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Paweł Pomazan, 
pół� nalista 
popularnego 
programu 
telewizyjnego 
Mam Talent. 
Absolwent 
Zespołu Szkół 
Rolniczych, szkoły 
która weszła w 
skład ZSB

Po pańskim występie w programie „Mam talent” publicz-
ność zwariowała. Były owacje na stojąco. Nagranie z tą pio-
senką, które pojawiło się w sieci, osiągnęło wielką liczbę 
wyświetleń. Absolwent legnickiego „Rolnika” zaczął zdoby-
wać popularność. 
Z tą popularnością, to bez przesady. 
Ale od tego czasu ma pan masę propozycji.
Tak. Jest ich sporo. Ale nie ma co robić z tego wielkiej sprawy. 
Fajne jest to, że mogę występować i realizować swoją pasję. 

Pasję, która zaczęła się jeszcze w czasach, kiedy był pan ucz-
niem Zespołu Szkół Rolniczych. 
Oj w tamtych czasach miałem zupełnie inne plany. Chciałem 
zostać weterynarzem. Rolnik miał być etapem w osiągnię-
ciu tego celu. Życie zweryfi kowało te plany. Ale faktycznie 
w szkole średniej zaczęła się moja przygoda z muzyką. 
W tamtym czasie założyłem z kolegami pierwszy zespół. 
Tyle, że ja w nim nie śpiewałem. Bo się wstydziłem. Pierw-
sze publiczne śpiewanie było w Zespole Pieśni i Tańca Leg-
nica. Najpierw było śpiewanie w chórze, później jako solista. 
Ta przygoda trwała z przerwami kilka lat. W końcu całkiem 
zarzuciłem śpiewanie. Trzeba było się zająć pracą. 

To jak to się stało, że wrócił pan do śpiewania. 
Nie ma co ukrywać, że kiedy przestałem śpiewać, to bardzo 
mi tego brakowało. Propozycja powrotu na scenę pojawiła 
się przypadkowo. Po prostu spotkałem w sklepie dziewczy-
nę, która pamiętała mnie z własnego wesela. Przed laty grali-
śmy na tej imprezie i jej się to bardzo podobało. Okazało się, 
że sama ma zespół muzyczny i zaproponowała mi wspólne 
muzykowanie. 

Przed występem w Mam Talent śpiewał pan w legnickiej 
kręgielni. Robił pan tam furorę.
Tak. Czasami po próbach zostawałem na karaoke. To niby tyl-
ko zabawa, a zawsze była  jakaś publiczność. Widziałem, że 
ludzie fajnie reagują na to co robię. Dlatego zdecydowałem 
się na udział w eliminacjach do programu. Nikomu o tym nie 
mówiłem, bo nie wierzyłem, że się dostanę. Jak dostałem 
wiadomość, że jestem zakwalifi kowany. Myślałem, że wzię-
li mnie po to po, żeby się ponabijać. Oto na scenę wchodzi 
jakiś facet po czterdziestce, który pracuje w jakiejś fabryce 
– idealny kandydat do krytyki. 

Okazało się, że było inaczej. 
Już na scenie, podczas występu, kiedy puściły  emocje wie-
działem, że nie jest źle. Czułem, że publiczność fajnie rea-
guje, że jest energia. Mam nadzieję, że ta energia poniesie 
mnie dalej. 

Chciałem być 
weterynarzem 

Kieruje pan fi rmą o znaczącej pozycji na rynku. Objął pan patronatem klasę 
w Zespole  Szkół Budowlanych w zawodzie monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. Skąd ten pomysł?

