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Koleżanki i Koledzy! 

 

Za nami pierwsze dni listopada, czas zadumy, wspomnień naszych bliskich zmarłych, refleksja nad tym, jak krucha jest granica między 

życiem i śmiercią. Tradycyjnie w przeddzień Wszystkich Świętych delegacja Stowarzyszenia odwiedziła groby osób związanych z naszą szkołą 

i Stowarzyszeniem Absolwentów. 

Kiedy 10 października br. żegnaliśmy na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły mgr inż. Stefanię 

Gzyl, nikt z nas nie przypuszczał, że w tym samym miesiącu przyjdzie nam żegnać Jej męża Antoniego, który spoczął obok swojej żony. Mgr 

inż. Antoni Gzyl urodził się w 1941 roku w Sosnowcu, był absolwentem naszego technikum a następnie Politechniki Śląskiej. W latach 

studenckich wyczynowy sportowiec, grał w piłkę ręczną w pierwszoligowej „Sparcie” Katowice, która pięciokrotnie była mistrzem Polski. Jego 

droga zawodowa wiodła przez budowę Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach, pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w Kopalni 

„Rozbark”, wiceprezesa a następnie prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego w 

Chorzowie i wreszcie dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1997 roku był 

nauczycielem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, a następnie w latach 1998-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. 

pedagogicznych w PSB w Bytomiu. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli nauczyciele, pracownicy obu szkół, uczniowie, poczet 

sztandarowy oraz szkolna orkiestra dęta. 

Zgodnie z planem został zakończony etap przystosowywania sali 038 na nową siedzibę Stowarzyszenia. Należą się podziękowania 

tym kolegom, którzy pomogli przy pracach adaptacyjnych nowej siedziby. 

Coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się 26 listopada bieżącego roku i przebiegło zgodnie z programem 

załączonym do poprzedniego wydania Biuletynu. Na przewodniczącego zebrania została wybrana koleżanka Krystyna Żmuda. Następnie 

przegłosowano zaproponowany porządek posiedzenia oraz wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków i protokolanta. Coroczne 

sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia przedstawił prezes Stowarzyszenia kol. Zbigniew Szczerba. W mijającym roku 

spotykaliśmy się dwukrotnie w Ośrodku Wypoczynkowym w Reptach (wiosna, jesień), uczestniczyliśmy w corocznym koncercie noworocznym 

szkolnej orkiestry dętej, wspieraliśmy finansowo jej działalność, tradycyjnie odwiedziliśmy w przeddzień Wszystkich Świętych groby naszych 

byłych dyrektorów oraz członków naszego Zarządu Stowarzyszenia. Zorganizowano kolejny „Bal Budowlanki”, wyremontowano nową siedzibę 

Zarządu (sala 038). W tym miejscu należy podziękować Poldkowi Kamińskiewmu za bardzo duże zaangażowanie w prace adaptacyjne 

pomieszczenia. Dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia oraz dwóch klas uczniów naszej szkoły zorganizowano wycieczkę do nowej 

siedziby NOSPRu w Katowicach. 

Następnie złożono sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Zarządu (jesteśmy na plusie), Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Koleżeńskiego.  

Głosu udzielono dyrektorce szkoły mgr Annie Hyli, która podziękowała Stowarzyszeniu za pomoc w bieżącej działalności szkoły, 

poinformowała o aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, o czekających nas zmianach w systemie szkolnym zgodnie z planowaną 

reformą w szkolnictwie. Poinformowała, że nasza szkoła zajęła 3 miejsce w rywalizacji sportowej średnich szkół Bytomia. Nie ma szans aby w 

przyszłorocznym budżecie miasta znalazły się pieniądze na budowę nowej płyty boiska (nie została ujęta w planach Rady Miasta). W dyskusji 

wiceprezes Stowarzyszenia Jacek Chrząszcz omówił akcję „Pomaganie przez kupowanie” oraz wynikające z niej korzyści dla szkoły, 

poinformował o pracach zespołu powołanego do opracowania zmian w statucie naszego Stowarzyszenia, aby był on bardziej dopasowany 

do współczesnych realiów. 

