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„Szkoło, szkoło gdy cię wspominam
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oczy mam pełne łez”
J.Tuwim
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Hymn szkoły
Choć nie zawsze los kapryśny prostą drogą
nas prowadzi, księżyc biały nie każdemu
w noc oświetla drogowskazy.
Głosu serca posłuchajmy, wznieśmy serca głos,
niech śladami Mickiewicza do prawd znajdzie most.
Nim naukę naszą w czyny i w dojrzałą myśl zmienimy,
zanim w ziarnie, które milczy nowe życie obudzimy.
Głosu serca posłuchajmy, wznieśmy serca głos,
niech śladami Mickiewicza do prawd znajdzie most.
(Słowa: Absolwent szkoły)
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Od autorów
Z prawdziwą przyjemnością i wzruszeniem przystąpiliśmy do napisania
monografii naszej szkoły. Powołanie średniej szkoły w 1963 roku
poprzedziło istnienie różnych form kształcenia. (…)
Każdy Jubileusz przywołuje wspomnienia i prowokuje do dokonania
obiektywnej oceny przeszłości. Dzięki zaangażowaniu i pasji kolejnych
dyrektorów i grona pedagogicznego czytając tę monografię będzie można
prześledzić rozwój i tradycje naszej szkoły oraz jej osiągnięcia.
W przyszłość wkraczamy z optymizmem, mając nadzieję, że dalsze lata
będą również pomyślne.
Są to słowa koleżanek i kolegów nauczycieli – autorów monografii, która
ukazała się z okazji jubileuszu 40 – lecia szkoły w roku 2003. Niniejsze
opracowanie zawiera treści poprzedniego wydania i jest jego kontynuacją.
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Nasz patron
Adam Mickiewicz
Przez wiele lat Zespół Szkół Rolniczych w Objezierzu nie posiadał
patrona. W końcu postanowiono temu zaradzić. Rozpisano ankietę wśród
nauczycieli i uczniów. Mieli oni wybierać między samymi znamienitymi
Polakami: Przez Dezyderym Chłapowskim, Tadeuszem Kościuszką
i Adamem Mickiewiczem. Okazało się, że znaczna większość
ankietowanych powiedziała „tak” romantycznemu poecie, który marzył, by
jego „księgi wstąpiły pod strzechy”. Na decyzje te wpłynął fakt, iż Adam
Mickiewicz dwukrotnie gościł w Objezierzu (pierwszy raz 15 – 23 grudnia
1831r, drugi raz 1 stycznia 1832r.), co uwiecznił w strofach „Pana
Tadeusza”:
„... więc z panem Józefem
Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem,
A podówczas żył na wsi blisko Objezierza,
Polowaliśmy na małego zwierza”.
(Ks.VII)
Prawdziwym rzecznikiem Adama Mickiewicza jako patrona był
ówczesny wicedyrektor i polonista Zespołu Szkół Rolniczych Zbigniew
Adamczewski. Po latach, w pięknych pałacowych wnętrzach opracował
wystawę poświęconą m.in. pobytowi wieszcza w Wielkopolsce. Ekspozycję
tę można zwiedzać do dziś.
Uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Objezierzu imienia Adama
Mickiewicza odbyła się 9 czerwca 1989 roku. Odtąd duch wieszcza żyje
wśród objezierskiej młodzieży. Płaskorzeźba z jego podobizną widnieje tuż
przy wejściu do budynku szkoły. Reprodukcje portretów Adama
Mickiewicza znajdują się w salach lekcyjnych i na sztandarze.
Od lat uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza uczestniczą w
rajdach popularyzujących ich patrona. Na terenie szkoły organizowana jest
meta tejże imprezy. Sceny z utworów mistrza to częsty temat prac
plastycznych naszej młodzieży. Możemy pochwalić się osiągnięciami
recytatorów, którzy, interpretując wiersze Adama Mickiewicza, sięgali po
zwycięstwa i wyróżnienia na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Od roku
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1997dzięki gronu życzliwych pomocników
i sponsorów, odbywa się
konkurs recytatorski „Mickiewiczowi potomni”. Impreza ta cieszy się
ogromną popularnością. Co roku, około 15 grudnia do Objezierza
przyjeżdżają gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych Powiatu
Obornickiego,
by
popisać
się
umiejętnością
interpretacji
Mickiewiczowskich strof.
Prawdziwym świętem Adama Mickiewicza jest w Objezierzu Dzień
Patrona. W ostatnim dniu nauki przed Bożym Narodzeniem cała
społeczność szkolna spotyka się na uroczystej akademii. Młodzież
i nauczyciele za punkt honoru stawiają sobie, by za każdym razem pokazać
coś nowego. Były już „tańce, hulanki, swawole” wzorowane na „Pani
Twardowskiej”, była szkolna wersja „Dziadów”, przyprawiający o dreszcze
„Koncert Jankiela”, romantyczne i pełne humoru scenki z „Pana Tadeusza”,
słowem Mickiewicz – patriota, uwodziciel, żartowniś.
Źródła historyczne podają, że Adam Mickiewicz przebywał
w Objezierzu tylko kilka dni. My, społeczność szkolna, nosząca Jego imię,
jesteśmy przekonani, iż jest On wśród nas do dziś. Jak w słowach Tadeusza
Różewicza:
„Chleb
który nas żywi i zachwyca
który się w krew narodu zmienia
poezja Mickiewicza”.
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Historia szkoły
Postęp produkcyjny i społeczny rolnictwa był i jest ściśle związany
z rozwojem oświaty rolniczej. Szkolnictwo rolnicze po II wojnie światowej
tworzono prawie od początku, w bardzo trudnych warunkach. Brakowało
wszystkiego: pomieszczeń, kadr oraz wielu innych rzeczy potrzebnych do
funkcjonowania szkoły.
Najważniejszym wówczas zadaniem oświatowym było przygotowanie
kadr dla nowo powstających państwowych gospodarstw rolnych.
Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa w 1946 roku otwiera w Objezierzu
Ośrodek Szkoleniowy PGR.
W objezierskim pałacu odbywały się różnego rodzaju kursy, miedzy
innymi: kierowników gospodarstw, kalkulatorów, kierowników obór,
oborowych, traktorzystów, pracowników budowlanych, magazynierów,
brygadzistów i inne.
W listopadzie 1949r w Gazecie Poznańskiej ukazała się następująca
notatka:
„W Objezierzu koło Obornik mieści się Ośrodek Szkoleniowy PGR.
Przez cały rok odbywają się tam różnego rodzaju kursy. Miedzy innymi w
br przeprowadzono kursy kalkulatorów, traktorzystów, a w ubiegłym
miesiącu zakończył się kurs dla kierowników obór. Obecnie od 21.XI. trwa
drugi 3-miesięczny kurs dla oborowych, który zgromadził 110 uczestników
z całej Polski. Kurs trwać będzie do lutego 1950 roku. Wykładowcami są
wybitni fachowcy z dziedziny hodowli. Kursiści przechodzą przeszkolenie
teoretyczne w ośrodku, a ćwiczenia praktyczne w miejscowym majątku
PGR. Kierownicy ośrodka Owczarek i Karpiński przestrzegają zajęć dnia –
które trwają od 600 – 2200.
Uczestnicy chętnie korzystają z biblioteki świetlicowej, zaopatrzonej w
dzieła fachowe, społeczno-polityczne, beletrystykę, z gazet i radia. Dla
kursantów odbywają się również występy teatralne oraz wyświetlane są
filmy...”
Jak z powyższej notatki wynika pracą ośrodka kierowali p. Owczarek
i p. Karpiński.
W latach 1950 – 1951 w Ośrodku szkoleniowym PGR odbywały się
3 miesięczne kursy traktorzystów.
W okresie 1951 – 1954 ośrodek był nieczynny. W roku 1954 wznowił
swą działalność i do roku 1957 odbywały się 3 – miesięczne kursy
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pracowników budowlanych PGR. W 1954 roku w głębi parku (w miejscu,
gdzie obecnie stoi szkoła – część frontowa) wzniesiono drewniany barak,
w którym mieściły się sale wykładowe.
W latach 1958 – 1960 w Ośrodku przeprowadzono szereg kursów dla
pracowników PGR z różnych branż, np. brygadzistów hodowli zwierząt,
brygadzistów prac polowych, inseminatorów, bhp w zakładach rolniczych.
W roku 1958 kierownikiem Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Objezierzu
został Tadeusz Gawroński, któremu Oddział Oświaty Rolniczej w Poznaniu
powierzył misję zorganizowania szkolnictwa rolniczego w powiecie
obornickim.
Od 1 września 1958 r. pod kierownictwem Tadeusza Gawrońskiego
rozpoczyna działalność Roczna Szkoła Rolnicza, później w roku 1961
Roczna Szkoła Gospodarstwa Domowego, a w 1962 r. otwarta zostaje
Roczna Szkoła Hodowli Drobiu.
W okresie trwania tej szkoły praktyki odbywały się na fermie kur
miejscowego PGR za parkiem oraz w Zakładach Jajczarsko – Drobiarskich
w Obornikach.
Również w tym czasie, z inicjatywy pana Gawrońskiego, z okazji 150
rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego upamiętniono pobyt
pisarza w Objezierzu (tablica na frontowej ścianie pałacu obok tablicy
Adama Mickiewicza).
Szczególnie ważny jest rok 1963 dla objezierskiej oświaty rolniczej.
W tym roku powołana zostaje pełna szkoła średnia, tj. 4-letnie Państwowe
Technikum Rolnicze, a w rok później 3-letnie Technikum Rolnicze dla
absolwentów zasadniczych szkół rolniczych.
Pierwszym dyrektorem szkoły był inż. Bronisław OLSZEWSKI.
Pierwszy nabór młodzieży był bardzo liczny. Spowodowane to było
wieloma ogłoszeniami w radiu i telewizji. Dużo młodzieży przybyło
z różnych rejonów Polski, gdzie sieć szkół rolniczych była słabo rozwinięta,
m.in. z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny, Białostocczyzny.
Przy szkole istniał internat, który mieścił się w pałacu. Wzrost ilości
szkół, a tym samym klas i młodzieży stworzył trudności lokalowe szkoły.
W latach 1965/66 wybudowano nowy pawilon, w którym mieściły się
4 klasy, pracownia chemiczna, sekretariat, pokój dyrektora i nauczycielski.
Z nowym rokiem szkolnym 1966/67 funkcję dyrektora szkoły objął
inż. RYSZARD WIZA, który kierował nią do roku 1973.
Pierwsza matura w historii szkoły odbyła się 22 maja 1967 roku. Do
matury przystąpiło 60 abiturientów.
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W roku 1969 powołano do życia następną jednostkę szkolną – 2-letnia
Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W tym roku oddano do użytku drugie skrzydło
budynku szkolnego w miejscu dawnego baraku, podłączono centralne
ogrzewanie oraz wybudowano garaże.
Sejm PRL w dniu 14.10.1973r podejmuje uchwałę o wprowadzeniu
powszechnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Ma to duży wpływ na
dalszy rozwój szkół średnich, w tym rolniczych.
Z dniem 1 stycznia 1974 roku na bazie tutejszej szkoły utworzono
Powiatową Szkołę Rolniczą, która przyjęła obowiązki Inspektora Oświaty
Rolniczej w Obornikach. Na strukturę organizacyjną Powiatowej Szkoły
złożyły się: 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza, 3-letnie Technikum
Rolnicze w Objezierzu oraz szkoły filialne, tj. 3-letnie Wieczorowe
Technikum Rolnicze, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Obornikach,
2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ryczywole oraz 2-letnia Zasadnicza
Szkoła Rolnicza w Rogoźnie.
Decyzją władz wojewódzkich z dniem 1 września 1974r zostaje w
Objezierzu powołany do życia Zespół Szkół – Centrum Kształcenia
Rolniczego.
W ślad za tym szkoła poza integracją oświaty rolniczej w sąsiednich
gminach znacznie rozszerzała działalność w pozaszkolnej oświacie
rolniczej, zwłaszcza w zakresie dokształcania osób czynnych zawodowo
w rolnictwie i wdrażania postępu rolniczego, zacieśniając współpracę
z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Sielinku oraz Służbą
Rolną w poszczególnych gminach, tj. Murowana Goślina, Skoki
i Mieścisko.
Szkoła przyjęła nadzór nad Ośrodkiem Szkolenia Kursowego przy POM
w Obornikach. W ośrodku prowadzone były kursy, szczególnie z zakresu
mechanizacji rolnictwa. Ośrodek podlegał szkole do roku 1978. Pracą
ośrodka z ramienia szkoły kierował mgr inż. Jan Konieczka.
Przy Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego zostaje powołana
Komisja
do
nadawania
tytułów
kwalifikacyjnych:
rolnika
wykwalifikowanego i mistrza dla wszystkich specjalności rolniczych.
Funkcje dyrektora szkoły po dyrektorze R.Wizie pełnił od 1.04.1974r do
2.01.1975r mgr Zdzisław ZBIERSKI, a po nim inż. Józef HANYŻ.
W roku 1975 Ministerstwo Oświaty wprowadza ferie zimowe na
przełomie stycznia – lutego co miało umożliwić dzieciom i młodzieży
w większym stopniu skorzystanie z różnych form zorganizowanego
wypoczynku.
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15 września 1975r funkcje dyrektora Zespołu Szkół – Centrum
Kształcenia Rolniczego w Objezierzu objął mgr inż. Dominik
KOSMOWSKI.
W dniu 1 września 1976r została dokonana następna zmiana
organizacyjna naszej szkoły, a mianowicie powołano Zespół Szkół
Rolniczych w Objezierzu, w skład którego weszły następujące jednostki
organizacyjne:
- 3-letnie Technikum Rolnicze
- 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Objezierzu
- i Obornikach
- Wieczorowe technikum Rolnicze dla pracujących
- w Objezierzu
- Ośrodek Kursowego Szkolenia Rolniczego w Obornikach
W związku z coraz większym zmechanizowaniem prac w rolnictwie,
pojawia się zapotrzebowanie na nową specjalność rolniczą – rolnika
mechanizatora.
Szkoła nasza wychodzi temu zapotrzebowaniu naprzeciw, otwierając od
1 września 1977 roku Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie
Technikum
Mechanizacji Rolnictwa oraz Pomaturalne Studium
Mechanizacji Rolnictwa.
Rozszerzenie kierunków kształcenia, szczególnie o mechanizację
rolnictwa, obok nowych zadań dydaktyczno – wychowawczych stworzyło
konieczność rozbudowy i modernizacji obiektów szkolnych. W budynku
gospodarczym 2 garaże zaadaptowano na tymczasową pracownię: ślusarnię
i spawalnię.
W roku 1977 na mocy porozumienia przyjęto od miejscowego PGR
zabudowania leżące w obrębie parku, tj. budynek byłej powozowni
i budynek gospodarczy (stajnię) wraz z przyległym terenem. W okresie
wakacji dokonano remontu kapitalnego „wieżyczki” i adaptowano
4 pomieszczenia na parterze na klaso-pracownie.
W roku następnym oddano do użytku część podpiwniczoną oraz I piętro
z przeznaczeniem na internat. Przyjęto również od PGR budynek byłej
wylęgarni drobiu za parkiem, który również adaptowano na internat,
głównie dla słuchaczy Studium Policealnego.
Budynek gospodarczy (stajnia) ze względu na bardzo zły stan techniczny
za aprobatą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozebrano. W roku
tym (1978) dokonano również remontu pałacu, a mianowicie wymieniono
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pokrycie dachu oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Wykonano również
remont zabytkowego ogrodzenia wokół parku.
W celu większego zaangażowania młodzieży w pracę na rzecz szkoły
wprowadzono od września 1979 roku miesięczne dyżury poszczególnych
klas pod hasłem „Klasa gospodarzem szkoły”. Do obowiązków klasy
gospodarza szkoły należały: dbałość o porządek w szkole oraz jej
otoczeniu, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, apeli itp.
Patronat nad tym konkursem objął Samorząd Szkolny, który oceniał
poszczególne dyżury klas i na końcu roku szkolnego podawał wyniki
rywalizacji. Za pierwsze trzy miejsca przyznawane były nagrody pieniężne.
Konkurs ten dopingował i dopinguje do dzisiaj młodzież oraz
wychowawców do aktywniejszej pracy na rzecz szkoły.
Młodzież mająca trudności z dojazdem do szkoły przebywała
w internacie. Główny internat wraz ze stołówką i kuchnią mieścił się
w pałacu. Słuchacze Policealnego studium mieszkali „pod wieżyczką” oraz
w budynku za parkiem. W internacie przebywało średnio około 120
wychowanków. Kuchnia mieściła się w piwnicach pałacu, natomiast
stołówka na parterze. Przeniesienie tak dużej ilości posiłków, szczególnie
obiadów, z piwnicy na parter krętymi korytarzami oraz po schodach
wymagało olbrzymiego wysiłku oraz zagrażało niebezpieczeństwem
poparzenia się. Dlatego też poczyniono starania o wybudowanie nowej
stołówki. Latem 1979 roku rozpoczęto wykopy pod budowę nowej
stołówki, obok budynku szkolnego. Budowę rozpoczęto systemem
gospodarczym. Wykonawcą została brygada budowlana RKS Świerkówki.
Szkoła zobowiązana była dostarczyć wykonawcy wszelkie materiały
budowlane, co w ówczesnych czasach stwarzało olbrzymie trudności.
Dlatego też zaczęto szukać nowego generalnego wykonawcy, o którego też
było bardzo trudno.
Szkoła przeżywała również w tym czasie olbrzymie trudności lokalowe,
brak mieszkań, brak pracowni do praktycznej nauki zawodu, szczególnie
w pionie mechanizacji. Poczyniono starania o rozbudowę „szkoły”. Dzięki
przychylności Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Poznaniu,
szkoła nasza zostaje ujęta w planie inwestycyjnym na budowę nowych
warsztatów szkolnych, z garażami, wiatą na maszyny rolnicze oraz
poligonem do nauki jazdy. Generalnym wykonawcą zostaje PBR-ol
Oborniki, który wykończa budowę stołówki, przebudowuje wejście do
szkoły oraz rozbudowuje kotłownię przy szkole. W dniu 1 września 1982r
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oddano do użytku stołówkę wraz z kuchnią i zapleczem. Stołówka od tej
pory pełni również funkcję auli szkolnej.
Z nowym rokiem szkolnym 1981/82 powołano do życia w naszej szkole
nowy typ szkoły – 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności technologia
pasz. Była to jedyna szkoła o tej specjalności w Wielkopolsce. Powstanie
szkoły o tak specyficznej specjalności wymagało od nauczycieli
przedmiotów zawodowych przekwalifikowania się oraz przygotowania
nowych środków dydaktycznych, a od kierownictwa szkoły zdobycia
nowych miejsc do odbywania praktyk zawodowych.
W roku 1981, wprowadzono w Polsce 5-dniowy tydzień pracy, co
wpłynęło w dużym stopniu na zahamowanie działalności pozalekcyjnej
szkół jak również od tego okresu systematycznie zmniejszała się ilość
młodzieży korzystającej z internatu.
Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z czerwca 1982r wprowadzono
egzaminy wstępne do szkół średnich i tak: pisemny z języka polskiego
i matematyki oraz egzaminy ustne z przedmiotów kierunkowych, w
zależności od typu szkoły.
Komisja Rolnictwa przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej swoje
posiedzenie w marcu 1983 roku poświęciła oświacie na wsi. Uczestniczyli
w niej również dyrektorzy 2 szkół rolniczych z Objezierza i Szamotuł.
W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że duża część dzieci wiejskich ma
problemy z ukończeniem szkoły podstawowej oraz istnieje brak szkół
przysposabiających do zawodu rolnika. Dlatego też z nowym rokiem
szkolnym 1983/84 w naszej szkole zorganizowano nabór do Zasadniczej
Szkoły Rolniczej specjalnej w zawodzie - ogrodnik (1 nabór) oraz otwarto
Szkołę Przysposabiającą do zawodu rolnika (2-letnia) dla młodzieży, która
miała ukończone 6 klas szkoły podstawowej i nie rokowała na jej
ukończenie.
W dniu 28.10.1983r oddano do użytku warsztaty szkolne oraz garaże
i rozpoczęto budowę poligonu do nauki jazdy oraz rozbudowę Domu
Nauczyciela.
W kwietniu 1984r przekazano w użytkowanie II części Domu
Nauczyciela dla 6-ciu rodzin.
W roku szkolnym 1986/87 otwarto w naszej szkole nową specjalność –
wiejskie gospodarstwo domowe na poziomie zasadniczej szkoły. Zajęcia
praktyczne odbywały się w częściowo zmodernizowanej dawnej kuchni
pałacu. Dziewczęta w tej szkole uczyły się: szycia, gotowania,
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nowoczesnego prowadzenia domu. Szkoła organizowała również dla nich
różnego rodzaju kursy m.in. maszynopisania.
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 26.03.1987r podjęła uchwałę
o nadaniu szkole imienia i rozpoczęciu prac nad wyborem Patrona Szkoły.
W maju tegoż roku podczas ogólnoszkolnych wyborów z 3-ech kandydatów
na Patrona Szkoły (Adam Mickiewicz, Dezydery Chłapowski, Tadeusz
Kościuszko) młodzież wybrała Adama Mickiewicza.
W okresie wakacji, w terminie od 11 do 28.08.1986r uczniowie kl. IV
Technikum Rolniczego odbywają po raz pierwszy praktykę zawodową poza
terenem naszego kraju w NRD, w LPG Reinkenhagen. W latach następnych
młodzież naszej szkoły odbywała praktyki zawodowe nie tylko letnie ale
również śródroczne na terenie NRD w LPG Aschara.
Rok szkolny 1988/89 jest początkiem nowej szkoły, a mianowicie
4-letniego Liceum Zawodowego o specjalności- wiejskie gospodarstwo
domowe. Szkoła zaczyna zmieniać profil w kierunku gospodarstwa
domowego – gastronomii.
W dniu 9 czerwca 1989 roku w szkole odbyła się podniosła uroczystość
nadania szkole imienia Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego
oraz wręczenia sztandaru. Projekt sztandaru wykonał mgr Chrystian
Gomolec artysta plastyk, a wykonała go Pracownia Haftów Artystycznych
Ewy Orlińskiej w Poznaniu. Fundatorem sztandaru byli pierwsi absolwenci
Technikum Rolniczego, a w głównej mierze Pani Krystyna Strugała
(Ciemna). Odsłonięto również tablicę pamiątkową w holu szkoły, którą
wykonał artysta plastyk Czesław Kępiński z Chodzieży. Wzór został
zaczerpnięty z tablicy pamiątkowej ku czci Adama Mickiewicza
w Lozannie. Tablicę wykonano w drewnie lipowym, pochodzącym
z drzewa rosnącego w naszym parku, tzw. lipy „Kraszewskiego”
zniszczonej najpierw przez grom, a potem powalonej przez wichurę.
W miejscu tym rośnie nowa lipa, wyhodowana i posadzona przez dyrektora
Kosmowskiego. Szkoła posiada od momentu nadania imienia swój hymn
szkolny, do którego słowa ułożył uczeń Technikum Rolniczego, a podkład
muzyczny dobrał mgr Ryszard Ciszak.
Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że Dzień Patrona Szkoły będzie
obchodzony w ostatnim dniu nauki przed przerwą gwiazdkową tj. w czasie,
w którym Adam Mickiewicz przebywał w Objezierzu.
W roku szkolnym 1990/91 powróciła nauka religii do szkół. Szkoła
gościła biskupa poznańskiego ks. Stanisława Napierałę. Była to pierwsza
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wizyta tak wysokiego dostojnika kościoła w szkołach średnich w Diecezji
Poznańskiej.
W dniu 2 marca 1991 odbyła się uroczysta inauguracja działalności filii
Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu.
Przy naszej szkole zorganizowano Studium „Nowoczesnych technik
i technologii w Rolnictwie”. Słuchaczami tego studium byli w większości
rolnicy, u których młodzież odbywała praktyki. W październiku otwarto
nowy kierunek „Studium Zagadnień Społeczno Gospodarczych Wsi”.
Objezierze było pierwszą filią Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego.
W uznaniu zasług szkoły w działalności Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych w holu podczas podniosłej uroczystości zawieszono matrycę
tablicy poświęconej ks. Antoniemu Ludwiczakowi, której odlew wisi
w Dalkach koło Gniezna.
Szkoła w ramach współpracy poszukiwała również partnerów poza
granicami kraju. Nawiązała kontakt ze szkołą kształcącą w specjalności
gospodarstwo domowe w Heideg koło Grazu w Austrii. W szkole tej odbyli
praktyki nauczyciele naszej szkoły pani mgr inż. Beata Korzeniowska i pan
mgr inż Jan Napierała. Szkoła w Grazu przekazała tez dla naszej szkoły
sprzęt w postaci maszyn do pisania, kuchni elektrycznych, chłodziarkozamrażarek.
W 1994 roku szkoła przejmuje od Agencji Rolnej Skarbu Państwa
w Poznaniu budynek byłej dyrekcji PGR Objezierze oraz stadion sportowy.
W wyniku dokonanego remontu biurowiec przerobiono na internat dla
około 50 wychowanków. Internat zostaje przeniesiony z pałacu, gdzie
młodzież mieszkała w kilkunastoosobowych pokojach do 2-3 osobowych
pokoików. W piwnicy biurowca urządzono pracownię gastronomiczną,
która jest do dziś chluba naszej szkoły. W internacie założono, ekologiczne
ogrzewanie olejowe pierwsze w gminie Oborniki.
W roku 1995 zmieniono profil kształcenia w 5-letnim Technikum
Rolniczym z technologii produkcji pasz na specjalność agrobiznes.
Przejęty przez szkołę stadion był w stanie ruiny: rozpadający się
budynek socjalny, pozrywane ławki, zdewastowane opłotowanie. Szkoła
dokonała remontu – postawiono nowy budynek socjalny, nowe trybuny,
uzupełniono opłotowanie. Szkoła w wyniku starań otrzymuje od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa 7 ha ziemi (obecnie areałem tym
dysponuje Powiat Obornicki). Szkoła nasza dzięki uzyskanym środkom
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa urządza pracownię
komputerową.

