła w Ligocie Turawskiej wymagała remontu korytarza. Brakowało w obiekcie wody, nauczyciele musieli chodzić po nią do sąsiadów.
W roku szkolnym 1962/1963 nie zatrudniono nowych nauczycieli, dalej pracowali: Jerzy Wacławik, Zofia Zielińska, Irena Traczuk, a w listopadzie do pracy powróciła Krystyna Rodzim. Na terenie
szkoły dobrze funkcjonowało koło SKO.
W następnym roku szkolnym skład grona pedagogicznego dalej się nie zmienił. Rada pedagogiczna
w związku z 20-leciem istnienia Polski Ludowej powzięła zobowiązanie – zorganizować zajęcia w grupach dla dzieci słabych. Zajęcia te odbywały się w każdej grupie raz w tygodniu. W czasie zimy uczniowie dokarmiali zwierzęta leśne. Szkolny klub PCK zorganizował kurs szkolenia sanitarnego
I stopnia. Na koniec roku szkolnego pracę w ligockiej szkole zakończyła Krystyna Rodzim.
W nowym roku szkolnym 1964/1965 w szkole podstawowej w Ligocie Turawskiej rozpoczęła
pracę Bogusława Świątek. Nauczyciele dalej realizowali swoje obowiązki, organizowali liczne imprezy.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano w szkole bezpłatną loterię fantową i zawody
sportowe z nagrodami. Koszt zorganizowania imprezy wyniósł 600 zł, pieniądze wyasygnował komitet
rodzicielski. Na koniec roku szkolnego została założona drużyna harcerska, do której zapisało się 20
druhów. Druhowie złożyli przyrzeczenie harcerskie 3.06.1965 r. Harcerze zorganizowali zbiórkę odpadów użytecznych, a uzyskane pieniądze przeznaczyli na organizację uroczystości przyrzeczenia. Drużyna zuchowa liczyła 15 zuchów.
Radni w czasie posiedzenia GRN 13.11.1964 r. podjęli uchwałę w sprawie rozbudowy czynem
społecznym szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej. Jednogłośnie upoważnili przewodniczącego
GRN Jana Mocha do realizacji czynu społecznego rozbudowy szkoły. Jednakże z różnych przyczyn
inwestycja ta nie została zrealizowana.

Pod koniec roku szkolnego została zorganizowana wycieczka do Warszawy.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok

Klasy

Suma

I

II

III

IV

V

VI

VII

1960/1961

19

14

17

19

12

9

10

100

1961/1962

14

19

13

17

19

12

9

103

1962/1963

18

16

16

13

20

16

12

111

1963/1964
1964/1965

19
19

18
21

15
17

16
15

13
15

20
13

17
19

118
119

Na koniec roku szkolnego pracę w szkole w Ligocie Turawskiej zakończyła Bogusława Świątek.
W nowym roku szkolnym 1965/1966 zastąpiła ją Barbara Pochrzęst. W ciągu całego roku szkolnego
odbywały się w szkole zajęcia kółek: majsterkowania (Jerzy Wacławik), dramatyczne (Irena Traczuk),
sportowe (Zofia Zielińska), taneczne, chór (Barbara Pochrzęst). Na terenie szkoły aktywnie działał samorząd szkolny, organizując zbiórki surowców wtórnych. Jednakże nauczyciele zauważyli lekceważący
stosunek niektórych uczniów do poszanowania własności społecznej, dlatego też wzmocniono dyżury
nauczycielskie, w których pomagali także uczniowie. W szkole uczniowie czytali bardzo mało książek,
łącznie przeczytali ich w ciągu roku zaledwie 378, co daje 4 książki na ucznia. Ze szkolnych zbiorów
bibliotecznych nie korzystało w ogóle 7 uczniów. Nauczyciele postanowili zmienić stosunek dzieci do
czytelnictwa. Wszyscy uczniowie byli zapisani do SKO, jednakże aktywnie oszczędzało 84.

Szkolna wycieczka do Warszawy (kronika szkolna)

Obchody milenijne – 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego uroczyście obchodzono w Polsce
w dniach 3 maja na Jasnej Górze w Częstochowie, 8 maja w Krakowie, 15–16 15–16 maja w Piekarach
Śląskich. W powyższych dniach nie odbyły się w szkole w Ligocie Turawskiej zajęcia lekcyjne, tylko
zajęcia pozalekcyjne – apele, gry i zabawy. Wiosną były obchodzone kolejne imprezy milenijne również
w ligockiej szkole: „Kwiecień – miesiąc pamięci poległych”, 21 kwietnia – XXI rocznica układu polsko– radzieckiego, maj – Dni Oświaty Książki i Prasy, 1 maja – centralne uroczystości 1000-lecia państwa polskiego, 3 maja – rocznica Konstytucji i wybuchu III powstania śląskiego, 8–9 maja – Dzień

