
 

       

                          STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW  PSB  W  BYTOMIU 

                                                         NR 3 / 2016 

Koleżanki i Koledzy! 
 
Za nami bogaty w wydarzenia sportowe, religijne i polityczne okres, że wymienię w kolejności chronologicznej te 

najważniejsze: Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Marsylii, Światowe Dni Młodzieży 
i wizyta w Krakowie i Częstochowie Ojca Świętego Franciszka czy wreszcie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro w Brazylii. 

Wiele działo się też w naszym Stowarzyszeniu. 22 kwietnia br. liczna grupa naszych członków miała okazję zwiedzać nowo 
wybudowaną siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 265 
mln złotych. Okres realizacji: grudzień 2010 – październik 2014. W budynku tym o łącznej powierzchni 25.450 m2 i kubaturze 
199.841 m3 zlokalizowano 116 pomieszczeń dla funkcji podstawowej w tym: dużą salę koncertową na 1800 miejsc, salę kameralną 
na 300 miejsc, studio nagrań i inne. Sala koncertowa przeznaczona jest dla rozszerzonego składu orkiestry, 120 osobowego chóru 
wraz z towarzyszeniem organów. Obiekt robi olbrzymie wrażenie. Mieliśmy to szczęście, że oprowadzał nas po obiekcie absolwent 
naszej szkoły, który jest etatowym pracownikiem technicznym NOSPR-u. 

Zakończyła się XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych, którego organizatorem jest Koło PZITB działające 
przy naszej szkole. Nasze Stowarzyszenie wyasygnowało tysiąc złotych na nagrody dla uczniów naszej szkoły uczestniczących w tym 
konkursie. Na konkurs wpłynęło łącznie 48 pra, w tym 6 z naszej szkoły. Prace pochodziły z 12 szkół średnich naszego województwa. 
Bezpośrednim organizatorem konkursu były Kol. Kol. Ilona Mrozek i Danuta Todor-Kazek. Pracami jury kierowała dr inż. Antonina 
Żaba, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Fundatorami nagród był Oddział Katowicki PZITB oraz Śląska Okręgowa 
Izba Budownictwa w Katowicach. 

Miło mi poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona za wybitne osiągnięcia i zasługi w zakresie działalności 
proeuropejskiej – Bytomską Nagrodą Europejską. Uroczystość wręczenia Nagrody miała miejsce 29 kwietnia w auli szkoły. 

 

              
 
„Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla PSB nie tylko ma święto szkoły i jej Patrona – Powstańców Śląskich ale również ze 
względu na fakt, że Kapituła Bytomskiej Nagrody Europejskiej zdecydowała, aby w tym roku to wyróżnienie przyznać właśnie 
Państwowym Szkołom Budownictwa” – mówił Damian Bartyla – prezydent Bytomia – podczas uroczystości. „To dla nas ogromny 
zaszczyt, ze wśród tegorocznych laureatów Bytomskiej Nagrody Europejskiej znalazła się nasza szkoła. Jest to niewątpliwie 
motywacja do dalszej pracy na rzecz Bytomia i współpracy z instytucjami europejskimi” – mówiła Anna Hyla – dyrektor naszej szkoły. 
Bytomska Nagroda Europejska przyznawana jest za osiągnięcia i zasługi w zakresie działalności proeuropejskiej. Jest to wyróżnienie, 
które otrzymują osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania ideałów Zjednoczonej Europy, 
współpracy i jedności między mieszkańcami Europy opartej na wspólnym działaniu z instytucjami i partnerami europejskimi. 
Podczas tej uroczystości nagrodą tą został również wyróżniony pośmiertnie pracownik Urzędu Miejskiego w Bytomiu – Lucjan 
Gogoczoł.  
 W maju tego roku zmarł wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia kol. Zbigniew Kostewicz, absolwent klasy Vc o 
specjalności „instalacje sanitarne i c.o.” z roku 1961. Działał przez wiele lat w komisji rewizyjnej oraz sądzie koleżeńskim naszego 
Stowarzyszenia.  
 13 lipca delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła również w pogrzebie dr inż. Mariana Kazka (66 lat), absolwenta 
naszej szkoły, reprezentanta szkoły w piłce ręcznej, pracownika naukowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (35 lat). Przez 12 lat 
dr inż. Marian Kazek był przewodniczącym jury konkursu wojewódzkiego na najlepszą pracę techniczną uczniów średnich szkół 
budowlanych województwa katowickiego. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym kościoła Świętego Antoniego w Gliwicach. 
W ostatniej drodze towarzyszyły zmarłemu delegacje Politechniki Śląskiej, Technikum Budowlanego w Bytomiu, Stowarzyszenia 
Absolwentów Szkoły, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Oddziału Katowickiego PZITB, bardzo liczne grono 
znajomych i przyjaciół. 