Nasz produkt – prefabrykowana modułowa łazienka trafi a do klienta całkowi-
cie wykończony, w naszym zakładzie wykonujemy wszystkie etapy prac, któ-
re dotychczas  były wykonywane bezpośrednio na budowie, wykonujemy je 
w sposób taśmowy, w chwili obecnej średnio 18 gotowych łazienek dzien-
nie, dlatego  potrzebujemy wielu dobrych fachowców do prac glazurniczych, 
hydraulicznych, malarskich czy montażowych, obecnie zatrudniamy ponad 
150 osób. Wiele z etapów naszej produkcji nie można zautomatyzować, muszą 
być wykonywane manualnie. Chcemy się nadal rozwijać i zwiększać produkcję, 
jednak fachowców nie można dokupić tak jak maszyny czy urządzenia, dlate-
go  współpracujemy z ZSB, żeby budować w Legnicy kadry na przyszłość, 
mamy plany rozwoju na najbliższe 10 lat.

Na co może liczyć uczeń podejmujący naukę w tej klasie? 

Oczywiście na wsparcie w postaci praktycznego naucza-
nia zawodu, materiały dydaktyczne, odzież roboczą, dla 
najlepszych praktykantów przewidujemy stypendia, 
wycieczki zawodoznawcze.

Czy po zakończeniu nauki taki młody człowiek ma 
szansę na dobrą pracę w swoim zawodzie? 

Ready Bathroom  gwarantuje zatrudnienie na miej-
scu. Pracę pod dachem na hali produkcyjnej, mimo 
tego że jest to sektor budowlany, to praca jest sta-
ła, bez przerw związanych z warunkami atmosfe-
rycznymi.

Dla młodych ludzi ważne są zarobki. Ile taki 
specjalista może zarobić? 

W naszym zakładzie bardzo dbamy o wsparcie 
efektywności pracownika, to dzięki efektyw-
ności pracownicy mogą zarobić przy taśmo-
wej produkcji od 20. do 50. procent  więcej 
niż w standardowej branży budowlanej.

Łukasz Załucki, 
prezes spółki 

Ready Bathroom  

WMUROWANIMCzekam na 
absolwentów 
Budowlanki
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Jest pani jedną z najbardziej 
znanych absolwentek Zespołu 
Szkół Budowlanych w Legnicy. 
Co zawdzięcza pani tej szkole? 
Bez Budowlanki i bez nauczycie-
li, na których trafi łam być może 
nie byłabym dzisiaj tam gdzie je-
stem. Do szkoły przyszłam, bo ro-
dzice uznali, że powinnam mieć 
konkretny zawód. Na szczęście 
okazało się, że to nie jest typowa 
szkoła techniczna, gdzie ważne 
są tylko przedmioty zawodowe. 
Ta szkoła pozwoliła mi rozwinąć 
swoje prawdziwe zaintereso-
wania. Pamiętam, że godzinami 
siedziałam w świetlicy szkolnej, 
gdzie przygotowywałam przed-
stawienia. Oczywiście działo się 
to kosztem obecności na lek-
cjach. Powiem szczerze, wolałam 
uczyć się o Norwidzie, recytować 
jego wiersze, niż tajniki budowa-
nia domów. 

Ale jest pani technikiem budow-
nictwa.
Tak, mam taki dyplom. 

Ciężko było go zdobyć?
Powiem tak. Na egzaminie dy-
plomowym zostałam zapytana 
przez komisję, czy mam zamiar 
pracować w zawodzie. Szczerze 
powiedziałam, że nie. I słowa do-
trzymałam. Nigdy nie zbudowa-
łam żadnego domu, a co za tym 
idzie, żaden dom na nikogo się 
nie zawalił. 

Czyli w pani czasach był w szkole 
luz?
Nie do końca. Oczywiście trzeba 
było się uczyć. Zaliczać przed-
mioty tak jak w innych szkołach. 
Tyle, że u nas uczniowie mieli 
poczucie, większej swobody niż 
w innych szkołach. Ówczesny 
dyrektor liczył się z nami i trak-

