
14.10.2022     Jubileusz 60 -lecia „Budowlanki” 

 

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Rodziny w Tychach. Mszę 

celebrowali księża związani ze szkołą: absolwent ksiądz Teofil Grzesica, ks. Piotr Wojszczyk,                   

ks. Dariusz Antoniewicz, ks. Piotr Berger- wygłosił kazanie, ks. Artur Wyrobek, ks. Krzysztof 

Chorowskii oraz proboszcz parafii św. Rodziny ks.  Adam Pukocz. 

Doniosłą atmosferę mszy stworzyła asysta Chóru Presto Cantabile. 

Po mszy rozpoczęły się uroczystości na terenie szkoły.  W pięknie przystrojonej  auli szkolnej 

prowadzący imprezę   :Mirosława Kwiatkowska i  Dariusz Hojka przywitali wszystkich uczestników 

i wprowadzili sztandar szkoły. Odśpiewano wraz z chórem hymn Polski 

Dyrektor szkoły Marek Wac przywitał  zaproszonych gości. W uroczystościach uczestniczyli 

przedstawiciele władz miasta: zastępca prezydenta Miasta Tychy  Maciej Gramatyka, 

przewodniczący komisji oświaty Rady Miasta Tychy radny Grzegorz Kołodziejczyk,  

władz oświatowych: dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Magdalena Zymon, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach Dorota Gnacik,  

oświatowych związków zawodowych: prezes ZNP oddział w Tychach Gabriela Stańczyk, z-ca 

przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Tychach pani Maria Ziegert 

przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą: Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa 

Mariusz Czyszek, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Tychach Danuta Pietras, Dyrektor CIS w 

Tychach Fundacji IB Polska Bartosz Szymczyk, komendant Hufca Pracy w Tychach Anna Pawlik, 

manager KSSE podstrefa tyska Dominika Czernow, manager firmy ORBICO Piotr Nogaj. 

Dyrektor Marek Wac przywitał także byłych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły: Stanisław 

Chlipała, Ewa Styrska, Elżbieta Kmieć, byłych i obecnych pracowników szkoły, absolwentów 

szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców i mediów. 

Zaproszeni goście składali na ręce dyrektora szkoły gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. 

 

Następnie wysłuchano dwóch wykładów– „Rozwój oświaty zawodowej w Tychach do 1962roku” dr 

Maria Bierwiaczonek i „Architektura Budowlanki” przedstawił miejski konserwator zabytków w 

Tychach Anna Syska. Między prezentacjami zaśpiewała absolwentka szkoły Daria Ladrowska 

oraz zagrała na skrzypcach uczennica klasy 2 AM Oliwia Stasieluk.  

Jubileusz to dobra okazja do nagrodzenia wybitnych absolwentów. Z okazji 50-lecia szkoły w roku 

2012 nagrodzono 10 wybitnych absolwentów, byli to: 

 Jan Niścioruk – jeden z pierwszych absolwentów (nr w księdze 31) Technikum Budowlanego z 

1965 roku.  Wieloletni nauczyciel, kierownik internatu szkolnego, wicedyrektora szkoły oraz 

kierownika warsztatów szkolnych.  Przepracował w Budowlance” łącznie 43 lata. 

Ksiądz Teofil Grzesica - absolwent Technikum Budowlanego z 1966 roku dziekanem dekanatu 

leszczyńskiego tyskiego i proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.  

 Józef Kłyk – absolwent szkoły budowlanej z 1967 roku. filmowiec, malarz rysownik, znakomity 

gawędziarz. Twórca bojszowskich westernów  

Ksiądz poeta Wacław Buryła – absolwent Technikum Budowlanego z 1974 r.  odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Beata Wąsowska (Bąk) - absolwentka Technikum Budowlanego z 1975 roku artystka, malarka, 

projektantka grafiki reklamowej i wydawniczej, pedagog zawodniczka kadry narodowej biegu na 

orientację.        

Tadeusz Kuta - absolwent Technikum Budowlanego Tychach z 1979 roku.  Aktor i założyciel 

teatru w Michałowicach koło Szklarskiej Poręby nagrodzony medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 

Arti Wojciech Klasa – absolwent Technikum Budowlanego z 1983 roku.  Architekt znany z 

modernizacji Placu Baczyńskiego  



 Marian Pilorz – absolwent Technikum Budowlanego z 1983 roku.  Podróżnik i biznesmen, 

płetwonurek, alpinista, uczestnik wypraw speleologicznych, żeglarz, pilot samolotowy. Uczestnik 

między innymi trzech wypraw na Syberię.  

