
 1.03 świętowaliśmy 50-lecie istnienia naszej Szkoły. W ramach obchodów odbyła się 

uroczysta masz święta w bielszowickim kościele, a w Domu Kultury uczniowie, podczas występów 

artystycznych, przybliżyli historię placówki. Głos zabrała dyrektor Jolanta Sroka oraz licznie 

zebrani goście. Jubileuszowe spotkanie kontynuowaliśmy na terenie SP nr 13 – pracownicy, 

emerytowani i obecni, absolwenci przy wspólnym stole dzielili się przemyśleniami, emocjami i 

wspomnieniami. Wieczorem, w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, zabawie na balu oddali się 

absolwenci. Tańce trwały niemal do białego rana. 

 Szczególne podziękowania pragniemy skierować do byłych Dyrektorów Szkoły – Teresy 

Zieniewicz, Małgorzaty Gerstel za to, że wspomnienia lat pracy pozostały w nich żywe, czego 

wyrazem były nadesłane nam wzruszające listy i bukiety kwiatów. Wyrażamy także wdzięczność 

przybyłym na uroczystość Emerytowanym Pracownikom, Absolwentom oraz Gościom, a w 

szczególności: Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu Wiktorowi Skworcowi, Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Ruda Śląska Annie Krzysteczko, Radnym Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego 

Kazimierzowi Myszurowi, Katarzynie Korek, Urszuli Koszutskiej, Przedstawicielce Kuratorium 

Oświaty Delegatury w Gliwicach Barbarze Romanowskiej – Kruszyńskiej, Przedstawicielom 

Uniwersytetu Śląskiego dr Marceli Grusznik i Dorianowi Zakrzewskiemu, Komendantowi Straży 

Granicznej w Rudzie Śląskiej ppłk SG Czesławowi Koniecznemu, Wojewódzkiemu Pogotowiu 

Ratunkowemu. Szczególne miłe były dla nas także odwiedziny dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, 

przedszkoli i innych instytucji oświatowych. Dziękujemy więc pani Małgorzacie Barańskiej, Hance 

Gdyni, Joannie Stawickiej, Grażynie Kukielce, Marzennie Widuch, Annie Dąbrowskiej, Katarzynie 

Romejko, Halinie Kozioł-Woźniakowskiej oraz panu Wiesławowi Jagielskiemu. 

 Pragniemy też docenić zaangażowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza Domu Kultury w 

Bielszowicach, który – zawsze gotowy do pomocy – i tym razem udostępnił nam swoją scenę. 

Dzięki temu występy uczniów nabrały jeszcze bardziej podniosłego charakteru. O oprawę 

uroczystości zadbała również Orkiestra Dęta KWK Bielszowice tak, że SP nr 13 nie tylko 

dostrzeżono, ale przede wszystkim usłyszano. Pierwszym miejscem spotkania tego szczególnego 

dnia był jednak kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny – za organizację uroczystej mszy świętej 

dziękujemy ks. prałatowi dr. Piotrowi Kurzeli oraz ks. Adamowi Kuchcie. 

 Dziękujemy także wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i trud włożony w 

organizację święta; uczniom jesteśmy wdzięczni za staranne przygotowanie się do występów 

artystycznych i prezentację swoich talentów. 


