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Drogie Koleżanki i Koledzy! 

W obecnej dobie częściej kontaktujemy się ze sobą za pomocą telefonu czy poprzez internet. Dlatego 

rzadziej wydajemy drukowane biuletyny informujące Koleżanki i Kolegów o bieżących sprawach 

Stowarzyszenia. Praca w Stowarzyszeniu biegnie utartym szlakiem, zarząd spotyka się w cyklu 

comiesięcznym i na bieżąco podejmuje stosowne działania. 

Na naszym październikowym spotkaniu w Zajeździe Leśnym w Reptach nakreśliliśmy ramowy plan 

zamierzeń na najbliższy rok.  

Zgodnie z tradycją 30 października delegacja zarządu odwiedziła groby dyrektorów szkoły, członków 

naszego zarządu, w tym grób kol. Mieczysława Piotrowskiego naszego wieloletniego przewodniczącego 

Stowarzyszenia, kol. Andrzeja Lewickiego niedawno zmarłego członka zarządu, pierwszego dyrektora szkoły 

inż. Karola Machalskiego, dyrektora mgr Kazimierza Maruszczyka, sojuszników i przyjaciół szkoły, w tym grób 

byłej Minister Budownictwa i Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia – Barbary Blidy. 

Delegacja Samorządu Szkolnego odwiedziła pozostałe groby naszych nauczycieli i pracowników. 

Serdecznie dziękujemy naszym młodszym Kolegom za pamięć i dbałość o tych, którzy tworzyli chlubną 

historię naszej szkoły. 

Miło mi poinformować, iż 80 lat życia ukończył, najlepszy w historii szkoły sportowiec, kol. mgr inż. 

Józef Cieślak, wieloletni reprezentant kraju w piłce ręcznej, wyróżniony najwyższymi tytułami i odznaczeniami 

sportowymi. Józek! serdecznie gratulujemy i życzymy dobrego zdrowia i dalszej aktywnej działalności na 

rzecz naszego Stowarzyszenia. 

Delegacja szkoły i Stowarzyszenia uczestniczyła w Urzędzie Miasta w spotkaniu z prezydentem 

Damianem Bartylą. Została omówiona sprawa remontu dachu budynku szkoły (w roku 2014) oraz inne 

istotne dla szkoły sprawy. Poszerzoną informację o przyjętych ustaleniach przedstawi Pani Dyrektor na 

naszym walnym zebraniu Stowarzyszenia.  

Jak co roku zarząd Stowarzyszenia złoży informację o swojej działalności na najbliższym walnym 

posiedzeniu, które zaplanowano na 23 listopada (sobota) na godzinę 10.00. Spotykamy się w sali 

Stowarzyszenia, natomiast obrady odbędą się w Sali nr 26 na parterze. Oprócz sprawozdania merytorycznego 

z rocznego okresu działalności, w tym również sprawozdania finansowego, zaprezentowane będą najbliższe 

zamierzenia, również te, związane ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia szkoły. Obrady prowadzić będzie 

nasza koleżanka Krystyna Żmuda. Dla zainteresowanych jest możliwość skorzystania z obiadu w stołówce 

szkolnej w kwocie 25 zł. z tym, że zgłoszenie trzeba będzie złożyć na początku zebrania. 

 



Spotkanie wigilijne zaplanowano na 19 grudnia na godzinę 17.00 w sali 26 (parter). Koszt udziału 

skalkulowano na 40 zł.  

Bardzo chcielibyśmy wrócić do zorganizowania naszego tradycyjnego „Balu Budowlanki” – wstępny 

termin – 18 stycznia 2014. Szczegóły balu zostaną podane w najbliższym wydaniu Biuletynu, w którym 

znajdzie się również obszerne sprawozdanie z walnego zebrania. Jeszcze raz zapraszam Koleżanki i Kolegów 

na nasze zebranie sprawozdawcze w dniu 23 listopada bieżącego roku. 

 

 

 

          

Zbigniew Szczerba 

        Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Bytom, 7 listopad 2013 
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