15

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Pałac po wyprowadzeniu internatu wymagał generalnego remontu. Przez
cały okres powojennego użytkowania tego obiektu, nie był przeprowadzany
remont wnętrz. Remontu wymagała szczególnie instalacja c.o. i wod. kan
oraz stolarka drzwiowa i okienna, jak również ściany działowe na II piętrze.
Po opracowaniu założeń do planu zagospodarowania tego obiektu szkoła
pod koniec 1995 roku otrzymała pierwsze środki na remont. Prace
remontowe trwały do połowy 1997 roku. Remontem objęto II piętro oraz
parter i I piętro, oprócz sali balowej („marmury”) i „błękitnej”. Piętro II
przystosowano do pełnienia usług hotelarskich, natomiast na I piętrze
znajdowały się sale konferencyjne oraz siedziba dyrekcji szkoły. Parter
pałacu zajmowała administracja szkoły, biblioteka, sala komputerowa, sala
konferencyjna, pracownia krawiecka i kosmetyczna. Wymieniono również
pokrycie dachu pałacu oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Położono
również nową nawierzchnię na drodze dojazdowej do pałacu w postaci
pozbruku.
Od września 1997 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora.
Dyrektorem zostaje mgr inż. Roman OSTROWSKI.
W styczniu 1999 roku uprawnienia organu prowadzącego szkołę
przejmują od Ministerstwa Rolnictwa władze samorządowe.
W tym roku Ministerstwo Edukacji wprowadza I etap reformy oświaty,
powołując nowy typ szkoły – gimnazjum.
Biorąc pod uwagę założenia reformy edukacji oraz zmniejszenie
zainteresowania kształceniem się w zawodach rolniczych, od września 1999
roku utworzono przy naszej szkole Gimnazjum. Obwodem szkolnym
gimnazjum są okoliczne wsie.
Powołano również Szkołę Policealną Zaoczną w zawodzie: technik
żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności hotelarstwo i turystyka.
Konsekwencją tych zmian jest zmiana nazwy szkoły w maju 2000 roku
z Zespołu Szkół Rolniczych im. Adama Mickiewicza na Zespół Szkół im.
Adama Mickiewicza i ufundowanie nowego sztandaru szkoły.
W 1999 roku szkoła uzyskuje środki finansowe z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz od Rady Powiatu Obornickiego
i wymienia kotłownie węglowe w szkole i „wieżyczce” na olejowe. Ma to
duże znaczenie dla ochrony środowiska i starodrzewia w parku.
Mając możliwość pozyskania przez szkołę dodatkowych środków
finansowych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz
organizowania różnego rodzaju kursów i świadczenia usług hotelarsko-
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gastronomicznych Rada Powiatu Obornickiego w marcu 2000 roku
powołuje przy Szkole Gospodarstwo Pomocnicze.
Również w tym roku Rada Powiatu powołuje nowy typ szkoły – 5-letnie
Technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Rada Powiatu Obornickiego na wniosek szkoły powołuje w 2001 roku
przy Zespole szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego głównym
zadaniem jest oświata pozaszkolna – kształcenie dorosłych, poprzez
organizacje szkół dla dorosłych, różnego rodzaju kursów, seminariów itp.
W 2002 roku kończą naukę pierwsi absolwenci gimnazjum. Szkoły
wkraczają w II etap reformy oświaty. Od września utworzono następujące
szkoły dla absolwentów gimnazjum:
- 4-letnie Technikum – w zawodzie technik organizacji usług
gastronomicznych
- 3-letnie Liceum Profilowane o profilu: zarządzanie informacją
- Zasadniczą Szkołę Zawodową – integracyjną kształcącą
w dwóch zawodach;
- kucharz małej gastronomii oraz monter instalator
urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Objezierska szkoła rolnicza ma również osiągnięcia w kształceniu
pracujących w rolnictwie tak w formach szkolnych jak i poza szkolnych.
W rejonie swego działania szkoła posiadała punkty filialne, gdzie istniały
głównie szkoły dla pracujących. Technikum Rolnicze dla pracujących
istniało w: Obornikach, Skokach, Murowanej Goślinie i Mieścisku.
Zasadnicza Szkoła Rolnicza była zorganizowana w Skokach, Murowanej
Goślinie, Wojnowie i Rożnowie.
Szkoła organizowała i organizuje różnorodne kursy, m.in. traktorzystów,
kombajnistów, komputerowe, spawania itp.
Była organem nadającym tytuły kwalifikacyjne w zawodach rolniczych.
Przy szkole istniała Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która nadała ok.
3000 tytułów robotnika wykwalifikowanego oraz około 1100 tytułów
mistrza w różnych zawodach rolniczych, m.in. rolnika, rolnika
mechanizatora, rolnika upraw polowych, rolnika hodowcy trzody chlewnej,
rolnika hodowcy owiec, rolnika ogrodnika, rolnika hodowcy zwierząt
futerkowych itp.
Szkoła współpracowała i współpracuje z wieloma zakładami,
instytucjami, organizacjami i gospodarstwami rolnymi. Poprzez pracę
oświatowo-kulturalną: kursy, sesje, seminaria, wycieczki podnosi się
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ogólny poziom wiedzy i kultury na wsi. Za działalność środowiskową
szkoła była kilka razy wyróżniana, a w roku 1988 otrzymała puchar i zajęła
I miejsce w woj. poznańskim, w konkursie organizowanym przez Wydział
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Nauczyciele i młodzież w ramach prac dyplomowych wykonali wiele
cennych pomocy naukowych oraz urządzeń przydatnych do pracy
w rolnictwie. Niektóre z tych prac były nowatorskimi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi i technologicznymi i miały praktyczne zastosowanie
w rolnictwie. Prace te były wyróżnione m.in. w konkursie „Zielone
dyplomy”.
Swoje zdolności i zamiłowania młodzież mogła i może rozwijać
w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań.
Włączanie młodzieży do pracy pozalekcyjnej oraz dla środowiska ma na
celu przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy zawodowej jak
również pracy społecznej w miejscowościach, w których się znajdą po
ukończeniu szkoły.
W roku szk. 2002/03 objezierski Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza
tworzyły:
- 5-letnie Technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa
domowego;
- 5-letnie Technikum Rolnicze: zawód technik rolnik; specjalność –
agrobiznes
- 4-letnie Liceum Zawodowe w zawodzie rolnik
- 3-letnia Zasadnicza Szkoła w zawodzie: mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych
- 2-letnia Szkoła Zasadnicza w zawodzie: kucharz małej gastronomii
- 3-letnia Szkoła Zasadnicza, zawód: monter instalator urządzeń
technicznych w budownictwie wiejskim
- 3-letnie Liceum profilowane, o profilu: zarządzanie informacją
- 4-letnie Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
- 3-letnie Gimnazjum
- 2-letnia Szkoła Policealna dla dorosłych w zawodzie: technik żywienia
i gospodarstwa domowego; o specjalności; hotelarstwo i turystyka
- 3-letnie Technikum dla dorosłych w zawodzie: technik mechanizacji
rolnictwa
- 3-letnie Technikum dla dorosłych w zawodzie: technik rolnik
- Gospodarstwo Pomocnicze
- Centrum kształcenia Ustawicznego.
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W powyższych szkołach kształciło się w roku 2003 łącznie 315
uczniów oraz 157 słuchaczy.
Program dydaktyczno – wychowawczy realizowało
26 nauczycieli
i wychowawców na pełnym etacie oraz 5 nauczycieli zatrudnionych
w niepełnym wymiarze, zatrudnionych było 14 pracowników
administracyjno-obsługowych.
Po roku 2000 intensywnie zaczęła rozwijać się współpraca zagraniczna.
Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielem języka niemieckiego Panem Adamem
Malińskim nawiązała kontakty ze szkołami w Niemczech BBS Lüchow
i KGS Clenze oraz liceum rolniczym LEGTA SOURS we Francji.
W latach 2001 – 2005 jako jedna z pierwszych szkół w Polsce
uczestniczyliśmy wraz ze szkołami partnerskimi w projektach Sokrates
Comenius pozyskując znaczne środki finansowe z Unii Europejskiej na
realizację wyjazdów studyjnych uczniów i nauczycieli do Niemiec i Francji.
Po podpisaniu umowy partnerskiej w 2003 roku z Gimnazjum w Clenze
rozpoczęła się regularna wymiana uczniowska, która kontynuowana była do
roku 2010.
W trosce o zapewnienie możliwie najlepszych warunków nauki dla
młodzieży i warunków pracy dla nauczycieli i pracowników, Powiat
Obornicki w latach 2001 – 2008 wyasygnował z budżetu znaczące środki
finansowe na remonty i modernizacje infrastruktury. W tym okresie
wykonano remonty dachów, wzmocnienie fundamentów, wymianę okien
i podłóg w głównym budynku szkolnym (2004r), termomodernizację
budynku kuchni i stołówki (2006r) oraz remont bloku żywieniowego pod
kątem wymogów HACCP i możliwości prowadzenia szkolenia
praktycznego w zawodach gastronomicznych (2007r). Remont korytarzy w
2008 roku w budynkach szkolnych znacznie podniósł ich estetykę. Dzięki
pozyskaniu znaczących środków finansowych
z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Edukacji w latach 2005 – 2007 szkoła
wyposażona została w bardzo nowoczesną 15-stanowiskową pracownię
komputerową oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Zakupiono również samochód do nauki jazdy, nowoczesny ciągnik
rolniczy, siewnik zbożowy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.
W 2008 roku w Objezierzu została oddana do użytku nowoczesna hala
sportowa co zdecydowanie przyczyniło się do poprawy warunków realizacji
zajęć z wychowania fizycznego. W 2008 roku szkoła obchodziła też godnie
swoje 45-lecie.

19

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Można zatem stwierdzić , że w tym okresie szkoła przeżywała
prawdziwy rozkwit.
W sierpniu 2010 r, po kilkudziesięciu latach użytkowania, szkoła opuściła
budynek zabytkowego pałacu, który powrócił do byłych właścicieli –
rodziny Turno.
Zespół Szkół w Objezierzu zawsze był i jest jedyną szkołą w Powiecie
Obornickim prowadzącą praktyczne kształcenie zawodowe wyłącznie w
oparciu o szkolną bazę dydaktyczną. W zakresie oferty edukacyjnej również
nie ma konkurencji w powiecie.
Pomimo tak silnych argumentów, z uwagi na pojawiające się trudności
w finansowaniu szkół ponadgimnazjalnych, Powiat Obornicki, w styczniu
2012 roku przedstawił projekt restrukturyzacji, który zakładał likwidację
objezierskiego Zespołu Szkół. Jednak zdecydowany upór i protesty
społeczności szkolnej, rodziców oraz środowiska lokalnego, a także
energiczne podjęcie różnokierunkowych działań i rozmów zaowocowało
pomyślnym dla dalszego funkcjonowania szkoły rozwiązaniem.
Dzięki odważnej decyzji Burmistrza Obornik Tomasza Szramy i Rady
Miejskiej, zadania organu prowadzącego od 1 września 2012 roku przejęła
Gmina Oborniki. Początek roku szkolnego 2012/2013 to dalsza
restrukturyzacja mająca głównie podłoże ekonomiczne. Następuje
likwidacja stanowiska kierownika szkolenia praktycznego oraz dalsze
ograniczanie zatrudnienia wśród pracowników administracji i obsługi.
Wprowadzenie do oferty edukacyjnej dwóch nowych zawodów: technik
żywienia i usług gastronomicznych oraz tapicer w zasadniczej szkole
zawodowej, zaowocowało bardzo dobrym naborem. Pomimo niżu
demograficznego i niezbyt dobrej aury wokół szkoły związanej z próbą jej
likwidacji, do klas pierwszych przyjętych zostało ponad 120 uczniów.
W gimnazjum utworzony został po raz pierwszy oddział przysposabiający
do pracy. Aktualnie w Zespole Szkół uczy się 290 uczniów w 11 oddziałach
i zatrudnionych jest
40 nauczycieli (w tym 14 w niepełnym wymiarze)
oraz 9 pracowników administracyjno-obsługowych.
Baza dydaktyczna szkoły i kwalifikacje nauczycieli umożliwiają
kształcenie w następujących zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- technik rolnik
oraz na poziomie szkoły zawodowej;
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- kucharz
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
- tapicer
W 50-letniej historii szkołę ukończyło ponad 4400 absolwentów, którzy
do dziś są wzorowymi rolnikami, nauczycielami, urzędnikami administracji
państwowej, działaczami samorządowymi, a także duchownymi.
Jesteśmy dumni z naszej historii, z osiągnięć, z bogatej tradycji.
Każdy uczeń, pracownik i nauczyciel tej szkoły ma w tym swój znaczny
udział.

