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Drodzy Absolwenci! 
 
Słooce coraz wyżej i dzieo coraz dłuższy – to już kolejna wiosna w działalności naszej Szkoły i naszego Stowarzyszenia. Budząca się do 

życia przyroda oraz zbliżający się jubileusz 65-lecia działalności naszej szkoły zobligowują nas do intensywniejszej pracy organizacyjnej. Został już 
powołany przez dyrekcję szkoły komitet organizacyjny jubileuszu, w skład którego weszło również trzech naszych przedstawicieli. Uczestniczymy 
również w pracy zespołu redakcyjnego przygotowującego nową wersję monografii. Szkoła ma długie i chwalebne tradycje, dlatego 
przyłączyliśmy się do protestu szkół przeciwko decyzji ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z którą na świadectwach szkolnych należy 
pomijad historyczną nazwę szkoły, czyli stad się szkołą anonimową typu Technikum nr X w Bytomiu.  Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w 
Katowicach, z których nota bene nasza szkoła się wywodzi, wystosowały list otwarty do pani minister Katarzyny Hall w imieniu licznej grupy 
śląskich szkół (w tym i naszej), aby nie wprowadzad w życie tak kontrowersyjnej decyzji. Duży artykuł pod tytułem „Kilar i Kutz bronią tradycji na 
świadectwach szkolnych” ukazał się niedawno w dodatku katowickim „Gazety Wyborczej”. 

Jedną z form kultywowania naszych tradycji są coroczne Bale Budowlanki organizowane przez Stowarzyszenie. Kolejny odbył się pod 
koniec stycznia br. i cieszył się dużą frekwencją. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy w balu tym uczestniczyli. Już zapraszam na 
kolejny, który planowany jest pod koniec stycznia 2010r. Zapowiada się szczególnie atrakcyjnie, gdyż stanowid będzie jedno z przedsięwzięd 
proponowanych naszym absolwentom w związku z przypadającymi w czerwcu 2010 roku jubileuszu szkoły. 

Zarząd zwrócił się już do firm związanych z naszą szkołą oraz do absolwentów o wsparcie finansowe lub materiałowe (materiały 
budowlane) planowanych na jubileusz przedsięwzięd. Dziękując tym koleżankom i kolegom, którzy już na nasz apel zareagowali i przekazali 
znaczące kwoty na konto Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że to dobry początek, który zachęci innych do pomocy szkole. Chcielibyśmy, aby 
jubileusz zastał szkolę odświeżoną, dobrze wyposażoną, przygotowaną na przyjęcie drogich nam przyjaciół i gości z kraju i zagranicy.  

Opłacając regularnie składki członkowskie (czynni zawodowo absolwenci – 30 zł/rocznie oraz emeryci i renciści – 15 zł/rocznie) 
pomagamy naszej organizacji w realizacji przyjętych zadao ujętych w programie zamierzeo jubileuszowych.  

Tegoroczne nasze tradycyjne wiosenne spotkanie zaplanowano na 16 maja (sobota). Miejsce spotkania – Ośrodek Harcerski w 
Kokotku. Wpłaty należy dokonywad najpóźniej do 14 maja w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Zyśko – codziennie od godz. 9.oo – 15.oo z 
wyjątkiem sobót i niedziel. Wyjazd nastąpi 16 maja br. o godz. 9.oo z podwórka szkolnego – dla nieposiadających własnego środka lokomocji. 
Przewidziany program spotkania jest bardzo bogaty, a koszt udziału skalkulowano na kwotę 50 zł.  

Miło nam poinformowad, że do finału krajowego  (81 osób) XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych zakwalifikowało się aż 4-rech naszych uczniów. Zawody finałowe odbędą się po 12 latach znów na 
Śląsku (w 1997 r. organizatorem zawodów centralnych była nasza szkoła), tym razem w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu w dniach 3 i 4 kwietnia. Trzymajmy kciuki za powodzenie naszych reprezentantów. 

Realizując propozycję wysuniętą na ostatnim naszym walnym zebraniu sprawozdawczym planujemy (o 
ile będzie odpowiednie zainteresowanie) wycieczkę szlakiem książki Małgorzaty Szejnert „Czarny Ogród”, 
opisującej między innymi losy naszego absolwenta Jana Jungiera (ukooczył technikum w roku 1956/57 w kl. IV e). 
Termin wycieczki będzie podany na naszej stronie internetowej. Przypuszczalnie będzie to czerwiec lub wrzesieo. 

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Paoskiego  i z tej okazji chciałbym koleżankom  i kolegom jak 
również sympatykom naszej szkoły życzyd: Zdrowych, radosnych, pogodnych i pełnych tradycji Świąt Wielkiej 
Nocy, suto zastawionego stołu, dużo wody w lany poniedziałek, wreszcie bogatego zajączka oraz miłych 
świątecznych spotkao w gronie rodziny i przyjaciół. 
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