tował nas jak partnerów. Inni 
nosili tradycyjne tarcze szkolne 
przyszywane do mundurków, a 
my metalowe plakietki. Z tymi 
plakietkami jest ciekawa historia. 
Pan dyrektor rozpisał wśród ucz-
niów konkurs na projekt takiej 
plakietki. Wygrał pomysł, który 
nawiązywał do logo rockowego 
zespołu TSA. Nosiliśmy tę pla-
kietkę z dumą. Zresztą z samymi 
„mundurkami” też było inaczej 
niż w innych szkołach. Pan dy-
rektor zakupił w ELPO materiał. 
To był modny, ale trudny do 
zdobycia jeans. Mama każdego 
ucznia mogła uszyć z tego jean-
su dowolny element garderoby. 
Mogła to być bluza, kamizel-
ka, albo cokolwiek chcieliśmy. 
Ja z tego materiału miałam uszy-
tą fajną spódnicę. 

Sporo pani szkole zawdzięcza?
Bardzo dużo. Ciepło wspominam 

polonistkę Bogusię Słomczyń-
ską, która pomagała mi jak mo-
gła. Dzięki niej mogłam w szkole 
robić, to co naprawdę kocham 
- grać w spektaklach teatralnych. 
Ja do dzisiaj jestem Marzena 
z Budowalnki. Jestem przekona-
na, że miałam sporo szczęścia, 
że tam trafi łam.  Dzięki dyrek-
torowi i nauczycielom było 
to miejsce, w którym 
człowiek się rozwijał. 
Oni potrafi li dostrzec, to 
co w człowieku drzemie, 
wyciągnąć jego talent 
i pomóc. Nie ważne, czy 
były to talenty artystycz-
ne, techniczne , czy 
sportowe. 

 Aktorka z kielnią   

 Tomasz Łabowicz, 
 dyrektor Zespołu Szkół 
 Budowlanych, absolwent 
 Budowlanki - rocznik 1987 

 Marzena Kipiel – Sztuka, 
 aktorka – absolwentka 
 „Budowlanki” - rocznik 1985 
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Jestem 
otwarty 

Już niebawem absolwenci 
gimnazjów będą podejmowali 
decyzje o wyborze szkoły śred-
niej. Dlaczego powinni przyjść 
do Zespołu Szkół Budowla-
nych? 
Ponieważ w naszej szkole jest 
dużo atrakcyjnych kierunków 
kształcenia. Nasi uczniowie 
zdobywają konkretne umiejęt-
ności, dzięki czemu ich wartość 
na rynku pracy jest bardzo wy-
soka. A to daje nie tylko gwa-
rancję zatrudnienia, ale także 
pozwala godnie zarabiać. Pro-
szę pamiętać, że w naszej szkole 
uczeń poznaje nie tylko teorię. 
Nasi uczniowie mają praktyczne 
zajęcia w przedsiębiorstwach, 
które z nami współpracują. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że w 
szkole panuje fajna atmosfera. 
Pracują tu doświadczeni i bar-
dzo życzliwi nauczyciele. 

Budowlanka daje zawód, ale 
przecież decyzje o wyborze 
szkoły podejmują bardzo mło-

dzi ludzie, którzy mogą w cza-
sie kształcenia zmienić zdanie 
i za rok, dwa mogą mieć zu-
pełnie inne pomysły na swoje 
życie.
Tak bywa, ale proszę pamiętać, 
że to jest szkoła średnia. Cykl 
nauki w technikum kończy się 
maturą, która pozwala podjąć 
studia na dowolnym kierunku. 
W naszej szkole kładziemy na-
cisk nie tylko na naukę przed-
miotów zawodowych. Tu można 
rozwijać także zainteresowania 
artystyczne. Jest zespół  tańca 
ludowego, od lat działa klub 
teatralny 1212, prężnie funkcjo-
nuje uczniowskie mini przedsię-
biorstwo. To, że nasi uczniowie 
mogą wybrać różne drogi życio-
we pokazują nasi absolwenci, 
wśród których są aktorzy czy 
prawnicy, wybitni sportowcy.