21

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Życie internackie
Potrzeba powstania internatu w Objezierzu ściśle wiąże się z rozwojem
objezierskiej oświaty rolniczej. Już w roku 1946 otwarto w Objezierzu
Ośrodek Szkoleniowy PGR. Wówczas to w pałacu odbywały się różnego
rodzaju kursy. Zaistniała więc konieczność organizowania noclegów dla
uczestników kursów, w salach pałacowych, gdzie również mieściły się sale
wykładowe.
Przełomowym momentem dla utworzenia internatu jako jednostki
zorganizowanej był rok 1961, gdy to powstała Roczna Szkoła
Gospodarstwa Domowego, a w rok później Roczna Szkoła Hodowli
Drobiu, jak również rok 1963, gdy powstało 3-letnie i 4-letnie Technikum
Rolnicze.
Uczniowie wymienionych szkół pochodzili z różnych województw całej
Polski. Należało więc utworzyć więcej miejsc w internacie. Sypialnie
wyposażono w żelazne, piętrowe łóżka i w większych salach mieściło się
nawet po 20 osób. Wiadomo było, że pałac nie był funkcjonalnie
przystosowany do pełnienia roli budynku intenackiego, toteż młodzież
mieszkająca tu nie miała najlepszych warunków bytowych. W łazienkach
była mała ilość sanitariatów, w stosunku do ilości osób korzystających. Całe
życie internackie skupione było w pałacu, gdzie młodzież nocowała,
stołowała się, odrabiała lekcje i spędzała cały wolny czas. Kuchnia mieściła
się w piwnicy, praca w niej była uciążliwa, posiłki wnoszono ręcznie na
wyższy poziom, gdzie znajdowała się jadalnia, pełniąca nieraz rolę
świetlicy.
Opiekę administracyjną i wychowawczą sprawowała ówczesna
wychowawczyni Pani Gawrońska. Należy wspomnieć tu nazwisko Pani
Joanny Przeniosło (Sadek), głównej kucharki, a później szefowej kuchni,
która pracowała tu długie lata, począwszy od powstania internatu, aż do
przejścia na emeryturę w latach dziewięćdziesiątych.
Ze względu na dużą odległość między szkołą, a miejscem zamieszkania
uczniów, wyjazdówki odbywały się raz w miesiącu. Dla młodzieży
pozostającej w internacie organizowano tzw. „wesołe niedziele”,
zawierające w programie konkursy, ciekawe rozrywkowe zajęcia
świetlicowe oraz potańcówki. Bardzo duży procent ówczesnej młodzieży
otrzymywał stypendium, które w całości pokrywało koszty wyżywienia,
natomiast sam pobyt w internacie był bezpłatny. Tylko w nielicznych
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przypadkach, ze względu na bardzo słabe oceny, stypendium po półroczu
uczniom zabierano.
W roku 1965
kierownictwo objął pan Ferdynand Piechowiak
i sprawował je do roku 1975. Od roku 1975 do 1977 kierownikiem był Pan
Stanisław Józefek.
W tym czasie warunki mieszkalne w internacie poprawiły się, gdyż
zlikwidowano łóżka piętrowe, a część młodzieży szkół policealnych
zamieszkało na kwaterach prywatnych poza Objezierzem. Corocznie szkołę
opuszczali absolwenci techników, toteż w salach pałacowych, pod
kierunkiem wychowawców i młodzieży urządzano uroczyste studniówki dla
klas maturalnych, nauczycieli i pracowników szkoły. Obchodzono również
inne ważne dni w internacie, jak: Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Choinka
w internacie, Dzień Kobiet, topienie Marzanny itd. Z radością otworzono
tez kawiarenkę pod nazwą „Myśliwska”, gdzie młodzież spędzała wolny
czas.
W roku 1977 powołano nowego kierownika internatu, Pana Tadeusza
Kemnitza, który pracował na tym stanowisku do roku 1984.
W końcu lat siedemdziesiątych objezierska oświata rolnicza rozwijała się
bardzo intensywnie. Powołano wówczas Zespół Szkół Rolniczych,
w ramach którego istniało wiele jednostek organizacyjnych.
Aby zwiększyć ilość miejsc w internacie, adaptowano budynek byłej
powozowni na internat oraz utworzono nowe miejsca w budynku za
parkiem. W wymienionych nowych miejscach mieszkała wyłącznie
młodzież dorosła, a byli to słuchacze studium policealnego o kierunku
mechanizacja rolnictwa.
Pod koniec lat siedemdziesiątych młodzież brała udział w pracach
przygotowawczych do budowy stołówki. Po oddaniu stołówki do użytku,
następuje poprawa warunków bytowych młodzieży mieszkającej
w internacie. Jadalnia i kuchnia spełniają wymogi nowoczesnej stołówki
służącej do zbiorowego żywienia. Sala jadalna jest przestronna, dobrze
oświetlona, kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt z odpowiednim
zapleczem. Młodzież mieszkająca w pałacu dysponuje większą przestrzenią
dla własnych potrzeb.
W dawnej jadalni pałacowej utworzono świetlicę. Takie warunki
ułatwiały również prace opiekuńczo-wychowawczą kadry pedagogicznej
internatu.
W roku szkolnym 1984/85 f funkcję kierownika internatu pełni mgr inż.
Anna Dąbkowska.
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W roku 1985 kierownictwo obejmuje mgr inż. Zofia Skrzydlewska
i kieruje internatem do roku 2001, czyli do momentu przejścia na
emeryturę. Oprócz kierownika opiekę wychowawczą sprawują
wychowawcy etatowi oraz nauczyciele dochodzący, pracując w ramach
godzin ponadwymiarowych.
W tym czasie następuje poprawa warunków mieszkaniowych
wychowanków. Zakupiono nowe meble – szafy, tapczany, stoliki.
Odnowiono elewację pałacu, wymieniono blachę na dachu. Wewnątrz
budynku wprowadzono wiele udoskonaleń. Zmodernizowano łazienki,
wymalowano sypialnie i inne pomieszczenia pałacowe, wyposażono
podłogi w nowe wykładziny. Środki finansowe pozwalały wówczas na
zakup nowego sprzętu – telewizor, chłodziarki do pokoi, odkurzacze.
W magazynie internatu przybyło pościeli do wymiany, serwet, ręczników,
narzut na tapczany.
Mieszkająca młodzież w internacie pochodziła z pobliskich
miejscowości, toteż w każdy piątek opuszczała internat, udając się do
domów rodzinnych. W niektórych wypadkach młodzież zostawała na
niedzielę np. w okresie wiosennym, kiedy trzeba było więcej czasu
poświęcić nauce w przygotowaniu do matury. Wówczas opiekę
wychowawczą sprawowano również w niedzielę. Młodzież osiągająca
dobre wyniki w nauce otrzymywała stypendium. Wyżywienie było
stosunkowo niedrogie, a sam pobyt w internacie bezpłatny. Sporadycznie
przyznawano również zapomogi wychowankom z uboższych rodzin.
Na uwagę zasługuje dobrze rozwinięta w tym czasie działalność
samorządowa, pod nazwą „Młodzieżowa Rada Internatu”. W jej ramach
istniały sekcje, które w zależności od rodzaju zakresu swojej działalności,
zajmowały się dekoracjami okolicznościowymi sypialń i całego internatu,
organizowaniem pomocy koleżeńskiej w nauce, pracami porządkowymi
w budynku i poza nim, rozstrzyganiem konkursów itd.
Zarząd samorządu wraz z wychowawcami współuczestniczył w życiu
internatu poprzez organizowanie licznych imprez, wieczornic, dyskotek,
czy też wyjazdów do kina i teatru. Młodzież podtrzymywała tradycje
związane z obchodzeniem świąt, imienin, urodzin, ukończeniem 18 lat itp.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do szkół Zespołu uczęszczało coraz
więcej młodzieży środowiskowej, co umożliwiało codzienne dojazdy
środkami publicznymi, czy też własnymi. Z tego powodu liczba
mieszkańców internatu systematycznie malała.
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W roku 1994, pałac zostaje oddany do kapitalnego remontu, a internat
przeniesiono do budynku byłej dyrekcji PGR. Po remoncie i adaptacji na
internat utworzono tu 60 miejsc, czyli o połowę mniej w stosunku do liczby
w latach osiemdziesiątych w pałacu i wieżyczce. Warunki mieszkaniowe
wychowanków polepszyły się. Sypialnie są dwu, a najwyżej trzyosobowe.
Częściowo zakupiono nowe meble, powstały nowe sanitariaty, wydzielono
i wyposażono świetlicę, pralnię oraz specjalne pomieszczenie do
przygotowywania herbaty.
W roku szkolnym 2001/2002 kierownikiem internatu była mgr inż.
Iwona Zając, następnie mgr inż. Anna Dąbkowska, a wychowawcami byli
przeważnie nauczyciele dochodzący ze szkoły.
Górne piętro zamieszkiwane jest obecnie przez dziewczęta , dolne przez
chłopców, parter zajmuje sala i pracownia gastronomiczna z zapleczem. Od
2011 roku na piętrze w internacie znajduje się biblioteka szkolna. Internat
posiada świetlicę, gdzie młodzież nie tylko przygotowuje się do zajęć
szkolnych ale również relaksuje się oglądając filmy, grając w różnego
rodzaju gry zespołowe bądź przygotowując różnego rodzaju imprezy. Na
każdym piętrze znajdują się łazienki oraz malutkie pomieszczenia
z aneksem kuchennym do użytku przez mieszkańców.
Stołówka znajduje się w odrębnym budynku, należącym do kompleksu
szkolnego. Kuchnia wśród mieszkańców cieszy się dobrą opinią, przede
wszystkim za domowe, smaczne obiady.
W 2012 roku internat wyposażony został w komputery oraz dostęp do
internetu, co cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
We wcześniejszych latach w budynku była siłownia lecz ze względu na
liczny nabór do szkoły oraz do internatu w 2011 roku, ze względu na brak
miejsc mieszkalnych siłownia została przeniesiona do budynku szkoły.
Ponadto internat posiada wspaniały teren za budynkiem, gdzie wiosną
i jesienią organizowane są grille, ogniska i zabawy. Chętnie na takich
imprezach gościmy byłych mieszkańców i uczniów szkoły. W czasie
ostatnich 5 lat internat stopniowo był remontowany. 3 lata temu
restaurowany był dach budynku a rok temu wymieniony został piec
grzewczy. Uczniowie oraz pracownicy szkoły częściowo odnawiali pokoje
wychowanków. Szkoła wyposażała internat w nowe szafki, łóżka, stoliki,
krzesła i przybory niezbędne do nauki i pracy. W bieżącym roku szkolnym
pokoje wyposażono w meble hotelowe z pałacu.
Młodzieżą w internacie opiekuje się wykwalifikowana i doświadczona
kadra pedagogiczna (opieka całodobowa, od poniedziałku do piątku).
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Po pani Annie Dąbkowskiej rolę kierownika internatu pełniły
następujące osoby: mgr inż. Hanna Dekiert, mgr Marta Adamczewska
Pyssa, mgr Paulina Ostrowska, Adam Czechowski.
Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu piszą podania, które
rozpatruje komisja składająca się z dyrektora szkoły, kierownika internatu,
przedstawiciela Rady Rodziców i pedagoga szkolnego. Obecnie chętnych
jest więcej, niż miejsc w internacie i trzeba stosować w przyjęciu pewne
kryteria (pierwszeństwo mają uczniowie, których odległość nie pozwala na
codzienne dojazdy).
Internat zawsze był szczególnie ważnym miejscem w życiu młodzieży
i stanowi dla wielu wychowanków drugi dom rodzinny, a w niektórych
przypadkach nawet go zastępuje. Jest w tym zasługa wspaniałych, jak
podkreślają
zgodnie
absolwenci,
wychowawców
oraz
grona
pedagogicznego, bardzo przyjaźnie nastawionego do wychowanków tolerancyjnego, ale zarazem wymagającego.
Organizację życia w internacie określają regulamin i rozkład dnia. Do
głównych zadań zalicza się przygotowanie młodzieży do życia społecznego,
pracy zawodowej i uczestnictwa w kulturze. Zasadniczą metodą
wychowania jest praca indywidualna w grupie wychowawczej
z uwzględnieniem form samorządowych oraz indywidualnego
oddziaływania wychowawcy na wychowanka. Co tydzień wybierani są ”
Dyżurni Internatu” ( dyżurny ogólny, dyżurny w stołówce , dyżurny
korytarza dziewcząt i dyżurny korytarza chłopców), którzy pomagają
wychowawcom w pracy i pilnują porządku w internacie.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z nauczycielami zawodu,
podczas których młodzież uczy się np. robienia stroików świątecznych,
elementów dekoracyjnych, poznaje tajniki wystroju pomieszczeń oraz uczy
się zasad nakrywania do stołu i umiejętności podawania potraw. Plonem
tych spotkań jest wystawa prac wykonana przez wychowanków i coroczny
przedświąteczny wystrój budynku.
W ostatnich latach rozwija się współpraca internatu z Ośrodkami
Pomocy Społecznej. Dzięki pracy Pani Pedagog, udzielają one pomocy
najbardziej potrzebującym wychowankom poprzez finansowanie kosztów
ich utrzymania i wyżywienia.
Życie w internacie jest namiastką życia domowego i rodzinnego.
Wychowawcy często zastępują rodziców, zarówno w zainteresowaniu wynikami w nauce, jak i kontrolą porządków w pokojach, co dla sporej grupy
wychowanków jest poważnym problemem. Podstawowym zadaniem jakie
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zakładają sobie wychowawcy jest praca na rzecz wszechstronnego
psychofizycznego rozwoju wychowanków, kształtowanie pożądanych
postaw prospołecznych i systemu wartości. Innym, również bardzo ważnym
zadaniem jest zadbanie o odpowiednie warunki do życia, pracy
i wypoczynku młodzieży, zapewnienie powodzenia szkolnego oraz
zagospodarowanie czasu wolnego tak, aby rozwijając fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie zapobiegać dewiacjom, demoralizacji i zjawiskom
niedostosowania społecznego.
Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w internacie dotyczą
zagadnień związanych z bezpieczeństwem, zwalczaniem negatywnych
zachowań wśród wychowanków, rozwijaniem samorządnej działalności
uczniów, higieną i kulturą osobistą. Przykładowe tematy realizowane przez
wychowawców to: zapobieganie i radzenie sobie z agresją, tolerancja
wobec drugiego człowieka, skutki i konsekwencje zażywania narkotyków,
wkraczanie w dorosłe życie, kim chcę być w przyszłości – rozterki i plany
na przyszłość, oszczędność, praca na wakacje, miłość i jej konsekwencje,
Jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się na wyjazdach
rodzinnych i ze znajomymi, plany na kolejny rok szkolny, jak utrzymać
dobre kontakty z rodzeństwem, rodzicami i przyjaciółmi, rozstanie na
wakacje – czy nasza przyjaźń przetrwa?
O sympatii do internatu świadczy fakt, iż z roku na rok chętnych jest
coraz więcej, byli mieszkańcy często odwiedzają placówkę i biorą udział w
zabawach organizowanych przez młodzież internatu, a wychowankowie
z uśmiechem na twarzy co tydzień pojawiają się w drzwiach budynku.
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Szkolenie praktyczne
Integralną częścią procesu dydaktycznego w szkole zawodowej jest
szkolenie praktyczne. Szczególnie istotna role odgrywa ono w szkole
rolniczej ze względu na specyfikę tego zawodu, jest równocześnie
uzupełnieniem wiadomości teoretycznych.
Na przestrzeni pięćdziesięcioletniej historii zmieniało się ono tak, jak
zmieniały się programy szkolenia i cykle nauczania [szkoły 3,4,5 letnie],
jednak miało ono zawsze charakter szkolenia zbiorowego lub
indywidualnego.
Szkolenie realizowano w postaci grupowych zajęć praktycznych pod
nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu w oparciu o istniejące
zakłady pracy np. PPGR. Objezierze, SKR Oborniki, Mieszalnia Pasz GS
Oborniki, Gospodarstwa Indywidualne np. P.P. Ostrowskich w Wargowie,
Białków w Uścikowie, Grabowskich w Górce oraz w oparciu o bazę szkoły
– zajęcia z mechanizacji, gotowania i szycia.
W ciągu roku szkolnego w okresie jesieni, wiosny i lata wszyscy
uczniowie objęci byli praktykami indywidualnymi sezonowymi, które były
organizowane w zakładach pracy i gospodarstwach indywidualnych.
Okres praktyk wynosił od 14 do 28 dni. Dobór miejsc praktyk odbywał
się pod kątem możliwości realizacji tematyki np. praktyki z eksploatacji
maszyn rolniczych realizowano w bazach mechanizacji rolnictwa PPGR,
RSP, SKR; z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej w PPGR, RSP
i indywidualnych gospodarstwach rolnych; praktyki z zakresu technologii
produkcji pasz realizowano w mieszalniach pasz mieszczących się we
Wrześni, Koźminie, Buku, Szamotułach; z zakresu gotowania w oparciu
o ośrodki wczasowe mieszczące się w Trzęsaczu, Budziszewku i Jantarze.
W roku 1986 rozpoczęto realizować praktyki uczniowskie za granicą. Na
terenie byłej NRD w tamtejszych LPG od roku 1997 współpraca odbywa
się na zasadzie bezpośredniej wymiany ze szkołą w Lüchow koło
Hanoweru, a uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach
indywidualnych.
Ponieważ uczniowie naszej szkoły byli przygotowywani głównie dla
potrzeb gospodarstw państwowych i spółdzielczych jako kadra średniego
szczebla, organizowano indywidualne dyżury przy kierownictwie tych
gospodarstw, gdzie uczniowie mieli zapoznać się z praca brygadzistów,
magazynierów i kierowników gospodarstw rolnych.
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Ważnym elementem w odbywaniu szkolenia praktycznego były praktyki
w Rejonowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie uczniowie
zapoznawali się z pracą doradcy rolniczego w terenie, wśród gospodarstw
indywidualnych.
Praca w gospodarstwie rolnym wymaga posiadania całego szeregu
umiejętności, dlatego w szkole prowadzone były różnego rodzaju kursy,
które kończyły się egzaminem państwowym, np. z zakresu nauki jazdy
i obsługi ciągnika, samochodu, maszyn samobieżnych. Szkolenie dziewcząt
z zakresu gotowania i obsługi konsumenta kończyło się egzaminem na tytuł
czeladniczy kucharza przeprowadzanym przez Izbę Rzemieślniczą
w Poznaniu.
Ważną częścią szkolenia praktycznego, szczególnie chłopców, jest praca
maszynami rolniczymi. Tą część szkolenia praktycznego realizowano
w Bazie Maszyn Rolniczych w Bogdanowie dopóki szkoła nie otrzymała
ziemi do użytkowania. Uczniowie szkoląc się wykonywali orkę, prasowanie
słomy, kombajnowanie zboża.
Istotną rolę w kształceniu praktycznym odgrywały wycieczki. W formie
pokazu realizowano te tematy, których nie można było w żaden inny sposób
zrealizować np.; z zakresu doradztwa wyjazdy do ODR Sielinko,; z zakresu
agrobiznesu Rynek Hurtowy Franowo, czy też na ulicę Gronową, gdzie
mieściła się Poznańska Giełda Produktów Rolnych. Wybrane zagadnienia
z gleboznawstwa realizowano w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu;
z hodowli zwierząt w Stacji Hodowli Zwierząt i Unasienniania
w Naramowicach lub w Lecznicy Zwierząt przy pomocy lekarzy
weterynarii. Ponieważ w rolnictwie postęp techniczny tak jak w innych
dziedzinach ma stałe miejsce, stąd wyjazdy do Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi koło Środy Wlkp; coroczne
wyjazdy do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze „Polagra”, udział
w pokazach pracy maszyn rolniczych organizowanych przez sprzedawców
tego sprzętu.
Istotną rolę w zapoznaniu się młodzieży z osiągnięciami nauki były
spotkania z pracownikami naukowymi Poznańskiej Akademii Rolniczej
(dziś Uniwersytetu Przyrodniczego): prof. dr Rosochowiczem, doc. dr
Woyke, dr inż. Kowalskim, prof. dr Kaczmarkiem, dr Wrześniewskim
i innymi.
Szkoła zawsze starała się zapewnić zrealizowanie tematyki zajęć
praktycznych w jak najlepszy sposób, jednak czasami przekraczało to
możliwości, stąd niektóre tematy realizowano przy pomocy zakładów
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pracy, ich pracowników, np. z zakresu pomiaru wielkości fizycznych
tematy realizowano przez pewien okres w Instytucie Maszyn Rolniczych
w Poznaniu; z zakresu suszarnictwa w Suszarni Popówko; z zakresu
technologii produkcji pasz oraz obsługi maszyn w Mieszalni Pasz Gminnej
Spółdzielni w Obornikach.
Podstawowym czynnikiem szkolenia praktycznego oprócz poznawania
jest wyrabianie określonych nawyków i umiejętności stąd dyrekcja szkoły
przez cały czas dążyła do rozszerzenia posiadanej bazy jak i tworzenia
nowej. W roku 1983 oddano do użytku na potrzeby działu mechanizacji
rolnictwa warsztaty szkolne, w których zlokalizowano pomieszczenia
umożliwiające szkolenie w zakresie: ślusarstwa, spawalnictwa, kowalstwa,
stolarstwa, elektrotechniki, maszyn rolniczych, pojazdów. Równocześnie
oddano uczniom do dyspozycji poligon do nauki jazdy pojazdami
rolniczymi i samochodami.
W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczyna działalność szkoła rolnicza
przeznaczona dla dziewcząt o specjalności gospodarstwo wiejskie, stąd
zaszła konieczność zorganizowania zupełnie nowych pracowni z zakresu
gastronomii, krawiectwa, higieny. Zlokalizowano je w nowo otwartym
internacie oraz w oddanym po remoncie kapitalnym pałacu.
Szkolenie praktyczne i teoretyczne w szkołach rolniczych kończy się
egzaminem z przygotowania zawodowego. Egzaminy te zmieniały się tak
jak zmieniał się regulamin egzaminu dojrzałości aż do końca roku
szkolnego 2000/2001. Warunkiem ukończenia szkoły średniej było zdanie
egzaminu z przygotowania zawodowego. Zdanie tego egzaminu było
również warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu
maturalnego. W roku szkolnym 2001/2002 umożliwiono uczniom po raz
pierwszy ukończenie szkoły bez zdawania egzaminu z przygotowania
zawodowego, ale też bez tytułu technika, dlatego egzamin ten odbył się po
raz pierwszy po części ustnej matury. Należy nadmienić, że
w początkowym okresie istnienia szkoły egzamin z przygotowania
zawodowego był integralną częścią egzaminu dojrzałości.
Od roku 1973 egzamin z przygotowania polegał na wylosowaniu trzech
pytań z przedmiotów zawodowych i udzieleniu na nie odpowiedzi. W latach
następnych wprowadzono zmianę polegającą na tym, że uczeń wykonywał
pracę pisemną na temat zadany przez nauczyciela, którą musiał obronić
przed komisją, a oprócz tego wykonywał pomoc z określonego przedmiotu.
Pomoce te stanowiły i stanowią cenne wyposażenie pracowni. Należy
również wspomnieć, że dużą część prac z przygotowania zawodowego
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uczniowie wykonywali na potrzeby gospodarstw rodzicielskich, np.
śrutownik bijakowy, urządzenie dosuszające zboże, mieszalnik pasz dla
trzody chlewnej. Ta forma wykonywania prac spowodowana była
ograniczonymi środkami, które posiadała szkoła, a rodzice widząc korzyści
chętnie wspomagali finansowo wykonanie takich prac przez swoje
pociechy. Prace wykonane przez uczniów brały udział w konkursie Zielone
Dyplomy, który organizowany był przez gazetę „Zielony Sztandar”, gdzie
otrzymywały nagrody i wyróżnienia.
W połowie lat dziewięćdziesiątych umożliwiono zdawanie egzaminu
w formie praktycznej, stąd duża liczba osób wybierała tę formę egzaminu.
Niektóre tematy prac wykonywano na terenie pola będącego własnością
szkoły. Umożliwiało to uczniom wykazanie się określonymi
umiejętnościami jak również było źródłem dochodu dla budżetu szkoły.
W roku 1985/86 wprowadzono obowiązek zdawania egzaminu
z przygotowania zawodowego z zakresu praktycznej nauki zawodu na
zakończenie szkoły zasadniczej. Uczniowie zdający musieli wykazać się
umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauczanego przedmiotu.
Należy nadmienić, że w szkole naszej praktyczna nauka zawodu zawsze
była łączona z pracą na rzecz szkoły i środowiska, o ile pozwalała na to
tematyka i czas. Uczniowie wraz z opiekunami opiekują się parkiem na
terenie szkoły, stadionem sportowym, pomagali w razie potrzeby w
zbiorach płodów rolnych w uspołecznionych gospodarstwach rolnych, brali
udział w sadzeniu lasu. Uczestniczyli w przygotowaniu różnych konkursów
z umiejętności rolniczych, np. „Konkursów orki” na szczeblu gminy
i województwa.
W okresie, kiedy w szkole nauczany był przedmiot „doradztwo
rolnicze”, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli w ciągu zimy prowadzili
szkolenia dla rolników w różnych miejscowościach naszego powiatu
w uzgodnieniu z pracownikami służby rolnej oraz z instruktorami
związków branżowych. Pomagali w pobieraniu próbek glebowych, które
dostarczane były do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, a następnie
uczestniczyli w opracowaniu programu nawożenia gleb gospodarstw
rodzicielskich albo gospodarstw wybranych. Okazja potwierdzającą
zdobycie określonych umiejętności przez uczniów był ich udział w pracach
związanych ze spisem rolnym na terenie gminy. W pracach tych
uczestniczyli uczniowie klas najstarszych.
Zmiany przepisów spowodowały pozbawienie rolników indywidualnych
możliwości przyjmowania uczniów, w szczególności własnych dzieci, na
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praktyki sezonowe. Powstał pomysł przeszkalania rodziców uczniów klas
technikum rolniczego, posiadających bardzo dobrze zorganizowane
gospodarstwa rolne, celem przygotowania ich do roli opiekunów praktyk
rolniczych. W trakcie szkolenia rodzice poznawali program praktyk
i zasady jego realizacji, zasady prowadzenia dziennika praktyk i oceniania
a dzięki współpracy z Oddziałem Regionalnym KRUS w Poznaniu zasady
bhp obowiązujące w rolnictwie oraz zagrożeń w tym dziale gospodarki
narodowej. W krótkim czasie tak przygotowani rodzice – rolnicy
indywidualni stali się „surowymi” recenzentami umiejętności praktycznych
i wiedzy teoretycznej swoich synów i córek oraz ich kolegów, bowiem
zgodnie z zasadą przyjętą przy tworzeniu corocznych list uczniów
realizujących praktyki sezonowe, uczniowie tylko część praktyk odbywali
we własnych gospodarstwach rolnych rodziców a pozostały czas szkolili się
w gospodarstwach rodzinnych kolegów z klasy na zasadach wymiany.
Włączenie do kierunków kształcenia szkół gastronomicznych było
kolejnym przedsięwzięciem związanym ze szkoleniem praktycznym.
Trudno było przekonać restauratorów do podjęcia współpracy sezonowej
w okresie wakacji. Po pierwszych próbach w roku 2006, dość szybko
pracodawcy zorientowali się że nasi uczniowie, to pilni i odpowiedzialni
praktykanci i już w następnych latach baza gastronomiczna na potrzeby
praktyk sezonowych się rozrastała. Należy wymienić te restauracje, które
od wielu lat współpracujące ze szkołą: „Millenium” w Obornikach,
restauracja hotelu „Mercure” w Poznaniu, „Ogród Przysmaków” w Chludowie, „Culinaria”w Bogdanowie i do czasu funkcjonowania „Casablanka”
w Obornikach. Oprócz tego wiele obiektów gastronomicznych jednorazowo
przyjmowało praktykantów – uczniów technikum żywienia oraz techniku
organizacji usług gastronomicznych, na praktyki sezonowe.
Rok 2009 przyniósł kolejne wyzwanie – praktyki uczniów technikum
hotelarstwa. W pierwszym roku, nowy program, wymusił poszukanie
dobrej klasy hotelu spełniającego wymogi dla praktyk sezonowych. Hotel
„Andersia” IBB spełnił w pełni oczekiwania szkoły, był bardzo
renomowanym hotelem poznańskim i gwarantował realizacje,
wymagającego programu. Pierwsza grupa 24 praktykantów – hotelarzy,
uczniów ówczesnej klasy III, doskonaliła tam umiejętności praktyczne,
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jedynie nieliczni uczniowie praktykowali w hotelu „Mercure” Poznań i w
„Ogrodzie Smaków”w Chludowie. Kolejny rok przyniósł kolejne
wyzwanie, czyli konieczność poszerzenia bazy hoteli na potrzeby praktyk i
takim to sposobem hotel „Sheraton – Poznań” w roku 2010 został kolejnym
miejscem, o ustalonej renomie, dla realizacji praktyk. Od tego czasu każdy
uczeń technikum hotelarstwa realizuje dwie praktyki wakacyjne, jedną po
klasie II kolejną po klasie III, na przemian w wymienionych hotelach.
Uczniowie na przestrzeni kilku lat potwierdzili bardzo dobrą opinię o
przygotowaniu zawodowym wynoszonym ze szkoły i dlatego są chętnie
widziani na praktykach sezonowych, a najlepsi mogą liczyć na dodatkowe
angaże sezonowe lub na pracę po ukończeniu nauki.
Uczniowie w hotelach doskonalą umiejętności typowo zawodowe ale
przy okazji „szlifują” języki obce zawodowe. Jak anegdota brzmiała swego
czasu opowieść uczennicy technikum hotelarstwa Weroniki Przenicznej,
która po zakończeniu pierwszej praktyki w hotelu (rok 2010), zachęcała
młodszych kolegów do wytrwałej nauki języków obcych opowiadając, że
„w czasie praktyki w „Sheratonie” porozumiewała się z gośćmi hotelowymi
tylko po angielsku a jedynym gościem z którym rozmawiała w języku
polskim był Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, który korzystał z usług
restauracji hotelowej”.
Od roku 2004 zmieniła się forma egzaminów z przygotowania
zawodowego. Uczniowie przystępują do egzaminu w ośrodkach
egzaminacyjnych dla danego zawodu.
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Praca pozalekcyjna
Praca dydaktyczna szkoły ściśle powiązana jest
z działalnością
wychowawczą realizowana w różnych formach i dla określonych celów nie
tylko na zajęciach lekcyjnych. Ważną rolę odgrywały w procesie
wychowawczym również zajęcia pozalekcyjne.
Od 1967r istniał dział świetlicowy odpowiedzialny za zajęcia
pozalekcyjne, w ramach, którego pracowały: sekcja recytatorska, chór
szkolny, sekcja plastyczna, sekcja taneczna i gospodarcza. Dla młodzieży
uzdolnionej sportowo powołano w 1972r SKS. Dla młodzieży
o zainteresowaniach przyrodniczych w 1974r utworzono koło LOP.
Szkolny zespół taneczno-wokalny z czasem został wzbogacony
o uczniów muzykujących na gitarze, perkusji i organach, co w znacznym
stopniu przyczyniło się do uświetniania uroczystości organizowanych w
szkole, ale także umożliwiało młodzieży nabywanie nowych umiejętności.
W 1985 roku założono w szkole orkiestrę dętą, poszerzoną od roku 1997
o młodzież szkoły podstawowej w Objezierzu. W 1995 roku grupa taneczna
po raz pierwszy brała udział w gminnych dożynkach, a od 2000 r. zespół
tańca folklorystycznego, w nowych strojach,
przyjął nazwę
„Objezierzanie”. W 1985r rozpoczęło działalność szkolne koło
krajoznawczo-turystyczne PTTK.
Spośród innych form pracy pozalekcyjnej należy wymienić drużynę
pożarniczą (rok 1983), kółko meteorologiczne i SITR (1984), sekcję tenisa
stołowego (1987) i kółko fotograficzne (1988). Na terenie szkoły działały
też organizacje społeczno-polityczne. Wymierne efekty pracy w zakresie
rozwijania uzdolnień, zainteresowań, pogłębiania wiedzy, a nade wszystko
wyzwalania zdrowej, ambitnej rywalizacji wśród młodzieży, wyrażały się
uczestnictwem w konkursach, olimpiadach, turniejach, przeglądach,
spartakiadach. Udział w konkursach rozpoczęto w następujących latach:
1) Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - 1967r
2) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 1969r
3) Turniej Zespołów Amatorskich
- 1973r
4) Konkurs związany z Rokiem Kopernikowskim
- 1973r
5) Spartakiady i ligi sportowe
- 1972r
6) Przegląd Zespołów Artystycznych Szkól Rolniczych
-1977r,
1978r
7) Olimpiada Wiedzy Pożarniczej
- 1985r
8) Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
- 1985r
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9) Eskulapiada PCK
- 1985r
10) Olimpiada Ochrony Środowiska
- 1985r
11) Olimpiada Wiedzy o Wsi
- 1987r
12) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
- 1974r
13) Olimpiada BHP
- 1997r
14) Konkurs Recytatorski „Mickiewiczowi potomni”
- 1997r
15) Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
- 1997r
16) Konkurs orki
- 1973r
17) Konkurs „Od Mickiewicza do Miłosza”
- 1999r
18) Olimpiada Wiedzy o AIDS
- 1997, 2000r
19) Konkurs Polskiego Tow. Ochrony Przyrody „Salamandra” 2000r
20) Konkurs matematyczny „Kangur”
- 2001r
21) Konkurs Powiat Oborniki-moja mała ojczyzna
- 2002r
Na wielu z nich młodzież naszej szkoły zdobywała I miejsca na szczeblu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i centralnym,
uzyskując prawo do najwyższej oceny z przedmiotu lub wstęp na studia
wyższe.
Praca wychowawcza to również kształtowanie postaw i uczuć
patriotycznych, poprzez przywiązanie do historii, kultury i tradycji
narodowych. Osiągnęliśmy te cele między innymi organizując, zgodnie
z duchem czasu, akademie i apele okolicznościowe, np.
1Maja, Dzień Nauczyciela, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Dzień
Zwycięstwa, Rocznica wyzwolenia Obornik, 3 Maja, Rocznica odzyskania
niepodległości, Katyń, Dzień Papieski i inne.
Uroczystości te uświetniali swoją obecnością przedstawiciele władz
lokalnych, przedstawiciele wojska polskiego (major Lewicki), weterani
powstania wielkopolskiego (por.Siwek), II wojny światowej (płk Mazur),
walczący o Anglię i Monte Casino. Na spotkania z młodzieżą zapraszani
byli również pracownicy naukowi, funkcjonariusze MO i Policji, poeci
(Nicos Chadzinikolau), aktorzy (Lucjan Rabski), piosenkarze (Zespół
Orfeusz i Eleni), pisarze (Barbara Wachowicz), posłanka na sejm (Krystyna
Łybacka), wojewoda poznański (Włodzimierz Łęcki), konserwator
przyrody, biskup (Jan napierała), rzecznik praw ucznia, dyrygent (Stefan
Stuligrosz), przedstawiciele Polskiego Radia i Telewizji, Głosu
Wielkopolskiego, Biblioteki Miejsko-Gminnej w Obornikach oraz
potomkowie byłych właścicieli Objezierza – Turnów.
Jednym z ważnych założeń wychowawczych było i jest kształtowanie
humanitarnego stosunku wobec wyzwań i potrzeb otaczającego świata.
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Młodzież popierała wiele akcji charytatywnych zbierając pieniądze na
pomoc dzieciom wietnamskim (1967), dzieciom ofiarom trzęsienia ziemi w
Armenii (1989), na budowę domu dla ociemniałych we Włocławku (1980),
dla dzieci powodzian poł-zach. Polski (1997), „grosiki” na rzecz rodzinnych
domów dziecka (2000), na schronisko dla zwierząt w Obornikach (1994).
Od połowy lat dziewięćdziesiątych, w okresie świątecznym, odwiedzają
uczniowie Domy Dziecka w Pniewach, Szamotułach. Dom Spokojnej
Starości w Poznaniu. Włączają się także do pomocy Stowarzyszenia
„Przyjaciel”, które zrzesza dzieci i młodzież niesprawną w Obornikach.
W najbliższym środowisku młodzież naszej szkoły była zawsze tam,
gdzie ją potrzebowano – przy zbiorze plonów w PGR Objezierzu, RSP
Nieczajna, Kowalewko, sadzeniu lasów w pobliskich leśnictwach, budowie
boiska sportowego w Objezierzu, uczestniczyła w spisie rolnym,
organizowaniu dożynek w Objezierzu i Obornikach, rozbudowie szkoły,
stołówki, warsztatów, pielęgnacji parku. W pałacu odbywały się spotkania
Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic oraz sesje naukowe
organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Uniwersytetów
Ludowych w Poznaniu.
Od kilkunastu lat absolwenci klas maturalnych sadzą w parku drzewko
upamiętniające ich pobyt w Objezierzu. Do roku 1977 harmonogram imprez
opracowywał i był za jego realizację odpowiedzialny dział świetlicowy. Od
momentu powołania samorządu szkolnego – rolę tę przejęły klasy
w ramach konkursu „Klasa gospodarzem szkoły”, stawiając na
inicjatywność, samorządność i młodzieńcze pomysły. Wprowadzono
obchody „dnia wiosny”, organizowano dyskoteki, andrzejki, mikołajki,
podkoziołki, otrzęsiny pierwszoklasistów, redagowano gazetkę szkolną.
Młodzież brała udział w Powiatowym Turnieju Szkół.
Do tradycji naszej szkoły należy kultywowanie pamięci
o najznakomitszym gościu Objezierza, a od roku 1989 patronie naszej
szkoły, A.Mickiewiczu. Poza rajdami mickiewiczowskimi, w których
uczestniczymy i współorganizujemy od roku 1981, bierzemy udział w
konkursach poetyckich, odwiedzamy miejsca jego pobytu w Wielkopolsce,
uroczyście obchodzimy „Dzień Patrona”. W okresie gwiazdkowym byliśmy
obecni na spektaklach „Wigilie polskie” przygotowanych przez Barbarę
Wachowicz i wystawianych przez kilka lat w Teatrze Wielkim im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Podczas zjazdów absolwentów odżywają wspomnienia organizowanych
dawniej, bali maturalnych, od 1984 roku połowinek i studniówek
urozmaiconych mnóstwem dowcipnych pomysłów. Zimą ośnieżony,
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skrzący się w blasku księżyca i pachnący wiosną jaśminem i czeremchą,
pełen ptasiego gwaru, park dopełnia niepowtarzalny klimat tych chwil.

