
Gazetka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

 

WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX 
w. Wcześniej, w pomieszczeniach szkoły podstawowej, 
prowadzono jedynie kursy przysposabiające mieszkańców 
naszego miasteczka i okolic do pracy w rolnictwie. Decyzją 
nr 2/74 władz Urzędu Powiatowego we Włocławku z dnia 23 
sierpnia 1974 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczo-
Ogrodniczą, która powstała w wyniku połączenia szkół 
kształcących wcześniej na potrzeby rolnictwa w niedaleko 
położonych od Kowala miejscowościach: Kruszynie i 
Baruchowie. Warto wspomnieć, iż 
szczególnie placówka kruszyńska 
miała piękną tradycję sięgającą 
początku XX w. Wtedy bowiem 
znana działaczka społeczna z 
Warszawy, Jadwiga Dziubińska 
(późniejsza posłanka na sejm w 
okresie międzywojennym z okręgu 
kujawskiego), założyła w 
Kruszynku jedną z pierwszych w 
kraju szkołę rolniczą dla dziewcząt 
wiejskich.  

Nowopowstała szkoła w 
Kowalu szybko okrzepła i 
stopniowo się powiększała. 
W kolejnych latach systematycznie poszerzano ofertę 
kształcenia dla młodzieży i dorosłych. W 1976 r. powołano 
Średnie Studium Zawodowe dla osób pracujących, a w 1985 
r. Wieczorowe Technikum Rolnicze, również dla dorosłych. 
Rok później funkcjonował już tu Zespół Szkół Rolniczych. 
Na jubileusz XX-lecia szkoły placówka otrzymała od 
absolwentów sztandar i wybrała sobie patrona – króla 
Kazimierza Wielkiego, który urodził się w Kowalu i znany 
był z tego, że opiekował się chłopami (nazywano go przecież 
„królem chłopków”). W kolejnych latach, dzięki wysiłkom 
dyrekcji i grona pedagogicznego, nieustannie dostosowywano 
ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Funkcjonowały tu 
takie szkoły jak: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa 
Mięsnego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum 
Technologii Żywności, Policealne Studium Zawodowe czy 
Liceum Agrobiznesu.  

Od 1999 r. szkoła przez 9 lat była pod zarządem 
Starostwa Powiatowego we Włocławku. Wtedy podjęto 
próbę łączenia w zespół tejże szkoły i kowalskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. Jednak w wyniku 
zdecydowanego protestu środowiska skupionego wokół 
naszej szkoły, zamiary te nie odniosły skutku.  Z dniem 1 

stycznia 2008 r. organem prowadzącym placówkę zostało 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak jak było to przed 
przejęciem szkoły przez powiat. Obecnie placówka stanowi 
centrum kształcenia rolniczego dla dużego rejonu pogranicza 
województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, 
Wielkopolskiego i Łódzkiego. Obecnie naukę pobiera tu 
około 400 uczniów i słuchaczy z rejonu Gostynina, 
Baruchowa, Lubienia Kujawskiego, Chodcza, Chocenia oraz 
Włocławka i jest największą placówką oświatową w 

ziemskim powiecie włocła-
wskim. 

Kadrę pedagogiczną 
stanowi 40 nauczycieli (w tym 
pedagog szkolny) posiada-
jących pełne kwalifikacje 
zawodowe. Swoją wiedzę i 
umiejętności ciągle doskonalą, 
kończąc studia podyplomowe, 
różnego rodzaju kursy i 
szkolenia. Wielu jest też 
nauczycieli młodych, pełnych 
zapału i twórczej inwencji. 
Wszyscy pedagodzy są 
życzliwie nastawieni do 

uczniów i mają z nimi dobry kontakt. Najzdolniejsza 
młodzież otrzymuje stypendia naukowe Prezesa Rady 
Ministrów i Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Uczniowie najubożsi korzystają ze stypendiów 
socjalnych i innych form wsparcia materialnego 
przeznaczonego dla mieszkańców małych miast i terenów 
wiejskich. 

Młodzież ma zapewnione dobre warunki kształcenia. 
Szkoła posiada 3 budynki, w których odbywają się zajęcia 
teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe. Bazę 
dydaktyczną stanowi także gospodarstwo rolne wyposażone 
w wysokiej klasy sprzęt rolniczy Placówka dysponuje 
autokarem i wieloma samochodami do przewozu osób, nauki 
jazdy i ćwiczeń związanych z eksploatacją pojazdów 
silnikowych. Szkoła w ramach nauki bezpłatnie przygotowuje 
do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T. Prowadzi także 
kursy uprawniające do pracy na kombajnie. W naszym 
zespole szkół można uczyć się trzech języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  

O dobrej pracy nauczycieli i uczniów świadczy fakt, że 
duży procent absolwentów podejmuje naukę na różnego typu 
uczelniach wyższych, zdobywa czołowe miejsca w 
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konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wiedzy i 
umiejętności rolniczych, żywieniowych, ekonomicznych, 
regionalistycznych, ekologicznych zarówno na szczeblu 
okręgowym, jak i centralnym. Młodzież uczestniczy wsesjach 
naukowych, wyjeżdża do ośrodków akademickich, bierze 
aktywny udział w życiu kulturalnym. 

