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Koleżanki i Koledzy! 
 

Za nami Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Stowarzyszeniu. Odbyło się ono 21 listopada o godzinie 10.00 w sali 
26 na parterze naszej szkoły. Po raz pierwszy Zarząd przygotował obszerne pisemne sprawozdanie ilustrowane zdjęciami. Inicjatywa 
ta spotkała się z pełną akceptacją uczestników zebrania. Po powitaniu, przyjęciu porządku zebrania, powołaniu wymaganych 
komisji, ster obrad przejęła Kol. Krystyna Żmuda, która bardzo sprawnie poprowadziła dalszą część obrad.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od listopada 2010 do listopada 2015 złożył prezes Zarządu 
Kol. Zbigniew Szczerba. Przytoczę jedynie niektóre zrealizowane w tym okresie zadania: 

 wydanie suplementu do monografii szkoły obejmującego zrealizowane przedsięwzięcia Stowarzyszenia w ostatnim 5-leciu 

 odnowienie głównego wejścia do szkoły (udział w realizacji tego zadania brali: Kol. Kol. Henryk Kabus, Eugeniusz Rajchman, 
Stanisław Chytra, Aleksander Kurnik, Leopold Kamiński) 

 pokrycie kosztów cateringu podczas uroczystości jubileuszowych 70-lecia szkoły 

 wyłożenie betonową kostką alei przed szkołą 

 sfinansowanie wykonania 100 medali wraz z etui na Finał Centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, 
którego gospodarzem była nasza szkoła 

 zakup nagród na coroczne edycja Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszą Pracę Techniczną, którego organizatorem jest 
nasza szkoła 

 organizacja na wiosną i jesień koleżeńskich spotkań (Repty), spotkania opłatkowego, coroczne Bale Budowlanki 

 wizyta delegacji Zarządu przed Świętem Zmarłych na grobach naszych dyrektorów oraz członków Zarządu Naszego 
Stowarzyszenia 

 honorowanie na bieżąco medalem „Bene Meritus Scholae” wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników szkoły i 
medalem „Summa Cum Laude” najlepszych uczniów i sportowców szkoły. 

Sprawozdanie finansowe z mijającej 5-letniej kadencji Zarządu jak również Komisji Rewizyjnej potwierdziło prawidłową działalność 
Zarządu. Uczestnicy zebrania udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Z ramienia dyrekcji szkoły w obradach uczestniczyła 
pani Jadwiga Radzikowska zastępca dyrektora. W swoim wystąpieniu podziękowała za pomoc w organizacji uroczystości 
jubileuszowych szkoły oraz za aktywny udział Zarządu Stowarzyszenia w bieżącym życiu szkoły. Poinformowała również o 
aktualnych problemach szkoły oraz odpowiadała na pytania uczestników zebrania. W drugiej części zebrania sprawozdawczo-
wyborczego dokonano wyboru nowego składu Zarządu na najbliższe 5-cio lecie. Prezesem pozostał Kol. Zbigniew Szczerba. Nowo 
wybrany prezes Zarządu zaproponował, aby w skład władz Stowarzyszenia weszły następujące osoby: do Zarządu - Zbigniew 
Szczerba, Janina Kałus, Andrzej Dobrowolski, Klaudiusz Kowolik, Marian Ostapczyk, Eugeniusz Rajchman, Krystyna Żmuda, Stanisław 
Chytra, Zbigniew Kostewicz, Jacek Chrząszcz, Tomasz Fiałkowski, Aleksander Kurnik, Edward Aleksandrowicz, do Komisji Rewizyjnej 
– Aleksander Kurnik, Andrzej Dobrowolski, Klaudiusz Kowolik. Propozycja została przyjęta przez uczestników zebrania. Na 
posiedzeniu prezydium Zarządu w dniu 10 grudnia bieżącego roku zostanie dokonany szczegółowy rozdział obowiązków między 
członków nowo wybranego Zarządu. Jednym z najbliższych zamierzeń Zarządu będzie wykonanie kolejnej gabloty przed aulą, która 
będzie w pełni poświęcona sylwetkom wybitnych sportowców w 70-letniej historii naszej szkoły w różnych dyscyplinach. Stąd 
prośba do Koleżanek i Kolegów o informacje o takich osobach oraz przekazanie materiałów (zdjęcia, dyplomy, medale itp.) 
dotyczących sukcesów odnoszonych przez naszych uczniów. Ostateczny termin przekazania powyższych materiałów – czerwiec 
2016. Przyjęto również wniosek o powołaniu w Stowarzyszeniu – Klubu Rowerowego Absolwentów Budowlanki. Następnie został 
zaprezentowany plan zamierzeń nowego Zarządu na lata 2015-2020. Generalnie będzie kontynuacją dotychczas wypracowanych 
form działania Zarządu. Przedstawione propozycje zostały przyjęte przez uczestników zebrania. 
 Miło mi poinformować, że podczas XVIII Gali Budownictwa, która miała miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej w dniu 20 listopada absolwent naszej szkoły Kol. Andrzej Nowak został wyróżniony Tytułem Honorowym „Osobowość 
Budownictwa Śląskiego”. Serdecznie gratulujemy Szanownemu Koledze, dziękując jednocześnie za pomoc finansową udzieloną 
szkole i Stowarzyszeniu przez Oddział Katowicki PZiTB w roku jubileuszu 70-lecia działalności naszej szkoły.  
 Delegacja Zarządu uczestniczyła w mszy świętej w intencji zmarłego dwa lata temu Kolegi Andrzeja Lewickiego – 
wieloletniego członka Zarządu. Msza miała miejsce w kościele parafialnym w Bytomiu-Łagiewnikach w dniu 30 listopada. 
  



Przed nami Wigilia, która wpisała się w naszą polską tradycję, jako wieczór prawdziwego zbliżenia ludzi, wzajemnego 
odpuszczania win, czas miłości, wieczór zadumy i refleksji, najbardziej rodzinne Święto w roku. Przeto zapraszamy Koleżanki i 
Kolegów na naszą absolwencką wieczerzę wigilijną, która będzie miała miejsce 18 grudnia o godzinie 17.00 w sali numer 26. Koszt 
jak przed laty wynosi 50 zł. Henryk Sienkiewicz tak opisuje ten obyczaj w swojej powieści „Potop”: „…A w twierdzy, przy stołach 
okrytych sianem, oblężeni łamali się opłatkiem... Życzyli sobie tedy pomyślności wzajem, długich lat lub niebieskiej korony i  taka 
ulga spadła na serca wszystkich, jakby już bieda minęła. A było przy przeorze jedno krzesło próżne, przed którym stał talerz, na nim 
zaś bielała paczka opłatków, niebieską wstążeczką obwiązana...”  
Do najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych należy śpiewanie kolęd. Kolędy tworzyli często wybitni polscy pisarze i 
kompozytorzy. Przykładem XVII wieczna kolęda Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi” 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony! 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami! 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Chciałbym z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzyć Koleżankom i Kolegom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym, świątecznych dni pełnych ciepła i rodzinnego szczęścia. 
 
 
          Prezes Stowarzyszenia   

Zbigniew Szczerba 

 

 
P.S. 
Następny numer Biuletynu Informacyjnego ukaże się w pierwszej połowie stycznia, a w nim będzie podany szczegółowy program 
naszego corocznego Balu (30 stycznia), na który już teraz Koleżanki i Kolegów serdecznie zapraszam. 
 

 

 

Bytom, grudzień 2015 
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