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Tradycja i nowoczesność.    

Lata 70-te XX wieku.. Szkoła obecnie.

Lata 60-te XX wieku..



Około 1920r.

Ksiądz Johannes Chrząszcz, znawca dziejów naszego miasta, w swej
książce o Toszku napisał: „ W 1910 roku zbudowano nową szkołę za
48791 marek przy ulicy Dworcowej. Parcelę na ten cel uzyskano już
wcześniej. Projekt opracował rządowy architekt Raffelsiefen ze Strzelec
Opolskich. Budową kierował Wichura z Tarnowskich Gór. Budynek
zawiera 7 pomieszczeń klasowych, pokój nauczycielski, mieszkanie dla
nauczyciela i woźnego. (…) Budynek oddano w użytkowanie 13
czerwca 1911 r.”



Elewacja budynku szkolnego została ozdobiona techniką malarstwa
ściennego – sgraffito. W dwóch rzędach pod wschodnimi oknami
umieszczono ilustracje do baśni braci Grimm: Czerwony Kapturek, Jaś i
Małgosia, Olbrzym, Śnieżka, Szczurołap, Jednorożec.

Baśniowy świat na murach naszej szkoły.



Szkoła niemiecka w latach 1911 -1944

6 XI 1925r. Niemiecki Związek Szkolny podjął decyzję o rozbudowie
budynku szkolnego, jednak dopiero w 1933r. dobudowano 4 pomieszczenia
klasowe. W 1934 r. było już 12 klas, a szkołę opuściło 59 absolwentów. Na
podstawie zachowanej kroniki wiemy, że uczniowie brali udział w licznych
akademiach okolicznościowych, konkursach recytatorskich, świętach
młodzieży, które obchodzono jako święto sportu.



Szkoła niemiecka w
latach 1911 -1944

Młodzież szkoły podczas 700-lecia 
Toszka-1935r.



Szkoła polska 

W czasie II wojny budynek był częściowo wykorzystany jako magazyn
wojskowy, ale już w kwietniu 1945r. nowy kierownik szkoły - pan Ignacy
Chmura rozpoczął przygotowania do otwarcia placówki. W maju 1945r.
zapisywano dzieci do przedszkola i szkoły, ale także dorośli mogli rozpocząć
naukę na specjalnych kursach. 18 maja 1945r. odbyły się pierwsze lekcje w 3
klasach i 3 grupach wiekowych.



Szkoła polska 

Grono pedagogiczne-1955r.

Kierownik szkoły Alfred Jędrusiński 
wręcza  „tyty”-1947r.



W szkole powszechnej, najpierw 7-letniej, a następnie 8-letniej, dzieci
rozwijały swoje talenty, brały udział w konkursach, okolicznościowych
akademiach, wycieczkach.W 1973 r. szkoła została przekształcona w
Zbiorczą Szkołę Gminną (ZSG). Ze względu na dużą liczbę dzieci nauka
odbywała się na dwie zmiany –zajęcia trwały aż do godz. 16.30.
1.09.1985r. powrócono do nazwy „Szkoła Podstawowa nr 1”.

Tarcza szkoły.

Klasa VIIb rok szkolny 1982/83. 



W 1993r. powstał Społeczny Komitet Budowy Sali
Gimnastycznej i Modernizacji SP nr 1. 27 lutego 1996r.
uroczyście oddano do użytku nową, długo oczekiwaną salę
gimnastyczną!



Reforma oświaty w 1999r. powołała do życia nowy typ szkoły –
gimnazjum. 1 września 1999 r. rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum w
Toszku, odtąd w jednym budynku istniały równolegle: 6-letnia szkoła
podstawowa i 3-letnia szkoła gimnazjalna. SP nr 1 zakończyła swoją
działalność 21 czerwca 2002r. wraz z końcem roku szkolnego.

Rada Pedagogiczna 
VI 2002r. 



Gimnazjum  w latach 1999 – 2019.

W gimnazjum rozpoczęła naukę młodzież z całej gminy
toszeckiej. Uczniowie wraz z nauczycielami zrealizowali wiele
ciekawych projektów i programów edukacyjnych, zdobywając
liczne nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2003r. z uwagi na
panującą ciasnotę do sali gimnastycznej dostawiono dwa baraki,
które w kolejnych latach zostały ocieplone.



Montaż baraków.







Nadanie imienia szkole

29 stycznia 2008r. na wniosek Rady Pedagogicznej Rada Miejska Toszka podjęła
uchwałę nadającą Gimnazjum w Toszku imię Ireny Sendler – wielkiej Polki, która
w czasie II wojny światowej uratowała ponad 1000 żydowskich dzieci przed
śmiercią z rąk nazistów. Uroczystość odbyła się 29 maja 2008 r. Wśród
zaproszonych gości byli: córka zmarłej kilka dni wcześniej naszej Patronki, Pani
Janina Zgrzembska, oraz David Peleg - ambasador Izraela, Susan Parker-Burns
konsul USA, Gerard Kusz - biskup gliwicki. Patronat nad całą uroczystością objął
prezydent RP Lech Kaczyński, który przesłał list gratulacyjny dla całej
społeczności szkolnej.



Janina Zgrzembska- córka patronki podczas 
odsłony  tablicy pamiątkowej. 

Sztandar szkoły. 



Jubileusz 100-lecia szkoły

11 czerwca 2011r. roku szkoła hucznie obchodziła 100 -lecie swojego
istnienia. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana w intencji
całego środowiska szkolnego. W sali gimnastycznej odbyła się akademia, po
której zakończeniu odsłonięto wykonany na murze szkolnym zegar słoneczny
oraz tablicę pamiątkową na cześć pierwszego i długoletniego kierownika
szkoły Felicjana Bittnera. W spotkaniu wzięło udział prawie 200 absolwentów
z Polski, Niemiec, USA, m.in.: Piotr Duda - przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność, absolwent rocznika 1977.







Z okazji 100-lecia szkoły zbudowano
(w technice sgraffito) zegar słoneczny,
który znalazł swe miejsce
na południowej ścianie budynku szkoły.

Wykonawca zegara- Pan Pyclik  z Wrocławia- w czasie prac. 



Historia się powtarza ……… I znowu 
szkoła podstawowa!

Kolejna reforma szkolnictwa w 2017 roku wprowadziła zmiany systemowe –
likwidację gimnazjum i powrót ośmioletniej szkoły podstawowej.
1 września 2017r.w budynku przy ulicy Dworcowej 27 rozpoczęła
działalność Szkoła Podstawowa, historia zatoczyła koło. Ostatni rocznik
gimnazjalistów opuścił szkołę w czerwcu 2019 roku.



Egzamin gimnazjalny.



Nareszcie mamy boisko sportowe!

W dniu 20 września 2019r. odbył się „II Piknik Rodzinny” połączony z
oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego. Uroczystego
otwarcia dokonali Burmistrz Toszka, Przewodniczący Rady Miejskiej i
Dyrektor Szkoły. Rozegrano mecze otwarcia pomiędzy Toszecką
Akademią Piłkarską a Rodzicami oraz drużyną Urzędu Miasta a
reprezentacją Szkoły. Rada Rodziców specjalnie na tą okazję ufundowała
tort w kształcie boiska.



Boisko przed modernizacją. 

Boisko po modernizacji. 



Nowoczesność i tradycja pod jednym
dachem w „starej” szkole.

W szkolnym muzeum.  



Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych.
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