Koło Teatralne
Początków Koła Teatralnego w Zespole Szkół należy szukać
w pantomimicznym przedstawieniu Drogi Krzyżowej podczas szkolnych
rekolekcji w 2004 roku, kiedy to nauczyciel religii Jacek Podlecki wraz
z grupą młodzieży przedstawił pantomimiczna Drogę Krzyżową. Uczniowie
z ogromną chęcią wzięli w niej udział. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczeń
Dominik Grupa specjalnie na tę okazję nie golił się przez blisko miesiąc, co
było nie lada wyzwaniem, zważywszy na to z jakim nauczycielem miał
matematykę…
Rok później, z inną grupą uczniów, w czasie rekolekcji a potem
w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach
przedstawiliśmy Drogę Krzyżową cieni. Według słów ks. Ryszarda
Pazgrata, było to coś czego nie można nie zapamiętać.
Wydawać by się mogło, że na tych dwóch projektach historia Koła się
zamknie (mimo, że jeszcze wtedy tak o sobie nie myśleliśmy). Wtedy
uczniowie sami wyszli z propozycją, aby w szkole powstało „regularne”
Koło Teatralne. I powstało, a Pan Dyrektor ustanowił mnie jego opiekunem.
I tak młodzież, na poważnie zajęła się teatrem. W swoim dorobku Koło ma
dwie inscenizacje II części „Dziadów” Adama Mickiewicza, wiele krótkich
inscenizacji podczas uroczystości Dni Patrona.
Ważnym wydarzeniem w historii Koła były warsztaty teatralne, które
odbyły się w Krzyżowej, a w której, oprócz młodzieży z naszej szkoły,
wzięła udział młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec i Ukrainy.
Tematem była inscenizacja „Romea i Julii” W. Shakespere’a. Przez kilka
dni młodzież, podzielona na grupy przygotowywała inscenizacje
fragmentów. Podkreślić należy, że aktorzy podczas przedstawień
posługiwali się swoimi językami narodowymi. Efekt jaki powstał pokazał
jasno, że teatr znosi bariery kulturowe, językowe.
Koło Teatralne zaczęło żyć własnym życiem i rozwijać się. I tak w 2010
roku w ramach Koła Teatralnego narodził się Zespół Muzyczny. Poza
oprawą uroczystości szkolnych, Zespół wziął udział w przeglądzie muzyki
w OOK w Obornikach a także wystąpił w OOK na regularnym koncercie.
Członkowie zespołu własnymi siłami wyremontowali i przystosowali jedno
z pomieszczeń w piwnicach pałacu, gdzie mogliśmy ćwiczyć.
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Na koniec należy wspomnieć o „sztandarowym” dziele Koła
Teatralnego. To Plenerowe Misterium Męki Pańskiej na terenie parku
naszej szkoły. Jest ono przedstawiane nieprzerwanie od roku 2008 w piątek
przed Niedzielą Palmową. Idea Misterium narodziła się bardzo
spontanicznie i na przygotowanie pierwszego przedstawienia mieliśmy
ledwie 3 tygodnie!
Z każdym rokiem Misterium dorastało, dojrzewało, było coraz bogatsze.
Pan Jarosław Piłat zajmował się oprawą muzyczną i konsultacjami
historycznymi a ja wraz z uczniami, zająłem się wytworzeniem wszelkich
rekwizytów potrzebnych do Misterium. Fenomenem jest to, że wszelkie
zbroje, kostiumy wykonaliśmy sami lub prawie sami. Corocznie
w Misterium zaangażowanych jest ok. 120 uczniów!!! Być może ta liczba
nie robi wrażenia ale gdy się ja porówna z liczebnością naszej szkoły
nabiera nowej wymowy.
Koło Teatralne przy Zespole Szkół to nie jakiś sztywny twór, to żywy
organizm, który żyje i rozwija się. Niech na koniec dowodem na szczególny
jego wymiar będzie to, że w przedstawieniach, zwłaszcza Misterium, biorą
nie tylko udział uczniowie ale także absolwenci szkoły, którzy sami kilka
miesięcy przed Misterium zapowiadają swoje uczestnictwo!

Jacek Podlecki
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Osiągnięcia uczniów
Uczniowie, a obecnie absolwenci Zespołu Szkół w Objezierzu uzyskali
wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Młodzież szkolna brała udział w licznych
konkursach: recytatorskich, strażackich, orki, „Zielone dyplomy”;
przeglądach dorobku szkół rolniczych, igrzyskach sportowych (w gminie,
powiecie, województwie) i ligach lekkoatletycznych; festiwalu
folklorystycznym; olimpiadach: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Olimpiadach Ekologicznych, Olimpiadach Młodych Producentów Rolnych,
Olimpiadach Wiedzy o Wsi, Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych (OWiUR).
Wybitne osiągnięcia uzyskali uczniowie z przedmiotów zawodowych
w Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanych pod
patronatem: Akademii Rolniczych, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej, uzyskując tytuł finalisty,
olimpijczyka, laureata. Aby taki sukces osiągnąć trzeba było przejść przez
trzy stopnie olimpiady: I stopień – szkolny, II stopień – okręgowy
(międzywojewódzki), III stopień – centralny (krajowy, finał) w jednym
z trzech pionów, tj. uprawa (produkcja roślinna), hodowla (produkcja
zwierzęca), mechanizacja rolnictwa. Na każdym szczeblu uczestnicy
odpowiadają na 60 pytań testowych i wykonują 3 zadania praktyczne. Do
III stopnia finału OWiUR zakwalifikowali się uczniowie, zajmujący I, II lub
III miejsca na szczeblu okręgu.
Laureatami III stopnia OWiUR byli następujący uczniowie:
- 1977r Jerzy Świerkowski
- VIII miejsce, pion uprawa roślin
opiekun Maria Pawłowska
- 1982r Zdzisław Kaczmarek - VIII miejsce, pion uprawa
roślin, op. Dominik Kosmowski
- 1996r Tomasz Polcyn
- IV miejsce, pion mechanizacja
rolnictwa, opiekun Jan Napierała
- 2000r Piotr Hanelik
- XX miejsce, pion prod. zwierzęca,
opiekun Wiesława Filipowiak (Ciechanowska)
- 2002r Paweł Hadyński
- I miejsce w Polsce, pion produkcja
Roślinna, opiekun Janina Grzechnik.
Pierwsze miejsce Pawła Hadyńskiego (laureata-olimpijczyka) to najwyższe
miejsce ucznia Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza w Objezierzu, wśród
startujących we wszystkich olimpiadach i konkursach.
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Znalezienie się wśród laureatów – olimpijczyków to wielkie wyróżnienie
i uznanie, stanowi efekt systematycznej i wytrwałej pracy, a także
posiadania dużej wiedzy i umiejętności i jej wykorzystania.
Wszyscy w/w uczniowie startujący w Centralnej Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w nagrodę uzyskali indeks na uczelnię,
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
Pozostałe olimpiady i konkursy w zakresie przedmiotów zawodowychopiekun Jan Napierała:
1987- Zbigniew Sitarek i Wiesław Szczurek - III Nagroda w konkursie
„Zielone Dyplomy” za pracę „Przenośnik ślimakowy w Mieszalni Pasz
w Kowanówku”
1988 - Zbigniew Wojczak, Ryszard Zgrzebniak wykonali pracę
dyplomową pt. „Stanowisko do błyskawicznego odczytywania
egzaminu testowego”, która po rozszerzeniu przez Jacka Kowalaka
uzyskała III miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 2005
roku.
1989 - Grzegorz Naparty, Rafał Pietz – III miejsce w konkursie
im. inż. Kazimierza Gielewskiego za pracę „Urządzenie do
przewietrzania produktów rolnych"
1990 - Stworzenie ekspozycji muzealnej sprzętu rolniczego w
Objezierzu
1991 - Jarosław Ratajczak i Zachariasz maćkowiak – Wyróżnienie
w konkursie „Zielone Dyplomy” za pracę „ Modernizacja linii
zadawania pasz w RSP – Nieszawa”
1992 - Sławomir Kniat, Marek Lorkowski, Marek Tomaszewski –
Wyróżnienie w konkursie „Zielone Dyplomy” za pracę „ Młyn do
pełnego przemiału”
1993 - Andrzej Klingsporn, Paweł Kitta – II Nagroda w konkursie
„Zielone Dyplomy” za pracę „Model użyteczny instalacji solarnej
z obiegiem samoczynnym”
1994 - Przemysław Januszak – III Nagroda w konkursie „Zielone
Dyplomy” za pracę „Sprzęg do regulacji ciśnieniowej”
1995 - Arkadiusz Minta – III Nagroda w konkursie „Zielone Dyplomy”
za pracę „ Urządzenie do napowietrzania wody w stawie”
1995 - Waldemar Janka – Wyróżnienie w konkursie „Zielone
Dyplomy” za pracę „ Projekt i wykonanie sprzęgu do kół bliźniaczych
w ciągniku MF 235” (opiekun R. Ostrowski)
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1996 - Marcin Białek, Arnold Rajkowski - Wyróżnienie w konkursie
„Zielone Dyplomy” za pracę „Urządzenie do przeładunku materiałów
sypkich” (opiekun R. Ostrowski)
1996 - Tomasz Polcyn III –miejsce w eliminacjach okręgowych XX
OWiUR oraz IV miejsce we finale krajowym
Zwycięstwo w konkursie org. przez Magazyn Nowoczesnego
Rolnictwa top agrar Polska uwieńczone nagrodą w postaci ciągnika
Lamborgini ( rok ?)
1997 - Michał Pyssa - II miejsce w XXI Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych i finalista krajowy
1998 - Krystian Cieśla, Tomasz Stojan – Wyróżnienie w XXXI edycji
Turnieju Młodych Mistrzów Techniki za pracę „ Urządzenie do
wypalania chwastów z pozbruku”
1999 - Maciej Lisiak – Wyróżnienie w Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki za pracę „ Model użyteczny instalacji solarnej z obiegiem
samoczynnym”
2005 - Jacek Kowalak - III miejsce w XXXVIII edycji Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki za pracę „Stanowisko do błyskawicznego
odczytu egzaminu testowego”. Praca stanowi rozwinięcie wcześniejszej
pracy dyplomowej uczniów: Zbigniewa Wojczaka i Ryszarda
Zgrzebniaka z 1988 roku
2007 - Szymon Zając - III miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki z pracę „Hydraulicznie regulowany wieszak podnośnika
hydraulicznego ciągnika rolniczego”
2008 - Szymon Zając –II miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki za pracę „ Urządzenie do bieżącej kontroli głębokości siewu”
2008 - Szymon Zając - I miejsce w XXXII Okręgowej Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i zakwalifikowanie się do finału
krajowego
2010 - Mateusz Kurzawa – III miejsce w XXXIV Okręgowej
Olimpiadzie Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych i finalista krajowy z indeksem na wyższą
uczelnię
2011 - Mateusz Kurzawa laureat XXXV Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych
2011 - Mateusz Kurzawa I miejsce w XLIV edycji Olimpiady
Innowacji Technicznej za pracę „ Urządzenie umożliwiające naprawę
ogumienia w terenie”
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2012 - Mateusz Kurzawa – III miejsce w Okręgowej Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i finalista krajowy
2012 - Jakub Łech – I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych
za pracę „Urządzenie do bieżącej kontroli i korekty dawki nawozowej
w rozsiewaczach zawieszanych” oraz finalista krajowej OIT
2013 - W dniu 10 maja 2013r. odbyła się w Poznaniu XLVI edycja
okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wielkopolskiego Klubu Techniki
i Racjonalizacji i Urzędu Marszałkowskiego.
W grupie „R”- Pomysł Techniczny pierwsze miejsce zajął Dawid
Perski, uczeń klasy III Technikum Rolniczego w Objezierzu za pracę
pod tytułem: „Usprawnienie siewnika Famarol S 074/1 o hydrauliczny
mechanizm załączania ścieżek technologicznych.
Natomiast w grupie „E” – Pomysł Ekologiczny drugie miejsce zajął
Wojciech Skrzypek, uczeń klasy II Technikum Rolniczego
w Objezierzu za pracę pod tytułem „Suszarnia solarna do owoców
i grzybów”.

Szczególne zdolności recytatorskie wykazali uczniowie, prezentując
wiersze, dialogi, „małe formy teatralne”, na akademiach: szkolnych,
gminnych czy powiatowych. Najwyższe miejsce w Wojewódzkim
Konkursie recytatorskim zdobyli:
- 1968r i 1969r Janina Ludowicz - I miejsce
- 1970r Teresa Haupa
- I miejsce
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- 1972r Bożena Szcześniewska
- I miejsce
opiekun Jadwiga Matysiak – Ratajczak
- 1999r Adam Piasecki
- I miejsce, a w 2002r wyróżnienie
opiekun Elżbieta Dembińska
W Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
w 1975r Włodzimierz Jackowski zajął V miejsce. Było to najwyższe
miejsce ucznia w tej dziedzinie.
Wielkim sukcesem było dostanie się wielu uczniów na studia bez
egzaminów wstępnych, dzięki systematycznej, mozolnej i wytrwałej nauce
w szkole średniej. Było to uhonorowanie osiągnięć i umożliwienie dalszej
edukacji.
W celu podwyższenia prestiżu oddziaływań dydaktycznych
i wychowawczych wprowadzono różne formy nagradzania uczniów:
- 1977r Czesława Zawadzka – odznaka przodujący uczeń
aktywista,
- 1978r Wiesław Wendlandt i Wiesław Adamski – „złota
tarcza”,
- 1987r Zbigniew Sitarek, Wiesław Szczurek i Dariusz
Rygusiński – dyplom wzorowego ucznia i list gratulacyjny dla
rodziców
- 1992r Sławomir Łech – świadectwo z czerwonym paskiem ze
średnią 5,1 i I miejsce w konkursie „Primus interpares”.
Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymują uczniowie ze średnią ocen
początkowo 4,5, a obecnie 4,75.
Bardzo dobre wyniki osiągnęła młodzież w sporcie reprezentując szkołę
w środowisku gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Najlepszymi lekkoatletkami w szkole były: Teresa Saroska, Maria Kozaryn,
Grażyna Cegielska, Grażyna Kramer, Bożena Pechman, Dorota Rychlik,
Maria Dobek, Iwona Wojdziak.
Natomiast najlepsi lekkoatleci to: Andrzej Popielski, Krzysztof Kaczor,
Ireneusz Marcinkowski, Jacek Zaranek, Dariusz Penier, Piotr Konitz,
Dariusz Rygusiński, Michał Błachowiak.
Nagrodzone miejsca w sporcie na szczeblu wojewódzkim to:
-1985r Piotr Szafrański
- I miejsce, tenis stołowy
- 1986r Wiesława Dobrowolska - I miejsce, bieg na 1500 m
- 1987r Robert Sajna
- I miejsce, rzut oszczepem
Adam Stasiak
- I miejsce, tenis stołowy
Krystyna Rzepka - I miejsce, tenis stołowy
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- 1990r Krzysztof Stec
- I miejsce, bieg na 400 m
Przemysław Goroński - I miejsce, rzut oszczepem
Monika Dąbkowska - I miejsce, pchnięcie kulą
- 1992r Małgorzata Grzechowiak - II miejsce, biegi przełajowe
- 1993r Mariusz Roszyk
- I miejsce, tenis stołowy
Angelika Świergiel
- I miejsce, tenis stołowy
- 1996r Magdalena Kogut i Sławomir Kubiak - I miejsce, tenis stołowy
Przemysław Pychyński - I miejsce, bieg na 400 m
Kinga Nowak
- I miejsce, rzut oszczepem
- 1999r Roman Drzewiecki
- I miejsce, pchnięcie kulą
Monika Łaszczewska
- I miejsce, rzut oszczepem
- 1995-2001r Artur Gawlik - reprezentant drużyny Polski w piłce ręcznej
jako bramkarz.
O miejscach w sporcie świadczą zdobyte medale, puchary i dyplomy.
Osiągnięcie wysokich wyników w sporcie możliwe było dzięki
nauczycielom wychowania fizycznego – Wojciechowi Gryszczeni
i Stanisławowi Hyżykowi.
Uczniowie oprócz wiedzy fachowej zdobywali umiejętności potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej, środowiskowej,
regionalnej, a także stawali się emocjonalnie związani z tym wszystkim co
polskie i stworzone przez pokolenia żyjące wcześniej w naszej ojczyźnie.
Są to wartości potrzebne w każdym okresie historycznym, także
współczesnym niezbędne do patriotycznego wychowania narodu.
Umiejętności te owocują w dorosłym życiu na ważnych i odpowiedzialnych
stanowiskach pracy zawodowej, w najróżniejszych urzędach, instytucjach
i służbie społecznej.
Szkoła: to młodzież, która przewinęła się przez klasy, pracownie,
warsztaty, internaty, korytarze; to dziesiątki nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi, którzy pracowali i nadal pracują dla kształcenia
i wychowania młodego pokolenia Polaków.
Osiągnięcia sportowe w latach 2003 – 2012
Rok szkolny 2003/2004, opiekun: mgr Stanisław Hyżyk
 Powiatowe Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych –
szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce w kat. chł. – Adrian Pilarski I klasa LP
I miejsce w kat. dz. – Maria Płotkowiak I klasa TOUG
Rok szkolny 2004/2005, opiekun: mgr Stanisław Hyżyk
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Powiatowe Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego –
szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce drużyna w składzie:
Wojciech Roszyk
– III klasa TOUG
Dawid Staniszewski
– II klasa TOUG
Marcin Woźniak
– II klasa TOUG
 Powiatowe Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych –
szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Hubert Wencel – I klasa LP
 Rejonowe Zawody w LA – gimnazjum
I miejsce w biegu na 300 m – Adrian Odelga – klasa III
 Finał Wojewódzki w LA
III miejsce w biegu na 300 m – Adrian Odelga – klasa III
Rok szkolny 2005/2006 ,opiekun: mgr Stanisław Hyżyk
 Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego – szkoły ponadgimnazjalne
drużyna w składzie:
Dawid Staniszewski – III klasa TOUG
Marcin Woźniak
– III klasa TOUG
Łukasz Malinowski – II klasa TOUG
Karol Noskowiak
– II klasa TOUG
I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych
I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych
Rok szkolny 2006/2007 , opiekun: mgr Stanisław Hyżyk
 Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne - gimnazjum
II miejsce w biegu na 2000 m – Alan Szymański – kl. III
Rok szkolny 2007/2008 , opiekun: mgr Michał Chmiel
 Mistrzostwa Powiatu w Warcaby – gimnazjum
I miejsce – Mateusz Kurzawa – III klasa
Rok szkolny 2009/2010, opiekun: mgr Michał Chmiel
 Mistrzostwa Powiatu w Halową Piłkę Nożną – szkoły
ponadgimnazjalne
II miejsce – drużyna w składzie – Alan Szymański, Krzysztof
Oleksiak, Michał Józefiak, Krzysztof Jarmużak, Tomasz Leracz,
Michał Biedny, Michał Smolarek, Sławomir Piotrowicz, Bartosz
Milewski
 Mistrzostwa Powiatu w Warcaby – gimnazjum
I miejsce – Mateusz Nadolny – III klasa
Rok szkolny 2010/2011, opiekun: mgr Michał Chmiel
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Mistrzostwa Powiatu w Halową Piłkę Nożną – gimnazjum
II miejsce drużyna w składzie – Cezary Szymański, Kamil
Dopieralski, Mikołaj Włodarczyk, Dawid Dobrzyński, Michał
Adamczak, Hubert Matczak, Patryk Włodarczyk, Zachariasz
Wojtasz, Marcin Mikołajczak
Powiatowy Turniej Szachowy – gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalne, opiekun: mgr Joanna Paulus
I miejsce – Adrianna Sobczak – III klasa TOUG
Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - gimnazjum
drużyna w składzie: Agnieszka Koch, Agnieszka Lipska,
Aleksandra Surma
I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych
II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
Indywidualne Rejonowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym gimnazjum, opiekun: mgr Joanna Paulus
I miejsce – Agnieszka Koch – II klasa
Wielkopolskie Mistrzostwa LZS w szachach – szkoły
ponadgimnazjalne, opiekun: mgr Michał Chmiel
I miejsce – Ewelina Małecka – II klasa TOUG
Rok szkolny 2011/2012, opiekun: mgr Michał Chmiel
Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - gimnazjum
drużyna w składzie: Agnieszka Koch, Agnieszka Lipska
I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych,
I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
V miejsce w Mistrzostwach Polski
Powiatowy Turniej Szachowy – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Ewelina Małecka – III klasa TOUG
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Konkursy gastronomiczne
Konkurs gastronomiczny odbywa się w Zespole Szkół im. A.
Mickiewicza cyklicznie od 2004 roku. W tym roku szkolnym 2012/2013
mieliśmy już jego IX edycję.
Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży szkół o profilu
gastronomicznym zamiłowania do zawodu, podnoszenie umiejętności
zawodowych i kultury zawodowej oraz szukanie młodych talentów.
Konkurs daje również możliwość konfrontacji swoich umiejętności
pomiędzy uczniami różnych szkół. W zmaganiach uczestniczą również
uczniowie odbywający praktyki w restauracjach takich jak:
 Culinaria w Bogdanowie
 Millenium w Obornikach
 Pietrak w Wągrowcu
W konkursie biorą udział szkoły z województwa wielkopolskiego
Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok. Obecnie ze względu na
ograniczona ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas trwania konkursu staramy się umilić pobyt gości, opiekunów
różnymi pokazami np.

