
Dzieje Szkoły Mleczarskiej we Wrześni cz. IV
Nie samą nauką człowiek żyje…

Jednym z zadań w pracy wycho-
wawczej naszej szkoły było rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
Młodzież chętnie uczestniczyła w róż-
nego rodzaju organizacjach, kołach za-
interesowań, konkursach i turniejach. 
Lista dokonań na przestrzeni lat jest 
bardzo długa i nie sposób o wszystkich 
napisać, przedstawione zatem zostaną 
niektóre z nich:

Od 1973 r. działał I Szczep Drużyn 
HSPS pod opieką komendanta hm. 
Mirosławy Jury. Zrzeszał on w swych 
szeregach ponad trzystu członków. 
Byli oni zaangażowani w coroczne 
obchody dnia Patrona Szkoły, mieli 
pod stałą opieką pomnik Kosynierów 
w Sokołowie oraz groby Powstańców 
Wielkopolskich.

W szkole działała Spółdzielnia 
Uczniowska, której celem było wyra-
bianie nawyków ekonomicznego spo-
sobu myślenia oraz przygotowanie do 
pracy w spółdzielczości mleczarskiej, a 
jej dewiza: „codziennie bułka i szklanka 
mleka dla każdego ucznia” była syste-
matycznie realizowana. Od rana usta-
wiały się kolejki za bułką ze świeżutkim 
masłem i ke� rem.

Pod opieką Danuty Tuszyńskiej dzia-
łał w szkole PCK. Młodzież uczyła się 
wyrabiać nawyki higienicznego życia, 

a także służyć pomocą ludziom star-
szym. Zasługi wychowanków zostały 
docenione w szczególny sposób przez 
Felicję Gasparską, która w testamen-
cie ustanowiła na rzecz Zespołu  Szkół 
Mleczarskich fundację dla nagradzania 
szczególnie aktywnych młodzieżo-
wych opiekunów społecznych.

Jak w każdej szkole w tamtych cza-
sach działało również koło Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(TPPR), które prowadziło działalność 
mającą na celu przybliżenie kultury 
obydwu narodów. Opiekunem koła 
była Wanda Pokorska-Izydorek

Opiekunem szkolnego koła PTTK 
o sympatycznej nazwie Mlekołazy 
w latach 80. był Marek Dyba. Młodzież 
corocznie brała udział w organizowa-

ku i Mleczarstwie. W 1998 r. odbyła się 
jego 26. edycja, tym razem we Wrze-
śni. W turnieju wzięło udział dziesięć 
drużyn z całej Polski. Rywalizacja była 
bardzo zacięta i wyrównana. A było o 
co walczyć! Główną nagrodę stanowi-
ło dziesięć indeksów ufundowanych 
przez Akademię Rolniczo-Technicz-
ną w Olsztynie. Ponadto było wiele 
nagród � nansowych i rzeczowych, 
wycieczek zagranicznych itp. Wśród 
wszystkich drużyn nasza zajęła drugie 
miejsce, tuż za kolegami z Włoszczo-

wej, a indeksy otrzymali: Agnieszka 
Łyskawa, Edyta Nycek i Bartosz Kuźma. 
Opiekunami naszej reprezentacji byli: 
Renata Pohl i Marek Dyba. Należałoby 

nadmienić, że corocznie nasi ucznio-
wie zdobywali czołowe miejsca, za-
równo drużynowo, jak i indywidualnie, 
a Joanna Borowiak w 2000 r. zdecydo-
wanie wygrała, uzyskując najlepszy 
wynik w historii konkursów. Konkursy 
obywają się do dzisiaj, niestety już bez 
naszego udziału.

W Wojewódzkim Konkursie Li-
terackim pod hasłem „Człowiek – 
Ziemia – Życie”  w 1993 r. pierwsze 
miejsce w dziedzinie poezji zdobył 
Radosław Wiśniewski, a prozy – Mag-
dalena Michałek. Wiele osiągnięć 
na swoim koncie zapisał utalento-
wany recytator – Maciej Tomalak. 
Trzykrotnie zajął pierwsze miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Recy-
tatorskim im. Juliusza Słowackie-
go, a także zdobył pierwsze miejsce 
w III Ogólnopolskim Konkursie Re-
cytatorskim „Złoty Semafor”. Zna-
nym i nagradzanym recytatorem był 
również obecny aktor Teatru Żydow-
skiego w Warszawie Piotr Sierecki. 
W Wojewódzkim Konkursie Pla-
styczno-Literackim na temat: „Ka-
rol Marcinkowski i jego czasy” 
(1995/96 r.) w dziedzinie literatury 
pierwsze miejsce zdobyły Han-
na Kanclerz i Iwona Kwiatkowska, 
a w dziedzinie plastyki Magdalena 
Matuszewska. Przez wszystkie lata 
w szkole działały zespoły taneczne 
oraz muzyczne, uświetniając imprezy 

