
 

      BIULETYN INFORMACYJNY 
                          STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW  PSB  W  BYTOMIU 

                                                   WYDANIE SPECJALNE 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
 

Zmarł dyrektor naszej szkoły mgr Kazimierz Maruszczyk. 

 

 

  

 Wracając wczesnym popołudniem w czwartek 24 maja br z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Matematyczne niedaleko miejscowości Gorlice dyrektor doznał rozległego zawału serca. Samochód, 

którym kierował, zjechał do przydrożnego rowu. Przypuszczalnie któryś z przejeżdżających kierowców powiadomił o 

tym zdarzeniu policję i pogotowie ratunkowe. Pierwszej pomocy medycznej udzielono w szpitalu miejskim w Gorlicach, 

a następnie przetransportowano dyrektora do szpitala wojewódzkiego w Nowym Sączu, dysponującego lepszym 

wyposażeniem. Mimo usilnych starań personelu medycznego, następnego dnia nad ranem zmarł. Policja już o godzinie 

15.30 powiadomiła żonę dyrektora o zaistniałej sytuacji, a nauczyciel naszej szkoły jeszcze tego samego dnia zawiózł 

żonę dyrektora, syna i córkę do nowosądeckiego szpitala. Wieść o śmierci naszego dyrektora błyskawicznie dotarła do 

Grona nauczycielskiego, młodzieży szkolnej oraz absolwentów w kraju i za granicą. 



 Następnego dnia z inicjatywy  młodzieży i nauczycieli odbyło się w naszym kościele parafialnym spotkanie 

modlitewne odprawione prze ks. katechetę szkolnego. W sobotę odbyło się spotkanie delegacji szkoły z żoną dyrektora, 

na którym ustalono przebieg uroczystości pogrzebowych. Przyjęto, ze msza żałobna odbędzie się we wtorek 29 maja o 

godzinie 13°° na podwórzu szkolnym. Umożliwiało to liczny udział zainteresowanych w ceremonii pogrzebowej i było 

również symbolicznym pożegnaniem dyrektora ze swoją szkołą. Całą oprawą liturgiczną pogrzebu zajął się absolwent 

szkoły ks. Robert Czornik. Dzięki zaangażowaniu  nauczycieli, pracowników szkoły oraz absolwentów udało się 

przygotowanie szkoły do tych uroczystości. Pożegnanie rodziny ze zmarłym odbyło się o 12.30 w kaplicy na ulicy 

Piekarskiej, skąd kondukt udał się na tereny szkolne. W mszy żałobnej uczestniczyli przedstawiciele władz 

administracyjno-oświatowych naszego miasta z prezydentem Piotrem Kojem, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, bardzo liczne delegacje szkół bytomskich, dyrektorzy średnich szkół bytomskich jak również Państwowych 

Szkół Budownictwa w Lublinie i Gdańsku, z którymi bytomska budowlanka od lat współpracuje oraz blisko 2000 

naszych uczniów i absolwentów. Liczną delegację stanowili przedstawiciele wyższych uczelni. Mszę odprawiało 5 księży, 

absolwentów szkoły oraz ks. katechetów. Kazanie wygłosił ks. Robert Czornik. Treść kazania umieszczona jest w 

kronice Stowarzyszenia Absolwentów. 

 

 



  

Ceremonię pogrzebową wzbogaciła szkolna orkiestra dęta. 

 W imieniu władz administracyjno-oświatowych Bytomia pożegnała dyrektora pani wiceprezydent, natomiast 

pani dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Lublinie podziękowała zmarłemu dyrektorowi za wieloletnią owocną 

współpracę. Były prezes naszego Stowarzyszenia kol. Andrzej Dobrowolski w imieniu wszystkich uczniów i absolwentów 

pożegnał dyrektora i przyjaciela. Po uroczystości na terenie szkoły uformował się kondukt, który przeszedł ulicą 

Powstańców Śląskich i Piekarską na cmentarz Mater Dolorosa. 

 

 



 

 Wśród bardzo wielu pocztów sztandarowych był również nasz absolwencki w składzie: Aleksander Kurnik, 

Stanisław Chytra i Andrzej Lewicki, natomiast  wieniec nieśli: Irena Szczerba, Grażyna Borzęcka i Henryk Kabus. 

Ostatnie pożegnanie na cmentarzu zgromadziło tłumy uczestników. 

 



 

Sygnalista szkolnej orkiestry dętej odegrał hejnał, co było ostatnim akcentem uroczystości pogrzebowej. 

 

 

 

Krótki życiorys dyrektora 

 

  

 Mgr Kazimierz Maruszczyk urodził się 26 września 1950 roku w Kaletach. Tam ukończył szkołę 

podstawową, następnie Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu. W roku 1973 ukończył wyższe studia z 

matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w 

Państwowych Szkołach Budownictwa. Od 1 września 1983 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie zaś od 

1997 roku dyrektora szkoły. 