Pan też jest absolwentem Ze-
społu Szkół Budowlanych.
 Tak. Skończyłem tę szkołę i z 
dumą to podkreślam przy każ-

dej możliwej okazji. Gdyby tu 
była zła atmosfera, to nie wią-
załbym swojej drogi zawodowej 
z tym miejscem. Można powie-
dzieć, że jestem żywym przykła-
dem, że budowlanka daje duże 
możliwości rozwoju. 

Zespół Szkół Budowalnych, to 
także dobre miejsce dla mło-
dych ludzi, którzy chcą swoją 
przyszłość związać ze sportem.  
Mamy spore osiągnięcia w tej 
dziedzinie. Nie bez znaczenia 
jest baza sportowa jaką szkoła 
dysponuje. No i nauczyciele wy-
chowania fi zycznego, którzy są 
dobrymi fachowcami i potrafi ą 
ucznia zainteresowanego spor-
tem odpowiednio poprowadzić.

Szkoła ma nie tylko uczyć, ale 
także wychowywać. 
To oczywiste. Nasi uczniowie 
są objęci opieką, z każdym 
problemem mogą się zgłosić 
do wychowawcy, pedagoga, 
czy bezpośrednio do mnie. A 

wychowujemy naszą młodzież 
chociażby poprzez wolontariat. 
Dam taki przykład. Kolejny rok 
nasi uczniowie pomagają ośrod-
kowi pracującemu z osobami 
niepełnosprawnymi. W ramach 
swoich praktyk i działalności 
szkolnego koła TPD remontują 
pomieszczenia tego ośrodka, 
ucząc się zawodu, a jednocześ-
nie poznają ludzi, którym trzeba 
pomagać. To uwrażliwia mło-
dych ludzi na otoczenie w jakim 
żyją.

A pan jakim jest dyrektorem? 
A to już nie mnie oceniać. Mogę 
powiedzieć jedynie, że jestem 
otwarty na młodzież, na jej 
potrzeby i pomysły, widzę w 
niej siebie sprzed lat. Jeśli jakiś 
uczeń chce robić coś, co wykra-
cza poza program szkolny, to 
zawsze może do mnie przyjść. 
Jednego może być pewny. Za-
wsze go wysłucham i wspólnie 
zastanowimy się jak zrealizować 
te ambicje. 

otwarty otwarty otwarty otwarty otwarty otwarty otwarty 
na młodzież



4 sobota
26 maja 2018 WMUROWANIM

• technik architektury
   krajobrazu
• technik budownictwa
• technik geodeta
• technik logistyk

• technik rolnik 
• technik weterynarii 
• technik robót 
  wykończeniowych 
  w budownictwie 

Zdobądź atrakcyjny zawód z klasie patronackiej
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

ZESPÓŁ SZKOŁ 
BUDOWLANYCH 

im. Wojska Polskiego
ul. Grabskiego 14/22 

tel. 76 724 53 00
www.budowlanka.legnica.pl 

e-mail: bud85@wp.pl

Kierunki kształcenia w 4-letnim technikum

Naszym uczniom zapewniamy staże zawodowe 

w renomowanych � rmach. Dzięki krajowym i zagra-

nicznym wycieczkom, każdy uczeń może spraw-

dzić jak pracuje się w jego przyszłym zawodzie 

w różnych zakątkach Polski i Europy. Nie jesteśmy 

szkołą oderwaną od rzeczywistości. Nasze pro� le 

kształcenia odpowiadają potrzebom rynku pracy. 

Dołączając do nas możesz być pewny, że tra� sz do 

szkoły z fajną atmosferą, spotkasz ciekawych ludzi, 

zdobędziesz atrakcyjny zawód, zapewnisz sobie 

dostatnią przyszłość. Zespół Szkół Budowlanych, 

to miejsce, gdzie każdy może rozwijać swoje pasje.