Część Ich pamięci! 



W ostatnim numerze miesięcznika „handball Polska” ukazał się obszerny artykuł zatytułowany „Nestor polskiej „siódemki” 
Józef Cieślak” autorstwa Władysława Zieleśkiewicza. Zacytuję jedynie kilka fragmentów z tego artykułu.  

„Urodził się w Józefowie (12.4.1933) w województwie mazowieckim, wychowywał w środowisku wiejskim. Rodzice 
prowadzili wielohektarowe gospodarstwo rolne. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Siennie trafił do Technikum Budowlanego  
w Bytomiu i ukończył je z wyróżnieniem w roku 1953.”  

„Mgr Adam Sagański, jego pierwszy nauczyciel i wychowawca, wielki entuzjasta szczypiorniaka, zrobił wszystko, aby 
młodego adepta sportu przekonać do piłki ręcznej. W 1953 roku podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Średnich Szkół Zawodowych 
we Wrocławiu bytomska drużyna zdecydowanie zwyciężyła w piłce ręcznej, siatkówce i koszykówce, a w konkurencji rzutu 
granatem indywidualnie zajął 2-gie miejsce”.  

„Historyczne, pierwsze finały MP rozegrano w dniach 25-27 lutego 1955 roku w Warszawie. Katowicka „Sparta”, z Józefem 
Cieślakiem w składzie, najpierw zwyciężyła stołeczny AZS-AWF 6:5, by dość niespodziewanie ulec AZS-owi Wrocław 8:10. W 
pojedynku na szczycie katowiczanie wysoko ograli jednak „Zryw” Gdańsk 11:4 i lepszą różnicą bramek zapewnili sobie pierwszy 
tytuł mistrzowski. W zwycięskiej „siódemce” grali trzej byli uczniowie bytomskiej Budowlanki – Józef Cieślak, Stanisław Piszczek i 
Mieczysław Tabaka. Podczas swojej kariery sportowej wywalczył sześć tytułów mistrza Polski, dwa srebrne medale, jeden brązowy. 
W 1960 roku ze „Spartą” Katowice zdobył również Puchar Polski. 

 

                     
 

Wielokrotnie reprezentował Polskę w rozgrywkach o Puchar Europy oraz turniejach międzypaństwowych. W III 
Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej rozgrywanych w 1958 roku na terenie NRD, Polska zajęła 5 miejsce po zwycięstwie nad 
Jugosławią 9:7 oraz Norwegią 20:18, gdzie 5 goli w tym meczu rzucił Józef Cieślak. Łącznie w latach 1957-59 rozegrał w reprezentacji 
13 spotkań zdobywając 26 bramek. Doceniając jego zasługi przed trzema laty powołano go do grona zasłużonych reprezentantów 
Polski w piłce ręcznej i uhonorowano Diamentową Odznaką Polskiego Związku Piłki Ręcznej”. W pracy zawodowej związany z 
resortem budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1963 roku 
na stanowisku kierownika budowy a kończył 1 986 roku jako dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego 
Hutnictwa w Gliwicach. Gratulujemy naszemu Koledze wspaniałych osiągnięć sportowych i zawodowych. 

Tradycyjnie spotkaliśmy się (21 maja br) w Zajeździe „Leśniczówka” w Reptach Śląskich. Pogoda dopisała, humory również. 
Grupa, ponad 40 uczestników, w koleżeńskiej atmosferze miło spędziła czas. Gościem naszej majówki była dyrektor naszej szkoły  
Anna Hyla, a w późniejszych godzinach dołączył do nas prezydent Bytomia – Damian Bartyla. Był czas na wspomnienia i konkursy 
na łonie natury. 

Przed nami nasze jesienne spotkanie, które odbędzie się 17 września w Zajeździe „Leśniczówka”. Dla chętnych do wyjazdu, 
zbiórka o godzinie 9.00 na podwórku szkolnym. Dla dojeżdżających własnym środkiem lokomocji o godzinie 10.000 w Zajeździe. 
Koszt uczestnictwa 50 zł od osoby, zgłoszenia udziału przyjmuje koleżanka Danuta Zyśko, telefon 32 281 97 02 lub kolega Zbigniew 
Szczerba 604 560 027 w terminie do 14 września br. Wciąż aktualna jest prośba o pozyskanie środków na bieżącą działalność 
Stowarzyszenia – Wspomagaj.pl (patrz załącznik) 

Osoby zainteresowane naszym Klubem Rowerowym prosi się o kontakt z kol. Edwardem Aleksandrowiczem – telefon 
692 902 677. 

 
 
      Zbigniew Szczerba - prezes 
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