Kształcenie zawodowe odbywa się na zajęciach 
teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych i 
wakacyjnych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia 
żywieniowców stanowi budynek przy ul. Kołłątaja, dla 
mechaników i rolników zaś budynek warsztatowo-garażowy 
oraz gospodarstwo rolne usytuowane przy ul. Konopnickiej. 
Znaczną część praktyk uczniowie odbywają w instytucjach, 
urzędach, a także firmach prywatnych (hotele, restauracje, 
ośrodki wczasowe, zakłady mechaniki pojazdowej, 
gospodarstwa specjalistyczne). Często realizowane są też 
wyjazdy studyjne do przodujących firm branży żywieniowej i 
rolniczej, a także na imprezy takie jak: Polagra, Agro Show, 
Dni Pola, Targi Gastronomiczne, Motoryzacyjne, itp. 
Ostatnio szkoła wypromowała produkt tradycyjny: kręciołki 
spod Kowala. 

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i 
właściwe relacje między nimi. Młodzież ma do dyspozycji 
osobiste szafki w szatni. Newralgiczne miejsca w budynku są 
monitorowane, założona jest także instalacja alarmowa. 

Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji 
zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i 
zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Działa 
tu prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele 
ciekawych imprez takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Dzień Patrona, 
Targi Zawodów i Pracy. Zrzeszeni w Szkolnym Klubie 
Sportowym „Kazimierz” szkolni sportowcy wywalczyli 
podczas rywalizacji okręgowych i wojewódzkich wiele 
tytułów mistrzowskich i pucharów, głównie w piłce ręcznej, 
koszykówce, halowej piłce nożnej, biegach przełajowych i 
tenisie stołowym. Ponadto w szkole działa koło PCK, LOP, 
Klub Europejski „Euro”, zespół wokalno-instrumentalny, 
Spółdzielnia Uczniowska, wydawana jest gazetka pn. „Echo 
Szkoły”. Ponadto chętni mogą rozwijać również 
zainteresowania teatralne, etnograficzne i regionalistyczne. 
Tradycyjnie na początku roku szkolnego uczniowie klas 
pierwszych uczestniczą w zajęciach Zielonej Szkoły, która 
organizowana jest w atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo 
miejscach, np. nad Bałtykiem, w Borach Tucholskich, 
Tatrach lub Sudetach. Organizuje się tu dużo wycieczek 
dydaktycznych i turystycznych na terenie kraju i za granicą  
(Austria, Niemcy, Słowacja, Litwa, Ukraina). 

Szkoła jest placówką środowiskową aktywnie 

współpracującą z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną 
społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. 
Tutaj organizowane są kursy i szkolenia, np. kombajnistów, 
ochrony roślin, pedagogiczne, obsługi komputerów, 
rachunkowości rolnej, kulinarne, wiedzy o rynkach Unii 
Europejskiej, itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie 
współdziałanie z: Kujawsko-Dobrzyńskim Parkiem 
Etnograficznym w Kłóbce (udział w imprezach 
folklorystycznych na terenie skansenu, prezentacja obrzędów 
regionalnych, serwowanie tradycyjnych potraw); Kujawsko-
Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
Oddział w Zarzeczewie; Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą 
(organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, 
udział w czerwcowych Dniach Otwartych Drzwi w 
Zarzeczewie); Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, 
Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo-
wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynińsko-
Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu, 
Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Parkiem 
Kulturowym w Wietrzychowicach (prelekcje, szkolenia, 
konferencje, konkursy, publikacje, wycieczki dydaktyczne i 
turystyczne, sprzątanie świata itp.), a także z Wyższą Szkołą 
Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku (udział 
młodzieży w sesjach naukowych, konferencjach, Dniach 
Otwartych Drzwi, współorganizacja Uniwersytetu III Wieku). 

Obecnie oferta kształcenia w naszym zespole szkół 
przedstawia się następująco: 
TECHNIKUM, 4-letnie kształcące w zawodach: 

 technik agrobiznesu, 

 technik rolnik, 

 technik żywienia i gospodarstwa domowego. 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 

 3-letnia: mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, rolnik, piekarz, cukiernik, 

 2-letnia: kucharz małej gastronomii. 
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE po ZSZ, 3-letnie, 
kształcące w zawodach: 

 technik mechanizacji rolnictwa, 

 technik rolnik, 

 technik żywienia i gospodarstwa domowego. 
SZKOŁA POLICEALNA, 2-letnia, kształcąca w 
zawodach: 

 technik agrobiznesu, 

 technik rolnik. 
 

Arkadiusz Ciechalski

35 LAT ZA NAMI - JAK CUDNE SĄ WSPOMNIENIA … 

asza szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego 
w Kowalu liczy sobie już 35 lat. 9 września 1974 roku w budynku przy ulicy 

Kazimierza Wielkiego w Kowalu rozpoczęło naukę 50 uczniów dwuletniej Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej, która powstała z połączenia szkoły rolniczej z Baruchowa i Kruszyna. 
Kadra pedagogiczna na czele z p. Dyrektor Marią Pankiewicz pochodziła głównie ze szkoły 
w Kruszynie. Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego początkowo użytkowała Szkoła 
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, 
uczniów i rodziców nowa szkoła dobrze i na trwale wpisała się w dzieje naszej małej 
ojczyzny. 