BUDOWLANKA - SUKCES MUROWANY
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• technik rolnik 
• technik weterynarii 
• technik robót 
  wykończeniowych 
  w budownictwie 

Zdobądź atrakcyjny zawód z klasie patronackiej
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

Kierunki kształcenia w 3-letniej szkole branżowej I stopnia
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• betoniarz zbrojarz 
• ogrodnik
• rolnik
• monter stolarki budowlanej 

Szkoła policealna 
• technik budowy dróg
• technik BHP 

Kursy kwali� kacyjne

Naszym uczniom zapewniamy staże zawodowe 

w renomowanych � rmach. Dzięki krajowym i zagra-

nicznym wycieczkom, każdy uczeń może spraw-

dzić jak pracuje się w jego przyszłym zawodzie 

w różnych zakątkach Polski i Europy. Nie jesteśmy 

szkołą oderwaną od rzeczywistości. Nasze pro� le 

kształcenia odpowiadają potrzebom rynku pracy. 

BUDOWLANKA - SUKCES MUROWANY
Do dyspozycji naszych uczniów jest kompleks spor-

towy z boiskiem o sztucznej nawierzchni, sala gim-

nastyczna i siłownia. Dysponujemy nowoczesnymi 

pracowniami dydaktycznymi i doskonale wyposa-

żoną biblioteką. Swoje pasje nasza młodzież może 

rozwijać w klubie teatralnym „1212”, Szkolnym Zespo-

le Tańca Ludowego i w kółku fotogra� cznym. 

W całej szkole działa bezpłatna sieć WiFi.  
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Jest pan absolwentem legni-
ckiego Technikum Budowlane-
go. Warto było podjąć naukę 
w tej szkole? 
Nie mam wątpliwości, że tak. 
Najlepszym dowodem na tę 
tezę jest fakt, że całe życie je-
stem związany z tą branżą. 
Jak pan tam trafi ł? 
W moich czasach szkoła cie-
szyła się świetną opinią. Dzisiaj 
powiedzielibyśmy, że Budow-
lanka, to była dobra marka.  
Co prawda u mnie w rodzinie 
budowlańców nie było, więc 
mało wiedziałem o tej pracy. 
Ale wiedziałem, że po szkole 
będę miał konkretny fach. Nie 
bez znaczenia były też opowie-
ści starszych kolegów, którzy już 
się tam uczyli. Wszyscy twierdzi-
li, że to fajna szkoła. Po latach 
mogę powiedzieć, że tamta de-
cyzja była strzałem w dziesiątkę. 
Nie bez powodu, po zdaniu ma-
tury w Budowlance poszedłem 
na studia kierunkowe na Poli-
technice Wrocławskiej. 

Dzisiaj nadal jest pan związany 
ze swoją starą szkołą.
Tak. Ściśle współpracujemy. W 
końcu absolwenci szkoły są ła-
komym kąskiem na rynku, na 
którym działam. Żałuję tylko, 
że tych absolwentów jest coraz 
mniej. Moim zdaniem, to jest 
efekt błędów popełnionych 
w latach dziewięćdziesiątych, 

kiedy to stawiano na szkolni-
ctwo ogólnokształcące, zupeł-
nie zapominając o szkołach za-
wodowych i technikach. Efekt 
jest taki, że dzisiaj brakuje lu-
dzi. Proszę pamiętać, że pracy 
w zawodach budowlanych jest 
coraz więcej, a i warunki zatrud-
nienia coraz lepsze. Absolwenci 
Zespołu Szkół Budowla-
nych, są świetnie przygo-
towani do pracy, dlatego 
pracodawcy tak o nich 
zabiegają. Ale nie ma się 
co dziwić, bo młodzież 
uczy się najnowszych 
technologii. Kiedy na 
zaproszenie dyrekto-
ra zwiedziłem war-
sztaty szkolne i pra-
cownie jakimi szkoła 
dysponuje, byłem 
pod wrażeniem. 

Ale szkoła, to nie tyl-
ko nauka zawody.
Oczywiście. I tu jest ko-
lejny atut tej placówki. 
Proszę zobaczyć na przy-
kład jakie tam są warunki 
do uprawiania sportu. Zresztą 
sport w tej szkole zawsze był 
na wysokim poziomie. Sam 
tego doświadczyłem. 

