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Drodzy Przyjaciele! 

Kończy się rok szkolny i kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Był on bardzo bogaty w różne ważne wydarzenia. Tradycyjnie 
przedstawiciele szkoły, członkowie szkolnego koła PZITB, nauczyciele i uczniowie starszych klas włączyli się aktywnie w organizację kolejnych 
Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku. Głównym organizatorem jest od lat, w cyklu 4-letnim Oddział Katowicki Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Natomiast nasi nauczyciele i uczniowie odpowiadali za oprawę plastyczną i właściwy przebieg 
trzydniowych obrad. 

Innym, szczególnie trudnym przedsięwzięciem logistycznym, była organizacja jubileuszowej, bo 25 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Bytomska Budowlanka, z racji pięknych osiągnięć naszych uczniów i ich opiekunów w tej Olimpiadzie, 
została wyróżniona jej tegoroczną organizacją w dniach 12-15 kwietnia. W ocenie jej uczestników szkoła wywiązała się z obowiązków 
gospodarza bardzo dobrze. Obok niewątpliwego sukcesu organizacyjnego reprezentanci bytomskiego technikum zajęli w rywalizacji zespołowej 
II-gie miejsce w kraju a 4-ch naszych uczniów uzyskało tytuł laureata Olimpiady. Nasze Stowarzyszenie pomogło finansowo w organizacji tego 
trudnego przedsięwzięcia oraz ufundowało 100 medali pamiątkowych dla laureatów, gości oraz najlepszych szkół. Komitet Główny OWiUB w 
imieniu swoim oraz dwustu uczestników z całej Polski – uczniów, nauczycieli, jurorów i zaproszonych gości serdecznie podziękował naszemu 
Stowarzyszeniu za zaangażowanie w organizację Finału Centralnego XXV edycji Olimpiady w piśmie: „Współudział Stowarzyszenia Absolwentów 
Państwowych Szkół Budownictwa w organizacji Finału Centralnego, a szczególnie ufundowanie medali na okoliczność 25-lecia Olimpiady, są 
znakiem wspólnego dążenia do podnoszenia jakości kształcenia, stymulowania ambicji zawodowych w naszym środowisku”. Znaczącą pomoc 
finansową, która umożliwiła właściwą organizację finału centralnego Olimpiady, udzielili nasi absolwenci kierujący firmami „Lechbud” w 
Bytomiu oraz „Fisior” w Ossach. Podziękować należy również członkom zarządu naszego Stowarzyszenia, którzy z własnych środków 
finansowych wsparli dyrekcję szkoły – głównego organizatora Olimpiady. 

Tegorocznej edycji Olimpiady towarzyszył finał corocznego konkursu wojewódzkiego na najlepszą pracę przejściową z przygotowania 
zawodowego uczniów średnich szkół budowlanych województwa śląskiego. Była to już jego 13 edycja. Konkurs ten cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród szkół naszego województwa. W bieżącym roku w konkursie tym uczestniczyło 16 szkół, a do oceny przekazano 47 prac. 
Ze względu na typy szkół – prace konkursowe zaszeregowano do 3-ch kategorii – „budownictwo”, „drogownictwo” i „architektura krajobrazu”. 
Prace naszych uczniów uzyskały I miejsca w technikum 4-letnim w kategorii „architektura krajobrazu” oraz „”drogownictwo”. Nagrody rzeczowe 
w tym konkursie ufundowały: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Oddział Katowicki PZITB. Wystawa prac konkursowych, która 
towarzyszyła Olimpiadzie, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników i gości. 

17 maja w Hali Sportowej „Pogonii” Zabrze przed meczem o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, wyróżniono naszego absolwenta kol. 
Józefa Cieślaka wielokrotnego reprezentanta Polski w tej dyscyplinie najwyższym odznaczeniem „Diamentową Odznaką Polskiego Związku Piłki 
Ręcznej”. Kolega Marian Ostapczyk, jako delegat naszego Stowarzyszenia na tej uroczystości, złożył odznaczonemu serdeczne gratulacje. 

W ramach tradycyjnego cyklu „Powitanie wiosny” 19 maja odbyło się koleżeńskie spotkanie w „Zajeździe Leśnym” w Reptach Śląskich. 
Wzięło w nim udział ponad 30 osób. Gościem spotkania była dyrektorka naszej szkoły mgr Anna Hyla. Serdecznie podziękowała za pomoc 
finansową przy organizacji niedawnych finałów centralnych Olimpiady. Uczestnicy spotkania pogratulowali pani dyrektor ponownego wygrania 
konkursu na dyrektora naszej szkoły i dalszego jej kierowania przez najbliższych 5 lat. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Franciszek Buszka – absolwent naszej szkoły z 1958 roku. Obok omówienia bieżących spraw 
Stowarzyszenia kol. Krzysztof Firlus zaprezentował postać prof. Tadeusza Niewolańskiego. Przed naszym wyjazdem do Rept kol. Firlus zapalił 
znicz na grobie swojego byłego nauczyciela i wychowawcy. Podczas dyskusji zrodziła się inicjatywa, aby Jego wychowankowie ufundowali płytę 
nagrobną po uprzednim uzyskaniu zgody syna Profesora. Temat ten powróci na naszym jesiennym spotkaniu. Pogoda była piękna i bardzo 
sympatycznie spędziliśmy sobotnie popołudnie. 

Przed nami letnie wakacje. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanego wypoczynku i wielu słonecznych dni. 
 
Nasze najbliższe spotkanie zaplanowano na 22 września w „Zajeździe Leśnym” w Reptach. Koszt jak dotychczas w wysokości 50 zł. 

Wyjazd dla niezmotoryzowanych ze szkoły o godzinie 9.00 
 
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes Zbigniew Szczerba 
 

Bytom, 18 czerwca 2012 
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