Rok 1976 przyniósł kolejne zmiany, powołano nowe szkoły: Średnie Studium 
Zawodowe dla Dorosłych o kierunku ogólnorolniczym, a w 1985 roku Wieczorowe

N 

  Szkoła dawniej 
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Technikum Rolnicze o specjalności uprawa roślin i hodowla 
zwierząt. W 1986 roku powstał Zespól Szkól Rolniczych w 
Kowalu. W 1989 roku utworzono Wieczorowe Technikum 
Przetwórstwa Mięsnego przygotowujące kadry dla 
pobliskiego Zakładu Mięsnego w Czerniewicach. W 1990 r. 
powstało Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie 
gospodarstwo domowe.  

Nasza szkoła zawsze nadążała za tempem zmian po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku. W odpowiedzi na 
potrzeby lokalnego rynku pracy w 1994 roku utworzono 
Wieczorowe Technikum Żywienia dla Dorosłych oraz 
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w zawodzie 
technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek 
rolny. Od 1997 roku zaczęło funkcjonować, zamiast Liceum 
Zawodowego, 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w 
zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 
Od 1999 r. kształciliśmy młodzież w 5-letnim Liceum 
Agrobiznesu w zawodzie technik agrobiznesu. 

XXI wiek przyniósł kolejne reformy, do naszej szkoły 
trafili absolwenci gimnazjów. Właśnie dla nich w 2002 roku 
powstało 3-letnie Liceum Profilowane, 4- letnie Technikum 
Żywienia i Gospodarstw Domowego oraz szkoły zasadnicze o 
różnych specjalnościach: piekarz, mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, kucharz. W następnych 
latach powołano 4-letnie Technikum Agrobiznesu i 3- letnie 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w systemie 
wieczorowym i zaocznym. 

Dzięki staraniom Dyrekcji szkoła ciągle powiększała 
bazę dydaktyczną. 14 października 1992 r. oddano do użytku 
budynek mieszkalno-dydaktyczny przy ulicy Kołłątaja 11 z 
zapleczem do nauki zawodu. Od 1982 r. szkoła dysponuje 
gospodarstwem przyszkolnym z bazą dydaktyczno-garażową 
na Dębniakach. W 1996 r. udało się zakupić budynki 
gospodarcze i ziemie przy ulicy Konopnickiej, gdzie dzięki 
wysiłkom Dyrektora Wojciecha Rudzińskiego zbudowano 
obiekt warsztatowo-garażowy na potrzeby Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Uczniowie kierunków żywieniowych mogli 
odbywać praktykę zawodową w ośrodku wypoczynkowym 
nad morzem w Dźwirzynie, a w ostatnich latach w 
Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. W roku 
2006 i 2007 nasza młodzież gościła tam w ramach „Zielonej 
Szkoły”.  

Od 1974 roku w szkole pracowało ponad 120 
nauczycieli, wielu z nich doczekało zasłużonej emerytury. 
Obecnie dysponujemy liczną dobrze przygotowaną kadrą 
pedagogiczną. Wszyscy kończą lub ukończyli studia wyższe, 
studia podyplomowe, osiągają kolejne stopnie awansu 
zawodowego.  

Szkoła odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. W sporcie 
pod kierunkiem młodych nauczycieli p Rafała Jankowskiego i 
p. Krzysztofa Moraczewskiego uczniowie zdobywają laury 
m. in. II miejsce podczas Powiatowego Dnia Sportu w 
czerwcu 2008 r. Młodzież dzięki zaangażowaniu 
p. Krzysztofa Kordyla odnosi sukcesy w Szkolnej 
Internetowej Grze Giełdowej. Uczniów do konkursów 
historycznych przygotowują p. Arkadiusz Ciechalski i Dariusz 
Lemanowicz. Sukcesem było II miejsce Jakuba Janowskiego 
w Ogólnopolskim Konkursie Młodzieżowym „Poznajemy 
Ojcowiznę”- edycja 2009 oraz awans Rafała Sławskiego do 
finału Ogólnopolskiego „Konkursu Kazimierz Wielki i jego 
czasy” – 2009 r. Powodzeniem cieszą się konkursy 
recytatorskie - opiekunowie p. Monika Chabasińska i 
p. Agnieszka Ciechalska, ekologiczne –opiekun p. Aleksandra 
Stanuch. 

Nasza młodzież dzięki dofinansowaniu każdego roku 
wyjeżdża szkolnym autobusem na wycieczki w ramach 
„Zielonej Szkoły”, np. w 2005 roku pobyt w Tatrach i nad 
Bałtykiem, 2009 r. wyjazd w Bieszczady. 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami: Wyższą 
Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, 
włocławskim Odziałem PTTK, Gostynińsko-Włocławskim 
Parkiem Krajobrazowym, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, 
Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Rzeżewie, 
Wilkowicach.  

Doniosłym wydarzeniem w dniu 14 października 1994 
roku było nadanie patrona Kazimierza Wielkiego i otrzymanie 
od absolwentów sztandaru. Pamiątkową tablicę wmurowaną 
przy wejściu głównym szkoły odsłonił Wojewoda 
Włocławski Kazimierz Tułodziecki.  