Jako uczeń grałem w siatkówkę 
i koszykówkę. Każdego roku 
walczyliśmy o tytuł mistrza 
Legnicy. Ja sam rywalizowałem 
o miano króla strzelców w tych 
rozgrywkach. Lata spędzone w 
Budowlance pozostają w czło-
wieku na zawsze. 

Jest pani absolwentką Zespo-
łu Szkół Rolniczych. Czym był 
podyktowany wybór akurat tej 
szkoły?
Odkąd pamiętam rolnictwo 
było moją pasją. W tamtym 
czasie chciałam swoją przy-
szłość związać z tą branżą. Dla-
tego  na studia poszłam na Uni-
wersytet Przyrodniczym, gdzie 
po jego skończeniu, chciałam 
nawet robić doktorat.

Dlaczego zrezygnowała pani 
z kariery naukowej?
W pewnym momencie zorien-
towałam się, że pracując w  pry-
watnym sektorze doktorat nie 
będzie mi potrzebny.

Już wtedy myślała pani o ot-
warciu cukierni?
Nie. W tamtym czasie praco-
wałam w branży rolniczej jako 
przedstawiciel handlowy. Moją 
drugą pasję, - cukiernictwo 

rozwijałam niejako prywatnie. 
Pierwszy pomysł na biznes 
związany z gastronomią podpa-
trzyłam za granicą. Zafascyno-
wało mnie „jedzenie na ulicy”. 
Po powrocie do Polski chcia-
łam otworzyć Food Trucka, ale 
takiego z jakością. Moje plany 
szybko zweryfi kował Sanepid. 
Okazało się, że taki samochód 
służy tylko do wydawania  je-
dzenia, a nie do jego przygoto-
wywania. A nie to było moim 
celem.

W końcu przyszła decyzja – zo-
staję cukiernikiem.
Nie. Pierwszy lokal kupiłam, 
żeby otworzyć restaurację.

Udział w programie Master-
Chef  pomógł rozkręcić biznes?
I to bardzo. To była bezcenna 
nauka, doświadczenie, oraz 
bezcenna życiowa lekcja.  Poza 
tym była to wielka reklama. Na 

początku ludzie przyszli do mo-
jego lokalu trochę po to, żeby 
mnie zobaczyć, a trochę po to, 
żeby spróbować moich wypie-
ków. Jak się przekonali, że pro-
ponuję produkty z naturalnych 
surowców, które są smaczne 
„zostali”– i to jest najcenniej-
sze.

Dzisiaj otwiera pani już drugi 
lokal w Legnicy. To świadczy 
o dużym sukcesie. Proszę po-
wiedzieć czy wiedza zdobyta w 
szkole rolniczej pomaga pani w 
przygotowaniu swoich ciast?
Na pewno świadomość jak po-
wstają produkty pomaga. Cho-
ciażby w ich doborze. Mając tę 
wiedzę, mogę dobrać produkty 
wysokiej jakości, a to pozwala 
na zrobienie wyrobu na najwyż-
szym poziomie, a tego dzisiaj 
szukają ludzie.

Całe życie 
w branży  

Katarzyna Byczko, 
absolwentka Zespołu 
Szkół Rolniczych, który 
wszedł w skład Zespołu 
Szkół Budowlanych. 
Była uczestniczka 
programu MasterChef 

Zbigniew Baran, prezes 
spółki Modernbud, 
absolwent ZSB

Rolniczka 
w cukierni
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W KINIE I W TEATRZE

KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD (animowany)
od 06.01 do 09.01 - godz. 16:00 (2D); 10.01 - godz. 15:00 (2D); od 11.01 - do 
12.01 - godz. 16:00 (2D)

PO PROSTU PRZYJAŹŃ (komedia)
od 06.01 do 09.01 - godz. 18:00, 20:30; 10.01 - godz. 16:30, 21:00; 11.01 
i 12.01 - godz. 18:00, 20:30