Zwycięstwa, 8–15 maja – Tydzień Ziem Odzyskanych.
W roku szkolnym 1966/1967 ośmiu uczniów z kl. VIII uczęszczało do szkoły podstawowej w Kadłubie Turawskiej. Pracę w październiku w ligockiej szkole rozpoczęła Mirosława Czaplińska. Zaczęły
się problemy wychowawcze z uczniami, dlatego też powołano komisję wychowawczą, w skład której
weszli wszyscy nauczyciele uczący w tejże szkole i mieszkańcy: Gertruda Kurowska, Rudolf Bartyla,
Jerzy Loch, Helmut Lipp, Walter Grzesik, Hubert Wodniok, Wilhelm Grzesik.
W ciągu całego 1967 r. obchodzono uroczyście w ligockiej szkole 50. rocznicę wybuchu wielkiej
rewolucji październikowej. Pracę w ciągu roku szkolnego zakończyła Barbara Pochrzęst, a rozpoczęła
B. Lubina.
W nowym roku szkolnym 1967/1968 szkoła w Ligocie Turawskiej stała się ośmioklasowa. Zmienił
się skład rady pedagogicznej, zatrudnieni zostali nowi nauczyciele. Pracę w szkole podstawowej w Ligocie Turawskiej realizowało grono pedagogiczne, któremu przydzielono przedmioty nauczania: Jerzy
Wacławik – kierownik szkoły (chemia, matematyka, fizyka, wychowanie obywatelskie), Zofia Zielińska (kl. III, biologia, przyroda, wychowanie fizyczne), Irena Traczuk (język polski, geografia), Danuta
Świtalska (Matysek) (historia, wychowanie fizyczne, plastyka), Elżbieta Jędrczak (język rosyjski), Józefa Marek (język polski, matematyka, geografia, technika, plastyka). W szkole działały kółka i organizacje: chór szkolny, drużyna harcerska i zuchowa, SFOSiK, samorząd szkolny, PCK, LOK, SKS, PS,
kółko dziewiarskie, kółko dramatyczne. Większość organizacji w szkole pracowało jednak bardzo
słabo, gdyż nauczyciele szkolili się na kursach i często byli nieobecni w szkole po południu.
1 września w ligockiej placówce rozpoczął się nowy rok szkolny 1968/1969. W programie było
powitanie kierownika szkoły, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, deklamacja wierszy, rozdanie tradycyjnych „tyt”, rozmowy wychowawców ze swoimi wychowankami. Skład grona pedagogicznego:
Jerzy Wacławik, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta Świtalska, Elżbieta Jędrczak, Józefa Nowak,
Danuta Pięta (Cielerz).
W okresie 6–8 listopada przeprowadzona była w szkole wizytacja. Nakazano kierownictwu szkoły
w okresie zimowym zorganizować uczniom, przy pomocy komitetu rodzicielskiego, ciepłe napoje. Kontrolujący inspektor pozytywnie ocenił zaangażowanie nauczycieli na rzecz prac społecznych. Zalecił
rozszerzyć formę pracy spółdzielni uczniowskiej.
Na początku roku szkolnego były prowadzone w szkole dyżury uczniowskie, których później zaniechano. Aktywnie przy szkole działał komitet rodzicielski, który zorganizował dwie zabawy taneczne.
Z okazji Dnia Dziecka zakupił uczniom 3 piłki oraz 17 kompletów strojów sportowych. Rada pedagogiczna zawnioskowała, by uczniowie nosili obowiązkowo fartuszek szkolny wraz z tarczą.
11 października zorganizowano w szkole spotkanie z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego – X Sudeckiej Dywizji Pancernej z Opola. Pod koniec miesiąca, 31 października, uczniowie
wzięli udział w przedstawieniu Ania z Zielonego Wzgórza w domu kultury w Ozimku. Organizacje młodzieżowe we współpracy z komitetem rodzicielskim zorganizowały 23 listopada uroczystą akademię
z okazji Dnia Nauczyciela. W marcu męska część uczniów wraz z kierownikiem szkoły zorganizowała
uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet. 21 kwietnia uczniowie kl. VII i VIII wyjechali do kina
w Opolu na film Pan Wołodyjowski. W Święto Pracy 1 maja uczniowie kl. VI–VIII brali udział w manifestacji pierwszomajowej. 13 maja odbyło się w szkole zebranie wiejskie z posłem na sejm
p. Wróblem i radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej p. Niwińskim, w którym wzięła udział młodzież
szkolna. Po długich oczekiwaniach w 1969 r. zainstalowano w szkole wodociąg, dokonano także remontu szkoły.
Nie dla wszystkich uczniów zakończenie roku szkolnego było szczęśliwe, trzech wychowanków
z kl. I nie otrzymało promocji do kl. II. Pracę w szkole w czerwcu zakończyła Józefa Marek. W roku
szkolnym 1969/1970 zastąpiła ją Anna Wolny (Karczewska). Na terenie szkoły działały organizacje:
drużyna harcerska i zuchowa, LOK, spółdzielnia uczniowska, SKO, PCK, Szkolne Koło Przyjaciół
ZSRR.