W swoich murach gościliśmy wybitnych i znanych 
ludzi kultury i nauki m. in. 1999 r. aktorów: Jana Nowickiego 
i Olafa Lubaszenkę, 2001 r. trenera Jerzego Engela, twórców 
z naszego regionu: Adama Wróbla, Mirosława Glazika, 
Stanisława Leszczyńskiego, Marzennę Lewandowską 
Bogdana Lisowskiego i Jadwigę Janicką.  

W latach 1999-2008 nasza szkołę prowadziło 
Starostwo Powiatowe we Włocławku, od 2001 r. funkcjonuje 
pod nazwą Zespól Szkół im. Kazimierza Wielkiego. 

Od 1 stycznia 2008 roku naszym organem 
prowadzącym jest ponownie Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 r. , jak we wszystkich 
szkołach ministerialnych, zmianie uległa nasza nazwa, która 
teraz brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. 

Bardzo trudno w kilku słowach przedstawić historię i 
sukcesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły z 35- letnim 
dorobkiem, wymienić wszystkich ludzi, którzy się do tego 
przyczynili. 

Wszyscy w naszej szkole zostawili cząstkę własnej 
pracy i życia. 

Dariusz Lemanowicz 

  
 K o ś c i  c z ł o w i e k a  s ą  p o ł ą c z o n e  ł o k c i a m i  d o  k o l a n .  
 S e r c e  z d r o w e g o  c z ł o w i e k a  p o w i n n o  b i ć  7 0  d o  7 5  m i n u t .  
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NASZ PATRON- KKRRÓÓLL  KKAAZZIIMMIIEERRZZ  IIIIII  WWIIEELLKKII
Patronem naszej szkoły jest król Polski Kazimierz Wielki. 
Tak o narodzinach „króla chłopów” pisał słynny dziejopis Jan 
Długosz: Dnia 30 kwietnia 1310 r. w miasteczku Kowal(e)w 
ziemi kujawskiej, księżna Jadwiga, żona Władysława 
Łokietka, powiła syna Kazimierza, którego urodzenie i 
kolebkę osądziłem za godne osobnej wzmianki, aby ją 
przesłać potomnym czasom. 

Kazimierz Wielki to ostatni Piast na tronie Polski, 
przedstawiciel pierwszej polskiej dynastii, spokrewnionej z 
największymi rodami panującymi ówczesnej Europy. W jego 
żyłach płynęła krew nie tylko Piastów, ale i ruskich 
Rurykowiczów, węgierskich Arpadów, bizantyjskich 
Paleologów. 

Obejmował rządy mając 23 lata. Jego państwo było 
słabe i małe ok. 106 tys. km² . Poza Polską znalazły się m. in. 
północne Kujawy, Pomorze Gdańskie, ziemia dobrzyńska i 
chełmińska, Śląsk, Mazowsze. Dzięki mądrej polityce 
zagranicznej w czasie swojego panowania odzyskał część 
ziem: Kujawy, ziemię dobrzyńską. Potwierdził prawa do 
zajętego przez Krzyżaków 
Pomorza Gdańskiego. 
Zdobył Ruś Halicką oraz 
grody na pograniczu ze 
Śląskiem i Brandenburgią. 
Jego władzę uznali książęta 
mazowieccy.  

Kazimierz starał się 
utrzymać sojusz z Węgrami, 
Danią, Litwą i książętami 
Pomorza Zachodniego. 
Obawiał się antypolskiego 
przymierza: niemieckich 
Brandenburczyków, Krzy-
żaków i Luksemburczyków 
rządzących Czechami.  

Dowodem sukcesów dyplomatycznych naszego 
władcy był słynny zjazd monarchów w Krakowie, który 
przeszedł do historii jako uczta u Wierzynka. Kazimierz 
zasłynął jako doskonały gospodarz i administrator. Troszczył 
się o rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo kraju. Na jego 
polecenie wznoszono mury obronne wokół miast, na 
granicach zbudowano ok. 66 zamków obronnych. Stąd 
przysłowie: Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. W 
okresie jego panowania wiele miast otrzymało prawa miejskie 
i przywileje handlowe. Kupcy mogli bezpiecznie poruszać się 
szlakami handlowymi. W Polsce chętnie osiedlali się 
prześladowani w Europie Żydzi, którzy sprytem i zaradnością 
pomnażali dochody państwa. 

Nasz patron nazywany był Królem chłopów, ponieważ 
interesował się losem swoich najuboższych poddanych. 

Często osobiście sprawował 
sądy, broniąc chłopów przed 
samowolą możnych.  

Ważnym wydarze-
niem w historii kraju było 
założenie przez Kazimierza 
Akademii w Krakowie w 
1364 r. To druga, po 
uniwersytecie w Pradze, tego 
typu szkoła w ówczesnej 
Europie środkowej i wscho-
dniej. 

Jego szczęśliwe rządy 
nie szły w parze ze szczę-
ściem w życiu osobistym. 
Nie pozostawił legalnego męskiego potomka, który mógłby 
po nim dziedziczyć tron Polski. Próbował osadzić na tronie 
usynowionego przez siebie wnuka, Kazimierza Słupskiego, 
księcia Pomorza Zachodniego. Nie dopuścił do tego król 

Węgier i przyszły władca Polski Ludwik 
Andegaweński. 

Umierając w 1370 r. Kazimierz 
Wielki pozostawił państwo silne, bogate 
i powiększone terytorialnie do 270 tys. 
km². 

Król został pochowany obok 
swoich wielkich przodków w krypcie na 
Wawelu.  