Witold Kreihs - absolwent Technikum Mechanicznego z 1990 roku.  Podinspektor Policji, 

wykładowca prewencji w Szkole Policyjnej w Katowicach, trener lekkiej atletyki MOSM Tychy. - 

uczestnik World Police and Fire Games (Igrzysk Olimpijskich Policjantów i Strażaków) w Quebec, 

Adelajdzie, Vancouver i Nowym Jorku.   

Robert Skitek – absolwent Liceum Zawodowego z 1994 roku, architekt autor mdn rewitalizacji 

nabrzeża w Cieszynie, które zmieniło się w Open Air Museum, Wodnego Placu Zabaw i Przystani 

kajakowej na Paprocanach w Tychach 

Na jubileuszu 60 lecia szkoły do tego grona dołączyła 5 wyróżnionych statuetką wybitnych 

absolwentów szkoły: 

Pani Joanna Żebrowska-absolwentka 5-letniego Technikum Budowlanego- budownictwo ogólne- 

rocznik 1986 r. Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu wydział inżynieryjno-

ekonomiczny przemysłu spożywczego. Od 1993 związana z Zespołem Szkół nr 7 w Tychach 

(potocznie zwanej Browarnikiem) - jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia 

praktycznego a od 2007 roku -dyrektor Zespołu Szkół nr 7. Od 2005 roku aktywnie działająca w 

programie najpierw Leonardo da Vinci a obecnie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia 

zawodowe. Dzięki jej staraniom szkoła pozyskała ponad 2mln euro z programu Erasmus+ na 

staże dla uczniów i nauczycieli (zrealizowała ponad 600 mobilności dla uczniów, 100 dla 

nauczycieli). W 2018 roku otrzymała główną nagrodę od Komisji Europejskiej przyznawaną 

podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych- VET Excellence Awards  -dla 

innowacyjnych nauczycieli za propagowanie stażów międzynarodowych oraz wdrażanie innowacji 

pedagogicznych polegających na łączeniu nauki języka obcego na przedmiotach zawodowych. 

Narodowa Agencja programu Erasmus + przyznała jej tytuł Eduinspiratora (za całokształt pracy 

związanej z propagowaniem szkolnictwa zawodowego na arenie międzynarodowej). Od 2018 roku 

jest członkiem Rady Dyrektorów szkół zawodowych działającej przy Ministerstwie Edukacji i 

Nauki. Jest autorką projektu dot. Akredytacji w programie Erasmus + który, w 2020 roku otrzymał I 

miejsce w Polsce. W swojej karierze zawodowej jest cały czas czynnym nauczycielem 

przedmiotów zawodowych - W dalszym ciągu pasjonatka architektury wnętrz! 

 

Pan Antoni Bochm absolwent Technikum Budowlanego w 1990 roku. Po II roku studiów 

budowlanych na Politechnice Śląskiej wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej. Kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w 

Obrze i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie złożył śluby wieczyste. Po 

studiach doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskał tytuł doktora. Wykładał w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. W latach 2008-2014 r. był jego rektorem i 

przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej. W 2014 r. został mianowany prowincjałem 

Zgromadzenia w Polsce. A w 2016 otrzymał nominację na radnego generalnego na Europę.  W 

2022 r ojciec Antoni Bochm został wikariuszem generalnym zgromadzenia - wicegenerałem 

zakonu oblatów (drugą osobą w hierarchii Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Pan Ireneusz Wróbel - absolwent Technikum Mechanicznego z 1991 roku. Od 28 lat jest 

pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH jest 

autorem ponad 110 publikacji naukowych, uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach 

naukowych odbywających się w Europie i Ameryce Północnej. Jest autorem dwóch patentów.  W 

ostatnim okresie zainteresowania naukowe związane są z konstrukcją i technologią wytwarzania 

lekkich karoserii samochodów niskoemisyjnych, komputerową symulacją procesów 

technologicznych obróbki plastycznej, budową cyfrowych bliźniaków zautomatyzowanych linii 



produkcyjnych. Pracuje w dziale badawczo-rozwojowym dużej firmy motoryzacyjnej z Bielska-

Białej, gdzie rozwija technologię tłoczenia na gorąco elementów karoserii samochodów 

osobowych współpracując z największymi europejskimi koncernami motoryzacyjnymi takimi jak: 

grupa VW, Stelantis, BMW i Volvo.  Aktualnie jest kierownikiem trzech projektów badawczo- 

rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego. 
 