Barmański, przeprowadzony przez studentów Wyższej Szkoły
Gastronomi w Poznaniu

Carwingu, przygotowany przez naszego absolwenta Rafała
Dąbrowskiego
 Przygotowania sushi, prowadzony przez Pana Macieja
Krzyżańskiego
 Kuchni molekularnej, przygotowany przez uczniów naszej szkoły
Pomysłodawcą konkursu jest Pan Mieczysław Wiórka, jest on również
przewodniczącym profesjonalnego jury. Pan Mieczysław to znana postać
w poznańskim środowisku gastronomicznym, był on wiele lat szefem
kuchni w hotelu Merkury oraz przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej
w zawodzie kucharz przy Izbie Rzemieślniczej, obecnie jest szefem
produkcji w firmie Kuchnia Polki, produkującej na potrzeby delikatesów
„Piotr i Paweł”
W pracach jury od początku również uczestniczy Pan Andrzej
Nowakowski, wieloletni szef kuchni w hotelu Polonez, obecnie w hotelu
Ikar oraz Pan Wojciech Wiciak szef kuchni hotelu Mercury.
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Konkurs może odbywać się dzięki sponsorom Gminie i Starostwu
Obornickiemu oraz licznym sponsorom prywatnym i firmom.
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w konkursach
pozaszkolnych np.bierzemy od lat udział w konkursie kulinarnym
w Pniewach oraz ogłaszanych przez różne firmy np. Unilever, Centrum
Techniki Kulinarnej w Warszawie.
Osiągnięcia naszych uczniów- przedstawiono tylko I miejsca i
wyróżnienia ale spora grupa uczniów zajmowała miejsca II i III.
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0
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0
0
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2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0

Imię i nazwisko

Klasa

Szymczak Piotr

II
TOUG

1

Mróz Krystyna

IV TŻ

1

Dąbrowski Rafał

VTŻ

wyróżnienie

Nowak Krzysztof

II KU

1

PASZTETY I
PASZTECIKI
Pasztet z
orzechami

Stańko Szymon

II
TOUG

1

BABY I
BABECZKI

Piotrowicz Joanna

III
TOUG

Smarsz Patrycja

II
TOUG

1

Smarsz Patrycja

III
TOUG

1

Filoda Robert

IIITŻ

Wyróżnienie

Temat zadania konkursowego

POTRAWY NIEMIECKIE
Gulasz z serc z kluskami
frankońskimi.
POTRAWY FRANCUSKIE
Mus czekoladowy w
karmelu
DESERY
Z NUTKĄ
OWOCOWĄ
Nugat bakaliowy
w czekoladzie
ZAKĄSKI ZIMNE
Z DROBIU
Mus z wątróbek

ZAKĄSKI Z
MIĘS W
FANTAZYJNYC
1.Kaczka
dziwaczka
ZAKĄSKI Z
WARZYW
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8

2
0
0
9
2
0
1
0

2
0
1
1

WYPIEKI
Z ORZECHAMI

Balcerowiak
Iwona

IIITOU
G

Czerw Piotr

IKU

Ziemska Marta

II KU

1

Bartosz Milewski
Leszek
Domagalski

II
TOUG

wyróżnienie

BIAŁE
SŁODKOŚCI
W malinowym
chruśniaku

Halina Nowicka
Joanna Gartner

I TK

1

Wiśniowa etiuda

Karolina Piotr
Dominik
Kozłowski

I TK

Wyróżnienie

KURCZAK NA
STOLE NIE
TYLKO W
ROSOLE
MIĘSNE
ZAKĄSKI NA
WIELKANOCNYM
STOLE
Smakowita
galaretka
z makaronem

1

Wyróżnienie

Konkursom gastronomicznym towarzyszy konkurs aranżacji stołów.
Każdego roku obowiązuje inny temat- młodzież prześciga się w pomysłach.
Nasi uczniowie zawsze zajmują czołowe miejsca w tych zmaganiach.
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Primus Inter Pares
R. SZK.

TYP SZKOŁY

IMIĘ
I NAZWISKO

ŚREDNIA

TECHNIKUM

RAFAŁ DĄBROWSKI

4,6

SZK. ZAWODOWA

ROBERT BARTOL

4,9

GIMNAZJUM

NATALIA
FILIPOWIAK

5,3

TECHNIKUM

RAFAŁ DĄBROWSKI
KATARZYNA
MAĆKOWIAK
BARTŁOMIEJ
KACZMAREK
JUDYTA PERLICJAN

4,8
4,8

ALEKSANDRA
WOŹNIAK
KATARZYNA
MAĆKOWIAK
SERGIUSZ KRAJNIAK

5,2

2000/01

2001/02
SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM
LIC. PROFILOWANE
2002/03
TECHNIKUM
SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM
LIC. PROFILOWANE
2003/04

2004/05

2005/06

JUDYTA PERLICJAN

4,3
5,4

5,0
4,3
5,7
5,4

TECHNIKUM

ALEKSANDRA
WOŹNIAK
RAFAŁ DĄBROWSKI

GIMNAZJUM

JUDYTA PERLICJAN

5,6

LIC. PROFILOWANE

5,2

TECHNIKUM

ALEKSANDRA
WOŹNIAK
RAFAŁ DĄBROWSKI

SZK. ZAWODOWA

ARIEL GÓRNY

4,2

GIMNAZJUM

AGNIESZKA
MOLIŃSKA

5,5

LIC. PROFILOWANE

RENATA JABKOWSKA

4,9

TECHNIKUM

BEATA KUDLIŃSKA

4,7
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2006/07

2007/08

2008/09

SZK. ZAWODOWA

KAMILA KOPANIARZ

4,3

GIMNAZJUM

SZYMON SOLARSKI

5,3

LIC. PROFILOWANE

ILONA SZCZEPSKA

5,4

TECHNIKUM

MARIA PŁOTKOWIAK

4,7

SZK. ZAWODOWA

4,5

GIMNAZJUM

DARIA WEŁNICKA
MICHALINA
FILIPOWIAK

LIC. PROFILOWANE

ILONA SZCZEPSKA

5,5

TECHNIKUM

OLGA RATAJCZAK

4,7

SZK. ZAWODOWA

4,9

GIMNAZJUM

DARIA WEŁNICKA
ALEKSANDRA
CZEPIELEWSKA

LIC. PROFILOWANE

ILONA SZCZEPSKA

5,3

TECHNIKUM

WERONIKA
PRZENICZNA
ANNA GARBIEŃ
MICHALINA
FILIPOWIAK

5,0

WERONIKA
PRZENICZNA
TYTUS CELEBAŃSKI
HELENA
REPCZYŃSKA

5,1

WERONIKA
PRZENICZNA
MACIEJ
GRZYBOWSKI
HELENA
REPCZYŃSKA

5,3

WERONIKA
PRZENICZNA
MIROSŁAW
LEŚNIEWSKI
HELENA
REPCZYŃSKA

5,2

SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM
2009/10

SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM

2010/11

SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM

TECHNIKUM
2011/12

SZK. ZAWODOWA
GIMNAZJUM

51

5,4

5,3

4,5
5,3

4,7
5,3

4,5
5,3

4,9

5,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
R. SZKOLNY

IMIĘ I NAZWISKO

ŚREDNIA

2002/2003

RAFAŁ DĄBROWSKI

4,8

2003/2004

KATARZYNA MAĆKOWIAK

5,0

2004/2005

RENATA JABKOWSKA

4,9

2005/2006

RENATA JABKOWSKA

4,9

2006/2007

ILONA SZCZEPSKA

5,4

2007/2008

ILONA SZCZEPSKA

5,5

2008/2009

ILONA SZCZEPSKA

5,3

2009/2010

WERONIKA PRZENICZNA

5,1
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2010/2011

WERONIKA PRZENICZNA

5,3

2011/2012

WERONIKA PRZENICZNA

5,2
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Współpraca zagraniczna
Białoruś, Austria, Niemcy, Francja
Pierwsze wyjazdy uczniów Technikum Rolniczego na zagraniczne
praktyki zawodowe, sięgają roku 1986, a więc czasów, kiedy wielu uczniów
marzyło o posiadaniu paszportu i pobycie poza granicami kraju. Latem tego
roku pierwsza dwudziestopiecioosobowa grupa młodzieży z Objezierza
wyjechała na 4-tygodniową praktykę rolniczą do Niemieckiej Republiki
Demokratycznej do Reinkenhagen. Wyjazd ten firmowany był co prawda
przez Ochotnicze Hufce Pracy, ale już w następnym roku dyrekcja szkoły
podpisała bardzo korzystną dla obu stron umowę z kombinatem rolniczym
LPG Aschara położonym w pięknym rejonie malowniczej Turyngii.
W następnych latach na praktykę do Aschary wyjeżdżały już
pięćdziesięcioosobowe grupy uczniów Technikum Rolniczego i Technikum
Mechanizacji Rolnictwa. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk czuwali
nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz kierownictwo LPG, które
każdorazowo zapewniało bardzo bogaty program kulturalny i turystyczny.
Z pewnością wielu absolwentów mile wspomina zwiedzanie osobliwości
takich miast jak Eisenach, Gotha, Erfurt czy Weimar.
Praktyki uczniowskie w NRD organizowane były do roku 1989.
Na początku lat dziewięćdziesiątych zapoczątkowane zostały kontakty ze
szkołą rolniczą w Pińsku na Białorusi. W 1994r pomiędzy dyrektorami obu
szkół podpisana została umowa przewidująca współpracę w dziedzinie
kultury i praktyk uczniowskich.
Latem tego samego roku do Objezierza przyjechała 15-osobowa grupa
uczniów z Technikum Rolniczego w Pińsku celem odbycia 4-tygodniowej
praktyki rolniczej w okolicznych gospodarstwach indywidualnych. W tym
samym czasie gościliśmy też grupę białoruskich nauczycieli. Z wizytą na
Białoruś pojechała również grupa młodzieży z Technikum Rolniczego
w Objezierzu.
W 1990 roku we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, dwóch
nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło 3-miesieczny staż
w austriackiej Szkole Gospodarstwa Domowego HEIDEGG niedaleko
Grazu. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez nauczycieli w czasie stażu
oraz podarowany przez szkołę austriacką sprzęt gospodarstwa domowego
ułatwiły później realizację szkolenia praktycznego w liceum zawodowym
o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe.
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Dwa lata wcześniej również ciekawy, półroczny staż zawodowy w Danii
odbył jeden z nauczycieli mechanizacji rolnictwa.
Zupełnie nowy rozdział współpracy zagranicznej w historii szkoły,
rozpoczął się w roku 1996, tj. z chwilą nawiązania pierwszych kontaktów
ze szkołą zawodową z Niemiec. Jesienią tego roku odbyły się pierwsze
rozmowy pomiędzy dyrektorami obu szkół, a już w roku 1997 doszło do
pełnej wymiany młodzieży. W tymże też roku zapoczątkowane zostały
wyjazdy uczniów z Objezierza na praktyki zawodowe do Dolnej Saksonii.
16 kwietnia 1998r w sali konferencyjnej objezierskiego pałacu odbyło się
uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy
Zespołem Szkól Rolniczych w Objezierzu, a BBS Lüchow. Umowa
podpisana przez dyrektorów szkół Raimunda Grote i Romana ostrowskiego
przewidywała dalsze rozwijanie kontaktów między uczniami
i nauczycielami, organizowanie praktyk uczniowskich, a także
przystąpienie do realizacji wspólnych projektów finansowanych przez Unie
Europejską.
W 1999r uczniowie obu szkół zrealizowali wspólny projekt językowy
programu Sokrates Lingua E. Tematem projektu było: Rolnictwo w
rozszerzonej Unii Europejskiej. Projekt realizowało 25 uczniów i 2
nauczycieli podczas 2-tygodniowego pobytu w Lüchow. Program pobytu
obejmował wizytę w zakładach produkcyjnych, zwiedzanie malowniczego
regionu Wendlandu oraz prezentowanie potraw narodowych.
Tak rozległa współpraca obu szkół dała początek kontaktom na szczeblu
powiatowym. Dzisiaj już śmiało można stwierdzić, że oficjalny akt
partnerstwa podpisany w Objezierzu 28 czerwca 2001r przez starostwo
powiatu Lüchow – Danenberg i Powiatu Obornickiego, to efekt kontaktów
zapoczątkowanych przez nauczycieli i uczniów tej szkoły.
Dzięki przysłanym środkom finansowym z Unii Europejskiej możliwe
stało się całkowite pokrycie kosztów wyjazdów uczniów i nauczycieli
naszej szkoły do zaprzyjaźnionych szkół w Niemczech i we Francji.
Tradycją już stało się uczestnictwo przedstawicieli rady Pedagogicznej
z Lüchow w balach studniówkowych.
Tak znacząco rozbudowana współpraca zagraniczna jest wynikiem
dużego zaangażowania wielu nauczycieli a w szczególności p. Adama
Malińskiego i H.Joahima Trumpfa z BBS Lüchow i jest świetną motywacją
dla uczniów do nauki języków obcych, a także przyczynia się do lepszego
przygotowania zawodowego. Być może, dlatego absolwenci tej szkoły
z większą odwagą wyjeżdżają na staże absolwenckie do Niemiec
i Szwajcarii. Są też tacy, którzy zostają tam na stałe.
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W roku 2001 zapoczątkowane zostały kontakty pomiędzy gimnazjum
funkcjonującym od roku 1999 w objezierskim Zespole Szkół, a podobną
szkołą w Niemczech – Drawehn Schule z Clenzen. Do pierwszego
wspólnego spotkania młodzieży obu szkół doszło podczas 4-dniowego
pobytu w Objezierzu 18-osobowej grupy uczniów z Clenzen. Ważnym
wydarzeniem we wzajemnych kontaktach była również oficjalna wizyta
dyrekcji niemieckiego gimnazjum w kwietniu 2001r, która przywiozła
i posadziła w przypałacowym parku drzewko symbolizujące trwałą przyjaźń
i współpracę.
W latach 2002- 2004 Zespól Szkół w Objezierzu realizował razem ze
szkołami partnerskimi BBS Luchow i LEGTA Sours projekt Comenius
„Życie na wsi" umożliwiając wzajemne się poznanie młodzieży
i nauczycieli trzech szkół w Polsce, we Francji i Niemczech przy analizie
warunków rozwoju rolnictwa w trzech krajach.
Od roku 2001 rozwijała się tradycyjna wymiana szkolna pomiędzy
Gimnazjum w Objezierzu a Kooperative Gesamtschule w Clenze. W marcu
2003 roku Roman Ostrowski i Reiner Schlademann - dyrektorzy obu
szkół podpisali w Clenze umowę o partnerstwie. W ramach tego
partnerstwa organizowano corocznie wyjazdy młodzieży z Clenze do
Objezierza i z Objezierza do Clenze. Szczytowym osiągnięciem tego
partnerstwa był wspólny wyjazd uczniów dwóch szkół do Brukseli w lipcu
2008.
We wrześniu 2009 młodzież Zespołu Szkół w Objezierzu uczestniczyła
w II Europejskim Forum Młodzieży w Eckernforde na zaproszenie
Jungmannschule Eckernforde poznając uczniów gimnazjum w Paryżu
i Szkoły Średniej Nr 307 w Kijowie.
W marcu 2010 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieżowych w
Krzyżowej uczniowie z Zespołu Szkół w Objezierzu spotkali się
z rówieśnikami z Jungmannschule Eckernforde i Szkoły Średniej nr 307
z Kijowa realizując wspólnie trójnarodowy projekt teatralny " Romeo
i Julia ". Przy organizacji tych spotkań korzystano ze wsparcia PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.
W czerwcu 2011 uczeń Technikum Rolniczego Mateusz Kurzawa brał
udział w indywidualnej wymianie uczniowskiej w Eckernforde.
W październiku 2011 uczennica Maren Heuer z Eckernforde
uczestniczyła w zajęciach klasy maturalnej Technikum Rolniczego.
Od roku 2007 młodzież z Zespołu Szkół w Objezierzu bierze udział
w
międzynarodowych projektach "Praca dla Pokoju" w Polsce
(Wągrowiec, Gołańcz), w Niemczech i we Francji.
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Jeden z uczniów Liceum Profilowanego Szymon Solarski zdobył
wyróżnienie TVP 2 za film dokumentalny poświęcony projektowi pracy
dla Pokoju.
We wrześniu 2007 gościły w Zespole Szkół w Objezierzu dwie
uczennice szkoły średniej z Mansfield ( Anglia ) przebywające w Polsce
z okazji II Europejskich Spotkań Młodzieży w Poznaniu.
Od roku 2010 rozwija się współpraca z dr Albrechtem Goetze
z Meetingpoint w Gorlitz a efektem tej współpracy wspieranej przez
Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży jest udział młodzieży
z Objezierza w trójstronnym wakacyjnym projekcie polsko- niemieckowłoskim w Gorlitz i Zgorzelcu. Corocznie w listopadzie młodzież,
absolwenci i rodzice uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu uczestniczą
w wyjazdach studyjnych "Poznajemy alternatywne metody wytwarzania
odnawialnych energii" do Hanoweru na wystawy AGRITECHNICA
i EUROTIER, Luchow, Einbeck i Wolfsburga. Realizacja tych projektów
byłaby niemożliwa bez życzliwego wsparcia logistycznego ze strony DLG
Młodzież z Zespołu Szkół w Objezierzu jest zapraszana od roku 2008 do
Lubeki - Travemunde na polsko- niemieckie konferencje naukowe
poświęcone historii. Nie jest to tylko bierny udział, gdyż objezierscy
uczniowie przedstawiają wyniki własnych prac badawczych poświęconych
polsko- niemieckim miejscom pamięci a ich wystąpienia
zarejestrowała w październiku 2012 TV Wielkopolska.
Od roku 2002 Zespół Szkół w Objezierzu odwiedzany jest często przez
gości z Holandii zamieszkujących Emmen - miasto wyzwolone przez
Polaków w kwietniu 1945.
Dzięki zaangażowaniu wypróbowanego przyjaciela Polski - Menno Vos
szkoła w Objezierzu otrzymała w roku 2007 solidne meble szkolne
z Drehnte College w Emmen. Wiele szkół w powiecie obornickim
i Wielkopolsce zawdzięcza bezpłatne dostawy holenderskich mebli
szkolnych dzięki przyjaznym relacjom łączących Emmen z Objezierzem.
Szkolny Zespół Folklorystyczny brał udział w uświetnieniu uroczystości
pięciolecia partnerstwa powiatów Luchow- Dannenberg w Luchow w lipcu
2006, w Nemitzer Heidefest w Trebel w sierpniu 2006, z okazji 100 - lecia
szkoły rolniczej w Luchow w czerwcu 2007 i z okazji 850- lecia miasta
Luchow w sierpniu 2008.
We wrześniu 2011 Zespół Szkół w Objezierzu był jedyną szkołą
z powiatu obornickiego biorącą udział w III Europejskich Spotkaniach
Młodzieży w Poznaniu. Z tej okazji wysłano zaproszenie do młodzieży w
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Norden i Kijowa uzyskując znaczne wsparcie materialne ze strony
PNWM.
Od czerwca 2012 datuje się początek kontaktów objezierskiej młodzieży
z EJC w Oschatz i DPG w Dreźnie.
Uczniowie z Objezierza zaplanowali na maj 2013 międzynarodowe
spotkanie młodzieżowe w Oschatz i Dreźnie.
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Praca pedagoga szkolnego
W 2002r w Zespole Szkół w Objezierzu utworzono etat pedagoga
szkolnego, który zajmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz
socjalną. Pomaga uczniom z trudnościami w nauce oraz pochodzącymi
z najuboższych rodzin. Współpracuje z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami
pozarządowymi, mogącymi wesprzeć działania pedagoga szkolnego. Dzięki
wsparciu finansowemu w/w instytucji młodzież może korzystać
z darmowych posiłków w szkole, dofinansowania wyżywienia w internacie
szkolnym oraz zakupu podręczników. W ramach przekazywanych funduszy
przez organ prowadzący uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce
oraz sporcie otrzymują stypendia. Pedagog szkolny przydziela także pomoc
rzeczową w postaci odzieży i obuwia, którą szkoła otrzymuje od
zaprzyjaźnionych rodzin z Belgii oraz holenderskiego miasta Emmen.
Od 2007r w Zespole Szkół w Objezierzu pod przewodnictwem pedagoga
szkolnego organizowano festyny sportowo-obronne pod hasłem „Razem
bezpieczniej” oraz turnieje motoryzacyjne na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Imprezy te odbywały się pod patronatem Oddziału
Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego oraz Automobilklubu w Poznaniu. Działania te przyniosły
wymierne korzyści dla szkoły. Oprócz wspaniałej zabawy placówka
otrzymała tablicę interaktywną, rowery wraz z torem oraz tablice do nauki
przepisów ruchu drogowego, które wzbogaciły wyposażenie dydaktyczne
szkoły.
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PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
w latach 2007-2015
1 ,,Centra kształcenia na odległość na wsiach
Projekt finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do
edukacji-promocja kształcenia przez całe życie.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zielonej Górze,
4system Polska Sp. z o.o., Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom.
Centrum w Objezierzu wyposażone zostało w bardzo nowoczesny sprzęt
komputerowy, biurowy oraz bezpłatny dostęp do kursów umieszczonych na
platformie edukacyjnej w Internecie. Zespół Szkół w Objezierzu dysponuje
również wykwalifikowaną kadrą w tym zakresie – studia podyplomowe na
Uniwersytecie Warszawskim z e-learningu ukończyło już trzech nauczycieli
z tej szkoły. W ramach swojej działalności „ Centrum” będzie prowadziło
bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania
zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
Projekt realizowany od marca 2008r.
2 ,,Szkoła z klasą”
Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Działanie 9.5.
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Nauki
i Przedsiębiorczości w okresie 1 lutego 2009r. do 30 czerwca 2009r
Projekt obejmował prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających dla
uczniów klas maturalnych z następujących przedmiotów: j. angielski,
j. polski, matematyka i biologia.
3 ,,Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego
gimnazjalisty”
PROJEKT SYSTEMOWY, Priorytet IX.
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
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Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. do 31.07.2012 r.
W projekcie brało udział 28 uczniów drugiej klasy gimnazjum a głównym
jego celem było:
1. podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział w
zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności
wymagających:
- wykorzystania wiedzy w praktyce,
- twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,
- redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi
pisemnych,
2. zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z przedmiotów
objętych zajęciami dodatkowymi;
3. zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym
etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym;
W ramach projektu nauczyciele języka polskiego , matematyki ,fizyki
i chemii odbyli 150 godzinne szkolenie a szkoła otrzymała wsparcie
w postaci pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i tablicy
interaktywnej
4. ,,Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”