Młodzież naszej szkoły, niejed-
nokrotnie miała okazję pochwalić się 
wiedzą o naszym patronie uczestnicząc 
corocznie w wielu konkursach różnego 
szczebla. Warto przypomnieć sukces 
ucznia klasy III Technikum Agrobiz-
nesu, który został finalistą „Ogólnopol-

skiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego cza-
sach”- Bydgoszcz 2009 r.  

W związku ze zbliżającymi się obchodami 700-lecia 
urodzin Kazimierza Wielkiego, delegacja naszej szkoły z 
pocztem sztandarowym brała udział w uroczystościach, które 
miały miejsce w katedrze na Wawelu m. in. we Mszy św., 
której przewodniczył bp. prof. Tadeusz Pieronek. Na Wawel 
przybyli goście z całej Polski reprezentujący miasta, szkoły i 
instytucje należące do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimie-
rza Wielkiego bądź te, które mają za patrona właśnie tego 
władcę.  

Dariusz Lemanowicz 

HY M N  S ZKO Ł Y  
Muzyka: Bogdan Lisowski i Jakub Lisowski 

Tekst: Bogdan Lisowski  Maestoso - Cantabile 
 

 

1. Kowalu, Kowalu prastary nasz, najlepszą na świecie ty szkołę masz, 

/co agrobiznesu spokojnie i bez stresu wytrwale uczy nas./2x. 

2. Kazimierz, Kazimierz nasz wielki król, urodził się tutaj wśród złotych pól, 

/że imię dał szkole odwdzięczam się w mozole ja - ziemi mojej sól./2x. 

3. Nasz patron, nasz patron z historii wiem, w wykwintnym jedzeniu lubował się, 

/stąd z jego imienia i technikum żywienia tak bardzo cieszy się./2x. 

4. Drewnianą, drewnianą ojczyznę swą rozsądkiem i murem umocnił on. 

/Ja los jej powierzę mym snom przy komputerze, kosmicznym moim snom./2x. 

  



Gazetka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego 

KK SS ZZ TT AA ŁŁ CC EE NN II EE   PP RR AA KK TT YY CC ZZ NN EE   
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
K.Wielkiego w Kowalu prowadzi nauczanie zgodnie z 
oczekiwaniami lokalnego rynku pracy oraz kierunków wobec 
których młodzież wykazuje wyjątkowe zainteresowanie. W 
chwili obecnej szkoła prowadzi nauczanie w następujących 
zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego; 
technik agrobiznesu; technik rolnik; technik mechanizacji 
rolnictwa; kucharz małej gastronomii; mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych. 
 Tak różnorodne kształcenie zawodowe wymaga od 
szkoły dobrze zorganizowanego nauczania praktycznego, 
które realizowane jest poprzez zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe. Ich miejsce uzależnione jest od typu szkoły i 
programu nauczania. Z tego też względu baza ta musi być 
ciągle dostosowywana i rozwijana. Muszą być poszukiwane 
nowe miejsca do realizacji zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych.  
 Wiodącym profilem kształcenia jest 4-letnie 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W roku 
szkolnym 2004/2005 szkoła rozpoczęła kształcenie w 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: kucharz małej 
gastronomii.  
 Zajęcia w w/w zawodach prowadzone są w oparciu o 
własną bazę: pracownię żywienia i obsługi konsumenta, 
natomiast praktyki zawodowe uczniowie odbywają w 
okolicznych restauracjach, barach (Kowal, Włocławek, Lubień 
Kujawski., Goreń, Skrzynki, Przydatki Gołaszewskie), Zespole 
Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim oraz Domach 
Pomocy Społecznej (Kowal, Kurowo, Wilkowiczki, 
Rzeżewo), Domu Pobytu Dziennego w Czarnym, Harcerskim 
Ośrodku Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. 
 Dla zawodów: technik rolnik, technik mechanizacji 
rolnictwa oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych posiadamy własną bazę szkoleniową. Jest to nowo 
wybudowany kompleks dydaktyczno-szkoleniowy (warsztaty, 
garaże, sale lekcyjne oraz zaplecze socjalne), do którego 
przylegają grunty gospodarstwa pomocniczego o pow. ok.8 ha. 
Baza ta pozwala na realizację zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych. Ponadto praktyki zawodowe uczniowie 
odbywają w gospodarstwach indywidualnych, okolicznych 
zakładach mechaniki pojazdowej (Kowal, Grodztwo, 
Dobrzelewice, Baruchowo, Włocławek, Lubień Kujawski, 
Kaczawka, Gostynin, Lipno) .  
 Praktyczną naukę zawodu dla uczniów kształcących 
się w zawodzie technik agrobiznesu, realizuje się poprzez 
praktyki zawodowe: 

 z zakresu rolnictwa - w gospodarstwach indywidual-
nych;  

 z zakresu przetwórstwa spożywczego - w okolicznych 
zakładach prowadzących ten rodzaj działalności, jak 
Kujawska. Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku, 
okoliczne piekarnie (Kowal, Czerniewice, Baruchowo, 
Lubień Kuj.), suszarnia warzyw w Dziardonicach, 
gorzelnia w Lubieniu Kujawskim. 

 z zakresu handlu i usług - w okolicznych hurtowniach, 
urzędach gminy, miasta, gminnych spółdzielniach i 
innych zakładach produkujących na  rzecz  rolnictwa. 
Mimo posiadania własnej bazy prowadzimy szeroką 
współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi i  
instytucjami państwowymi. 

