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Bardzo niedobrze rozpoczął się dla Stowarzyszenia rok 2012. Dnia 3 lutego zmarł w wieku 84 lat Kolega inż. Mieczysław Piotrowski –
absolwent naszego Technikum z roku 1948, założyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Absolwentów PSB a następnie jego Prezes Honorowy.
Był jednym z pionierów budownictwa na Śląsku. Pełnił wiele funkcji kierowniczych w strukturach resortu budownictwa w tym Dyrektora
Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego oraz zastępcy Pełnomocnika Ministra Budownictwa na region Polski Południowej. Był
długoletnim działaczem PZITB, gdzie w latach 1981-90 przewodniczył Zarządowi Oddziału Śląskiego pełniąc również w tym czasie funkcję
wiceprezesa Zarządu Głównego. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb odbył się
7 lutego na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej. Żegnał Go w imieniu środowiska zawodowego Przewodniczący PZITB
kolega Witold Piwkowski stwierdzając między innymi „Był kresowianinem, urodził się w województwie lwowskim a wojenne losy przygnały Go
na Śląsk i był wierny tej ziemi jak swojej. Tu ukończył słynne technikum w Bytomiu, potem odbył służbę wojskową – niebezpieczną, saperską – a
następnie studia na Politechnice Śląskiej. Jego praca to wzór, klasyczna droga od żołnierza do generała. Zaczął jako technik budowy a skończył
jako dyrektor zjednoczenia. Zapamiętam na zawsze jego pogodę ducha i godne podziwu opanowanie”. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Najbliższe nasze wyjazdowe spotkanie koleżeńskie zaplanowane na 19 maja poświęcimy wspomnieniom o naszym zmarłym Koledze. Z
obowiązku kronikarskiego chcę poinformować, że w lutym pożegnaliśmy również na bytomskim cmentarzu byłą wieloletnią nauczycielkę języka
francuskiego w naszej szkole prof. Danutę Dymel.
Jak już informowałem szkoła nasza jest w bieżącym roku organizatorem centralnego finału XXV jubileuszowej Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych. Zawody te odbędą się w dniach 12-14 kwietnia bieżącego roku. Nadal aktualny jest apel o wsparcie finansowe
organizatorów, fundując między innymi indywidualne nagrody dla przyszłych laureatów olimpiady (sprzęt sportowy czy komputerowy, dobry
podręcznik itp.). Ufundowaną nagrodę będzie można wręczyć osobiście podczas uroczystości zamknięcia olimpiady w dniu 14 kwietnia. Do
finału centralnego w wyniku eliminacji w 12 okręgach w Polsce zakwalifikowało się 94 uczniów w tym 6-ciu z naszej szkoły. Ponadto z naszego
województwa zakwalifikowało się: 5-ciu uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia, 2-ch z Żor i 1 uczeń z Częstochowy. Trzymamy
kciuki za powodzenie naszych młodszych kolegów.
Chcę poinformować, że po raz pierwszy w historii naszych tradycyjnych Bali Budowlanki musieliśmy go odwołać ze względu na
wyjątkowo małe zainteresowanie. Nie chciałbym, aby nasze tradycyjne bale zakończyły się na 15 edycji. Musimy zastanowić się co należy
przedsięwziąć aby nie powtórzyła się ta sytuacja w roku przyszłym. Wymagać to będzie od nas specjalnej mobilizacji i zainteresowania się tym
jak największego grona naszych kolegów.
Tradycyjnie szkoła aktywnie włączyła się do organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji. 27 edycja odbyła się
w dniach 7-10 marca w Szczyrku. Pracownicy szkoły oraz nasi uczniowie odpowiadali za oprawę plastyczną oraz organizację ekspozycji ponad 45
wystawców. W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób. Z podjętych zadań wywiązaliśmy się w opinii organizatorów w stopniu bardzo dobrym.
Przed nami wiosenne spotkanie, które zaplanowano jak już wspomniałem na dzień 19 maja w „Zajeździe Leśniczówka” w Reptach
Śląskich. Zgłoszenie udziału wraz z wpłatą 50 zł od uczestnika należy dokonać u koleżanki Danuty Żyśko w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 15
maja bieżącego roku. W programie przewidziano między innymi: konkurencje sportowe, wspólny obiad, pieczenie kiełbasek, wspomnienia o
zmarłym Mietku Piotrowskim oraz wiele innych przedsięwzięć. Zbiórka uczestników o godzinie 9.oo na placu szkolnym dla niekorzystających z
własnych środków transportu. Koledzy zmotoryzowani dojadą bezpośrednio na miejsce spotkania. Telefony kontaktowe: Danuta Żyśko 32-28197-02, Zbigniew Szczerba 604-560-027
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym życzyć Koleżankom i Kolegom wiosennego optymizmu, dużo radości życia i siły
w realizacji czekających nas zadań. Z życzeniami wesołych i zdrowych Świąt – Prezes Stowarzyszenia – Zbigniew Szczerba.
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