STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PSB W BYTOMIU
NR 2 / 2016
Koleżanki i Koledzy!
Rozpoczęliśmy nowy rok 2016 od udziału w pięknym koncercie w wykonaniu szkolnych zespołów artystycznych. Szkolna
orkiestra dęta dała popis swoich nieprzeciętnych umiejętności, co zostało bardzo gorąco przyjęte przez licznie zgromadzoną
widownię. Na Sali byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Dyrekcji Szkoły, Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów oraz byli i aktualni
uczniowie naszej szkoły. Podczas koncertu Stowarzyszenie Absolwentów wsparło orkiestrę kwotą 500 zł.Również kolejny Bal
Budowlanki był bardzo udany. Absolwenci i zaproszeni Goście bawili się w pięknie udekorowanej auli aż do przysłowiowego białego
rana, przy dobrej orkiestrze i niezawodnym wodzireju oraz smacznej kuchni. Bal Budowlanki już na trwale wpisał się w program
bytomskiego karnawału. Należy się w tym miejscu serdeczne podziękowanie Urzędowi Miasta za finansowe wsparcie
Stowarzyszenia. Tradycyjnie szkoła uczestniczyła w organizacji Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji prowadzonych w cyklu 4letnim przez PZITB. Nasi uczniowie pod nadzorem nauczyciela szkoły mgra Marka Wójcickiego przygotowali oprawę plastyczną
Warsztatów oraz ich organizację. Wielu absolwentów naszej szkoły uczestniczyło w tych czterodniowych obradach (24-27 luty br.
w Orlim Gnieździe).
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza zainteresowanych do zwiedzenia niedawno oddanej siedziby Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach. Mamy zarezerwowane wejście w dniu 22 kwietnia o godzinie 13.15. Koleżanki i Koledzy
zainteresowani tą ofertą winni zgłosić telefonicznie swój akces kol. Danucie Żyśko (sekretariat szkoły) najpóźniej do 20 kwietnia.
Koszt uczestnictwa 7 zł.
Tradycyjne powitanie wiosny przez naszych członków i sympatyków zaplanowaliśmy na dzień 21 maja w Ośrodku w
Reptach Śląskich. Koszt udziału wynosi 50 zł. Dojazd własnym środkiem lokomocji. Dla niezmotoryzowanych zabezpieczamy
transport. Należy jedynie taką wolę zgłosić co najmniej do 18 maja. Wyjazd nastąpiłby z podwórka szkolnego 21 maja o godzinie
9.00.
Zarząd przypomina o akcji „Pomagamy przez kupowanie”. Jest to akcja pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
na bieżącą działalność Stowarzyszenia, a tym samym naszej szkole, robiąc zakupy w ponad 370 sklepach, zawierając umowę z
bankiem, operatorem telefonii komórkowej lub telewizji poprzez nasz link:
http://www.wspomagaj.pl/absolwentpsb
kupujesz dla siebie, jednocześnie wspierasz naszą akcję. Bardziej szczegółowych informacji o powyższej akcji uzyskasz od
wiceprezesa naszego zarządu Stowarzyszenia kol. Jacka Chrząszcza telefon: 501 703 377
Przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich za bieżący rok kalendarzowy w wysokości 40 zł dla
pracujących oraz 20 zł dla emerytów i rencistów. Prosimy dokonać wpłaty do końca br.
Kolejny numer Biuletynu ukaże się w czerwcu bieżącego roku.
Przed nami Święta Wielkiej Nocy a więc szczególna okazja, aby złożyć naszym członkom i sympatykom życzenia wszelkiej
pomyślności, aby zdrowie dopisywało a kiesa zawsze była pełna. Z Wielkanocą związanych jest wiele obrzędów i zwyczajów
ludowych. Wśród nich wymienić należy:
 powstrzymanie się od ciężkich prac w Wielkim Tygodniu w tym prania bielizny. Wierzono, że to sprowadzi na domowników
chorobę. Pannom, które myły twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, gwarantowało urodę i cerę bez
skazy.
 pokropienie święconą wodą domu i gospodarstwa miało zapewnić zdrowie i ochronę domowników od złego
 dzielenie się jajkiem umacnia więzi rodzinne i korzystnie wpływa na relacje między najbliższymi
 sól w wielkanocnym koszyczku jest symbolem oczyszczenia i prawdy a wędlina dostatku, chleb natomiast ma gwarantować
dobrobyt i pomyślność, chrzan zdrowie i siły fizyczne.

Życzę zdrowych i wesołych świąt
Zbigniew Szczerba - prezes
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