Konkurs ogłoszono w ramach Działania 3.3
POKL,
Projekt „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie to ogólnopolski program
rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów Projekt
realizowany był w 73 gimnazjach na terenie całego kraju.
Okres
realizacji
projektu
od
1.12.2008
do
30.11.2011
W ramach projektu organizowane były następujące działania:
- realizacja zajęć w oparciu o przygotowane programy i materiały
- organizacja konkursów naukowych dla uczniów biorących udział
w projekcie z atrakcyjnymi nagrodami
- organizacja wycieczek oraz obozów naukowych dla uczestników
projektu po zakończeniu każdego roku szkolnego
- organizacja atrakcyjnych wykładów pokazowych przy współpracy
z Politechniką Poznańską. Projekt przewidywał realizację zajęć z nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, które miały pomóc
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zdolnym uczniom poszerzyć wiedzę i być swego rodzaju uzupełnieniem
tradycyjnego programu nauczania. Projekt przewidywał również konkursy
z nagrodami oraz 48 wykładów pokazowych, które przeprowadzone były
w ramach tzw. „Omnibusa Doświadczeń” przez pracowników Wydziału
Fizyki Technicznej z Politechniki Poznańskiej. Ponadto uzupełnieniem
i uatrakcyjnieniem programu nauczania były organizowane w czasie
wakacji 10-cio dniowe obozy naukowe (kontynuacja fascynacji nauką oraz
kurs językowy), które były nagrodą po pierwszym roku nauki dla uczniów
aktywnie biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Projekt
przewidywał również organizację 5-dniowej wycieczki zagranicznej po
drugim roku nauki (Drezno i Berlin), w ramach której uczniowie odwiedzili
miejsca związane z tematyką projektu – muzea, ośrodki nauki np.
obserwatorium astronomiczne czy ogród botaniczny. O innowacyjności
projektu świadczą nowe metody przekazywania wiedzy, które przełamały
brak zainteresowania uczniów fizyką, chemią, matematyką i nauczyły
praktycznego podejścia do nauk ścisłych. Zajęcia z uczniami miały formę
„żywych” demonstracji interaktywnych, ukierunkowanych na naukę
poprzez zabawę. Zamiast klasycznego przekazu werbalnego, na zajęciach
nacisk był kładziony na formę pokazową i tzw. „burzę mózgów.
W projekcie brało udział 10 uzdolnionych uczniów gimnazjum z klas I-III.
Szkoła otrzymała szereg pomocy dydaktycznych.
5 „Dziś nauka - jutro lepsza praca”
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego
Okres realizacji projektu od 6.09.2010 do 29.06.2012
Projekt realizowany był w 4 szkołach Powiatu Obornickiego realizujących
kształcenie zawodowe.
Celem projektu było między innymi:
- zwiększenie wskaźnika zdawalności egzaminów zewnętrznych
- podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w językach
obcych
- podniesienie kompetencji z matematyki , biologii i przedsiębiorczości
- udział w warsztatach organizowanych przez pedagoga
- organizowanie spotkań z pracodawcami
- organizowanie dodatkowych zajęć w zakresie kształcenia zawodowego
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6. ,,Praktyczny program z zakresu odnawialnych źródeł energii –
Innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”
Priorytet III : Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5. - Projekty innowacyjne
Okres realizacji projektu od 1.07 .2010 do 30.06.2013
Projekt innowacyjny którego współautorem jest jeden z nauczycieli z
Objezierza a realizowany w ramach konkursu 4POKL/2009 ogłoszonym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w grudniu 2009r. Projekt został
wysoko oceniony i znalazł się na wysokim miejscu ministerialnej listy
rankingowej. Liderem projektu którego tytuł brzmi: „Praktyczny program
z zakresu odnawialnych źródeł energii – innowacja dla szkół
ponadgimnazjalnych” jest Ekspert –SITR w Koszalinie, Projekt
realizowany będzie w okresie trzech lat przez 20 wybranych szkół z pięciu
województw : Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego,
Kujawsko-pomorskiego i Dolnośląskiego. Do realizacji pierwszego etapu
projektu w roku szkolnym 2010/11 wybrana została tylko jedna szkoła
a jest nią Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. Zadaniem
pierwszej ,,Grupy energetycznej’' składającej się z 15 uczniów i 2
nauczycieli będzie opracowanie programu nauczania i modeli praktycznych
z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedmiotu specjalizującego
w zawodzie technik rolnik. Następnie program ten będzie testowany
i wdrażany przez nauczycieli i uczniów z 20 szkół .Realizacja pierwszego
etapu projektu ,który idealnie wpisuje się w najnowszą strategię rozwoju
szkoły , to wielkie wyzwanie dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
w Objezierzu. Projekt przewiduje wyposażenie szkoły w obudowę
dydaktyczną oraz modele praktyczne i tablice edukacyjne z zakresu
odnawialnych źródeł energii.
7 ,,Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodu w zakresie OZE”
Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2012 r. do 31
marca 2014 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli zawodu technik rolnik w zakresie odnawialnych źródeł energii.
W projekcie uczestniczy 6 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Adama
Mickiewicza w Objezierzu.
Cykl praktyk dla jednego nauczyciela zrealizowany jest w ciągu 6 miesięcy,
zgodnie z opracowanym programem praktyk.
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Pierwsze praktyki (3+4 dni) odbywają się w Polsce w przedsiębiorstwach
reprezentujących różne rodzaje energii odnawialnej, natomiast ostatnie 3
dni praktyk realizowane są za granicą w Szwecji lub Niemczech, gdzie
nauczyciele zapoznają się z unikatowymi na skalę światową
przedsięwzięciami z zakresu OZE.
8 „Profesjonalna Edukacja Młodzieży w zakresie obsługi i
eksploatacji nowoczesnego sprzętu rolniczego”
26.10.2012r do 30.06.2015r.
Projekt zakłada 3-letnią edukację młodzieży z wykorzystaniem pomocy
naukowych dostarczonych przez firmy CASE IH, Kverneland i eidemann.
Firma Agro-Rami z Kościelnej Wsi postanowiła jednak wprowadzić aspekt
nowoczesnego, praktycznego szkolenia również do szkół. W ramach
projektu dostarcza nieodpłatnie do 10 szkół w województwie
Wielkopolskim, ciągniki i maszyny. Pomaga w edukacji praktycznej
młodzieży, prowadzi pokazy, organizuje wycieczki i konkursy.
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu od marca 2012r.
uczestniczy również w Programie ALBATROS, który przewiduje
profesjonalną edukację w zakresie obsługi i eksploatacji nowoczesnego
sprzętu rolniczego. Dzięki podpisanej umowie patronat naukowy nad
projektem obejmuje Instytut Inżynierii Biosystemów, który zapewnia
cykliczne wykłady na temat najnowocześniejszych rozwiązań w technice
rolniczej.
9
,,Odnawialne źródła energii – pilotażowy projekt przygotowujący
wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej
technologie OZE”
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DC Edukacja Sp.
z o.o. oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego”,
Projekt realizowany od 1.09.2012 do 30.04.2013
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Celem projektu jest przygotowanie do 30.04.2013 r. trzydziestu
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego do
poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek - technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej.
Grupa docelowa projektu:
 30 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z woj. wielkopolskiego,
 30 dyrektorów i dyrektorek,
 60 nauczycieli i nauczycielek,
 360 uczniów i uczennic.
Szkoły otrzymają kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne
przygotowujące do wprowadzenia nowego kierunku nauczania.
 Szkoły zostaną wyposażone w mobilne zestawy edukacyjne do
prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną
wraz z oprogramowaniem.
 Dyrektorzy zostaną wprowadzeni w tematykę odnawialnych źródeł
energii (OZE) oraz przygotowani do podjęcia działań w kierunku
poszerzenia oferty nauczania w szkole
 Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z tematyki OZE oraz
zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć metodą projektową
 Uczniowie otrzymają możliwość uczestniczenia w zajęciach
pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk
zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze.
Projekt zakłada stworzenie nowych powiązań business to education między
szkołami a przedsiębiorstwami, w których będą odbywały się praktyki.
Dodatkowo przewidziany jest konkurs projektów uczniowskich związanych
z tematyką OZE. Nagrodami w konkursie będą dodatkowe mobilne zestawy
edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią
odnawialną dla szkół oraz udział uczniów w Dniu Akademickim
zorganizowanym na jednej z poznańskich uczelni wyższych.
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Wspomnienia

-

„Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyjście jak balsam na krwawą ranę!
Gdy wstecz obrócę wzrok, taki łzawy,
Wnet się jak czarem byt złoci szary –
Niech żyje przyjaźń ze szkolnej ławy!
Niech żyją nasze dawne wagary!”
tak swoje szkolne lata wspominał Artur Oppman. By
drobiazgowo opisać nasze szkolne przeżycia nie starczyłoby
miejsca w obszernej powieści, dlatego postanowiliśmy
przywołać tylko kilka faktów, które najpełniej oddają to, co się
wówczas w naszej poczciwej „budzie” działo.

SZKOLNE WSPOMNIENIA BRACI
NAPARTYCH
Wszystko zaczęło się we wrześniu 1980 roku, kiedy to Nasz Ojciec –
Bonifacy Naparty powierzył szkole w Objezierzu kształcenie swojego
najstarszego syna – Tomasza. Widocznie ta placówka spełniała oczekiwania
rodziny, skoro po roku szeregi jej uczniów zasilił Zbigniew, a później
Grzegorz.
Specyficzny klimat szkoły tworzyli nauczyciele. Kiedy wspominamy
naszych Pedagogów, zawsze pierwsza na myśl przychodzi nam Pani
Jadwiga Ratajczak; elegancka, wymagająca, ale bardzo sprawiedliwa
i pełna matczynego ciepła. Jak Ona wytłumaczyła chemię, to nie można jej
było nie zrozumieć. Nie sposób zapomnieć także Pana Andrzeja Bieli. Kiedy
wchodził do klasy, przypominał dowódcę musztrującego rekrutów. Z jego
poleceniami nikt nie dyskutował. Pewnego dnia, jeden z nas przyszedł na
konkurs orki w stanie, delikatnie mówiąc, poimprezowym. Pan Biela
spojrzał i stwierdził: albo wygrasz, albo od jutra nie masz co pokazywać się
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w szkole. Nie było innego wyjścia jak... zająć pierwsze miejsce. I wreszcie
Pan Jan Napierała, kochany Jasiu, który usiłował być surowy dla nas –
wychowanków, ale tak naprawdę, wybaczał nam wszystkie wybryki, zanim
zdążyliśmy się ich dopuścić. Między panem Napierałą, a jego klasą istniało
niepowtarzalne porozumienie. On „przymykał oko”, my jak trzeba było,
stawaliśmy za nim murem. Kiedyś, podczas wycieczki jakiś złodziej odważył
się sięgnąć po bagaż naszego wychowawcy. Odzyskaliśmy niedoszły łup,
a z winowajcą rozprawiliśmy się tak, że pamięta nas pewnie do dziś.
Szkoła to także dziewczyny i pierwsze wielkie miłości. Czego to człowiek
nie robił, by dotrzeć do pokoi koleżanek w internacie ? Bywało, że
wspinaliśmy się po piorunochronie. Co tu kryć, im więcej przeszkód, tym
bardziej satysfakcjonowało ich pokonanie. Jeśli chodzi o dziewczyny, to
ówczesny kierownik szkolenia praktycznego miał chyba podpisaną, oprócz
oficjalnej, umowę z Naszym Ojcem. Przysyłał na praktyki do Pacholewa
same najładniejsze uczennice. I jak się tu nie zakochać ? Zdarzało się, że
Zbigniewowi i Grzegorzowi spodobała się ta sama panna. Dziś jest Ona
żoną jednego z kolegów. Szkolne wybryki, imprezy, praktyki sprawiły, że
dwóch z nas znalazło sobie towarzyszki życia wśród objezierskich uczennic.
Dlaczego nie trzeci? On chyba jednak za dużo namieszał i mając tego
świadomość, wolał poszukać żony spoza grona koleżanek.
Dziś, kiedy po latach wspominamy szkołę, śmiejemy się, wzruszamy i co tu
kryć...tęsknimy do tych „szczenięcych „ lat.
Tomasz, Zbigniew i Grzegorz Naparci

„PRZYJACIELE”
Na początku moich wspomnień chciałbym wyrazić moją wdzięczność
Dyrekcji Zespołu Szkół w Objezierzu. Dziękuję, że obdarzono mnie tak
wielkim zaszczytem umożliwiając mi spisanie kilku wspomnień z pięknych
lat mojego pobytu w murach objezierskiej szkoły.
Zacznę od przywołania obrazu naszego niezapomnianego katechety ś.p.
ks. Zbigniewa Olejniczaka – człowieka o ogromnym poczuciu humoru,
a przy tym potrafiącego wywołać duże zainteresowanie tym, czego nas
uczył. Często korzystam z historyjek opowiadanych przez ks. Olejniczaka.
Sięgam pamięcią także do innych wychowawców i chyba najbardziej w
mojej pamięci utkwił mi nasz wychowawca pan prof. Stefan Piłat. Warto
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tutaj zaznaczyć, że naukę w Objezierzu rozpoczynałem w latach
transformacji ustrojowej; rozpadał się socjalizm i jego upadek pozwalał
oodkrywać przed nami szereg faktów historycznych zakrytych lub
zakłamanych przez lata powojennej historii. Może właśnie fakt, iż pan
profesor Piłat mówił nam o tym wszystkim w sposób bardzo ciekawy
ukazując prawdę, a jednocześnie pokazując przekłamania komunistycznej
edukacji wywarł na mnie ogromny wpływ. Dziś trudno mi do końca
powiedzieć tak naprawdę, dlaczego w mojej klasie cieszył się tak dużą
sympatią. Był po prostu lubiany za swoją osobowość. Myślę, że nie byłyby w
pełni prawdziwe moje wspomnienia, gdybym choć na chwilę nie przeniósł
się do klasy biologicznej, by przypomnieć sobie choć jedną lekcję z panią
profesor Jadwigą Ratajczak. Baliśmy się wszyscy lekcji biologii i chemii,
ale jednocześnie bardzo szanowaliśmy i lubiliśmy panią Jagodę.
Przepraszam za mój poufały ton, ale jestem przekonany, że pani profesor
Ratajczak doskonale wiedziała, że tak na nią mówimy i sądzę, że nie trzeba
by jej przekonywać do naszej sympatii. Pisząc o lekcjach z panią profesor
Ratajczak przypominam sobie jeden atrybut używany przez nią na lekcji.
Był to wskaźnik nazywany przez nią „ciocią Lolą”. Trudno wymienić
wszystkich nauczycieli, których zapamiętałem, ale myślę, że nie zapomnę na
długo lekcji z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Muszę się przyznać, że były
one trochę mi pomocne w mojej pracy duszpasterskiej, ponieważ na terenie
moich parafii było wiele gospodarstw rolnych i miałem okazję do częstych
kontaktów z rolnikami.
Dziś patrzę na lata mojej nauki z pewnego dystansu i zaczynam
dostrzegać bardzo wiele pozytywów naszej szkoły. Niestety nie zawsze się je
zauważa będąc uczniem. Na pierwszym miejscu postawiłbym przyjacielską
atmosferę panującą w naszej szkole. Wydaje mi się, że taki stan potrafili
wytworzyć nauczyciele, których z dzisiejszego punktu widzenia oceniam
bardzo wysoko jako ludzi kompetentnych zawodowo i dobrych pedagogów.
Oprócz tego sami uczniowie potrafili być dla siebie bardzo koleżeńscy.
Muszę także zaznaczyć, że potrafili się świetnie bawić organizując szereg
uroczystości szkolnych. Sam miałem szczęście brać udział w akademiach
i innych zabawach związanych chociażby z pierwszym dniem wiosny.
Przygotowania do tych dni polegały najpierw na podziale konkretnych
zadań; jedni zajmowali się dekoracjami, inni przygotowywali muzykę,
a jeszcze inni mogli zaangażować się w proklamacje prozy i poezji. Kiedyś
podczas podziału ról wybrano mnie do recytacji wiersza A.Mickiewicza
„Przyjaciele”. W tej roli poczułem się bardzo dobrze. Nie przypuszczałem
jednak, że dzień występu będzie pierwszym dniem mojej „kariery”
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recytatorskiej. Odtąd, często brałem udział w akademiach szkolnych.
Pamiętam ile radości dostarczyły nam te wszystkie występy na naszej
szkolnej scenie. Myślę, że oprócz możliwości odkrycia własnych
umiejętności pozwalało to w dużym stopniu integrować uczniów
przygotowujących program artystyczny.
Pamiętam także z lat szkolnych nasze powroty ze szkoły do domu. Nie
zawsze udało się wsiąść do autobusu odjeżdżającego do pobliskiego
miasteczka, z którego rozjeżdżaliśmy się do swoich miejsc zamieszkania.
Brak dostatecznej liczby autobusów powodował, że wracaliśmy bardzo
często pieszo. Wspólne „wycieczki” były okazją nie tylko do wyrobienia
sobie dobrej kondycji fizycznej, ale pomagały także wzmocnić koleżeńskie
więzi. Odległość dzieląca Objezierze od Obornik była doskonałym
dystansem do podjęcia wielu ciekawych rozmów. Nie zawsze były to
rozmowy pogłębiające naszą wiedzę, ale za to na pewno pomogły rozwinąć
naszą przyjaźń.
Bardzo trudno w kilku zdaniach opisać wszystkie odczucia związane
z pobytem w murach naszej szkoły. Mogę jednak zapewnić, że zawsze były
to uczucia pozytywne i bardzo dla mnie miłe.
Ks. Jacek Rogalski
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„MASA RAZY PRĘDKOŚĆ”
Po raz pierwszy z Zespołem Szkól Rolniczych w Objezierzu zetknąłem się
we wrześniu 1987r, po dostaniu się do Liceum Ogólnokształcącego
w Obornikach, uczęszczałem tam jeden tydzień. (...) Po tygodniu
stwierdziłem, że w szkole ogólnokształcącej czegoś mi brakuje. Brakowało
mi wtedy (jak się później okazało) przedmiotów technicznych jak np.
elektrotechnika, spawalnictwo, mechanika itp. (...) Zazdrościłem starszym
kolegom (z którymi jeździłem na dyskoteki itp.) umiejętności naprawy
samochodu „na drodze”, czy zakładania różnych dodatkowych urządzeń
itp. (...). Naukę w ZSR Objezierze rozpocząłem w Zasadniczej Szkole
Mechanizacji Rolnictwa, nie w technikum o profilu ........! Nasza klasa
w szkole zawodowej była bardzo zgrana. Szczególnie można było to
pokazać np. w pierwszym dniu wiosny, gdzie występowaliśmy w różnym
charakterze (konferansjer, „pan z powiatu” itp.). (...) W szkole zawodowej
poznałem wiele zagadnień praktycznych (spawanie, kucie, toczenie,
regulacja i naprawa silników i inne). Zdobyłem również prawo jazdy
kategorii ABT. Nauka jazdy bywała czasem przygodowa. (...) Nasz
„maluch” nie zawsze zapalał przy pomocy rozrusznika, więc zdarzało się
(mnie dość często, ponieważ nie umiałem zbyt dobrze jeździć tym
samochodem), że na skrzyżowaniu trzeba było wyjść i zapchnąć... Inni
kierowcy nie zawsze byli przychylnie nastawieni do takiego sposobu
zapalania samochodu w środku miasta. Szczególnie w przypadkach, kiedy
dość długo paliło się zielone światło na skrzyżowaniu. (...) Była to jednak
niezapomniana przygoda. Myślę, że jeśli ktoś jest nastawiony
optymistycznie do życia, to takie sytuacje będzie zawsze wspominał
pozytywnie. (...) Podczas mojej nauki w szkole zawodowej naszej szkole
nadano imię Adama Mickiewicza. W tym wydarzeniu nasza klasa brała
czynny udział. Chociażby w uroczystej akademii, czy w szkolnym konkursie
na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza. (...) Po ukończeniu szkoły
zawodowej podjąłem naukę w trzyletnim Technikum Mechanizacji rolnictwa
na podbudowie szkoły zawodowej. Kontynuacja nauki w tym kierunku
umożliwiła mi zdobycie dodatkowych umiejętności, czy uprawnień (np.
obsługi kombajnów zbożowych). W technikum poszerzałem i ugruntowałem
swoją dotychczasową wiedzę zdobytą w szkole zawodowej. Mogłem również
zdać maturę, która otwierała drogę do studiowania na dowolnie wybranym
kierunku. (...) W technikum nasza klasa była tak samo zgrana jak w szkole
zawodowej. Wiązało się to z faktem, że większość klasy technikum stanowili
koledzy ze szkoły zawodowej. Nowi koledzy szybko się z nami zgrali, ale
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i wnieśli wiele nowego – szczególnie nowych „twórczych” pomysłów.
W pierwszy dzień wiosny każdego roku byliśmy zawsze pomysłowo
przebrani , za ...biskupów, księży, wojskowych, młodą parę itp., jeden
kolega zdobył nawet tytuł ... „Mister Szkoły”. Oczywiście nie tylko my
byliśmy pomysłowo przebrani, ale się nieco „wychylaliśmy”. Takie nieco
„rozrywkowe” zachowanie spotykało się z przychylnym nastawieniem
nauczycieli do naszych, często dość odważnych pomysłów. Np. kiedy
byliśmy przebrani za biskupów i księży zbieraliśmy składkę i ... zebraliśmy
co nieco „grosza”. Nie była to wprawdzie zawrotna suma, ale wystarczyła
na pokrycie kosztów paliwa do samochodu, którym przywieźliśmy
i odwieźliśmy przebrania do Domu Dziecka w Szamotułach. (...)
W technikum mieliśmy również nieco „drastyczniejsze” pomysły. Dzisiaj z
perspektywy czasu wiem, że nie zawsze żarty na lekcjach, czy zajęciach
praktycznych były na miejscu, np. rozbieranie mechanizmu różnicowego
(modelu demonstracyjnego) przy pomocy 5 kg młotka oraz przecinaka.
Niestety żaden dostępny wówczas klucz nie umożliwiał rozkręcenia tego
mechanizmu w relatywnie krótkim czasie. Nauczyciel skomentował wtedy
taką metodę „masa razy prędkość”. Jednak nikomu krzywdy nie zrobiliśmy,
a mamy dzisiaj co wspominać. Myślę, że również nauczyciele po latach
wspominają to pół żartem. (...) po obronie pracy dyplomowej i ukończeniu
technikum, zdałem maturę i kontynuowałem naukę na studiach wyższych.
Nigdy nie interesowałem się szczególnie produkcją roślinną, czy zwierzęcą,
stad nie miałem szczególnych osiągnięć w Olimpiadach Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych. W związku z zainteresowaniami związanymi ze
sprawami technicznymi studia rozpocząłem nie na Akademii Rolniczej, tylko
na Politechnice Poznańskiej. Na Politechnice poszerzyłem swoje
wiadomości i umiejętności techniczne oraz uzupełniłem je o wiadomości
i umiejętności ekonomiczne na kierunku Zarządzanie i Marketing. (...) Jeśli
miałbym dzisiaj ponownie wybrać swoją drogę edukacji, postąpiłbym
dokładnie tak samo jak przed laty. Na pewno byłoby kuszące poznanie
czegoś, czego nie znam, tj. atmosfery innej szkoły, jednak doświadczenia
mogłyby być mniej interesujące. Dlatego tez gdybym znalazł się ponownie w
roku 1987, zapewne znowu rozpocząłbym naukę w liceum w Obornikach
i po tygodniu zmieniłbym liceum na szkołę zawodową, a dalej
kontynuowałbym edukację w tym samym kierunku. (...)
dr Sławomir Łech
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PRACA „BABCI” NIE POSZŁA NA MARNE
Ponad trzydzieści lat temu, dokładniej tj. 1 września 1972r rozpocząłem
naukę w szkole rolniczej w Objezierzu.
Dzisiaj z perspektywy czasu doceniam to, czego wcześniej nie
dostrzegałem, a na pewno było i jest nadal jednym, z najciekawszych
i najmilej wspominanym okresem mojego życia. Szkoła miała i ma po dzień
dzisiejszy swoisty klimat. Ten wspaniały klimat zawdzięczać oczywiście
trzeba pedagogom i oczywiście uczniom. Najważniejsze to to, że
profesorowie potrafili tak kierować zajęciami dydaktycznymi, że uczniowie
włączali się czynnie w proces dydaktyczny.
Z perspektywy tych trzydziestu lat powiem jedno, wszyscy belfrowie byli
wspaniali, ale zawsze są tacy, których się pamięta do końca życia. W moim
przypadku jak na razie pamiętam wszystkich. Wiem, że na pewno nie zginą
z mojej pamięci dwie panie profesor. Pani profesor „Babcia” i pani
profesor „Jagoda”. To te panie moim skromnym zdaniem potrafiły
przynajmniej w moim przypadku przekazać wiedzę w sposób nie
szablonowy. Pamiętam początki, przyszedłem do szkoły w Objezierzu jako
uczeń ze świadectwem daleko innym niż bardzo dobry, po prostu nawet nie
średniak. Po pierwszych lekcjach chemii i biologii przekonałem się, że moja
wiedza z tych przedmiotów jest daleka od dostatecznej. Po prostu nie da się
z takimi wiadomościami daleko zajść. Po pierwszych lekcjach oczywiście
odkryła to bez większych trudności pani profesor „Jagoda”. Szybko też sam
się zorientowałem, że z takimi podstawami daleko nie zajdę, po prostu brak
wiedzy ze szkoły podstawowej. W chemii wielu rzeczy można się nauczyć na
pamięć, z biologią jest jednak znacznie trudniej.
Czas biegł szybko, niekoniecznie równie szybko szło przyswajanie
zaległej wiedzy. Zbliżał się okres pierwszych wywiadówek. Pani profesor
nic nie odpuszczała, była bardzo wymagająca, już myślałem, że się na mnie
uwzięła, w jednym dniu nawet dostałem dwie dwóje. Wiedziałem, że to moje
zaległości ze szkoły podstawowej, początkowo myślałem, że nie dam rady
zaliczyć okresu na ocenę pozytywną, ale mówiłem sobie, że efekty mojej
nauki muszą zakończyć się ocena dostateczną. Zgłaszałem się do
odpowiedzi na wszystkich lekcjach biologii, bo to wstyd, żeby syn
nauczycielki miał ocenę niedostateczną.
Psychologiczne podejście pani profesor do mojej osoby było perfekcyjne,
widziała, ze staram się poprawić tę niekorzystną dla siebie sytuacje.
Wyczekała do ostatnich dni przed wystawieniem ocen, widziała moje
zgłaszanie się na lekcjach, widziała, że jestem przygotowany na lekcjach,
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ale nie odpytywała, aż w końcu na kilka dni przed wystawieniem ocen
zapytała, potem jeden sprawdzian i ocena pozytywna. Otrzymałem na okres
ukochaną trójczynę pewnie trochę na kredyt. Spadł kamień z serca przed
moją mamą. Byłem bardzo wdzięczny pani profesor Matysiak. Od tego
czasu postanowiłem sobie, że nie mogę jej zawieść, nadrabiałem zaległości
z biologii i chemii jeszcze przez jakiś czas. Potem odkryłem, że to całkiem
przyjemne przedmioty. Do dzisiaj pamiętam jak pani „Jagoda” doskonale
potrafiła przekazać swoją wiedzę, a co najważniejsze- nas uczniów nią
zainteresować. Do dzisiaj twierdzę, że wykładów profesor Matysiak nie
sposób nie rozumieć.
Na koniec tej historii powiem tylko jedno, że to właśnie z biologii
zdawałem egzamin maturalny jako przedmiot dodatkowy. I tu się pochwalę,
zdany na ocenę bardzo dobry.
Pani profesor Maria Pawłowska „Babcia” to druga osoba, która
w mojej pamięci pozostanie na zawsze. To właśnie jej zawdzięczam również
bardzo wiele, podobnie jak profesor „Jagoda”, wymagająca,
konsekwentna, ale przy tym nie ostra. Emanował od niej wyjątkowy spokój,
ale zarazem nie spożyta energia. Jak pamiętam chyba w całej szkole nie
było nikogo, kto by „Babci” nie lubił. Wiedziała, że wszyscy po kątach
mówią babcia, ale nie ganiła nas za to. Na Dzień Babci wręczyliśmy kwiaty
pani profesor, uśmiechając się mówiła „oj lebiegi pamiętaliście”.
Pani profesor Pawłowska uczyła uprawy. Przedmiot to bardzo szeroki,
bo to agrotechnika, chemia, nasiennictwo, po części mechanizacja
wszystkich procesów uprawy roślin. Upodobanie pani profesor to
rozpoznawanie roślin, a właściwie nasion roślin. Wszystkie podstawowe
rośliny rolnicze to pestka, ale gorzej jak rozpoznać gatunki traw, łubinów
czy też roślin strączkowych. „Babcia” była zawsze zadowolona jak uczeń
pytał chcąc pogłębić swoja wiedzę. Nie szczędziła czasu na przygotowania
do różnego rodzaju konkursów wiedzy rolniczej. Pamiętam, jak zostawała w
szkole dłużej poświęcając swój wolny czas, aby tylko kto chce mógł zgłębić
swoja wiedzę ponad programową. Po eliminacjach jednego z konkursów
wiedzy rolniczej powiedziała, że odbędzie się I Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Szkół Średnich. Był to rok 1977, kto przejdzie eliminacje będzie miał duże
szanse dostać się na studia bez egzaminu. Po pierwszych eliminacjach
przeszliśmy do dalszych i tak kolejny etap przygotowań. Było nas pięcioro
uczniów: trzy koleżanki, kolega i ja. Pamiętam, jak pani profesor
Pawłowska przygotowywała nas popołudniami do eliminacji wojewódzkich.
Zapał pani profesor udzielił się całej piątce, mobilizowała nas do
dodatkowej nauki, przesiadując z nami do wieczora w szkole. Praca
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„Babci” nie poszła na marne. Po eliminacjach wojewódzkich dostałem się
do finału i zakwalifikowałem się do olimpiady centralnej w Warszawie.
Pani profesor Pawłowska jeszcze bardziej dopingowała mnie do wytężonej
nauki, sama nie licząc swojego wolnego czasu, który poświęcała mnie na
przygotowanie do krajowej olimpiady. Efekty tej pracy nie poszły na marne.
Ostatecznie w dniu 31 maja 1977 roku na Olimpiadzie Centralnej Szkół
Średnich w Warszawie zająłem VIII miejsce - w efekcie wstęp wolny na
studia rolnicze.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu grona pedagogicznego, a w
szczególności pani profesor Pawłowskiej i pani profesor Matysiak
ukończyłem studia rolnicze. Dzisiaj staram się konsekwentnie postępować
jak moi profesorowie, których miałem przyjemność spotkać na mojej drodze
edukacyjnej. Ich wartości i mądrość staram się stosować w moim życiu
zawodowym.
Życzę wszystkim młodym, aby w swoim życiu napotkali tak mądrych
i konsekwentnych nauczycieli jakich ja miałem szczęście spotkać na swojej
drodze życia.
Jerzy Świerkowski
Wójt
Gminy Suchy Las
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SZKOLENIA ROLNICZE
W latach 1961-1975 pracowałem na stanowisku agronoma w ówczesnym
Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Obornikach, pracując na terenie
Gromadzkiej Rady Narodowej Oborniki Północ. W tym okresie oprócz
pracy doradczej moją pasją stało się podnoszenie kwalifikacji wśród
rolników i ich następców, którzy nie odrywając się od pracy
w gospodarstwie podnosili swe kwalifikacje w zespołach PR
(Przysposobienie Rolnicze), które były organizowane na terenie naszego
powiatu. Opiekę metodyczną sprawowało Technikum Rolnicze w Objezierzu
i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku. W tym okresie bardzo dużo
rolników i młodzieży rolniczej zdobyło podstawowe wiadomości z zakresu
rolnictwa.
W latach 1975 – 1990 byłem pracownikiem Wydziału Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy w Obornikach, gdzie pracowałem na stanowisku inspektora
jednocześnie pełniąc funkcję zastępcy kierownika Wydziału Rolnictwa.
W tym okresie dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Objezierzu był
mgr inż. Dominik Kosmowski, z którego inicjatywy nastąpił bardzo
dynamiczny rozwój szkoły, a jednocześnie z dużą uwagą traktował
pozaszkolną oświatę rolniczą, gdzie na bazie „Przysposobienia Rolniczego”
przystąpiono do szkolenia rolników na tytuły kwalifikacyjne i mistrzowskie
w zawodach rolniczych. Był to okres bardzo wytężonej pracy na rzecz
poprawy warunków gospodarowania naszych rolników, których na kursach
kwalifikacyjnych szkoliliśmy. Według mojej oceny 70 % rolników w tym
okresie zdobyło kwalifikacje rolnicze. Rolnicy ten okres wspominają bardzo
miło, gdyż mieli duży kontakt z ludźmi dbającymi o ich podnoszenie
kwalifikacji. Był to okres intensywnego szkolenia z korzyścią dla naszego
rolnictwa. Był to okres, gdzie wyniki tej pracy zauważyliśmy w pracy
gospodarstw uzyskujących dobre wyniki w produkcji rolnej. Był to czas
uwieńczony sukcesami naszych rolników.
W okresie mojej pracy zawodowej miałem okazję pracować
z absolwentami Zespołu Szkół Rolniczych w Objezierzu, których oceniam
bardzo pozytywnie. Byli oni dobrze przygotowani do wykonywania pracy
zawodowej i oświatowej, gdzie jest bardzo duży ich wkład w rozwój naszego
rolnictwa. Pracują na odpowiedzialnych stanowiskach, a gro z nich
prowadzi wzorowo gospodarstwa rolne. Niektórzy ukończyli wyższe studia.
W latach 1974-1978 i 1984-1990 moi synowie uczęszczali do Zespołu
szkół Rolniczych. Starszy Mirosław ukończył rolnictwo, natomiast Paweł
mechanizację rolnictwa. Jestem zadowolony z uzyskanych wiadomości przez
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nich w tej szkole. W okresie pobierania nauki przez moich synów miałem
ciągły kontakt ze szkołą. Kontakt ten oceniam bardzo pozytywnie – zresztą
mój kontakt ze szkołą jest ciągły. Dopóki siły mi pozwolą to będę pomagał
szkole, gdyż jestem z wykształcenia rolnikiem i wiele trudu włożyłem
w minionym okresie w krzewienie wiedzy rolniczej.
Szkoła ma wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską i spełnia swe
zadanie w zakresie krzewienia kultury rolnej, jest ośrodkiem nowoczesnym
i zadbanym. Młodzież posiada dobre warunki do zdobywania wiedzy
i kultury fizycznej, tak potrzebnej w młodym wieku.
Życzę pomyślności na lata przyszłe.
Mieczysław Kaźmierczak