Kol. Marian Ostapczyk przedstawił sylwetki zmarłych w minionym roku sprawozdawczym kol. Kol. Stefanii i Antoniego Gzylów, 

Mariana Kazka i Zbigniewa Kostewicza. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. 

Po 15 minutowej przerwie prezes Stowarzyszenia poinformował o naszym Balu Absolwenta, który odbędzie się 4 lutego o godzinie 

20.00 w auli szkolnej. Koszt udziału skalkulowano na kwotę 300 zł od pary. Aby przedsięwzięcie się zbilansowało, to w balu winno uczestniczyć 

minimum 50 par. Prezes Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą do członków, aby rozpropagowali wśród naszych absolwentów i sympatyków 

nasz bal. Jak zwykle przewidziano moc atrakcji i niespodzianek.  

Wciąż zbierane są zgłoszenia chętnych na wycieczkę do Lwowa (19-21 maja 2017). Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 

100 zł najpóźniej do końca lutego 2017 roku. Konieczne jest posiadanie przez uczestników wycieczki aktualnego paszportu.  

Tradycyjnie organizujemy naszą absolwencką Wigilię, która odbędzie się 19 grudnia o godzinie 17.00 w sali 025 (parter szkoły). Koszt 

udziału w Wigilii wyniesie 50 zł. Serdecznie zapraszamy. 

Dyrekcja szkoły zaprasza zainteresowanych na coroczną prezentację osiągnięć artystycznych uczniów, a szczególnie szkolnej 

orkiestry dętej. Ten uroczysty noworoczny koncert odbędzie się 13 stycznia o godzinie 17.00 w auli szkolnej.  

Plan zamierzeń Zarządu za najbliższy 2017 rok jest w zakresie przedsięwzięć i tematyki bardzo podobny do realizowanego w 

ubiegłym roku. 

W wyniku dyskusji przyjęto do realizacji na okres najbliższego roku następujące zadania: 

 umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia aktualnego statutu 

 zobowiązano zespół opracowujący zmiany w statucie  do przedłożenia tych propozycji na następnym walnym zebraniu 

 skarbnik zarządu został zobowiązany do przedstawienia uczestnikom zebrania aktualnej listy wpłacanych przez członków 



składek 

 przyjęto zasadę, aby przed każdym kolejnym zebraniem rozliczyć się z realizacji przyjętych uchwał i wniosków 

 postanowiono zorganizować spotkanie z panem Marcinem Sławińskim, animatorem Ośrodka Wspierania Ekonomii 

Społecznej, w sprawie funduszy społecznych 
 zobowiązano Zarząd, aby na następnym walnym zebraniu rozliczenie finansowe wykazać na arkuszu w programie Excel 

dla każdego uczestnika zebrania 
 zdecydowano, że Zarząd nadal będzie ponosić koszty opłat za grób dyrektora Karola Machalskiego na okres kolejnych 5-

ciu lat 
 postanowiono rozpocząć w roku 2017 przygotowania do obchodów 30-lecia powstania naszego Stowarzyszenia 

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, chciałbym z tej okazji przekazać Wam życzenia w formie wierszowanej, zaczerpnięte 

z książki Hanny Szymanderskiej „Wigilia” 

„Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, żeby się darzyło 

W komorze, oborze, wszędzie daj Boże 

W każdym kątku po dziesiątku a w kieszeni sto tysiącków, 

Byście zawdy weseli byli, wse mieli się jako w niebie Janieli. Jament” 

 

 

Z Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi życzeniami wszelkiej pomyślności 

 

Zbigniew Szczerba – prezes 

 

 

 

 

 

               

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

Wstańcie pasterze Bóg się nam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pospieszajcie 

Przywitać Pana” 

 

 

Bytom, grudzień 2016 

 

 

 

 

 

 

www.absolwentpsb.bytom.pl 
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