13 września został zorganizowany wyjazd do kina w Ozimku na film Pan Wołodyjowski. Przez
cały rok organizowane były liczne akademie i apele. Na szczególne wyróżnienie zasługiwała uroczystość zorganizowana dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ligocie Turawskiej w Klubie Rolnika. 15 kwietnia uczniowie ze szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej brali udział w Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Artystycznych w Turawie. Tydzień później drużyna harcerska zorganizowała akademię
z okazji 100-lecia urodzin Włodzimierza Lenina.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
I

II

III

IV

Klasy
V

1965/1966

25

18

20

19

13

15

13

1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970

31
24
30
22

24
28
24
28

19
23
28
24

18
18
23
28

19
19
18
23

12
17
19
19

14
11
17
19

Rok

VI

VII

VIII

–
–

Suma

15
11
16

123
137
155
170
179

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1970/1971 nie zmienił się. Został ustalony przydział
przedmiotów nauczania: Jerzy Wacławik – fizyka, chemia, matematyka, Zofia Gruszka – kl. III, biologia, Irena Traczuk – język polski, geografia, Danuta Świtalska – kl. II, historia, wychowanie obywatelskie, Elżbieta Jędrczak – kl. I, język rosyjski, Anna Wolna – język polski, technika, plastyka, Danuta
Cielerz – matematyka, przyroda, geografia.

Chór szkolny w 1972 r. wraz jego kierownikiem Danutą Świtalską-Matysek
(kronika szkolna)

W ciągu roku szkolnego zorganizowano apele i uroczystości szkolne: uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego, apel – 53 rocznica WSRP, Dzień Nauczyciela, wieczornica, „mikołajki”, Dzień Kobiet, poranek – Święto Pracy, Dzień Dziecka. Zorganizowano wycieczki: kl. II do ogrodu zoologicznego
w Opolu, kl. VII do fabryki w Dylakach, kl. VII i VIII – zwiedzanie koszar wojskowych w Opolu, kl.

VII i VIII – Jelenia Góra, Szklarska Poręba i Karpacz. Bardzo aktywnie w życiu szkoły uczestniczyła
drużyna harcerska i zuchowa. Brali udział we wszystkich imprezach szkolnych.
W roku szkolnym 1971/1972 zmienił się skład grona pedagogicznego: Danutę Cielerz zastąpiła
Krystyna Skiba (Panicz). Poprawiło się czytelnictwo wśród uczniów. Biblioteka szkolna wypożyczyła
1474 książek, co stanowiło ok. 8 książek na ucznia.
10 października Szkolne Koło LOK zorganizowało spotkanie z przedstawicielami LWP, połączone
z uroczystą akademią z okazji Dnia Wojska Polskiego. Szkolne koło Przyjaciół ZSRR zorganizowało
akademię z okazji 54. rocznicy wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. 20 listopada drużyna
harcerska zorganizowała Dzień Nauczyciela, dwa tygodnie później 6 grudnia zorganizowali mikołajki.
W zawodach tenisa stołowego przeprowadzonych w Dylakach trzej ligoccy uczniowie: Engelbert Mazur, Jerzy Sojka, Krystian Lipp, zajęli drużynowo II miejsce. 6 lutego drużyna harcerska zorganizowała
uroczystą akademię z okazji 30. rocznicy PPR i 27. rocznicy wyzwolenia Opolszczyzny. Uczniowie kl.
III i IV 5 lutego zaprezentowali przedstawienie pt. Kopciuszek dzieciom pracowników Gminnej Spółdzielni w Turawie. 8 marca członkowie spółdzielni uczniowskiej zorganizowali wieczornicę dla pracowników Gminnej Spółdzielni w Turawie, która odbyła się w Klubie Rolnika w Ligocie Turawskiej.
Następnego dnia zorganizowano wieczornicę dla Koła Gospodyń Wiejskich.
1 maja młodzież brała udział w manifestacji pierwszomajowej. Dwa dni później uczestniczyli
w międzyszkolnych zawodach sportowych w Dylakach. Pod koniec roku szkolnego 18 i 19 czerwca 31
uczniów ze szkoły podstawowej z Ligoty Turawskiej brało udział w wycieczce do Krakowa i Wieliczki.
W ciągu następnych lat skład grona pedagogicznego nie zmieniał się. Do 1974 r. pracowali nauczyciele: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta Matysek, Elżbieta
Jędrczak, Krystyna Panicz oraz Anna Karczewska.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975

I
22
26
22
24
10

II
22
24
25
22
24

III
27
20
26
25
22

IV
22
28
19
26
25

Klasy
V
33
25
29
19
26

VI
18
29
26
29
18

VII
19
18
27
26
29

VIII
19
19
17
27
26

Suma
182
189
191
198
180

W roku szkolnym 1974/1975 Elżbietę Jędrczak zastąpiła Ewa Wacławik (Janta). Skład grona pedagogicznego: Jerzy Wacławik – dyrektor szkoły, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta Matysek, Krystyna Panicz, Anna Karczewska i Ewa Janta, utrzymywał się do 1979 r. W roku szkolnym 1979/1980,
ze względu na chorobę, pracy w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej nie rozpoczęła Anna Karczewska.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980

