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Koleżanki i Koledzy 

 

Zgodnie z zapowiedzią w Biuletynie nr 3/2014 przekazujemy Koleżankom i Kolegom z końcem października bieżącego roku 

nowy numer Biuletynu. Nasze ostatnie spotkanie odbyło się 6 września w „Zajeździe Leśniczówka” w Reptach Śląskich i miało 

szczególnie uroczysty charakter z okazji 90 urodzin naszego Kolegi Mieczysława Ligarskiego – wieloletniego dyrektora Kombinatu 

Budowlanego w Bytomiu ale również naszego nauczyciela przedmiotów zawodowych i członka naszego Stowarzyszenia. Delegacja 

Zarządu złożyła Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzyła zdrowia i pomyślności na następne lata, a wszyscy uczestnicy spotkania 

odśpiewali tradycyjne 100 lat. W spotkaniu tym uczestniczyła również delegacja pracowników Kombinatu Budowlanego z Kolegom 

Leszkiem Dziubem naszym absolwentem a wieloletnim współpracownikiem Mietka Ligarskiego.  

Koledzy Krzysztof Firlus i Janusz Krasnowski (absolwenci z roku 1957 klasa IVd) namówili swoich współtowarzyszy ze 

szkolnej ławy i aż 11 z 16 kończących szkołę uczestniczyło w naszym jesiennym spotkaniu. Przed wyjazdem do Rept odwiedzili grób 

swojego wychowawcy prof. Tadeusza Niewolańskiego. Jako że stan grobu pozostawiał wiele do życzenia, wspólnie doszli do 

wniosku, aby ufundować ze swoich pieniędzy i syna profesora solidny nagrobek. Tak się też stało i już 16 października zlecenie 

zostało zrealizowane. Ofiarodawcy życzyli sobie aby nie podawać swoich nazwisk i wysokości przekazanych na ten cel pieniędzy. 

Zarząd serdecznie dziękuje absolwentom klasy IVd za ten piękny gest i za pamięć o swoim wychowawcy mimo upływu już ponad 

50-ciu lat.  

Tradycyjnie w przeddzień Wszystkich Świętych delegacja Stowarzyszenia odwiedziła groby byłych członków Zarządu 

Stowarzyszenia oraz dyrektorów szkoły spoczywających na cmentarzach w Bytomiu, Chorzowie, Brzozowicach Kamieniu, 

Siemianowicach Śląskich, Bytomiu Łagiewnikach oraz Rudzie Śląskiej. Młodzież Samorządu Szkolnego naszej szkoły jak zawsze 

zapaliła znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły. Koledzy z Zarządu w przeddzień odwiedzin bardzo starannie 

uporządkowali grób Karola Machalskiego (cmentarz kościoła Św. Jadwigi w Chorzowie) pierwszego dyrektora naszej szkoły.  

Ustalono, że tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w sobotę 22 listopada o godzinie 10.00 w Sali 

naszego Stowarzyszenia lub w sali lekcyjnej nr 26 na parterze szkoły zależnie od ilości uczestników zebrania. Miło mi poinformować, 

że została wyłożona kostką brukową alejka przed szkołą i zamontowano tam nowe piękne ławki. Zadanie to udało się nam 

zrealizować dzięki pomocy naszego absolwenta Józefa Butryma oraz dyrekcji szkoły. W trakcie realizacji jest kolejne zadanie podjęte 

przez Zarząd w związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia szkoły (12 czerwca 2015) a mianowicie „Gabloty Pamięci” 

zlokalizowane w holu przed aulą. Termin realizacji - 22 listopada w dniu naszego Walnego Zebrania.  

Serdecznie dziękuję sponsorom, którzy przekazali na konto Stowarzyszenia łącznie kwotę 6 tysięcy złotych. Godzi się tu 

wymienić naszych darczyńców którymi są: Piotr Zdebel, Małgorzata Kuś oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

kierowana przez Kolegę Franka Buszkę.  

Zwracamy się o wsparcie finansowe jeszcze przez inne osoby fizyczne, firmy i instytucje. Wciąż aktualna jest prośba 

adresowana do Koleżanek i Kolegów aby pozyskiwać kolejnych sponsorów naszego jubileuszu.  

Zapraszam na naszą Stowarzyszeniową Wigilię, którą zaplanowaliśmy na dzień 19 grudnia w murach szkoły. Wybraliśmy 

ofertę restauracji „Imbirowy Dworek” z Tarnowskich Gór, która zapewniła atrakcyjne menu w przystępnej cenie. Koszt udziału w 



Wigilii wyceniono na 50 zł. Więcej szczegółów przekażemy na naszym Walnym Zebraniu zarówno odnośnie wigilii jak również 

naszego tegorocznego Balu Budowlanki zaplanowanego na dzień 31 stycznia 2015 roku. Koszt uczestnictwa w Balu, niezmienny od 

lat, wynosi 125 zł od osoby. Bal będzie jedną z imprez zaplanowanych na jubileusz 70-lecia szkoły. Serdecznie zapraszam do udziału. 

Więcej o Balu w naszym styczniowym Biuletynie. Serdecznie dziękuję Koledze Edwardowi Aleksandrowiczowi za duże 

zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia, a w szczególności w pomoc przy prowadzeniu strony internetowej, pozyskiwaniu 

sponsorów na nasze obchody 70-lecia szkoły oraz prowadzenie na bieżąco kartoteki i adresów e-mailowych naszych członków. 

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów na nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze 22 listopada bieżącego roku. 

 

 

         Zbigniew Szczerba 

                            prezes 

 

 

Każdy już czym prędzej bieży, 

by dołączyć do pasterzy. 

I ja spieszę z życzeniami, 

bo nie mogę być tam z Wami. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

i niech dobro wśród Was gości. 

I niech Boga wielka moc 

Na Was spłynie w świętą noc. 
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