Część tematyki szkoła realizuje w oparciu o wyjazdy 
studyjne stosownie do profilu kształcenia: 

 z zakresu nowych technologii żywienia i przetwórstwa 
rolno-spożywczego: FOOD POLAGRA w Poznaniu, 
Międzynarodowe Targi „Euro Gastro”,  Międzynarodowe 
Targi Bydgoskie „Sawo”, Wytwórnia Spirytusu 
/Nieszawa/ i Młyn Zbożowy /Waganiec/, firmy„Jantur” 
czy do Kopalni Soli w Kłodawie. Wyjazdy organizowane 
są także na bieżąco do okolicznych zakładów żywienia 
zbiorowego jak Mc Donald’s: hotel „Młyn”, restauracja 
„Podgrodzie”, KSM Włocławek, Przedsiębiorstwo 
Handlu Zagranicznego Spółdzielni  Mleczarskich 
„Lacpol” w Piotrkowie Kuj. Ponadto młodzież 
uczestniczy w konferencjach na temat zdrowej żywności, 
racjonalnego żywienia  i nowych trendów w tej 
dziedzinie. 

 z zakresu mechanizacji: Zielona Szkoła z JOHN DEERE, 
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa 
„Polagra-Premiery”, Agro Shaw Bednary k/Poznania, 
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza maszyn i urządzeń 
rolniczych, Wiosenne Manewry Polowe. Podczas 
wyjazdów studyjnych młodzież poznaje maszyny i 
urządzenia najnowszej generacji, zapoznaje się z 
najnowszymi trendami w technice roślinnej, 
technologiami przetwarzania surowców. 

 z zakresu produkcji  roślinnej i zwierzęcej są to stacje 
hodowli roślin i zwierząt (Strzelce, Osięciny, Chodeczek), 
gosp. ekologiczne (Narkowo), wystawy zwierząt 
hodowlanych (Zarzeczewo, Poznań) czy wyjazdy na „Dni 
Pola”, „Dni Buraka”, „Dni Kukurydzy”. 

Nieodłącznym elementem właściwego szkolenia jest 
udział młodzieży w szkoleniach,  które prowadzone są przez 
pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
przedstawicieli Kuj.-Pom. Izby Rolniczej, pracowników 
Fundacji Benignus,  Włocławskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Największym zainteresowaniem cieszą się 
wykłady  odnośnie podziału unijnych środków finansowych 
między kraje członkowskie, instrumentów wsparcia dla 
młodych rolników w ramach programu PROW (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz monitoringu szkodników 
magazynowych i niechemicznych metod zwalczania 
szkodników jako sposobu na zachowanie agrobio-
różnorodności. Udział w takich szkoleniach wpływa na 
podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska. 
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W ostatnim czasie szkoła przeprowadza rozmowy z 
przedstawicielami ośrodków zagranicznych z Danii i Holandii 
odnośnie odbywania praktyk zawodowych w zawodach: 
technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. 

Kształcenie praktyczne jest procesem, który formuje 
umiejętności, nawyki oraz ugruntowuje teoretyczne 
wiadomości zawodowe. Wysoki poziom tego kształcenia 

zawdzięczamy w dużej mierze osobom otwartym na potrzeby 
młodzieży, rozumiejących znaczenie praktyki w procesie 
kształcenia. Dlatego też tym wszystkim należą się szczególne 
słowa podziękowań za życzliwość i często już wieloletnią 
współpracę. 
 

Andrzej Rybka 

 
K S Z T A Ł C E N I E  E K O N O M I C Z N E  

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnych 
olimpiadach i konkursach ekonomicznych. Do najważniejszych należą: 
Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o 
Regionie i Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 
Konkursy „Z klasy do kasy” i „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”.
 Największym zainteresowaniem cieszy się od trzech lat SIGG, 
ponieważ z roku na rok przybywa uczniów, którzy zgłaszają swój akces w 
tym konkursie. Dowodem tego jest tegoroczna edycja SIGG8, gdyż 
zarejestrowało się aż 19 zespołów, tj. około 60 uczniów. 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, jest to ogólnopolski projekt 
edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, mający na 
celu przede wszystkim zachęcanie młodych ludzi do zarządzania finansami. 
Gra polega na tym, iż uczniowie tworzą zespoły, które działając pod 
konkretną nazwą, dostają wirtualne 100 000 zł, dostęp do notowań on-line 
oraz platformy internetowej umożliwiającej im dokonywanie transakcji 
giełdowych. Zespoły mogą kupować i sprzedawać akcje spółek notowanych 
na giełdzie, a także zawierać transakcje krótkiej sprzedaży, jak również 
zakładać lokaty bankowe. Grze giełdowej towarzyszą emocje. 