I
17
17
15
17
15

II
10
16
15
15
17

III
23
10
16
15
16

IV
22
22
10
16
17

Klasy
V
27
21
23
10
13

VI
22
26
22
19
18

VII
15
21
24
20
15

VIII
28
15
21
24
19

Suma
164
148
146
136
130

Kolejne zmiany zatrudnienia zaszły w ligockiej szkole w roku szkolnym 1980/1981. Zostały zatrudnione panie: Lidia Kandzia i Grażyna Szumlicz. W grudniu z pracy odszedł wieloletni dyrektor
szkoły Jerzy Wacławik. Do końca roku szkolnego jego obowiązki pełniła Irena Traczuk.
Od nowego roku szkolnego 1981/1982 dyrektorem szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej została Danuta Matysek. W gronie nauczycielskim od 1.09.1981 r. nastąpiły kolejne zmiany. W ligockiej

szkole pracowali: Danuta Matysek – dyrektor szkoły, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Krystyna Panicz,
Lidia Kandzia, Grażyna Szumlicz, Jadwiga Korzec, Brygida Kansy. W ciągu roku szkolnego w szkole
przeprowadzono wiele akcji. Uczniowie kl. V–VIII brali udział w zalesieniu (zarobili 4946 zł), oraz
w zbiórce złomu i makulatury (5180 zł).
W roku szkolnym 1982/1983 po raz kolejny nastąpiła zmiana w gronie pedagogicznym w szkole
podstawowej w Ligocie Turawskiej. Od 1.09.1982 r. zaprzestały pracy nauczycielki: Lidia Kandzia,
Grażyna Szumlicz, a Jadwiga Korzec przebywała na urlopie wychowawczym.
Do pracy w ligockiej w szkole powróciła w roku szkolnym 1983/1984 Jadwiga Korzec. Od
1.09.1983 r. pracę rozpoczęli Anna Tomas i Andrzej Tomas. Przenieśli się ze Szkoły Podstawowej
w Zakrzowie Turawskim. W następnym roku szkolnym przez rok pracowała Jadwiga Samborska.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach

1980/1981

I
9

II
14

III
17

IV
15

Klasy
V
17

1981/1982

9

10

13

19

14

20

13

13

111

1982/1983

10

9

12

12

20

16

20

9

108

1983/1984

13

10

9

12

11

19

14

18

106

1984/1985

14

13

10

9

12

12

19

12

101

Rok

Suma
VI
15

VII
14

VIII
13

114

Pracę w roku
szkolnym
1985/1986 w ligockiej
szkole
rozpoczął Jerzy
Farys z Kadłuba
Turawskiego.
Skład grona pedagogicznego:
Danuta Matysek
– dyrektor szkoły,
Zofia Gruszka,
Krystyna Panicz,
Anna Tomas, Andrzej
Tomas,
Brygida Kansy,
Jadwiga Korzec,
Jerzy Farys oraz
Irena Traczuk –
emerytka.
Autor publikacji wraz uczniami klasy V (zdjęcie udostępnił Jerzy Farys)
1.09.1986 r.
pracę w ligockiej szkole zakończył Andrzej Tomas, a została zatrudniona Katarzyna Przybyszewska.
Zmiany zatrudnienia nastąpiły także w roku szkolnym 1987/1988. Od września pracę rozpoczął
Piotr Panicz, w listopadzie do odbycia służby wojskowej został powołany Jerzy Farys, od lutego
1988 r. został zatrudniony Mirosław Przybyszewski.
W szkole wprowadzono zwyczaj wręczania uczniom kl. I książeczek SKO. W ciągu całego roku
szkolnego członkowie SKO zbierali złom i makulaturę, a uzyskane pieniądze wpłacali na zbiorczą książeczkę komitetu rodzicielskiego. Uczniowie brali udział w konkursie oszczędzania, w którym zostali
wyróżnieni nagrodą w kwocie 35 000 zł.

Wycieczka w Pieninach w 1988 r. (kronika szkolna)

Na koniec roku szkolnego z pracy w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej zrezygnowała Anna Tomas. Od
1.09.1988 r. zastąpiła ją Aldona Syga z Ligoty Turawskiej.
Na koniec roku szkolnego 1988/1989 na zasłużoną emeryturę
odeszła Zofia Gruszka.
W roku szkolnym 1989/1990 skład grona pedagogicznego nie zmienił się, w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej dalej pracowali: Danuta Matysek – dyrektor szkoły,
Krystyna Panicz, Brygida Kansy, Jadwiga Korzec, Katarzyna
Przybyszewska, Mirosław Przybyszewski, Piotr Panicz, Aldona Syga, Zofia Gruszka – jako emerytka. Przez wiele lat
opiekę nad Szkolną Kasą Oszczędnościową sprawowała Irena
Traczuk, od września 1989 r. przejęła Danuta Matysek.
Wprowadzono zwyczaj nagradzania nagrodami książkowymi
na koniec roku szkolnego uczniów najlepiej oszczędzających
w SKO. W konkursie oszczędzania zorganizowanym przez
BS uczniowie ze szkoły w Ligocie Turawskiej zajęli
I miejsce w województwie w grupie szkół do 300 uczniów
i otrzymali kwotę 180 000 zł dla szkoły, 35 000 zł. dla opiekuna SKO. Pod koniec roku szkolnego uczniowie wzięli
udział w wycieczce w Karkonosze.

Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok

Klasy

Suma

1990/1991

I
13

II
12

III
17

IV
5

V
7

VI
12

VII
11

VIII
7

84

1991/1992

15

12

12

17

5

7

12

11

91

1992/1993

5

17

11

13

17

6

9

11

89

W roku szkolnym 1995/1996 pracę w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej rozpoczęły Małgorzata Kilian i Katarzyna Wojciechowska – pracowała do końca roku szkolnego. Za uzyskane nagrody
w całorocznym konkursie oszczędnościowym zakupiono dla szkoły telewizor i odtwarzacz kaset video.
Nowi uczniowie rozpoczynający naukę otrzymali książeczki oszczędnościowe. W październiku ligocka
młodzież szkolna pracowała na rzecz miejscowego klubu sportowego, pomagali zadrzewiać teren rekreacyjno-sportowy. Za wykonaną pracę otrzymali 248 zł. W listopadzie rozpoczęto w szkole kolejną
edycję konkursu „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”.
17–18 listopada harcerze zorganizowali I Hufcową Olimpiadę Wiedzy o Ruchu Drogowym. Na
koniec zainteresowani uczniowie zdobyli karty rowerowe i motorowerowe. Już od pierwszych dni września młodzież szkolna zaangażowała się w zbiórkę makulatury i złomu. Ponieważ akcja ta przebiegała
sprawnie, wszyscy uczniowie otrzymali zaproszenie do obejrzenia rewii na lodzie pt. Konik Garbusek,
dojazd do Opola ufundowała rada rodziców. Pierwszy semestr został zakończony balem karnawałowym, na którym zorganizowano sprzedaż kotylionów i kwestę, a uzyskane pieniądze przeznaczono na
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole rozpoczęto akcję oszczędzania energii, aby
w czasie przerw śródlekcyjnych nigdzie nie świeciły się zbędne żarówki; racjonalnie gospodarowano
opałem. Wykonano nowe pomoce naukowe, nowy stojak rowerowy, pomalowano klomby kwiatowe
i płot. Włączono się także do akcji „Sprzątanie Świata” – w ramach której została wyburzona zbędna
szopa i zewnętrzne sanitariaty. Odzyskano ok. 3000 szt. cegły i drewno na opał. Uczniowie przez cały
rok sprzątali przystanek PKS. Na podwórku szkolnym posadzono drzewka ozdobne. Udało się także

zarobić na sprzedaży podręczników szkolnych. W konkursie SKO szkoła w Ligocie Turawskiej zajęła
II miejsce, a nagrodę w całości przeznaczono na zakup sprzętu biwakowego.
Pracę w roku szkolnym
1996/1997 r. w szkole podstawowej w Ligocie Turawskiej rozpoczęła Bożena Kowalczyk. W ciągu całego
roku obowiązywało w pracy
szkolnej hasło: „Oszczędnością i pracą wszyscy się bogacą”. Dzięki udziałowi
wszystkich uczniów i rodziców przeprowadzono akcję
pomnażania
dochodów
szkoły, m.in.: zbiórkę złomu
– 3800 kg (532 zł), zbiórkę
makulatury – 5180 kg (572 zł),
Kurs tańca grupa młodsza (kronika szkolna)
rozprowadzanie herbaty w
okresie zimowym – 132 zł,
zabawę karnawałową, kwestę
uliczną, wpłaty rodziców na
komitet rodzicielski, wpłaty
rodziców na rzecz rozbudowy szkoły – 1430 zł. Najbardziej znaczącą inwestycją
był zakup kompletu mebli do
pracowni języka polskiego.
27.02.1997 r. w czasie zebrania wiejskiego powołano
Społeczny Komitet Pomocy
Szkole, którego celem miała
być budowa pomieszczenia o
powierzchni ok. 100 m², mającego służyć jako sala gimKurs tańca grupa starsza (kronika szkolna)
nastyczna rekreacyjno-sportowa. W ciągu roku szkolnego odbyły
się wycieczki, we wrześniu nad Jezioro
Turawskie, a jesienią do Mosznej. Wiosną uczniowie zwiedzili Kotlinę
Kłodzką i Wieliczkę, a w maju wybrano
się na trzydniowy wyjazd w Beskid Śląski i do Pszczyny. W kon kursie „Dziś
oszczędzam w SKO jutro w PKO”
szkoła podstawowa w Ligocie Turawskiej zajęła II miejsce. Na koniec roku
szkolnego pracę w ligockiej szkole zakończyli Katarzyna i Mirosław Przyby
Drużyna harcerska z Ligoty Turawskiej (kronika szkolna)
szewscy, którzy od 1.09.1997 r.

