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Drodzy Przyjaciele! 
 

Zgodnie z zapowiedzią na naszym walnym zebraniu sprawozdawczym (22.XI.br) przekazuję Wam jeszcze przed świętami 
kolejny numer Biuletynu. Minione zebranie sprawozdawcze przebiegało w bardzo koleżeoskiej  i rzeczowej atmosferze. Dokonano 
oceny naszej całorocznej pracy i nakreślono zamierzenia na najbliższy rok działalności. Wiele uwagi poświęcono zbliżającemu się 
jubileuszowi 65-lecia działalności naszej szkoły. Uznano za celowe spotkanie aktywu naszego Stowarzyszenia z dyrekcją szkoły, 
aby uściślid zadania dla Stowarzyszenia przewidywane na jubileusz szkoły. Jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę, iż w 
książce Małgorzaty Szejnert „Czarny ogród” opisano losy jednego z absolwentów naszej szkoły z 1957 r. Jana Jungera, którego 
rodzina wywodzi się z Giszowca, historycznej dzielnicy Katowic. Chciałbym serdecznie przeprosid za błędnie podany numer konta 
w Apelu skierowanym z okazji zbliżającego się jubileuszu szkoły, do firm, instytucji i osób fizycznych (właściwy podany jest w 
niniejszym Biuletynie).  Na zakooczenie zebrania podjęto dwie uchwały i kilka wniosków dla zintensyfikowania naszej działalności. 
Uchwały:  
  - Walne zebranie członków Stowarzyszenia udziela absolutorium Zarządowi za okres od 17.11.2007 – 21.11.2008r. 
  - Uczcid jubileusz 65–lecia  działalności szkoły tylko wydaniem nowej wersji monografii i pozyskad na ten cel niezbędne środki 
     finansowe. 
Wnioski:  
  - zacieśnid współpracę z zarządem PZiTB przy PSB-ZS w celu skoordynowania działao przed jubileuszem 65-lecia szkoły 
  - odszukad grób byłego dyrektora szkoły Michała Czernuszki (grób został przeniesiony z dotychczasowego miejsca pochówku na 
     cmentarzu przy ul. Powstaoców Śląskich – obok szkoły w nieznane miejsce) 
  - poprosid dyrekcję szkoły o odszukanie kroniki „ O tych co odeszli” poświęconej naszym byłym nauczycielom i pracownikom 
     szkoły w celu jej uaktualnienia 
  - w sprawozdaniu rocznym zarządu należy rozliczyd wykonanie uchwał z poprzedniego zebrania 
  - zwiększyd aktywnośd naszych członków w pozyskiwaniu środków na cele statutowe 
  - zorganizowad dla członków wycieczkę pod kierunkiem fachowego przewodnika szlakiem książki „Czarny ogród”  
     (zwiedzid  osiedle Giszowiec i Nikiszowiec). 
  - doprowadzid w najbliższym czasie do spotkania przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia z dyrekcją szkoły. 

Przypominam i serdecznie zapraszam na nasze spotkanie wigilijne w dniu 19 grudnia godz. 17,00 (piątek), które tym 
razem odbędzie się w Sali 126. (I piętro – sala rysunkowa). Koszt udziału 30zł. Zbliża się termin kolejnego już XIII Balu Budowlanki, 
który zaplanowano na 24 stycznia 2009 r. na godzinę 20,00. Program bardzo bogaty, nie będzie czasu na nudę. Koszt (niezmienne  
od kilku lat) 250zł od pary. Wpłat dokonywad można u  sekretarki kol. Danuty Zyśko w godzinach pracy sekretariatu. 
Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się pełny serwis zdjęciowy z bieżącej działalności Stowarzyszenia. 
Następny numer Biuletynu ukaże się na początku marca 2009 roku.  
 
Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąd najlepsze życzenia ujęte w tych pięknych strofach 
wiersza 
 
 
 NIECH CICHE PIĘKNO BOŻEGO NARODZENIA 
 OGRZEWA DOM I OPROMIENIA SERCA  
 ZAPALCIE ŚWIECĘ, 
 USIĄDŹCIE PRZY WIGILIJNYM STOLE, 
 PODZIELCIE SIĘ OPŁATKIEM 
 I ŚWIĘTUJCIE, ŚWIĘTUJCIE … 
 NIECHAJ ŚWIĘTA WYPEŁNIAJĄ SIĘ        z wyrazami szacunku 
 TYM PIĘKNEM A NOWY ROK NIECH 

PRZYNIESIE WIELE SZCZĘŚCIA                  Prezes – Zbigniew Szczerba 
 

 

 

 

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 
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