PO LATACH . . .
Gdy wracam pamięcią do lat wczesnej młodości to widzę 14-letnią
dziewczynkę, która zaczęła swoje „dorosłe” życie w szkole z internatem.
Najpierw uczęszczałam do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Chełmnie
k/Pniew, a następnie do Technikum Rolniczego w Objezierzu.
Z perspektywy czasu myślę sobie jak moi Rodzice musieli mi bardzo ufać
rzucając mnie od razu na głęboką wodę.
Młoda, zagubiona osoba, która narażona jest na pokusy nowego życia
musiała sobie poradzić i przejść trudna lekcję dorastania i prawdziwą
szkołę życia, ale wspaniale sobie poradziłam.
Pobyt w Objezierzu, to piękne chwile, które przeżyłam z moimi
koleżankami w szkole i w internacie – który był naszym drugim domem.
Zawarte wówczas przyjaźnie trwają do dnia dzisiejszego, a my
pieczołowicie je pielęgnujemy. Pomimo tego, że byłyśmy klasą żeńską nie
było zazdrości, zawiści, pomagałyśmy sobie nawzajem. Wszystkie byłyśmy
z biednych rodzin, wspaniale się rozumiałyśmy i wzajemnie szanowałyśmy.
Gdy któraś wyjeżdżała na spotkanie ze swoim chłopakiem to pożyczałyśmy
jej najlepsze „ciuszki” i razem cieszyłyśmy się, że nasza koleżanka pięknie
wyglądała.
Przypomina mi się historia, gdy za podpowiadanie na lekcji języka
rosyjskiego pani Profesor Siwek wyrzuciła mnie z klasy i obniżyła ocenę ze
sprawowania. Wybiegłam na korytarz płacząc i natknęłam się na naszą
wspaniałą Panią Profesor Pawłowską (Babcię). Zaczepiła mnie i spytała –
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tak jak to ONA zawsze robiła z matczyną troską: „KRÓLICA CZEGO
RYCZYSZ?” a ja Jej odpowiadam, że mam obniżone sprawowanie (co
wiązało się z utratą stypendium), a ONA na to: „CO SIĘ MARTWISZ –
PRZECIEŻ DOBRY ZE SPRAWOWANIA TO NIE JEST ZŁY
STOPIEŃ”. Jaka była kochana ta nasza „BABCIA” – oczywiście wstawiła
się za mną i stypendium miałam przyznane.
A do uczniów mówiła „WY LEBIEGI NICPOTE”. „Babcia” była panią
Profesor jedyną w swoim rodzaju. Nigdy jej nie zapomnę.
Dyrektorem naszym był Pan Prof. Wiza. To był gość – wielki nie tylko
wzrostem, ale i duchem, wyróżniał się wspaniałą inteligencją, wrodzonym
talentem pedagogicznym, rozsądkiem i opanowaniem, był niespotykanie
skromnym i spokojnym człowiekiem. Wzorem do naśladowania. Potrafił jak
mało kto rozmawiać z młodzieżą. ON nas naprawdę rozumiał. Dopiero po
latach zauważyłam jak dużo dla nas zrobił i jak wiele dla nas znaczył. Za to
wszystko – wielki szacunek.
Anna Król-Adamczak (1970)
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„ A CZAS JAK RZEKA, JAK RZEKA PŁYNIE
W PRZESZŁOŚĆ DAWNE DNI.”
Minęło wiele lat, wiele sytuacji, zdarzeń poszło w zapomnienie – jak
w życiu – ale lata (tylko 3 lata) spędzone w Objezierzu pozostaną na zawsze
w mojej pamięci. Zastanawiam się dlaczego? – przecież życie doświadczyło
nas wieloma wydarzeniami; po przemyśleniu dochodzę do wniosku, że
dlatego ponieważ byliśmy młodzi, piękni, bogaci w entuzjazm, szczerość,
ciekawość świata oraz bezinteresowność a do tego było nam dane spotkać
wspaniałych ludzi, myślę tu o naszych kochanych nauczycielach, od których
czerpaliśmy wiedzę, obycie, ciepło, którego było nam trzeba ponieważ nasi
najbliżsi byli daleko. Dlatego też nie zapomnimy mądrości, dobroci,
wyrazów sympatii, również skarcenia kiedy przesadziliśmy swoim
zachowaniem lub zapomnieliśmy, że jesteśmy po to w szkole, by się uczyć.
W swoich wspomnieniach pozwolę sobie przywołać postaci naszych
nauczycieli; i tak rozpocznę od pani profesor Jadwigi Matysiak-Ratajczak,
naszej kochanej, dobrej, pięknej i eleganckiej wychowawczyni „Jagody”,
którą zawsze będziemy pamiętać. To ona otaczała nas opieką, wspierała,
kiedy ogarniała nas tęsknota za rodzicami i domem rodzinnym, swym
pięknym uśmiechem sprawiała, że smutki gdzieś się podziały. Zawsze
przygotowana, wymagająca i sprawiedliwa. Dziękujemy Pani Profesor!
Zawsze oczekujemy obecności pani profesor na każdym zjeździe, a ja mogę
się pochwalić, że przez te wszystkie lata łączyło mnie z panią profesor tzw
słowo pisane do chwili obecnej.
Wspominam tez nieżyjącą panią Profesor Marię Pawłowską „Babcię”
(przepraszam, ale tak było) żywiołową, spontaniczną i dobrą osobę, która
była wychowawczynią klasy równorzędnej. Do tej pory pamiętam terminy
takie, jak: wysmalanie, wyprzenie, przegony, Sadyka Paszę i Turków
otomańskich, a „lebiegą” to chyba każdy z nas miał szczęście być
nazwanym. To był Dobry i Wielki Człowiek. Cześć Jej pamięci!
Wspominam panią profesor Halinę - Baranowską Siwek, lekcje języka
polskiego z piękną polszczyzną i zachęcanie do czytania nie tylko lektur ale
innych książek też, język rosyjski „z bukwami” podejrzewam, że każdemu
został w pamięci.
A fizyka i pani profesor Bogumiła Rajewicz – mimo wysiłków pani
profesor prąd indukcyjny i inne zjawiska fizyczne zostały na zawsze
zagadką, zresztą wzory też. Po odejściu godnie zastąpiła panią Rajewicz
pani profesor Aniela Kierzenkowska – to dopiero była sztuka, aby
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zrozumieć trygonometrię, całki, logarytmy, ale dzięki zabiegom pani
profesor dałyśmy radę.
Były również lekcje bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady powyższe
z wielką żarliwością wbijała nam do głowy pani profesor Zofia Wańdoch.
Natomiast pani profesor Anna Konieczna z przydomkiem „Witamina”
przekonywała nas na ogrodnictwie o „wyższości” witamin nad resztą
świata.
Wspomnę pana dyrektora Ryszarda Wizę – dobrego i szlachetnego
człowieka, obdarzonego przez uczniów autorytetem, wspominamy pana
dyrektora z wielkim szacunkiem. Cześć Jego pamięci!
Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne w szkole rolniczej to bardzo
ważna dziedzina. Mechanizacji uczył nas pan profesor Marian Piasecki,
któremu nie zapomnimy piłowania, odkręcania, przykręcania i wbijania do
głowy ssania, sprężania, pracy i wydechu.
Panu profesorowi Eugeniuszowi Mączce zaś zawdzięczamy, że zapoznał
na z zasadami organizacji i księgowości uzasadniając konieczność
stosowania ekonomicznego i logicznego myślenia w rolnictwie.
W ten oto sposób zamykam poczet nauczycieli, których spotkaliśmy tam
i wtedy w latach 1967 – 1970.
Wspominam również z szacunkiem kierownictwo internatu, państwa
Ferdynanda i Eugenię Piechowiaków, którzy starali się stworzyć nam
atmosferę domu rodzinnego. Szarlotka z przepisu pani Piechowiak jest
hitem w moim domu do teraz. Aby nie zatęsknić za domem, co miesiąc były
wyjazdówki do domu, przed wyjazdem zaś smaczna grochówka
przygotowana przez panie kucharki. Muszę zdradzić tajemnicę dotycząca
powrotów z wyjazdówek. Zdarzało się, że zamiast autobusem wracaliśmy
pieszo z Obornik do Objezierza (5 km). Plecaki, walizki były ciężkie, ale
czego się nie robiło, aby zaliczyć wagary, a pęcherze jakoś szybko się goiły.
Przypominam sobie wieczorki taneczne w niedzielne popołudnia przy
muzyce z lat 60- i 70-tych, szkolne miłości, niewinne, nieśmiałe uściski
i pewnie zazdrości też, a konkursy tańca, śpiewy w chórze.
„Ale to już było i nie wróci więcej” – jak mówią słowa piosenki, jednak
wspomnienia pozostaną na zawsze. Myślę, że będę wyrazicielką moich
koleżanek i kolegów z lat 1967 – 1970, że to była dobra i na wysokim
poziomie szkoła dzięki nauczycielom, którzy tam uczyli, którzy kreowali to
szkolne życie, którzy przekazali nam doskonałą wiedzę teoretyczną
i praktyczną.
Moje całe dorosłe życie związałam z rolnictwem, po studiach rolniczych
objęłam stanowisko agronoma i nauczyciela zawodu w szkole rolniczej.
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Ja i moje koleżanki, koledzy jesteśmy dumni z nasze szkoły, zapewne tam
już inne klasy inne ławki ale to wciąż to samo Technikum w Objezierzu.
Grażyna Ławniczak – Szymankiewicz
i koleżanki z IIIb TR Objezierze
Węglew, 10. 03. 2013r.