HONOROWY OBYWATEL (komedia/dramat)
10.01 - godz. 19:00

KINO CINEMA CITY - ZIELONA GÓRA
ul. Wrocławska 17 (Galeria handlowa Focus) tel. 68 410 77 77

PASAŻEROWIE (przygodowy/sci-fi)
05.01: (3D)NAP - godz.11:30, 16:30; NAP - godz. 14:00, 19:00, 21:30; od 
06.01 do 12.01: (3D)NAP - godz. 16:15; NAP - godz. 18:45, 21:15

PO PROSTU PRZYJAŹŃ (komedia)
05.01 - godz. 20:30; od 06.01 do 12.01 - godz. 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 
20:45, 22:15

ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY - HISTORIE. (sci-fi)
05.01: (3D) DUB - godz. 10:00, 12:45, 15:30, 18:15; (3D) NAP - godz. 14:30, 
17:15; DUB - godz. 11:00, 13:45, 16:30, 19:15; NAP - godz. 12:15, 15:00, 
17:45, 20:30; 
od 06.01 do 12.01: (3D)DUB - godz. 10:00, 15:30, 18:15; (3D) NAP - godz. 
21:00; DUB - godz. 11:15, 14:00, 16:45; NAP - godz. 12:45, 19:30

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
Al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72

HONEYMOON
07.01 i 08.01 - godz. 16:00

PIAF
07.01 i 08.01 - godz. 19:00

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW (dla dzieci)
05.01 - go

MOC TRUCHLEJE (wieczór kolędowy)
11.01 - godz. 19:00

M
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AUTOREKLAMA

Zareklamuj się u nas
w największym bezpłatnym tygodniku w regionie

Twoja reklama na naszych łamach
dotrze do tysięcy potencjalnych klientów

Patrycja Kielbowicz  tel. 519 077 782
e-mail: patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info

tel. 519 077 205
e-mail: reklama@moja-gazeta.info

Dlaczego wybrał pan szkołę 
budowlaną? 
W tamtym czasie do Budow-
lanki szli najlepsi. A że miałem 
tylko dwie oceny poniżej naj-
wyższej zostałem przyjęty. No 
i przyszłość po tej szkole wy-
dawała się niezła. Łatwo było 
o dobrą, dobrze płatną pra-
cę. A i można było liczyć na 
mieszkanie. Proszę pamiętać, 
że to były inne czasy, żyliśmy 
w zupełnie innej rzeczywi-
stości. Ale przede wszystkim 
ważne było to, że mogłem 
zdobyć zawód, to dla mnie 
było najważniejsze. W tam-
tym czasie na studia nie każ-
dy mógł się dostać. Zaledwie 
dwa procent ludzi uczących 
się Polsce, to byli studenci. 

Jaką szkołą była w tamtych 
latach Budowlanka? 
Kapitalną. Wtedy stawiano na 
takie dziedziny jak budowni-
ctwo, a więc szły na tę bran-
żę spore nakłady fi nansowe. 
Dlatego warunki nauki były 
bardzo dobre. Szkoła była na 
bardzo wysokim poziomie. 
Pozwoliło mi to praktycznie 
bez wysiłku dostać się na 

studia i to pomimo tego, że 
wybrałem zupełnie inny kie-
runek. 

A atmosfera? Jak to było?
Powiem krótko, To były naj-
piękniejsze lata mojego ży-
cia. Moją wychowawczynią 
była pani Jurkiewicz. Uczyła 
nas matematyki. Nazywali-
śmy ją „Kwoczką”, zawsze się 
nami opiekowała. Ludzie byli 
wspaniali. Po względem to-
warzysko – naukowym lepiej 
wspominam Budowlankę, niż 
czas studiów. 