zatrudnili się w szkole w Zębowicach.
W
nowym
roku
szkolnym
1997/1998
pracę w szkole
w Ligocie Turawskiej rozpoczęli
nauczyciele:
Teresa
Mostowska, Katarzyna WideraOboza, Donata
Mrugała. Tradycyjnie od 1
września przystąpiono do całorocznego konkursu
SKO.
W październiku
Wycieczka do Wieliczki (kronika szkolna)
– miesiącu oszczędzania, odbył się konkurs
na wyszukiwanie największej
liczby przysłów
związanych z
oszczędzaniem.
Zwyciężyła
uczennica Ilona
Pytel, zgromadziła 200 przysłów. Po powołaniu Społecznego Komitetu
Pomocy Szkole
rozpoczęto gromadzić
potrzebne funduHarcerze nad Jeziorem Turawskim (kronika szkolna)
sze.
Komitet
przygotował potrzebną dokumentację techniczną pod przyszłą salę gimnastyczną.
Szkoła wzbogaciła się o kserokopiarkę, którą otrzymała od DFK z Gogolina. Także Klub Sportowy
„Orlik”, założony w 1997 r. przez Piotra Panicza, został doposażony w sprzęt sportowy znacznej wartości.
Wielka tragedia spotkała grono nauczycielskie i uczniów szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej: 4.10.1997 r. zmarł Piotr Panicz, bardzo koleżeński nauczyciel. Cała społeczność szkolna pożegnała zmarłego nauczyciela w czasie pogrzebu.
W okresie ferii zimowych odbył się w szkole trzydniowy biwak z udziałem gości z Zębowic, Nysy

i Strzelec Opolskich.
Uczniowie kl. II i III w dn. 18–23 maja brali udział w zielonej szkole w Paczkowie, zaś 1–6 czerwca
uczniowie kl. IV–VIII w zielonej szkole w Gdańsku.
W
sierpniu
1997 r. Społeczny
Komitet
Pomocy
Szkole w Ligocie
Turawskiej otrzymał
pozwolenie budowlane na dobudowanie sali – świetlicy
z łącznikiem, oraz
rozbiórkę budynku
gospodarczego.
W pierwszym roku
wydano na rozbudowę szkoły ok.
10000 zł, mieszkańcy przepracowali
łącznie 625 godzin,
a sprzęt 154 go„Zielona szkoła” w Gdańsku (kronika szkolna)
dziny.
Szkoła podstawowa w Ligocie Turawskiej w konkursie oszczędnościowym zajęła I miejsce.
W roku szkolnym 1998/1999 prowadzono dalsze prace budowlane przy rozbudowie szkoły. Uczniowie przez cały rok aktywnie uczestniczyli w konkursie SKO. W czasie festynu wiejskiego z okazji
60-lecia istnienia „Siedlungów”, społeczność szkolna przygotowała ciekawy program artystyczny,
szczególnie piosenki, do których teksty napisała Danuta Matysek. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”
otrzymał sprzęt o wartości 5142 zł, m.in. 6 kpl do unihokeja, 4 stoły do tenisa stołowego. Dzięki współpracy z „Coroplastem” w Dylakach szkoła otrzymała w darze 3 komputery z oprogramowaniem.
W styczniu w czasie IV Przeglądu Zespołów Jasełkowych w Ozimku młodzi aktorzy z ligockiej szkoły
zdobyli wyróżnienie i nagrodę pieniężną, którą przekazano na budowę sali gimnastycznej. Rozbudowa
szkoły przebiegała
bardzo sprawnie.
Jednakże
brakowało środków na
dalszą
realizację
budowy,
dlatego
Urząd Gminy w Turawie zapłacił za
pokrycie dachowe
budującej się sali.
Po raz kolejny
w
eliminacjach
konkursu oszczędnościowego „Dziś
oszczędzam w SKO
jutro
w
PKO”
Powitanie wiosny w 1999 r. (kronika szkolna)
szkoła w Ligocie

Turawskiej zajęła I miejsce.
Po objęciu funkcji radnego, jesienią 1998 r.
Danuta Matysek zrezygnowała z posady dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej.
Przeszła na zasłużoną emeryturę. Obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej
objęła Brygida Kansy. Mieszkańcy Ligoty Turawskiej bardzo wiele zawdzięczają Danucie Matysek,
gdyż była inicjatorem budowy sali gimnastycznej.
Organizowała jej budowę, a w okresie restrukturyzacji placówek oświatowych prowadziła walkę
Budowa sala gimnastycznej (kronika szkolna)
o utrzymanie szkoły w Ligocie Turawskiej.
1 września w nowym roku szkolnym 1999/2000 uczniów powitała Brygida Kansy – dyrektor
szkoły. We wrześniu zorganizowano wycieczkę do Krakowa i Książa. Dzięki inicjatywie dyr. Brygidy
Kansy w szkole powstała nowa pracownia komputerowa. Przez cały rok trwały prace przy budowie sali
gimnastycznej. Także w roku szkolnym 1999/2000 zaadaptowano byłe mieszkania nauczycielskie na
klasy, pokój nauczycielski, bibliotekę, świetlicę i szatnię. Pracę wykonano w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni obiektu dla użytku szkoły. W okresie zimowym na terenie gminy Turawa
trwała reorganizacja placów oświatowych. Radni w czasie sesji 18.02.2000 r. zdecydowali o utworzeniu
zbiorczej szkoły w Ligocie Turawskiej.