 Był pomysłodawcą i organizatorem Szkolnych Olimpiad Matematycznych z udziałem wybitnych 

matematyków z wyższych uczelni. Był członkiem polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członkiem 

Komisji Historii Matematyki, jako jedyny nauczyciel matematyki szkół średnich w Polsce. Wygłosił kilkanaście 

wykładów podczas Ogólnopolskich Szkół Historii Matematyki. Wiele jego artykułów  było publikowanych w 



specjalistycznych czasopismach matematycznych. Ukończył Studia Podyplomowe matematyki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej. 

 Wielu jego uczniów ukończyło studia magisterskie z zakresu matematyki. Był organizatorem spotkań 

z prof. dr hab. Aleksandrem Krawczukiem, który wielokrotnie spotykał się z młodzieżą naszej szkoły. 

 Zorganizował ponad dwadzieścia szkolnych obozów młodzieżowych w Bieszczadach, Zakopanem i 

Mikołajkach. Zainicjował Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu i Lekkiej Atletyce. Ufundował nagrodę w wysokości 

1000 zł dla ucznia, który skoczył w dal ponad 6,40 m,  w tym roku miał okazję ją wręczyć. Kontynuował 

sprawdzone formy udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Turnieju 

Budowlanym. W okresie Jego kadencji szkoła dochowała się ponad 20 laureatów Olimpiady Budowlanej. 

 Dzięki Jego staraniom szkoła znalazła się na II miejscu w Polsce w V Rankingu szkół uczestniczących 

w Olimpiadach Przedmiotowych (1999r). W bieżącym roku doprowadził swojego ucznia do finału krajowego 

w Olimpiadzie Matematycznej. Całkowicie zmodernizował bazę szkolną, wzbogacił szkołę w pracownie 

komputerowe. 

 Wyróżniony Nagrodą I Stopnia Ministra Oświaty, Prezydenta Miasta i Kuratora Oświaty, Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej. 

 Za Jego kadencji szkoła współpracowała z bratnią szkołą w Trnawie, Lublinie i Gdańsku, a od 2 lat ze 

szkołą zawodową w Dmitrowie (Rosja). 

 

          

         Będzie Go nam brakowało. 

 

            Część Jego pamięci! 

 
  
 
 
 
 

Komunikaty 

 

 W dniu 29 września br odbędzie się kolejne spotkanie towarzyskie z cyklu „Pożegnanie lata” w 

Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Wyjazd sprzed szkoły o godzinie 9.00, powrót pod wieczór. 

Zainteresowanych informuję, że koszt udziału wynosi 50 zł. w programie: strzelanie z wiatrówki, rzuty 

lotkami, rzuty do kosza oraz zbijanie piłką tenisową piramidy puszek. Tradycyjnie najlepsi będą wyróżnieni 

nagrodami rzeczowymi. Wspominać będziemy postać niedawno zmarłego dyrektora naszej szkoły mgr 

Kazimierza Maruszczyka. Mile widziani są nasi absolwenci z osobami towarzyszącymi. 

 

 Najbliższe otwarte posiedzenie zarządu Stowarzyszenia odbędzie się 19 września o godzinie 16.30 w 

swojej siedzibie. Serdecznie zapraszam zainteresowanych. 

 

 Coroczne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 17 listopada o godzinie 10.00 w sali posiedzeń 



zarządu /boczne skrzydło szkoły - II piętro/. W programie: roczne sprawozdanie z działalności zarządu, 

sprawozdanie komisji rewizyjnej, skwitowanie pracy zarządu za miniony rok, dyskusja, przyjęcie uchwał i 

wniosków. dla zainteresowanych istnieje możliwość wykupienia obiadu /wpłata w kasie 20 zł/ najpóźniej do 

16 listopada w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Zysko – członka zarządu. 

 

 Serdecznie dziękuję tym Koleżankom i Kolegom, którzy opłacili składkę członkowską. Składkę należy 

uiszczać w dniach i godzinach pracy sekretariatu szkoły, z wyjątkiem sobót, codziennie od godziny 9.00 do 

15.00 też u Koleżanki Danusi. 

 

 Informuję, że do 15 lipca uruchomiona zostanie nowa strona internetowa Stowarzyszenia 

Absolwentów. Będzie dostępna pod adresem www.tostbytom.neostrada.pl/psbud 

 

 

 

        Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

          Zbigniew Szczerba - prezes 

 

 

 

 
 

KONTO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PSB W BYTOMIU 

PKO BP ODDZIAŁ BYTOM 
7 4 1 0 2 0 2 3 6 8 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 2 1 8 4 4 6 

 

 

ADRES KONTAKTOWY: 

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA W BYTOMIU  41-902 BYTOM, ULICA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 

TELEFON:  0 1033 32 2813363  WEWNĘTRZNY 12 

WWW.TOSTBYTOM.NEOSTRADA.PL/PSBUD 

http://www.tostbytom.neostrada.pl/psbud
http://www.psb.bytom.pl/STOWPSB

