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Dzieje Szkoły Mleczarskiej we Wrześni cz. V
Sport i szkolenie zawodowe
W historii szkoły było wielu wybitnych sportowców w wielu dyscyplinach. Należałoby wymienić laskarzy
Marka Cichego i Leszka Henslera –
kapitana reprezentacji i olimpijczyka
z Moskwy, karatekę Henryka Maruchę – wielokrotnego mistrza Polski
w karate shotokan oraz WUKO w latach 1983-1987. Od czasu podjęcia
pracy w szkole przez Ryszarda Tuszyńskiego w działalności Szkolnego
Koła Sportowego zdecydowanie wyróżniały się drużyny piłki siatkowej
męskiej oraz żeńskiej, której uczniowie i absolwenci zasilali kluby siatkarskie, takie jak Orlik Bugaj, Budowlani
Słupca czy później Tonsil Września, aż
po pierwszoligowy Krispol Września.
Członkowie drużyny męskiej dwukrotnie w roku 1975 i 1976 zdobyli tytuł Mistrza Województwa Poznańskiego, a w roku 1976 III miejsce w strefowych półfinałach mistrzostw Polski
o puchar „Sztandaru Młodych”. Do

szek Wojciechowski, Wiktor Ratajczak,
Konrad Niewiedziała, Michał Szafraniak i Dawid Kutkowski.
Żeńska drużyna koszykówki trenowana przez Włodzimierza Sulla zajęła
II miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Ponadpodstawowych w
1978 r. oraz grała w ćwierćfinale ogólnopolskich Igrzysk Szkół Rolniczych
w Rzeszowie w 1998 r. Do wyróżniających koszykarek w szkole należały:
Ewa Frąszczak (reprezentantka kraju),
Bernadeta Pakulska, Teresa Sarniak,
Beata Waligórska, Ewa Owczarzak, Beata Perkiewicz, Renata Bączkowska, Joanna Ostrowska i Iza Włodarczak.
Nasi sportowcy odnosili także sukcesy w innych dyscyplinach. Przykładem jest I miejsce w Mistrzostwach
Województwa Szkół Rolniczych
w piłce koszykowej chłopców w roku
1998 i I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w szachach w roku szkolnym 1997/1998.

Mistrzowska drużyna siatkarzy – trener Ryszard Tuszyński

czołowych zawodników tych lat należeli: Stefan Tuszyński, Józef Głowacki,
Roman Brzeziński, Jerzy Welsandt,
Mirosław Secler, Marek Woźniak, Marian Klupczyński, Krzysztof Waszak,
Tomek Adamczyk, Zbigniew Pędziński, Zenon Atras, Stanisław Nowaczyk,
Ryszard Krzyżanowski, Henryk Dzieciątkowski i Eugeniusz Ławniczak.
Największe sukcesy drużyna szkolna
odnosiła w latach 1997, 1998 i 1999,
kiedy to trzykrotnie zdobyła I miejsce
w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych w piłce siatkowej chłopców.
Trzon zwycięskiego zespołu tworzyli:
Krystian Kempiński, Marcin Głowacki,
Artur Bajerlein, Marcin Iglewski, Le-

Centrum Kształcenia Kadr Mleczarskich
Pomimo przeżywającego ogólnokrajowy regres kształcenia zawodowego przed szkołą pojawiła się
ogromna szansa na rozwój szkolenia mleczarzy. Wojewoda poznański
podpisał z Radą Hrabstwa Nottingham „Porozumienie o Partnerstwie”,
na mocy którego powstał program
pomocy dla wielkopolskiego rolnictwa zakładający utworzenie nowoczesnego ośrodka kształcenia
kadr mleczarskich. Wybór padł na
Wrześnię, o czym zadecydowały
właśnie bogate tradycje szkoleniowe i istniejąca szkoła. Dzięki temu

Szkolna drużyna koszykarek – trener Włodzimierz Sull

Liz Whitley i Książę Kentu podczas otwarcia CKKM

13 czerwca 1994 roku uroczyście
otwarto przy Zespole Szkół Mleczarskich Centrum Kształcenia Kadr
Mleczarskich. Dla Wrześni było to
nie lada wydarzenie, bowiem otwarcia dokonali wojewoda poznański
dr Włodzimierz Łęcki oraz książę
Kentu Edward Windsor.
W Centrum, we współpracy
z Brackenhurst College oraz Uniwersytetem TRENT w Nottingham
opracowano i wdrożono dwuletni
program BTEC Higher National Certyficate in Science, który był skierowany do średniej kadry mleczarskiej.
W ramach tego projektu w latach
1994-1999 aż 55 absolwentów, pracowników zakładów mleczarskich
z całego kraju, podwyższyło swoje
kwalifikacje, a certyfikaty wręczano
im na Uniwersytecie TRENT podczas
Awards Academy. Centrum było najlepszą bazą szkolenia praktycznego
w kraju, zarówno dla uczniów, jak
i pracowników zakładów mleczarskich. Ta doskonała baza i znakomite
perspektywy doprowadziły do tego,
że minister rolnictwa w 1997 r. utworzył 14 wiodących w kraju Centrów
Kształcenia Praktycznego, wśród
nich właśnie nasze wrzesińskie. Idea
była taka, że w centrach przez cały
rok dla uczniów z całego kraju nie
dysponujących odpowiednią bazą
miały być organizowane praktyki
zawodowe w poszczególnych zawo-

dach. Niestety za decyzją powołania
centrów nie poszły kroki finansowe
i niewiele szkół skorzystało z bazy
we Wrześni. Polityka oświatowa
przełomu wieków doprowadziła
do bardzo niekorzystnych zmian
w szkolnictwie zawodowym, nastąpił zwrot w kierunku kształcenia
ogólnego kosztem zawodowego.
Pomimo wprowadzania wielu zmian
w kierunkach kształcenia nie obroniła się również przed tymi procesami Szkoła Mleczarska we Wrześni.
Niestety w 2003 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę

o likwidacji placówki. Był to cios zarówno dla nauczycieli, uczniów, ich
rodziców, jak i absolwentów. Szkoła
przestała istnieć, ale życie płynie dalej. Część nauczycieli i pracowników
nadal pracuje w innych szkołach
i placówkach, nie zapominając
o swoich korzeniach, nie zapominając o swoich uczniach, nie zapominając o swoich kolegach, koleżankach
i tym wszystkim, co było z wrzesińskim „MLECZEM” związane. Pracownia mleczarska została odtworzona
i nadal działa. Organizowane są kursy
dla pracowników zakładów mleczarskich. Z pracowni korzysta również
młodzież klasy mleczarskiej z Wysokiego Mazowieckiego (Mlekowita),
przygotowując się do egzaminów
zawodowych. W naszym ośrodku
uczniowie, w skali półtechnicznej,
samodzielnie mogą produkować poszczególne wyroby, a to w szkoleniu
praktycznym jest najważniejsze.
11 maja tego roku zjadą się absolwenci z całego kraju i nie tylko.
Ze zgłoszeń wynika, że zbierze się
bardzo pokaźna grupa ponad 500
osób. Będziemy celebrować dawne,
ale niezbyt odległe przecież czasy.
Do zobaczenia!
Marek Dyba
fot. arch. autora

Pracownia mleczarska została odtworzona i nadal działa

Kontrola skrzepu na zajęciach u pani Stryczek