Pan Jacek Jawień - absolwent Technikum Budowlanego w 1996r.  

Instruktor ratownictwa górskiego, szef szkolenia w Grupie Beskidzkiej GOPR. Himalaista, między 

innymi brał udział w zimowych wyprawach na: K2 (2002/2003), Shisha Pangmę (2003/2004 i 

2004/2005), Nanga Parbat. 

Wspinał się na inne ciekawe szczyty m.in. Broad Peak (2013, 2018), Manaslu, Ama Dablam i 

wiele niższych szczytów Nepalu.  

Konsultant ds. wysokogórskich i sprzętu wyprawowego przy kręceniu filmu „Broad Peak” w 

reżyserii Leszka Dawida. Podczas kręcenia filmu był, dublerem, kierownikiem wyprawy w 

Karakorum i kierownikiem zabezpieczenia górskiego. Przygotowywał i szkolił aktorów. 

  

Pan Arkadiusz Sobecki - absolwent Technikum Budowlanego w 2000r.  

Hokeista występujący na pozycji bramkarza w GKS Tychy w latach 1995- 2015. Reprezentant 

Polski. Zdobywca nagrody” Złoty Kij” w sezonie 2007/2008.  

Wraz z drużyną GKS Tychy zdobył mistrzostwo kraju w 2005r i 2015r. sześciokrotnie 

wicemistrzostwo i cztery razy trzecie miejsce PLH  

Pełnił funkcję trenera bramkarzy reprezentacji Polski. 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły Marek Wac wręczył nagrody dyrektora 

wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły Nagrody otrzymali:  

Magdalena Domagała, Dariusz Hojka, Hycz-Tkaczewska Anna, Monika Jeziorska, Mirosława 

Kwiatkowska, Magdalena Mostek, Małgorzata Orzeł – Zachłód, Bogumiła Ościk, Jolanta Rolnik, 

Renata Saks, Katarzyna Strojna – Wojewoda, Agnieszka Thiel, Bożena Gehr, Krzysztof Gehr, 

Natalia Latusek, Andrzej Pilch, Bożena Piszka, Izabella Wagner – Ziółkowska, Wróbel Barbara. 
 

Po części oficjalnej i krótkiej części artystycznej przygotowanej przez młodzież szkoły pod opieką 

Małgorzaty Orzeł – Zachłóód rozpoczął się festyn. Na auli wystąpiły dzieci z przedszkola 

Językowego Smyki, podopieczni Caritas św. Faustyny, absolwentka Agnieszka Latusek, zespół z 

Klubu Seniora Platyna, absolwentka Daria Ladrowska, ormianka Zuzanna Harutynian, zespół 

muzyczny Blues Trafok Band. Na sali gimnastycznej odbyły się pokazy akrobatyczne Arco Studio i 

pokaz bokserski podopiecznych pana Ryszarda Dziopy. Na wyremontowanym dziedzińcu 

szkolnym można było obejrzeć wystawę motocykli Pana Janusza Małka, stoisko Wojskowego 

Centrum Rekrutacji w Tychach, przeżyć obrót auta w symulatorze WORD i zjeść przysmaki z 

zaparkowanych food trucków. Na holu szkolnym można było zobaczyć prace młodej artystki z 

Armenii Marii Alexsaryan i prezentację fryzur od lat 60 do współczesności przygotowane przez 

klasy fryzjerskie naszej szkoły. 

Kolejnym akcentem związanym z Armenią był przygotowany przez nauczyciela szkoły Panią 

Tamarę Asatryan pokaz potraw kuchni ormiańskiej.  

Imprezą towarzysząca jubileuszowi była zorganizowana w Galerii Miriam w Tychach wystawa 

malarska absolwentki szkoły Beaty Wąsowskiej „Marsz na bal!” 

Wszyscy dobrze się bawili czego dowodem są wpisy w księdze pamiątkowej, gratulacje i życzenia 

kolejnych udanych lat funkcjonowania szkoły. 

Krótkie migawki z imprezy i wypowiedzi uczestników jubileuszu można było zobaczyć w nagraniu 

Aktualności TVP 3. Informacja o naszym święcie jest też opublikowana w  gazecie „Twoje Tychy”              

 