Czyli Budowlanka otworzyła 
panu możliwości nie tylko w 
branży budowlanej. 
Tak. Nauczyła mnie rzemiosła 
budowlanego, ale w ostatniej 
klasie zmieniło się moje spoj-
rzenie na przyszłość. Wtedy 
stanąłem przed nowym wy-
zwaniem. Brałem pod uwa-
gę dwa kierunki – anglistykę 
i prawo. A że dobrze się uczy-
łem dostałem się na wydział 
prawa i administracji. Po ma-
turze wystarczyło, że przez 
dwa tygodnie, sam dokształ-
ciłem się z historii, i zdobyłem 
indeks. Okazało się,  że po-
ziom nauki w szkole średniej 
był na tyle wysoki, że zdałem 
na studia bez większych prob-
lemów. 

Jest pan właścicielem kance-
larii podatkowej. Czy umie-
jętności i wiedza zdobyta 
w Technikum Budowalnym 
przydają się dzisiaj? 
Bezwzględnie tak. Wielu mo-
ich klientów działa właśnie 
w branży budowalnej. Dzię-
ki wiedzy zdobytej w szko-
le średniej rozumiem ich 
problemy. Po prostu wiem 
o czym oni mówią. A mó-
wią czasami  językiem, 
który jest bogaty w zawo-
dowe zwroty. Dzięki tej 
szkole ja te zwroty rozu-

miem. 

Prawnik 
z budowy

 Marek Wasilewski, 
 absolwent ZSB 
 rocznik 1982 
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WMUROWANI FESTYN SZKOLNY 
„BUDUJEMY ZDROWY 

ŚWIAT” 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
BUDWLAMYCH 

w Legnicy ul. Grabskiego
26 MAJA 2018 godz. 10

KUPON KONKURSOWY
Weź udział w naszym konkursie. 
Wypełnij kupon, przyjdź na nasz festyn i wygraj atrakcyjne nagrody. 

.........................................................................
Imię, nazwisko 

.........................................................................
Adres, tel. kontaktowy

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w czasie festynu wrzucić wypełniony kupon 

do specjalnego pojemnika. Do wygrania: Mikser kuchenny, blender i żelazko. 

Losowanie nagród godz. 13.45 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie 

z ustawa z dn. 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

.........................................................................
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REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

BUDUJEMY 
ZDROWY ŚWIAT
w programie festynu:
▪ konkurs młodych zdolnych uczniów ZSB „Mam Talent”
▪ przedstawienie teatralne klubu 1212 „Gwałtu, co się dzieje…”
▪ występ szkolnego zespołu tańca ludowego
▪ występ zespołu pieśni i tańca „Ziemia Legnicka”
▪ pokaz wschodnich sztuk walki - KLUB KARATE ARASHI - Robert Rugier
▪ występ półfinalisty telewizyjnego programu „Mam Talent’’ Pawła Pomazana
▪ koncert zespołu bluesowgo Plug’n’Blues

imprezie towarzyszyć będą:
▪ kawiarenka-degustacja słodkich wypieków ▪ poczęstunek - kiełbaski z grilla, ziemniaki z ogniska ▪ warsztaty make-

up prowadzone przez wizażystki i stylistki ▪ warsztaty florystyczne ▪ warsztaty kulinarne ▪ modelowanie balonów ▪ 

konkurencje sportowe  ▪ pokaz pielęgnacji i higieny zwierząt ▪ szczepienia psów i kotów w promocyjnej cenie ▪ pokaz 

budowlany firmy Cekol ▪ pokaz sprzętu rolniczego, geodezyjnego, budowlanego ▪ punkt konsultacyjny przedstawicieli 

„ Monaru” ▪ wernisaż prac konkursu plastycznego „może być odlotowo-bezalkoholowo”  ▪ pokaz sprzętu strażackiego 

- Ochotniczej Straży Pożarnej Ulesie ▪ losowanie nagród ( kupony z gazety „ WMUROWANI”)

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Wojska Polskiego ul. Grabskiego 14/22

26 maja 2018r. godz. 10.00