Wycieczka do Krakowa (kronika szkolna)

1.09.2000 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo wybudowanej sali. Naukę
w szkole oprócz dzieci z Ligoty Turawskiej podjęły dzieci z kl. IV–VI z Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego. Kierownikiem filii w Kadłubie Turawskim została Krystyna Borkowska, zaś
w Zakrzowie Turawskim Maria Sok. Od roku 2000/2001 zaczął funkcjonować przy ligockiej szkole
oddział przedszkolny z siedzibą w Zakrzowie Turawskim. Do oddziału zaczęły uczęszczać dzieci

w wieku 4, 5, i 6 lat z Ligoty i Zakrzowa. W obiekcie tym w 2000 r. został przeprowadzony generalny
remont, m.in. wymieniono okna. Budynek ten był systematycznie odnawiany i remontowany w celu
zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków zabawy i nauki. Zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wymieniono podłogę w części jadalnej, zakupiono nowe dywany i kserokopiarkę.
Zamontowano sieć komputerową, aby dzieci już w przedszkolu mogły uczyć się z wykorzystaniem
techniki komputerowej. Gronu pedagogicznemu udało się stopniowo zniwelować antagonizmy po likwidacji placówek oświatowych w Kadłubie Turawskim i Zakrzowie Turawskim. Odzwierciedlenie
integracji społeczeństwa ligocko-kadłubsko-zakrzowskiego znalazło odbicie w raporcie sporządzonym
przez wizytator Marię Biernacką z Kuratorium Oświaty w Opolu, po z zewnętrznym mierzeniu jakości
pracy ligockiej szkoły.
W 2005 r. Szkoła Podstawowa w Ligocie
Turawskiej wzięła udział w programie europejskim Kapitał Ludzki, w którym placówki
otrzymywały pracownie internetowe. Od 2005
r. wszystkie komputery działają w sieci, z dostępem do internetu. Po otrzymaniu nowych
komputerów, stare podarowano m.in. Policji
w Turawie, do Klubu LZS w Ligocie Turawskiej oraz kilku uczniom z biednych rodzin.
Ligocka szkoła w 2008 r. pozyskała pracownię
multimedialną i kupiono kolejne dwa komputery.
Od 2002 r. w szkołach podstawowych
przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji
po klasie szóstej. Przez wszystkie kolejne lata
uczniowie z Szkoły Podstawowej w Ligocie
Turawskiej osiągali wysokie wyniki, co
świadczy o dobrej pracy grona pedagogicznego.
W miarę finansowych możliwości szkoła
wzbogacała się o nowe pomoce naukowe
i środki dydaktyczne. W ciągu 12 lat dyrektorowania przez Brygidę Kansy ligocką placówką przeprowadzono wiele remontów. Na
budynku szkoły położono nowy dach, w całym Uczniowie ligockiej szkoły – dzieci z Kadłuba Turawobiekcie wymieniono instalację elektryczną,
skiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego
w czasie wycieczki na Górę św. Anny
oświetlenie, grzejniki centralnego ogrzewania,
stolarkę okienną i drzwi wejściowe, wykonano audyt energetyczny. Cały obiekt – wszystkie pomieszczenia klasowe i korytarze zostały pomalowane, wymieniono podłogę w klasie matematycznej i klasie
I oraz na klatce schodowej w budynku głównym wraz z wejściem. Sukcesywnie – zgodnie z możliwościami budżetowymi szkoły i Rady Rodziców, wymieniane były meble w klasach. Rada Rodziców –
mimo skromnych środków, partycypowała w doposażeniu szkoły w sprzęt i meble, dzięki czemu szkoła
piękniała i rozwijała się. W obydwu obiektach na bieżąco dokonywano napraw i remontów. Obok nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, zakupiono także wyposażenie gospodarcze typu: wyposażenie kuchni, piły do drewna, odkurzacze, kosiarki do trawy, drabiny i inny drobny sprzęt gospodarczy. Szkoła nabyła sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, ogrodu i placu zabaw przy przedszkolu.
Z tyłu budynku szkoły – od strony plebanii zostały wyburzone budynki gospodarcze, a uzyskany teren
przekształcono na szkolne boisko do mini gier sportowych i zabaw.

Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej w latach 1998–
2010 i nauczane przez nich przedmioty:
Język polski
− Brygida Kansy
− Bożena Kowalczyk-Pytel
Matematyka
− Teresa Mostowska
− Małgorzata Matysek
− Eryka Czaja
− Grażyna Wolnicka
Język niemiecki
− Małgorzata Kilian
− Krystyna Kuboń-Panicz
− Katarzyna Kaźmierczuk
− Anna Pikos
Historia
− Danuta Matysek
− Bożena Kowalczyk-Pytel
− Dorota Lukasek
− Grzegorz Cichecki
Przyroda / biologia
− Katarzyna Widera-Oboza
− Krystyna Panicz
− Danuta Matysek
− Małgorzata Kilian
− Dorota Lukasek
− Agnieszka Pasińska
− Beata Tomaszek
Fizyka
− Katarzyna Widera-Oboza
− Teresa Mostowska
− Małgorzata Matysek
Geografia
− Danuta Matysek
− Dorota Lukasek
Język angielski
− Tomasz Śniegur
− Anna Pikos
− Agnieszka Pasińska
Muzyka / sztuka
− Brygida Kansy
− Danuta Matysek
− Jadwiga Korzec
− Krystyna Borkowska
− Donata Mrugała
− Małgorzata Musielak

