26 kwietnia 2014r . sala gimnastyczna naszej szkoły wypełniła się po
brzegi. W murach mysłowickiej „jedynki” zawitało wielu znamienitych
gości, bo i okazja była po temu szczególna- szkoła obchodziła

Jubileusz 40-lecia działalności.
Naszą szkołę odwiedzili m.in.:
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska- absolwentka naszej szkoły
Prezydent Miasta Edward Lasok, I zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz
Brzoska, II zastępca Prezydenta Miasta Jan Wajant
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwona Nowak
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Aleksandra Żołna
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Wrona
Sekretarz Miasta Andrzej Kijanka
Radni Miasta Mysłowice
Przewodnicząca

Związków

Zawodowych

NSZZ

Solidarność

Grażyna

Chomiuk
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Beata Bajda- Szubert
poprzedni dyrektorzy placówki : Wiesław Żmuda i Krystyna Mistarz
przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Jeż, z-ca przewodniczącego
Rady Rodziców Izabela Stachoń oraz przewodniczący Klasowych Rad
Rodziców
emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji szkoły
przedstawiciele mediów: Joanna Frysztacka, Danuta Sowa, Marcin
Janota
Zgodnie z przyjętym ceremoniałem uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły
Piotr Kasperski. Powitał przybyłych gości oraz zaprosił na sentymentalną podróż
pod hasłem „40 lat minęło…”, która w sposób humorystyczny i wzruszający
została zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły. Nad przebiegiem programu

artystycznego oraz oprawą muzyczną czuwały panie Elżbieta Kleszcz- Styrylska
oraz Elżbieta Wosk. Zaprezentowana podczas akademii prezentacja archiwalnych
zdjęć (autorstwa p. Anny Piórkowskiej) przypomniała przybyłym gościom początki
działalności placówki oraz wycisnęła niejedną łzę…
Dużym

zainteresowaniem

cieszyły

się

również

występy

zespołów

artystycznych: laureatek konkursu recytatorskiego, zespołu wokalnego „Prymka”
(prowadzonego przez panią wicedyrektor szkoły Katarzynę Chrobok), zespołu
tanecznego „Raz, dwa, trzy” (prowadzonego przez panią Katarzynę NowakBrożek) oraz występu tanecznego w pokazie Zumby (przygotowanego przez panią
Martę Rydzewską). Aplauz publiczności był dowodem uznania dla rodziców oraz
nauczycieli tak wspaniałych i zdolnych dzieci.
Kolejnym punktem programu było podsumowanie zorganizowanych z okazji
jubileuszu konkursów: poetyckiego „O szkoło, gdy Cię wspominam” oraz turnieju
wiedzy o szkole „Znam historię swojej szkoły”. Inicjatorem zorganizowania
w naszej szkole

konkursów był przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Jeż,

który

prezentacji

dokonał

laureatów-

Lidii

Jeż

(I

miejsce),

Mikołaja

Domachowskiego (I miejsce), Dominiki Żyły (II miejsce), Patryka Malajki
(II miejsce), Julii

Bryi (III miejsce),

Magdaleny Sojdy

(III miejsce).

Nagrody zwycięzcom wręczył Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok.
W

programie

artystycznym

została

ujęta

również

niespodzianka

dla

wyjątkowej absolwentki naszej szkoły Elżbiety Bieńkowskiej. Miała ona okazję
spotkać byłego dyrektora Wiesława Żmudę, swoją wychowawczynię Stefanię
Adamik oraz koleżankę z klasy Bożenę Wojtynek (Macurę), obecnie nauczycielkę
matematyki w naszej szkole. Bez trudu również pani wicepremier odnalazła się na
pamiątkowych, klasowych zdjęciach. Wszyscy obecni mieli okazję dowiedzieć się,
że pani wicepremier była uczennicą zdolną, sumienną, koleżeńską, a szkołę
podstawową ukończyła z najwyższą średnią.
Część oficjalną dopełniły przemówienia i życzenia znamienitych gości oraz
listy gratulacyjne złożone na ręce dyrektora szkoły. Ceremonię uświetniło
przekazanie szkole przez władze miasta projektora multimedialnego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe gadżety, które
zostały przygotowane na okoliczność jubileuszu i będą przypominały obdarowanym
o wyjątkowej uroczystości.

Po części artystycznej przybyli na uroczystość goście, zostali zaproszeni na
poczęstunek

oraz

do

zwiedzania

szkoły.

Aby

ułatwić

gościom

podróż

sentymentalną w przeszłość, przygotowano ekspozycje zdjęć i dokumentów
z minionych lat oraz wystawę prac plastycznych naszych uczniów. Szczególnym
powodzeniem wśród gości cieszyły się stare kroniki szkolne, a także archiwalne
zdjęcia. Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć
uczniów, ściany szkoły zdobiły zdobyte puchary, a w odrębnej sali zostały
wyeksponowane „Trofea sportowe”.
Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci
wszystkich. Jubileusz szkoły był wspaniałą okazją do refleksji, przywołania
wspomnień dotyczących losów osób związanych z nasza szkołą, przywołania
w pamięci tych, którzy odeszli oraz myśli o własnej przeszłości.
Obchody jubileuszu były możliwe dzięki solidarnym wysiłkom dyrekcji, zespołu
organizacyjnego, wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz
rodziców i innych osób, które świadczyły pomoc w przygotowaniach i podczas
trwania uroczystości.
Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy za przybycie,
ciepłe słowa, życzenia i gratulacje, a przede wszystkim pamięć o naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy na jubileuszową mszę świętą, która zostanie odprawiona
31 sierpnia 2014r. o godz. 11.00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Mysłowicach.