Uczniowie muszą ocenić ogólną sytuację 
makroekonomiczną i podjąć właściwe decyzje, można zyskać 
lub stracić- tak jak prawdziwi gracze giełdowi. Wyniki 
pokazują, iż w dobie panującego kryzysu i niepewnej sytuacji 
instytucji finansowych, zespoły umiały podjąć właściwe 
decyzje i pomnożyć swój kapitał. Młodzież z naszej szkoły 
może pochwalić się sukcesami, w roku szkolnym 2007/2008 
zespół „Milenium” (Piotr Gliszczyński, Daniel Mikulski, 
Bartosz Rusek i Rafał Sławski) uplasowali się na 
dwunastym miejscu, natomiast „Rolbiznes” (Dariusz 
Błaszczyk, Dawid Matusiak, Karol Szczęsny i Mateusz 
Żak) osiemnaste miejsce. W rankingu województwa 
kujawsko-pomorskiego zespoły znalazły się na trzecim i 
czwartym miejscu. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie grą, 
udało się nam poprawić zeszłoroczny wynik. Młode rekiny 
rynku z naszej szkoły poradziły sobie z tą sytuacją. Tym 
razem 

 „Milenium” (Anna Wesołowska, Rafał Sławski, 
Michał Ziółkowski i Piotr Gliszczyński) uplasowali 
się w rankingu krajowym na szóstym miejscu 
osiągając zysk 22,63% (tj. 22630 zł) i zajmując tym 
samym pierwsze miejsce w naszym województwie,  

 „Inwestorki” (Monika Durmowicz, Natalia 
Herman-Seroczyńska i Barbara Koprowicz) 
wypracowały zysk na poziomie 20,57% (tj. 20570 
zł) zajmując ósme miejsce w rankingu krajowym i 
drugie miejsce w naszym województwie. Warto 
dodać, że w tej edycji udział brało 5007 zespołów w 
tym również kluby inwestycyjne z Litwy, Słowacji i 
Ukrainy. Zespoły otrzymały zarówno w szóstej i 
siódmej edycji SIGG-u indywidualne nagrody 
rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP4 oraz odebrały 
dyplomy i wyróżnienia na parkiecie warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych. Szkoła natomiast 
wzbogaciła się o cztery odtwarzacze DVD. 
Nasi uczniowie coraz chętniej pogłębiają wiedzę z 

zakresu inwestycji finansowych. Uczestnicy gry dali się 
poznać jako świetni inwestorzy, nokautując wręcz 
konkurentów. Na 388 zespołów zajęli trzy pierwsze miejsca, a 
sześć naszych zespołów znalazło się w pierwszej dziesiątce w 
rankingu wojewódzkim.  

 
Krzysztof Kordyl 

  
 Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną - związać ich razem. 

 Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza. 

 Stolnik po śmierci zdołał jeszcze palcem wskazać zabójcę. 

 Tadeusz spostrzegł zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciągnęła się od ucha do ucha. 

 W związku z ożenkiem Jacka urodził się pan Tadeusz. 

 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

 

 

 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

 

 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 
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Początki kształcenia fachowców od żywienia w naszej 

szkole sięgają roku 1997, kiedy to powstało Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego (zamiast wycofanego 
Liceum Zawodowego). Szkoła ta kształciła w zawodzie: 
technik żywienia i gospodarstwa domowego w 5-letnim cyklu 
nauczania. Od 1.09.2002 r. młodzież mogła zdobyć podczas 4 
lat nauki w tym zawodzie różne specjalizacje: dietetyka, 
organizacja usług opiekuńczych, organizacja usług 
gastronomicznych. 

Obecnie nasi uczniowie zdobywają wiedzę z branży 
gastronomicznej kształcąc się w technikum żywienia i 
gospodarstwa domowego (cykl nauczania trwa 4 lata) oraz w 
zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz małej 
gastronomii (2-letni cykl kształcenia). Młodzież ucząca się w 
tych zawodach sprawdza swoją wiedzę i umiejętności w 
praktyce. Jest to możliwe dzięki bardzo aktywnemu udziałowi 
szkoły w wielu imprezach środowiskowych. Tradycją stało się 
coroczne aranżowanie Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych 
dla mieszkańców powiatu. Od wielu lat bierzemy udział w 
Dniach Otwartych Drzwi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział  w 
Zarzeczewie, Festynach Etnograficznych w Kujawsko-
Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, festynach 
archeologicznych w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach. 
Prezentujemy tam naszą szkołę serwując produkty kuchni 
regionalnej. Przygotowujemy i obsługujemy wiele imprez 
okolicznościowych między innymi dla Banku Spółdzielczego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędu Miasta w Kowalu. 

Możemy pochwalić się doskonale wyposażonymi 
pracowniami do praktycznej nauki zawodu. Uczniowie mają 
możliwość pracy i doskonalenia swoich umiejętności na 
sprzęcie gastronomicznym najwyższej jakości pod okiem 
fachowej kadry pedagogicznej. Przekłada się to na osiągnięcia 
w olimpiadach i konkursach, w których corocznie 
wystawiamy najzdolniejszych uczniów. Wypada wspomnieć 
tu o: 

 Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, w której uczennica 

 Agnieszka Zasada w roku szkolnym 2002/2003 
zakwalifikowała się do etapu centralnego zajmując 
wysokie miejsce i osiągając tytuł laureata. 

 Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 
Bloku Żywienia Człowieka i Gospodarstwa 
Domowego, na której liczne sukcesy na szczeblu 
okręgowym, jak i centralnym poparte zdobyciem 
indeksów na wyższe uczelnie odniosły: Anna Strzelecka 
w roku 1999, Monika Gątarek w roku 2002 zajmując III 
miejsce na szczeblu centralnym, Agnieszka Zasada w 
roku 2003 zajmując IV miejsce na szczeblu centralnym.  