Plastyka / sztuka
− Brygida Kansy
− Donata Mrugała
− Danuta Matysek
− Maria Sok
− Gabriela Pukowiec
− Małgorzata Musielak
Technika
− Bożena Kowalczyk-Pytel
− Danuta Matysek
− Małgorzata Matysek
− Józef Zając
− Grzegorz Dobosz
Informatyka
− Bożena Kowalczyk-Pytel
− Małgorzata Matysek
− Józef Zając
Wychowanie fizyczne
− Katarzyna Widera-Oboza
− Bożena Kowalczyk-Pytel
− Krystyna Borkowska
− Grzegorz Wicher
− Jadwiga Korzec
− Grzegorz Dobosz
− Maria Warzecha
− Małgorzata Jonczyk
− Kazimiera Szuba
Wychowanie do życia w rodzinie
− Dorota Lukasek
− Bożena Kowalczyk-Pytel
− Jadwiga Korzec
Religia
− Ks. Georg Obst
− Ks. Jan Obłończyk
− Ks. Piotr Wojtala
− Ks. Rafał Kiełek
− Ks. Jarosław Ostrowski
− Siostra Brygida Andrecka
− Michał Panicz
Nauczanie początkowe / zintegrowane
− Krystyna Panicz
− Jadwiga Korzec
− Donata Mrugała
− Maria Sok
− Małgorzata Musielak
− Gabriela Pukowiec

− Eryka Czaja
− Krystyna Kuboń-Panicz
− Krystyna Borkowska
Oddział przedszkolny
− Donata Mrugała
− Beata Barszcz
− Ewa Pietras
− Małgorzata Musielak
− Eryka Czaja
− Jadwiga Korzec
Pedagodzy szkolni
− Marek Curlok
− Mariola Podbrożny16.
Na koniec roku szkolnego 2009/2010 na zasłużoną emeryturę odeszła Brygida Kansy. Obowiązki
dyrektora od 1.09.2010 objęła Bożena Kowalczyk-Pytel.
Skład grono nauczycielskiego w roku szkolnym 2010/2011: Bożena Kowalczyk-Pytel – dyrektor
szkoły, j. polski, Małgorzata Matysek – matematyka, wychowanie komunikacyjne, Małgorzata Musielak – muzyka, plastyka, Małgorzata Kilian – j. niemiecki, Urszula Ejsmund – j. polski, historia, Grzegorz
Cichecki – historia, Mariola Podbrożny – pedagog, Beata Tomaszek – przyroda, ksiądz Jarosław
Ostrowski – religia, Michał Panicz – religia, Józef Zając – informatyka, Anna Pikos – j. angielski,
j. niemiecki, Gabriela Pukowiec – nauczanie początkowe, Eryka Czaja – nauczanie początkowe, Jadwiga Korzec – nauczanie początkowe, wychowanie do życia w rodzinie, Małgorzata Basaj – wychowanie fizyczne, Zygfryd Mazur – technika, Beata Barszcz – oddział przedszkolny.
Dyrektor szkoły Bożena Kowalczyk-Pytel rozpoczęła kolejne inwestycje i zmiany na terenie szkoły.
8.04.2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej, po raz pierwszy został zorganizowany gminny konkurs recytatorski pt. Auch die Kleinsten können was leisten przeznaczony dla
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Pomysłodawczynie w/w przedsięwzięcia Anna Pikos i Małgorzata Kilian zorganizowały tę imprezę
wspólnie z Gminnym Zarządem TSKN w Turawie. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja poezji niemieckojęzycznej oraz propagowanie piękna żywego słowa. W konkursie uczestniczyło
12 uczniów ze szkół w Ligocie Turawskiej, Węgrach, Kadłubie Turawskim i Osowcu oraz
24 dzielnych reprezentantów ośmiu przedszkoli z terenu gminy Turawa.
W roku szkolnym 2011/2012 zmienił się skład grona pedagogicznego. Pracę zakończył Grzegorz
Cichecki, jego obowiązki objęła Urszula Ejsmund. Przebywającą na urlopie macierzyńskim Małgorzatę
Basaj zastąpiła Kazimiera Szuba. Ks. Jarosława Ostrowskiego zastąpił ks. Tomasz Maintok. Pracę
w ligockiej szkole zakończył Zygfryd Mazur.
W kolejnych latach skład kadry pedagogicznej uległ małym zmianą. W 2015 r. pacę w szkole zakończyła Urszula Ejsmund. Nauczania w szkole historii, geografii, wos-u zaczął Jerzy Farys, a języka
polskiego Zuzanna Tomsa-Kubiczek.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej od wielu lat odnoszą sukcesy
w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, a także w sporcie.
Opracował Jerzy Farys
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Na podstawie materiału opracowanego przez Brygidę Kansy.

