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Drodzy Absolwenci! 
 
 

Przed nami finalne uroczystości związane z jubileuszem 65-lecia działalności naszej szkoły i kolejnym zjazdem absolwentów. Główne 
uroczystości zaplanowano na 12 czerwca (sobota). W przeddzieo delegacje Stowarzyszenia oraz Samorządu Szkolnego odwiedzą groby naszych 
nauczycieli, pracowników oraz członków Zarządu Stowarzyszenia. Sekretariat zjazdu będzie czynny już od godziny 9.00 w sali 037 (dawniej 26) 
na parterze szkoły. Będzie tam można zakupid nową wersję monografii szkoły, obejmującą 65 lat działalności oraz zestaw okolicznościowych 
upominków. Koszt pełnego pakietu wyceniono na 50 zł (pakiet bez monografii kosztowad będzie 20 zł). Po zarejestrowaniu spotkamy się o 
godzinie 10.30 na podwórku szkolnym, skąd po uformowaniu kolumny, w asyście pocztów sztandarowych, naszej i wojskowej orkiestry dętej 
udamy się na mszę świętą do kościoła Św. Barbary. Mszę odprawią księża, absolwenci szkoły. Również powrót z kościoła będzie w  
zorganizowanej kolumnie. O godzinie 12.30 rozpocznie się w auli szkolnej uroczysta jubileuszowa akademia. Planuje się, iż potrwa ona około 
dwóch godzin. Na program uroczystości złoży się wystąpienie dyrektora szkoły mgr Anny Hyli, pokaz multimedialny dotyczący historii szkoły, 
wyróżnienie zasłużonych nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących ze szkołą 
medalem „Bene meritus scholae” oraz na zakooczenie wystąpienia gości. W czasie akademii wystąpi szkolna orkiestra dęta i zespół taneczny. Po 
uroczystej akademii zaproszeni goście, delegacje szkół i zakładów pracy, nauczyciele, zarząd Stowarzyszenia udadzą się do świetlicy (3 piętro) na 
poczęstunek. Pozostali uczestnicy uroczystości będą mogli w tym czasie zwiedzad szkołę, a następnie w wytypowanych salach spotkad się w 
gronie swoich kolegów. Przez cały czas trwania zjazdu czyli od 9.00 do późnych godzin wieczornych czynne będą punkty żywnościowe w 
suterenie szkoły „Stokrotka”, w sali lekcyjnej na parterze oraz na podwórku szkolnym. Na godzinę 15.30 zaplanowano występy artystyczne w 
auli szkolnej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej na podwórku szkolnym. Odbędzie się również w tym czasie mecz 
siatkówki między reprezentacją absolwentów a nauczycielami szkoły. Od godziny 18.00 przewidziano w auli szkolnej zabawę taneczną do 
późnych godzin wieczornych.  

Wciąż aktualny jest apel o pomoc finansową lub materialną (materiały budowlane) w celu jak najlepszego przygotowania obiektu 
szkolnego i otoczenia do uroczystości jubileuszowych. 
 
Komunikaty! 

 4 września odbędzie się tradycyjne spotkanie koleżeoskie w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Zainteresowani wyjazdem winni wpłacid 
50 zł w sekretariacie szkoły u koleżanki Danuty Żyśko. 

 W dniach 8-10 kwietnia odbył się XXIII już finał ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Gospodarzem 
tegorocznych zmagao była szkoła w Ostrołęce (woj. podlaskie). Tak jak w ostatnich trzech latach, szkoła nasza odniosła piękny sukces. 
w finale uczestniczyło 81 reprezentantów z 50 średnich szkół budowlanych z całego kraju. Na 28 laureatów czterech uczniów naszej 
szkoły zajęło czołowe miejsca. Są to Karol Wandoch klasa III-cia - 3 miejsce, Daniel Denys klasa III-cia - 4 miejsce, Aleksander 
Pankowski klasa IV-ta - 14 miejsce, Dariusz Klimek klasa II-ga – 17 miejsce. Pierwsza trójka już po raz drugi została laureatami tej 
olimpiady. Gratulacje dla wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz matematyki a w szczególności mgr inż. Anny 
Tomczyk-Dyszy i mgr inż. Mariana Ostapczyka 

 Zapraszamy do odwiedzenia i współtworzenia naszej strony internetowej oraz strony internetowej szkoły, na których przekazywane 
będą na bieżąco wszystkie istotne informacje dotyczące Jubileuszu i Zjazdu. 

 
 
 
 

Do zobaczenia na Zjeździe 
 

Zbigniew Szczerba – prezes Stowarzyszenia 
 
 
 
 

 

 

 
 

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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