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Szanowni Absolwenci!

Niezbyt  udanie  rozpoczęliśmy  rok  2017.  Nie  udało  się  zorganizować  tradycyjnego  „Balu  Budowlanki”  ze  względu  na
niewystarczające zainteresowanie ze strony absolwentów. Aby Bal nie przyniósł strat liczba uczestników powinna wynosić minimum 120 osób
(60 par).  Musimy w roku przyszłym przeprowadzić bardziej  skuteczną agitację.  Trzeba nam trafić  z  informacją do liczniejszego grona
absolwentów wykorzystując nasze koleżeńskie spotkania wiosenne i jesienne, coroczne zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie wigilijne.
Musimy uaktywnić młodsze roczniki naszych absolwentów.

W  lutym  br.  zmarł  wieloletni  członek  zarządu  naszego  Stowarzyszenia  Kol.  inż.  Mieczysław  Ligarski  (92  lata).  Uroczystość
pogrzebowa miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Tarnowskich Górach i zgromadziła liczne grono byłych pracowników Kombinatu
Budowlanego w Bytomiu, którego przez wiele lat był dyrektorem, nauczycieli i uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie pracował przez wiele lat jako dochodzący nauczyciel przedmiotów zawodowych. Był jeszcze z
nami w grudniu ubiegłego roku podczas naszej absolwenckiej wigilii. Będzie nam go bardzo brakowało. Na naszym najbliższym spotkaniu
koleżeńskim (3 czerwca) w Zajeździe Leśnym w Reptach Śląskich będziemy Go wspominać.

W lutym bieżącego roku przypadła 5 rocznica śmierci współtwórcy naszego Stowarzyszenia i jego pierwszego Przewodniczącego
Kol.  inż  Mieczysława  Piotrowskiego.  Przedstawiciele  zarządu  zapalili  symboliczny  znicz  na  Jego  grobie  (cmentarz  Mater  Dolorosa  w
Bytomiu).

Mija również 10 rocznica samobójczej śmierci Barbary Blidy (25 kwietnia 2007 roku) podczas próby zatrzymania przez ABW i
prokuraturę. Pani Barbara Blida – pełniąca wówczas urząd Ministra Budownictwa została podczas jubileuszu 55-lecia szkoły (rok 2000)
wyróżniona medalem Bene Meritus Scholae (z łac. „dobrze zasłużony szkole”) z numerem pierwszym. Godzi się w tym miejscu przytoczyć
fragment wywiadu z synem Barbary Blidy. Na pytanie pani redaktor „Czy ludzie nadal pamiętają? Tak. Na grobie zawsze jest mnóstwo zniczy,
szczególnie w różne święta. Mnie nieodmiennie wzruszają świeże kwiaty i zapalone znicze z Bytomskich Szkół Budowlanych z którymi nasza
Mama była związana i im swego czasu pomogła”. To właśnie delegacja naszego Stowarzyszenia corocznie w okolicy Wszystkich Świętych
odwiedza groby osób związanych z naszą szkołą, w tym grób Barbary Blidy.

Mija również 10 lat od przedwczesnej śmierci dyrektora naszej szkoły mgr Kazimierza Maruszczyka, który zmarł nagle 25 maja
2007 roku. 

O nich wszystkich musimy pamiętać, gdyż byli to ludzie, którzy zapisali piękną kartę w historii naszej szkoły i Stowarzyszenia. 

Zgodnie wcześniejszą zapowiedzią odbędzie się wycieczka do Lwowa organizowana przez nasze Stowarzyszenie (19-21 maja). Są
jeszcze wolne miejsca, zainteresowani winni skontaktować się z zarządem naszego Stowarzyszenia i wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł.
Koszt wycieczki szacowany jest na kwotę 500 zł.

Odbyła  się  kolejna  edycja  konkursu  wojewódzkiego,  na  najlepszą  pracę  techniczną  uczniów  średnich  szkół  budowlanych.
Organizatorem konkursu jest Koło PZITB działające przy naszej szkole. Od lat nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwają mgr inż.
Ilona Mrozek oraz mgr inż. arch. Danuta Todor-Kazek. Fundatorami nagród są tradycyjnie: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Oddział  Katowicki  PZITB  oraz  Stowarzyszenie  Absolwentów  naszej  szkoły.  Jury  najwyżej  oceniło  następujące  prace  uczniów  w
poszczególnych kategoriach:

- Architektura krajobrazu
- 1 miejsce - Ogród rustykalny Meksyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Ruda Śląska
- 2 wyróżnienia dla uczniów naszej szkoły

- Drogownictwo
- 1 miejsce - Nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw - Agnieszka Kowalska, Paulina Starke -

promotor mgr inż. Ilona Mrozek – Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
- Budownictwo technologia

- 1 miejsce - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne fundamentów - Zespół Szkół
Budowlanych Rybnik

- Budownictwo konstrukcje
- 1 miejsce - Projekt hali sportowej z konstrukcją stalową - Zespół Szkół Budowlanych - Bielsko Biała

- Budownictwo – projektowanie
- 1 miejsce - Budynek pasywny - Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych Żory
- 2 miejsce - Nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw - Agnieszka Kowalska, Paulina Starke

Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu



Najbliższe spotkanie członków naszego Stowarzyszenia odbędzie się 3 czerwca w Zajeździe Leśnym w Reptach Śląskich o godzinie
10.00. Serdecznie zapraszam. Dla niezmotoryzowanych zbiórka o godzinie 10.00 na podwórku naszej szkoły. Koszt uczestnictwa w naszym
spotkaniu wynosi 50 zł.  W kwocie tej mieszczą się koszty organizacyjne oraz posiłek, który będzie serwowany podczas naszego spotkania. 

Aktualnie w szkole trwają egzaminy maturalne. Życzymy naszym młodszym Koleżankom i Kolegom powodzenia w tym trudnym
sprawdzianie. Jesteśmy przekonani, że 30 czerwca, kiedy będą znane oficjalne wyniki, będą pomyślne dla naszych zdających. 

Kolejny Biuletyn Informacyjny ukaże się w drugiej połowie września bieżącego roku. 

prezes Stowarzyszenia
Kol. Zbigniew Szczerba

Bytom, maj 2017

www.absolwentpsb.bytom.pl
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