szkolne, miejskie oraz ogólnopolskie.
W Konkursach historycznych Wrze-

sińskiego Towarzystwa Kulturalne-
go laureatami byli: Agnieszka Adam-
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W recytacji indywidualnie pierwsze 
miejsce Paweł Timm, a wyróżnienia 
Ewa Damielska i Edyta Twarda. W twór-
czości wydawniczej zostało wyróżnio-
ne szkolne czasopismo „plus minus”. 
Redaktorem naczelnym pisma był 
Łukasz Płocieniczak, pomagali mu: 
Krzysztof Bajerlein, Justyna Śpiewak, 
Bogumiła Pałczyńska i Łukasz Mit-
kowski. Rysownikiem redakcyjnym był 
Sławomir Gajda, a opiekunem redakcji 
Urszula Pawłowska. Z biegiem czasu 
gazetka wydawana była w formie do-
datku do biuletynu „Wieści z Ratusza”, 
a także drukowana na łamach „Obser-
watora Wrzesińskiego”. W ten sposób 
wszyscy mieszkańcy Wrześni mogli 
zapoznać się z pracą młodzieży.

Należy dodać, że Łukasz Płocieni-
czak w roku 1998 zdobył stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, a w 2000 
przyznano je Annie Matuszak i Łuka-
szowi Trzaskawce. Wręczono je około 
2700 najlepszym uczniom szkół śred-
nich z całej Polski.

Samorządowy Konkurs Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych”. Wspa-
niałymi zostawali ci uczniowie, którzy 

wyróżniali się postawą zaangażowa-
nia w sprawy innych ludzi i nieśli po-
moc tym, którzy jej potrzebowali. Nasi 
Wspaniali to: Agnieszka Wyremblew-
ska – 1997 r., Maria Juszczak – 1999 r. 
i Grzegorz Dębowski – 2004 r.

Urszula Pawłowska, Marek Dyba

Zespół muzyczny koncertuje na rynku

Spółdzielnia Uczniowska

Szkolny Ochotniczy Hu� ec Pracy 
pod komendą Henryka Dębickiego 
koordynował całość prac społecz-
nych poszczególnych organizacji. 
Inicjował czyny i prace społeczne 
młodzieży na rzecz środowiska. 
Współpracował z Kombinatem So-
kołowo w ramach zbiorów płodów 
rolnych. Wykonywał prace pielęgna-
cyjne w obiektach należących do Za-
rządu Ochrony Zieleni. Organizował 
wakacyjne hufce pracy w zakładach 
mleczarskich.

nych obozach letnich, głównie wę-
drownych, zwiedzając takie regiony 
naszego kraju jak Beskid Śląski i Ży-
wiecki, Pojezierze Drawskie, Pomorze 
Środkowe i Zachodnie, Góry Święto-
krzyskie czy Bieszczady.

Młodzież naszej szkoły chętnie rywa-
lizowała w różnego rodzaju konkur-
sach z kolegami z innych szkół. Oto 
niektóre z nich:

Najbardziej prestiżowym z konkur-
sów zawodowych dla naszej szkoły był 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mle-

i Gminy Września, zdobywając na-
grody i wyróżnienia. W roku szkolnym 
1997/98 w dziedzinie literackiej za 
teksty poetyckie nagrodę otrzymała 
Alicja Burzyńska. W twórczości pla-
stycznej wyróżnienie zdobyli: Ma-
rek Buziuk i Magdalena Baryżewska. 

Dzień Młodzieży w 1995 roku

Drużyna z 1984 r. P. Oziemkowski, M. Lisiewicz, A. Głowacki

czak, Ewa Łukasik, Anna Szczepaniak, 
Beata Kostrzewska, Joanna Jasińska, 
Marcin Samelak i Izabela Owczarz.

Co roku uczniowie uczestniczyli 
w Prezentacjach Twórczości Arty-
stycznej Dzieci i Młodzieży Miasta 
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