Z PAMIĘTNIKA ADY:
Fatalna wpadka.
Sobota, udało się dostać pozwolenie na wyjazd do Obornik po
„zakupy?”a przy okazji jakiś „podryw”. Ja z koleżanką Danielą zaczynamy
działać. Najpierw zakupy, potem do kawiarni daleko na obrzeżach miasta,
żeby nikogo nie spotkać lub natknąć się na któregoś z profesorów. Było
cichutko, skromniutko, jakaś kawa i strzelanie oczami na prawo i lewo.
Udało się. Poderwałyśmy dwóch „facetów”. Gadka, szmatka i czas wracać.
Chłopaki postanowili nas odprowadzić (10 km) do internatu. Wybrałyśmy
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drogę na skróty, boczną drogę, dobrą na randkę. Było sielsko, wesoło,
buziaczki, „niech żyje wolność!!!”, aż tu nagle patrzymy, że mija nas
wolniutko syrenka, a w niej nasz dyrektor Wiza. Popatrzył, a że cel był już
bliski, nie zatrzymał się. Ogarnął nas wielki strach, serca zakołatały, brakło
tchu, jedna myśl- co teraz będzie? W nocy nie mogłyśmy spać, a rano na
dywanik do pokoju nauczycielskiego. Ja płakałam, Daniela jakoś zwinnie
się tłumaczyła, że przypadek sprawił powrót tą sama trasą itd. (ludzie w tej
okolicy często wracali pieszo). Jakoś nam uwierzyli, było ciężko, odechciało
nam się wszystkiego no i skończyło się na zakazie opuszczania internatu
przez dłuższy czas. Odetchnęłyśmy z ulgą, udało się ale chłopaków
poznałyśmy i po co ta cała cenzura?
Śledzik w krzakach.
Och jak w tym czasie smakował marynowany śledzik. Często z koleżanką
Haliną R. miałyśmy dziwny apetyt na ten łakoć ale jak tu jeść skoro wokół
dużo chętnych. Po cichaczu do sklepu Hildebrandta, 20 dkg śledzików,
2 bułeczki i boczkiem, boczkiem w głąb parku, w krzaki. Zjadłyśmy, gęby
otarłyśmy i powrót do pokoju jak gdyby nigdy nic. Robiłyśmy to często,
a ten śledzik-jak on wtedy smakował, na sam widok ślinka leciała. Dziś nie
pociąga mnie żadna potrawa rybna, ani śledzik w różnej postaci
przyrządzany, po prostu nie te czasy, nie ten klimat!!!
Kryjówka w kominku.
Nasz „Ferdzio Opas” bo tak nazywaliśmy wychowawcę internatu
p. Piechowiaka, wymyślił poranną gimnastykę przed pałacem. Trzeba było
wcześniej wstać, ubrać dres i na plac. Tak się spać chciało a tu jakaś
„gimnastyka”. „Kaczka”, jego żona, też wychowawczyni w tym czasie
sprawdzała sale, czy wszyscy wyszli. Ja i niektóre koleżanki znalazłyśmy
sposób. Jak ona zaczynała obchód, to my hyc do kominka, który był
zastawiony szafą i tak przeczekałyśmy gimnastykę. Gimnastyka dobra rzecz
ale w tym czasie najbardziej chciało się spać, spać . . .
Załatwić chytrusa.
Zawsze po wyjazdówce cały tydzień trwała wielka wyżerka. Dziewczyny
z wiosek tyle jedzenia naprzywoziły-babki, kotlety, swojski smalec, swojska
kiełbasa, pieczona kaczka, ciasteczka itd. Wszystko kładło się na stół i jadło,
jadło aż się skończyło. Okazało się, że nie wszystkie dziewczyny były takie
szczodre. Jedna z koleżanek wszystkie potrawy jadła, a swój przysmak –
kiełbasa w smalcu- głęboko schowała i po cichu w nocy sama podjadała.
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Zapach jedzenia ją zdradził, więc dziewczyny z pokoju postanowiły dać jej
nauczkę. Wcześniej wróciły z zajęć praktycznych do pokoju, przeszukały
szafkę i dopadły ukryty słoik, zjadły wszystko a pusty słoik włożyły na
miejsce. Czekały na reakcję. Jakież było zaskoczenie, gdy ONA w nocy
musiała obejść się smakiem, ależ była zła na wszystkie, gniewała się,
pomstowała, ale jej przeszło, a szkołę dostała. W kolektywie trzeba żyć na
równych zasadach.
Sposób na chorobę kolegów.
W internacie mieszkaliśmy razem z chłopcami. A ci, jak mieli jakieś
kłopoty, to do dziewczyn po pomoc-a to coś zaszyć, wyprać, ściągnąć lekcje,
po lekarstwo, no i współpraca kwitła. Pewnego razu Grzegorz S. zwrócił się
do nas po jakieś proszki przeciwbólowe dla siebie i kolegów. My długo nie
namyślając się dałyśmy im całą fiolkę tabletek na przeczyszczenie. Tak się
ucieszył, że dostali cudowny lek na dolegliwości. Na drugi dzień chłopcy
byli tak zmęczeni, zmartwieni i źli na nas, bo całą noc spędzili w ubikacji.
Wyglądali jak „z krzyża zdjęci”, a my śmiałyśmy się do rozpuku, aż nas
brzuchy bolały, zadowolone, że udało nam się tak pustych chłopaków
załatwić, nawet nie sprawdzili co łykają, tak nam wierzyli.
Dobry psikus „prawda?”.
Ada- Maria Wieczorek (Biłyk),1970
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DZIĘKUJĘ . . .
Było lato, kiedy w naszej domowej kuchni rozegrała się taka oto scena.
Ojciec, który nigdy nie liczył się z dziećmi, Mama, która nie za wiele mogła
i ja, całkowicie zdeterminowana i zdecydowana. Awantura na całego. Niby
normalka, a jednak tym razem to ja pozostałam głucha na groźby, wrzaski
i perspektywę wyklęcia z rodziny - nie pierwszy raz z resztą...Od dwóch lat
byłam w brew sobie uczennicą - wówczas najlepszego liceum
ogólnokształcącego w Poznaniu. Załatwiła mi tam miejsce ciocia, a tym
samym załatwiła mnie. Nie nadawałam się do udziału w wyścigu szczurów.
Kochałam lekcje francuskiego i plastyki i na tym kończyło się moje
zaangażowanie. Tego lata (o Boże, który to był rok? Na pewno dawno
temu), powiedziałam, że będę chodziła do takiej szkoły jaką sama wybiorę.
I pozostałam nieugięta. WYBRAŁAM TECHNIKUM ROLNICZE
W OBJEZIERZU. Kolejny dzień w pamięci, to ten, w którym z mamą
pojechałyśmy do nowej szkoły. Po rozmowie za zamkniętymi drzwiami
w gabinecie dyrektora Kosmowskiego, mama poprosiła mnie do środka a ja
spojrzałam na tego człowieka i po pierwszych słowach skierowanych do
mnie wiedziałam, że znalazłam SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Upewniła
mnie w tym także niesamowita Pani Sekretarka, w ciągu kolejnych lat była
dla mnie osobą, do której zawsze można było się zwrócić w każdej sprawie.
We wrześniu zamieszkałam w "Sali Kominkowej" pałacu, w którym
wówczas mieścił się internat. Było nas siedem. Od razu wiedziałam, że
łatwo nie będzie. Dziewczyny miały silne osobowości. Rządziła Ola Najdek
u nas, z którą o mało się nie pobiłam pewnego razu. Potem wszystkie z
Kominkowej byłyśmy zgraną paczką, choć z Olą najbardziej trzymała się
Ania Z. Starsi byli najważniejsi i oni rządzili, ale byli zawsze
w porządku. Nie da się opowiedzieć wszystkiego a starczyło by na książkę,
na pewno!
Dzisiaj młodzież neguje wszystko jak leci bez zastanowienia. Wtedy też
były bunty i negacje, awantury i potyczki, a jednak było po prostu na co
dzień super! Mieliśmy swoje sprawki za uszami ale oprócz tego trzeba było
się uczyć.
Ja miałam do zrobienia materiał z dwóch lat w jednym roku, żeby
nadgonić zaległości bez tracenia roku. Poszłam do drugiej klasy a pierwszą
- wszystkie przedmioty zawodowe musiałam zdać.
Ludzie z internatu byli kapitalni. Barwni, mieli ciekawe osobowości.
Nauczyciele? Coś cudownego!
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Pani profesor Kosmowska z tak anielską cierpliwością znosiła nasze
fanaberie i wariactwa na rosyjskim, że nie wiem w ogóle jak to możliwe.
Myśmy byli kompletnie narwani. Siedziałam w ostatniej ławce w sali
budynku "Pod Wieżyczką".
Dyrektor Biela, przed którym naród drżał ze strachu, wymagający,
surowy, przystojny i niesamowicie rzeczowy. Przestał być postrachem dla
mnie rok przed maturą. Fantastyczny gość! Pamiętam jak zwialiśmy z lekcji
w pierwszy dzień wiosny, a on gonił nas traktorem po polu wzdłuż jakiegoś
rowu, w którym umierając ze strachu i ze śmiechu uciekaliśmy.
Dyrektor Ciszak, postrach!!! " "Wściekły Ciszak" to był koniec świata.
Ale...ja go lubiłam, bo lubił muzykę, a dla kogoś z fiołem na punkcie muzyki
to wystarczy. Jeśli chodzi o moje zdolności do przedmiotów ścisłych to
miałam ośle uszy w rozmiarze XXL...Ale kiedy zaczynała się "matma
z Ciszakiem", tak zawile tłumaczyłam czego nie rozumiem w zadaniu
domowym i zalewałam takim słowotokiem, że po kilkunastu minutach miał
dość i sam przestawał chyba rozumieć cokolwiek, a my byliśmy uratowani!
Był i jest Kaziu Paprzycki. Uważaliśmy go za totalnego szaleńca, ale
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dla mnie profesor Paprzycki był darem
losu. On mnie rozumiał; to, że piszę wiersze, że rysuję stale i wszędzie pamiętam, kiedyś przyniosłam mu numer "Nurtu", wówczas jednego
z lepszych i dość niezależnych czasopism literacko - kulturalnych, w którym
wydrukowano moją poezję, jaki był dumny ze mnie i jak potem sama
musiałam wstawić sobie laczka z Fizyki, bo on uważał, że taaka poetka nie
może zajmować się czymś tak prozaicznym jak wkuwanie wzorów na
sprawdzian...
Pełen pasji i cudownej pogody ducha, którą doceniłam tak na prawdę
dopiero po latach. Ale "Kaziu", jak mówiliśmy na niego, na kolejne i bardzo
nie łatwe lata mojego życia był w mojej pamięci i świadomości jednym
z najwspanialszych ludzi, a poznałam ich bardzo wielu...
Wiedz, Drogi Przyjacielu, wiele spośród moich wierszy, obrazów i myśli
było dedykowanych Tobie.
Pani Sobala, Jagoda, niepowtarzalna Pani Siwek - jak Pani to
wytrzymywała, przecież myśmy byli czasem jak banda potworów!
Wszyscy Państwo nie mogliście wiedzieć, że jednej skołatanej i smutnej
osobie stworzyliście rodzinę i dom.
Nie jestem w stanie wspomnieć wszystkich ale to nie zmienia faktu, że
miałam najlepszych nauczycieli w życiu.
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Nie chwaląc się byłam autorką pomysłu na urządzenie w sposób
zorganizowany i z pomysłem "Dnia wiosny" i batalię o to stoczyłam
z trzema Dyrektorami i...wygrałam! To były fantastyczne chwile.
Potem pojawił się wyniosły młody i strasznie zarozumiały, i wkurzający
facet po studiach. Chudy, wysoki i śmiertelnie zasadniczy...Darłam z nim
koty na każdym kroku, a że uczył mechanizacji i rzucił mi w twarz obelgę, że
dziewczyna nigdy nie będzie dość dobra w tym temacie, ja się wściekłam
i...tak ryłam, że przegrał i musiał dać mi bdb na koniec.
Ale załatwiliśmy go pewnego dnia nieźle...No cóż, brzydka pogoda, wieczór,
deszcz, do domu się nam chciało. Zwialiśmy i poszliśmy całą grupą na
stopa. I proszę. Jedzie "Syrenka", a w środku kto? No...nasz młodzik od
mechany. Wpakowaliśmy się na ścisk do środka i dopiero w połowie drogi
powiadomiliśmy go, że oto wiezie uciekinierów. Ta rozpacz w oczach...To
była słodka zemsta i nie ostatnia. Po kryjomy zorganizowaliśmy się z klasą
na "Andrzejki". W przerwie między dwiema lekcjami mechanizacji, kiedy
nasz pan wyszedł, wyjechały stoły na korytarz, wjechało jedzonko, sprzęt
grający, my zmieniliśmy kreacje. Pan wrócił i po wejściu do sali mało nie
zemdlał... Byliśmy szczęśliwi, tym bardziej, że wcześniej zaprosiliśmy
WSZYSTKICH! a więc "BIELĘ", "CISZAKA", DYR. KOSMOWSKIEGO,
PANIĄ SIWEK, "KAZIA" I WIELU INNYCH.. To były cudowne
i niezapomniane ANDRZEJKI.
Specjalnie, nie wymieniłam nazwiska tego nauczyciela, który miał z nami
krzyż pański...
No bo cóż, drogi Panie DYREKTORZE, lata lecą i wszystko się zmienia,
czasami nawet mózgi takich wariatów jak my. Ale dziś z perspektywy widzę
jakimi fajnymi wariatami byliśmy - z pomysłem, fantazją i nigdy nie było
w tych naszych akcjach agresji, ignorancji czy chamstwa...Dziś chyba to
właśnie tak smuci, ta różnica. Prawda?
ŻYCIE BYŁO BOGATE I WESOŁE CHOĆ PEŁNE OBOWIĄZKÓW.
Park, pałac, pola, ludzie. Ja to kochałam i nie tęskniłam za domem.
W międzyczasie jakoś pojawili się: Ela Kamzela matematyczka, Beata
Korzeniowska i Jan N. od mechanizacji. Ten ostatni, złapał mnie kiedyś na
tym, że pod ławką czytam "Idiotę " Dostojewskiego na lekcji. Furia na
widok tytułu ulotniła się, a na jej miejscu ciche przyzwolenie...Dziękuję! I ja
tak wiele lat później postąpiłam w podobnej sytuacji.
Dzięki Eli Kamzeli zdałam maturę z matmy. Nikt przecież nie mógł
wiedzieć, że miałam braki na poziomie ułamków...OJojoj. Święta
cierpliwość i czas dały dobry rezultat, a pozostała mimo sporadycznych
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kontaktów przyjaźń i wdzięczność do dziś. Zarówno Ela jak i Beata były
ciepłą i pomocną siłą w internacie.
Drodzy Państwo, minęło wiele lat. W większości trudnych, bo w Polsce
jakoś zazwyczaj jest pod górkę.
Kiedy kilka lat później studiując pedagogikę zdawałam równocześnie
ciężkie i trudne egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych, Objezierze
uratowało mnie znów. Ustny, ostatni egzamin po trzech tygodniach walki
zdawałam ostatnia o 22.00. Komisja egzaminacyjna miała już dość, co
sprowadzało moje szanse do "0". Wiadomość, że skończyłam technikum
rolnicze i zdaję na ASP obudziło wszystkich profesorów i nastroiło wielkim
zaciekawieniem w stosunku do mojej osoby. To była moja szansa
i wykorzystałam ją. Dostałam się i znów byłam na swoim miejscu.
Dziś, mając na swoim koncie mniejsze czy większe sukcesy, czy porażki,
wiem jedno; klasa, poziom kultury, życzliwości, ciekawe osobowości
i mądrość moich nauczycieli z Technikum Rolniczego w Objezierzu dały to,
czego potrzeba, żeby w życiu potem zachować pion. Nigdy się na nikim tutaj
nie zawiodłam, nikt nigdy nie potraktował mnie źle, nigdy nie byłam
upokorzona i nieszczęśliwa. Przeciwnie, w Was miałam to, czego dziś
w szerokim świecie ze świecą szukać - zaufanych, kochanych przyjaciół,
którzy jakimś cudem władowali w moją łepetynę wiedzę, dali radość
i pewność, że trzeba być przyzwoitym człowiekiem.
Kariera i sukces nie czyni z nas ludzi, ale to jacy jesteśmy idąc przez świat,
jakimi jesteśmy wobec innych. Godność, radość i poczucie, że jestem na tym
świecie potrzebna, to otrzymałam i są to rzeczy BEZCENNE. DZIĘKUJĘ.
Agnieszka Hyjek, 1985
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TAŃCE LUDOWE DZIEDZICTWEM
KULTUROWYM KAŻDEGO NARODU.
Ponieważ taniec ma duży wpływ na rozwój osobowości człowieka,
wywołuje naturalną potrzebę zaspokojenia emocjonalnego oraz spełnia
funkcję doskonalenia wielu cech motorycznych, powinien zajmować
znaczące miejsce w funkcjonowaniu szkoły. Może być on doskonałą metodą
realizowania
zadań
programu
wychowawczego,
zdrowotnego,
profilaktycznego uzależnień, jak wielu ścieżek edukacyjnych.
Taniec dla większości młodzieży to dyskoteka, rytmy techno, hip-hop,
braecdance, dlatego w dobie elektroniki, wirtualnego świata, warto młodym
ludziom przedstawiać historię i walory tańców ludowych. Celem zespołu
tańca ludowego powinno być doskonalenie postawy tanecznej, ale również
moralnej i społecznej.
Na tego typu zajęciach uczniowie poznają podstawowe rodzaje tańców,
kroki taneczne, figury polskich tańców narodowych oraz tańców ludowych
innych narodów; zapoznają się z pochodzeniem tych tańców oraz kulturą
i obrzędami rejonów, z których one pochodzą. Rozwijają poczucie rytmu,
koordynacje ruchową, podnoszą kulturę osobistą i sprawność fizyczną.
Przy Zespole Szkół Rolniczych w Objezierzu do roku 1989 działał Zespół
Tańca Ludowego, którego działalność została zawieszona z powodu braku
osoby koordynującej to przedsięwzięcie. W roku 2000 pan Ryszard Ciszak
postanowił reaktywować Zespół Tańca Ludowego przy Zespole Szkół im. A.
Mickiewicza w Objezierzu. Już po roku działalności zespół przygotował
następujące układy taneczne: poloneza, krakowiaka, kujawiaka, wiązankę
tańców wielkopolskich oraz przyśpiewki i piosenki ludowe (10 utworów).
Program prezentowany był przy okazjach: Święta Patrona Szkoły, na
zebraniach rodziców, w czasie Dni Obornik, na uroczystości z okazji
podpisania porozumienia między powiatami Oborniki –Lineburg (Niemcy),
w czasie Dożynek Gminnych i innych.
Dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli zespół dysponuje
następującymi ubiorami: strój szamotulski, lubelski, krakowski.
Próby odbywały się do roku 2009 pod okiem fachowca – pana Romana
Matysiaka, choreografa zespołu Wielkopolska, co gwarantowało wysoki
poziom występów. Od roku 2009 zajęcia prowadzi pani Barbara Roszak.
Zaangażowanie opiekuna pana Ryszarda Ciszaka przyczyniło się do
tego, że zespół zapraszano dla uświetnienia wielu imprez na szczeblu gminy,
powiatu oraz za granicą (w powiecie Luchow-Niemcy), a w czasie wakacji
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letnich członkowie zespołu mogli uczestniczyć w obozach szkoleniowo
wypoczynkowych.
Byłam członkinią grupy tanecznej (będąc w gimnazjum) i było to dla
mnie ogromne wyróżnienie, również cenna lekcja dawnej kultury
i obyczajów. Takiego doświadczenia, jakie można posiąść będąc członkiem
zespołu nie zdobędzie się w szkole na lekcjach. Było to dla mnie połączenie
przyjemnego z pożytecznym, ponieważ uwielbiam taniec i historię.
Michalina Filipowiak
Rok ukończenia 2009

88

50 - lat minęło

TAK BYŁO W OBJEZIERZU
Mąż mój Tadeusz Gawroński pracę w szkolnictwie rolniczym rozpoczął w
roku 1951. Nie będę opisywać przebiegu jego pracy, gdyż poniższe
wspomnienia dotyczą tylko okresu 1958 – 1964.
W roku 1958 na podstawie pisma urzędowego Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – Oddział Oświaty
Rolniczej w Poznaniu z dnia 27.08.1958 r. znak RKos/I/275/58 mój mąż
został przeniesiony z Państwowego Technikum Rolniczo-Wikliniarskiego
w Starym Tomyślu na stanowisko p.o. kierownika Ośrodka Szkolenia
Rolniczego w Objezierzu, w którym odbywały się kursy w zakresie:
- brygadzisty prac polowych,
- brygadzisty hodowli zwierząt,
- inseminatorów bydła,
- społecznych inspektorów pracy w przedsiębiorstwach rolniczych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolniczych.
Kursy organizowane były przez Wojewódzki Związek Państwowych
Gospodarstw Rolnych w Poznaniu.
W celu zorganizowania szkolnictwa rolniczego w powiecie obornickim
pismem z PWRN –WRiL – Oddział Oświaty Rolniczej z dnia 19 sierpnia
1958 znak IV30f-59/58 zostało powierzone mężowi stanowisko nauczyciela
z pełnieniem obowiązków kierownika w Rocznej Szkole Rolniczej
w Objezierzu. Szkoła ta zaczęła funkcjonować od 1 września 1958 roku.
Przeważały w niej dziewczęta, gdyż wprowadzono przedmioty dotyczące
gospodarstwa domowego. Nauczycielką tych przedmiotów była pani
Żukielowa, która została przeniesiona z podobnej szkoły z Żychlina.
Z uwagi na to, że PGR w Objezierzu posiadało bardzo dużą fermę drobiu
(za parkiem),a w powiecie obornickim też było ich wiele, zaistniało
zapotrzebowanie na kwalifikowanych w tym kierunku pracowników.

89

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

Mąż mój otrzymał polecenie zorganizowania tego rodzaju szkoły.
Powstała więc Roczna Szkoła Hodowli Drobiu. Zainteresowanie szkołą było
duże. Młodzież pochodziła z różnych zakątków Wielkopolski. Trzeba było
uruchomić internat. Poszerzyła się kadra nauczycielska, administracyjna
i pracowników obsługi. Oprócz mojego męża nauczycielami byli: inż. Maria
Waścińska, inż. Małgorzata Szymanowska, a kierownikiem internatu pani
Lucyna Bandosz. W zależności od potrzeb byli też angażowani nauczyciele
dochodzący. Ja pracowałam w administracji szkolnej. Praktyki zawodowe
młodzież odbywała w miejscowej fermie kurzej, w Rudzie koło Obornik na
fermie kaczej, w wylęgarni drobiu i w tuczarni gęsi w Obornikach. Tak
było do roku 1963.
Z uwagi na duże zainteresowanie szkołą Oddział Oświaty Rolniczej
w Poznaniu zdecydował o powołaniu technikum rolniczego i organizację
jego zlecił mojemu mężowi. Mąż został skierowany na kurs dla dyrektorów
techników do Pszczelina koło Warszawy. Studiował wówczas zaocznie na
Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Gdy przebywał na kolejnym zjeździe
studenckim przyszło pisemne zawiadomienie z Oddziału Oświaty Rolniczej,
że na stanowisko dyrektora technikum został powołany pan Bronisław
Olszewski – przeniesiony z Liskowa do Objezierza. Zbieg okoliczności, że
w tym samym dniu mąż otrzymał z WKR w Poznaniu powołanie na
trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe. Mąż był oficerem Wojska Polskiego
i takie ćwiczenia odbywał dość często. W tej sytuacji 1 września 1963 roku
nowo otwarte Technikum Rolnicze rozpoczęło pracę pod „batutą”
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partyjnego pana Olszewskiego (mąż był bezpartyjny.) Kadra pedagogiczna
nie zmieniła się, tylko powiększyła o pana Olszewskiego i jego żonę.
Dopiero po odbytych ćwiczeniach wojskowych
mąż otrzymał
wypowiedzenie funkcji kierownika RSHD, która istniała do czerwca 1963
roku.
Rok szkolny 1963/64 był bardzo burzliwy dla pracowników.
Wprowadzono nowe zwyczaje, nie zawsze życiowe i zgodne z przepisami.
Popsuły się relacje międzyludzkie. Wyżej wymienieni nauczyciele starali się
o przeniesienia do innych szkół. I tak: mąż mój z urzędu pismem z dnia 3
września 1965 roku znak XII-4/355/65og20 został przeniesiony do pracy
w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Sapowicach z powierzeniem obowiązków
dyrektora. Tam też przeszła pani Małgorzata Szymanowska. Pani Lucyna
Bandosz podjęła pracę w Technikum Rolniczym w Witkowie, a pani Maria
Waścińska organizowała Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Szczawienku
(obecnie Szczawno). Ja natomiast po urlopie macierzyńskim przeszłam do
Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Sapowicach na stanowisko pedagogiczne.
Pragnę dodać, że w czasie trwania kadencji z inicjatywy męża z okazji
150 rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego upamiętniono pobyt
pisarza w Objezierzu (tablica
na frontowej ścianie pałacu obok
pamiątkowej tablicy Adama Mickiewicza).
Należy wspomnieć jeszcze, że życie kulturalne w latach istnienia
szkolnictwa zasadniczego w Objezierzu było ożywione. W czasie karnawału
organizowano zabawy przebierańców, które stanowiły wielką atrakcję dla
młodzieży.
Jest mi wiadomo, że niektórzy absolwenci ZSR w Sapowicach podjęli
dalszą naukę technikum w Objezierzu.
Objezierze było miejscem atrakcyjnym, nadającym się na odpoczynek dla
dzieci z dużych miast i dlatego w roku 1959 pewna instytucja z Warszawy
(nie pamiętam jej nazwy) zorganizowała kolonię letnią dla dużej ilości
dzieci, której kierownikiem był mój mąż.
Nie zaprzeczę, że Objezierze w moim życiorysie zajmuje ważne miejsce
i obdarowuję je ogromną sympatią. Tutaj wydarzyły się najważniejsze fakty
w moim życiu. Tutaj wspólnie z mężem Tadeuszem rozpoczynaliśmy nasz
start w przyszłość i tutaj ujrzały świat nasze dwie córki. Oprócz tego piękne
otoczenie lasów i wyciszony nastrój głęboko zakorzeniły się w mojej
pamięci.
Lucyna
Gawrońska
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TO BYŁY PIĘKNE DNI
Moje zawodowe wyzwanie losu rozpoczęło się 15 sierpnia 1966 roku
w Technikum Rolniczym w Objezierzu. Nowo mianowany pan dyrektor
Ryszard Wiza skierował mnie do jedynego wówczas budynku szkoły,
w którym odbywała się inwentaryzacja pomocy naukowych. Na powitanie
usłyszałam ciepły, serdeczny, łagodzący moje obawy głos pani Marii
Pawłowskiej – chodź lebiodko, pomożesz nam, witamy. Od tej chwili
połączyła nas przyjaźń, która przetrwała różne chwile i trwała na zawsze.
Praca pedagoga to coś więcej niż – lekcje, ćwiczenia, praktyki,
sprawdziany, oceny, konkursy, olimpiady, matury, świadectwa, konferencje,
wywiadówki, doszkalania, akademie. Najistotniejszą satysfakcją
nauczyciela jest współuczestnictwo w rozwoju od nieuporządkowanej,
spontanicznej młodości, do osiągania odpowiedzialnej dorosłości.
Chciałabym wierzyć, że w trakcie 35-letniej pracy wychowawczej miałam
w tym procesie udział.
W latach 60 –tych i 70-tych ubiegłego stulecia młodzież odbywała
praktyki w ramach wiosennych i jesiennych prac, w kooperacji z PGR i SProlniczymi. Za uzyskane pieniądze były organizowane wycieczki,
niezapomniane, nie tak ekskluzywne, jak obecnie, ale pełne uroku.
Jeździliśmy ciężarówką (Star) lub autobusem („garbus”), z namiotami,
własną „wałówką ze świniobicia”, plecakami i nadzieją na przeżycie
radosnych chwil (czasem pełnych grozy).
Poza nauką uczniowie inicjowali różne formy zabawy i relaksu
organizując andrzejki, dzień wiosny, połowinki, studniówki i bale
maturalne. Nieodłącznym towarzyszem tych imprez był ks. Zbigniew
Olejniczak – wielki przyjaciel młodzieży. Z sentymentem wspominam
autentycznie szkolny charakter tych spotkań, w czym upatruję przyczynek do
miłych wspomnień wśród naszych absolwentów. Szczególny urok i klimat
mieszkającej młodzieży wiązał się z pałacowo-parkowym otoczeniem szkoły
i internatu (mieścił się w pałacu). Nieliczni uczniowie innych szkół również
podczas lekcji i przerw mogą słuchać ptasich koncertów, napawać się
barwą i wonią roślinności, podziwiać piękno szaty wiosennej, jesiennej
i zimowej. Pamiętam uczucie tęsknoty pierwszoklasistów za rodzinnym
domem, oddalonym często setki kilometrów. Troskliwość wychowawców
i nawiązywanie przyjaźni łagodziły z czasem te nastroje.
Marzy mi się spotkanie wyłącznie par małżeńskich będących owocem
pierwszych młodzieńczych miłości szkolnych w Objezierzu.
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Byłam, jestem i będę zakochana w tym miejscu, czego życzę absolwentom
i kolegom pedagogom „naszej szkoły”.
Jadwiga Ratajczak (Matysiak)
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Zespół Kierowniczy Szkoły
DYREKTORZY
Bronisław Olszewski
Ryszard Wiza
Zdzisław Zbierski
Józef Hanyż
Dominik Kosmowski
Roman Ostrowski

WICEDYREKTORZY
Maria Turek
Ryszard Ciszak
Zbigniew Adamczewski
Janina Grzechnik
Roman Ostrowski
Elżbieta Czechowska (Kamzela)
Iwona Zając

KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Andrzej Biela
Krzysztof Filipowiak
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KIEROWNICY INTERNATU
Lucyna Bandosz-Gizińska
Ferdynand Piechowiak
Stanisław Józefek
Tadeusz Kemnitz
Anna Dąbkowska
Zofia Skrzydlewska
Iwona Zając
Po zlikwidowaniu stanowiska kierownika pracę internatu
koordynowali: Hanna Dekiert, Marta Adamczewska, Paulina
Ostrowska, Adam Czechowski.

Wykaz absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz zdjęcia z działalności
szkoły znajdują się na dołączonej do niniejszego opracowania płycie.
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