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Chciałbym na wstępie serdecznie pogratulować naszym absolwentom wyróżnionym podczas XVI edycji Gali 
Budownictwa Śląskiego zorganizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach. Uroczystość miała miejsce w 
Operze Śląskiej w Bytomiu w dniu 15 listopada bieżącego roku. 
Kolega Franciszek Buszka – absolwent naszego technikum z 1958 roku, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa został wyróżniony w kategorii „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, a Kolega Jan 
Spychała – absolwent z 1988 roku – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyróżniony został w kategorii 
„Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Na naszym listopadowym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia 
Absolwentów PSB w Bytomiu podjęto decyzję aby naszym kolegom w czasie tegorocznego wigilijnego spotkania 
wręczyć  „Listy Gratulacyjne” od dyrekcji szkoły i zarządu Stowarzyszenia Absolwentów. 

Zgodnie z planem 23 listopada w siedzibie naszej szkoły odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Absolwentów PSB w Bytomiu. Zebranie bardzo sprawnie poprowadziła Kol. Krystyna Żmuda. 
Przewodniczący Stowarzyszenia złożył sprawozdanie z rocznej działalności, akcentując w szczególności formy 
integrujące wszystkie roczniki absolwentów poprzez: 
- spotkanie wigilijne, gdzie jako gość honorowy uczestniczył prezydent naszego miasta, 
- spotkanie koleżeńskie – majowe i wrześniowe, które tradycyjnie odbyło się w Zajeździe Leśnym w Reptach  Śląskich 
- wizyty delegacji zarządu przed Świętem Zmarłych na grobach naszych dyrektorów, nauczycieli i członków   

   Zarządu Stowarzyszenia 
- naprawę obudowy grobu pierwszego dyrektora naszej szkoły inż. Karola Machalskiego na cmentarzu  parafialnym w  

Chorzowie 
- udział licznej delegacji zarządu w uroczystościach pogrzebowych członka naszego zarządu Kol. Andrzeja Lewickiego  

(wrzesień 2013) 
- prowadzenie na bieżąco strony internetowej oraz systematyczne wydawanie Biuletynów Informacyjnych 
- pomoc dyrekcji szkoły w organizacji Izby Tradycji Szkoły w nowej lokalizacji w holu przed aulą szkolną.Wciąż  

poszukujemy sponsorów, aby to zadanie zrealizować przed jubileuszem 70-lecia naszej szkoły (maj 2015) 
Delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w spotkaniu dyrekcji szkoły u Prezydenta Miasta Bytomia – Damiana 
Bartyli, gdzie omawiano sprawę pilnego remontu dachu budynku szkolnego oraz współudział Urzędu w organizacji 
najbliższego Balu Budowlanki (18 stycznia 2014). Prezydent Miasta potwierdził swój udział w tym balu oraz 
zadeklarował, iż Urząd Miasta pokryje koszt oprawy muzycznej imprezy. Koszt udziału w Balu jest niezmienny od 10 lat 
i wynosi 250 zł od pary. Bal w tym roku poprowadzi znany wodzirej pan Roman Kurosz. Tradycyjnie zapewniamy 
smaczną i obfitą kuchnię oraz loterię z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do udziału 
w XVI już edycji naszego Balu Budowlanki. Udział w Balu należy potwierdzić najpóźniej na tydzień przed jego terminem 
i dokonać wpłaty w sekretariacie szkoły u Koleżanki Danuty Żyśko w godzinach pracy szkoły. 
W sprawozdaniu zarządu oraz podczas dyskusji na zebraniu przyjęto następujące zamierzenia na bieżący rok 
działalności Stowarzyszenia: 
- kontynuowanie sprawdzonych dotychczas form pracy zarządu 
- opracowanie zamierzeń związanych z obchodami 70-lecia Szkoły 
- poszerzenie bazy danych (adresów e-mailowych absolwentów) w celu bieżącej informacji o działalności 
Stowarzyszenia 
- przesłanie drogą elektroniczną członkom naszego Stowarzyszenia informacji o potrzebie uiszczenia składek 
członkowskich – emeryci, renciści i studenci w wysokości 20 zł rocznie, a członkowie aktywni zawodowo 40 zł rocznie 
- na wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie należy wykładać listę z prośbą o podanie danych 
kontaktowych oraz druki deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia 
- pogłębianie współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na 
płaszczyźnie działalności gospodarczej, a w szczególności organizacji szkoleń i kursów dla średniej kadry technicznej 
- zobowiązanie Prezesa Stowarzyszenia do udziału w uroczystości zakończenia roku szkolnego przez maturzystów i 
wręczenia im deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia 
- zobowiązano Kol. Józefa Cieślaka do opracowania historii swojej kariery sportowej i zawodowej w celu umieszczenia 
tego tekstu w zakładce do Monografii Szkoły 



- powołano zespół w składzie: Edward Aleksandrowicz, Marian Ostapczyk, Stefan Wieczorek w celu przygotowania 
materiałów do suplementu monografii szkoły z okazji zbliżającej się 70 rocznicy  działalności szkoły 
- przypomniano, iż nasze coroczne spotkanie wigilijne odbędzie się 19 grudnia bieżącego roku o godzinie 17.00 w 
szkolnej „Stokrotce”. Koszt udziału w wysokości 40 zł od osoby 
 
Chciałbym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożyć Koleżankom i Kolegom najlepsze 
życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 
 

„Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą nam wiele radości 
Niech uśmiech zagości w naszych domach i niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy. 
Niech samotność odejdzie w niepamięć, a zima otuli nas białym puchem jak ciepły koc przy kominku. 
Niech bielutkie gwiazdeczki skrzypią wesoło pod naszymi butami na wieczornym spacerze. 
Niech dobry Bóg namaluje nam szczęście na naszych twarzach 
Niech marzenia spełniają się” 
 

 

 
 
 

Prezes Stowarzyszenia 
 

Zbigniew Szczerba 
 
 
 
 
 
Bytom, grudzień 2013 
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