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Moi Drodzy!
Wkroczyliśmy w nowy 2015 rok przy dźwiękach marszu w wykonaniu naszej szkolnej orkiestry dętej. Tradycyjnie w ramach
koncertu noworocznego młodzież szkoły zaprezentowała swój dorobek artystyczny. Koncert odbył się 16 stycznia przy pełnej sali.
Obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta, aktualni i byli nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice w szczególności członków
orkiestry, uczniowie oraz liczna grupa absolwentów szkoły – członków naszego Stowarzyszenia. Występy młodych artystów –
orkiestry, mażoretek, wykonawców musztry paradnej – były przyjmowane przez widownię bardzo gorąco. Poziom wykonawczy,
szczególnie orkiestry, był wręcz profesjonalny. Z roku na rok nasza szkolna orkiestra gra coraz lepiej. Gratulacje należą się dyrekcji
za stworzenie dobrych warunków pracy dla orkiestry, dyrygentom a w szczególności członkom orkiestry.
Bardzo udany w ocenie organizatorów i uczestników był nasz tegoroczny Bal Budowlanki, na którym bawiło się ponad 100
uczestników. Był to więc zarówno sukces organizacyjny jak i finansowy. Wszystkie przewidziane programem imprezy spotkały się z
wysoką oceną tj. nowatorska aranżacja auli, stoliki 8 osobowe, stół z tzw. zimną płytą, tradycyjnie dobra orkiestra z solistką, popisy
tańca towarzyskiego, loteria oraz profesjonalny konferansjer. Po raz pierwszy w Balu uczestniczyła blisko 30 osobowa grupa
absolwentów, którzy ukończyli szkołę 5 lub 6 lat temu. Jak od kilku lat, Bal zaszczycił swoją obecnością Prezydent naszego miasta
oraz Pani dyrektor naszej szkoły. Dziękuję za tak liczny udział absolwentów i już teraz zapraszam na kolejny Bal, który odbędzie się
w styczniu przyszłego roku.
13 lutego bieżącego roku 80 lat życia skończył wieloletni dyrektor naszej szkoły mgr inż. Marian Ostapczyk. Jubilat pracował
w bytomskiej Budowlance 52 lata, w tym 37 lat w pełnym wymiarze godzin, a od 1997 do 2012 już w części etatu. Przez 23 lata
pełnił funkcję dyrektora naczelnego – najdłużej kierując szkołą w jej 70 letniej historii. Z okazji jubileuszu dyrekcja szkoły wraz z
zarządem Stowarzyszenia zorganizowała uroczystość, w której uczestniczyła liczna grupa Jego wychowanków i członków
Stowarzyszenia, byli i aktualni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
- Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra
- Prezydent miasta Bytomia Damian Bartyla
- Przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Jadwiga Króliczek
- Przewodniczący Oddziału Katowickiego PZITB Andrzej Nowak
- Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała
- Przewodniczący Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Bytomiu Leszek Dziub
- Ksiądz proboszcz Bernard Frank z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach
- Wieloletni reprezentant Polski w piłce ręcznej Józef Cieślak
Dyrektor szkoły Anna Hyla powitała dostojnego Jubilata, Gości oraz wszystkich uczestników spotkania. Uroczystość uświetniła
swoimi występami szkolna orkiestra dęta. Dwójka konferansjerów przedstawiła sylwetkę Jubilata i Jego dokonania w ponad 50letniej pracy w Bytomskiej Budowlance. Odśpiewano tradycyjne 100 lat a uczestnicy spotkania przekazali szanownemu Jubilatowi
moc życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dyrektor dziękując za życzenia, podzielił się refleksją o nieubłaganym upływie
czasu oraz przytoczył kilka faktów i ciekawostek z historii szkoły, której był przecież współtwórcą. Rozmowom i życzeniom nie było
końca. Jako prezes Zarządu Stowarzyszenia i współorganizator spotkania serdecznie dziękuję za tak liczny udział Koleżanek i

Kolegów w tej uroczystości oraz za stworzenie miłej koleżeńskiej atmosfery.
Przed nami tradycyjne wiosenne spotkanie w „Zajeździe Leśnym” w Reptach Śląskich, które odbędzie się 16 maja o godzinie
10.00. Program i koszt udziału w spotkaniu jak w latach ubiegłych i wynosi 50 zł. Decyzję o udziale w powyższym spotkaniu proszę
przekazać telefonicznie Kol. Danucie Zyśko – telefon 32-2819702 lub na moją komórkę 604560027 na kilka dni przed spotkaniem.
Przed nami Święta Wielkanocne, proszę więc z tej okazji przyjąć najlepsze życzenia dla Was i Waszych rodzin, aby ten okres
był pełen wiosennej radości i wypełnił wasze serca ciepłem radością.
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