 Wojewódzkim Konkursie "Złota Wstęga Wisły" w 
Toruniu, podczas którego wybierano "Najlepszy 
Regionalny Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw", na 
którym nasza szkołę  w 2008 r. reprezentował Arkadiusz 
Piątek. 

Nasza młodzież w czasie praktyk wakacyjnych może 
przekonać się jak ważna jest wiedza praktyczna. Umożliwiają 
im to zarówno prywatne firmy gastronomiczne (restauracje, 
bary, ośrodki wczasowe), jak i Domy Pomocy Społecznej, 
Domy Dziecka, przedszkola. 

Dbamy również o zapoznawanie uczniów z nowymi 
trendami  pojawiającymi się w  obsłudze konsumenta, 
nowymi technologiami w zakresie produkcji żywności, 
nowoczesnym wyposażeniem zakładów gastronomicznych, 
stąd co roku organizujemy wyjazdy na targi: Euro Gastro w 
Warszawie, Polagra Food w Poznaniu, Gastro Hotel w 
Toruniu. W czasie roku szkolnego uczniowie odwiedzają 
liczne zakłady żywienia zbiorowego, wzorcowe restauracje, 
hotele, zakłady przetwórstwa spożywczego. 

Nasza wspólna praca, zaangażowanie kadry 
pedagogicznej i młodzieży sprawia, że pion żywienia 
funkcjonujący w naszej szkole jest rozpoznawalny w całym 
powiecie. Absolwenci zaś po ukończeniu szkoły bardzo chętni 
są zatrudniani przez okoliczne placówki żywienia. 

 
Iwona Daniel 

 Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną - związać ich razem. 

 Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza. 

 Stolnik po śmierci zdołał jeszcze palcem wskazać zabójcę. 

 

 

 

 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

 



Gazetka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

Fachowcy od techniki rolniczej 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie 
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych funkcjonuje 
w naszym zespole szkół od roku 1997 r. Jest to szkoła o 
trzyletnim cyklu kształcenia, którą na przestrzeni dwunastu lat 
ukończyło ponad 200 uczniów. Młodzież  ucząca się w tej 
szkole ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w 
zakresie szeroko pojętej techniki rolniczej. Ułatwiają im to 
oddane do użytku, świetne wyposażone warsztaty szkolne 
przy ul. M. Konopnickiej 64. Uzupełnieniem tej nauki są 
wyjazdy szkoleniowe do firm i zakładów produkujących 
maszyny i ciągniki rolnicze. W czasie tych wyjazdów 
uczniowie mają okazję obejrzenia procesu produkcyjnego 
maszyn i urządzeń rolniczych, zapoznania się z nowymi 
technologiami w technice rolniczej. Corocznie odwiedzamy 
takich producentów  jak „Famard” Kutno, „EXPOM” w 
Krośniewicach, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych 
„KRUKOWIAK”, Zakłady NEW HOLLAND w Płocku czy 
„URSUS” w Warszawie. Systematycznie organizowane są 
wyjazdy na Targi Techniki Rolniczej „AGRO SHOW”, które 
są  największymi tego typu targami w Polsce oraz jednymi z 
największych w Europie. W maju tego roku uczniowie 
zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik-
operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w 
„Zielonej Szkole” organizowanej przez firmę JOHN DEERE. 
Młodzież mogła zapoznać się z nowościami technicznymi 
wprowadzanymi przez tę firmę w produkcji ciągników 
rolniczych jak i osobiście przekonać się jak prowadzi się i 
obsługuje nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze. 
Wycieczki te są znakomitym uzupełnieniem wiedzy zdobytej 
przez uczniów w szkole.  

Najlepsi uczniowie szkoły zawodowej biorą udział w 
corocznym konkursie organizowanym przez KRUS i 
Państwową Inspekcję Pracy pn. „Zasady bezpiecznej pracy w 
gospodarstwie indywidualnym”. W konkursie tym 
uczestniczy młodzież ze szkół rolniczych z naszego rejonu. 
Trzy lata z rzędu w roku 2003, 2004, 2005 konkurs ten 
wygrywali nasi uczniowie. Byli to Krzysztof Górski, 
Krzysztof Mikulski i Łukasz Skibiński. 

1.09.2005 roku utworzono Technikum Uzupełniające  
prowadzone w systemie wieczorowym w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa, które opuściły już dwa roczniki 
absolwentow. Młodzież ucząca się w tej szkole  aktywnie 
uczestniczy w konkursach i Olimpiadzie Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych w bloku Mechanizacja Rolnictwa, 
gdzie prezentują  wysoki poziom wiedzy i umiejętności. W 
roku  szkolnym 2007/2008 słuchacz Dariusz Feliniak zajął 
drugie miejsce na szczeblu rejonowym OWIUR-u i 
zakwalifikował się do etapu centralnego, gdzie zajął wysokie 
siódme miejsce. Podobnie w roku 2008/2009 Czesław 
Łukasik uplasował się na drugim miejscu etapu rejonowego i 

wziął udział w etapie centralnym. 
Sukcesy osiągnięte w olimpiadach przedmiotowych i 

konkursach świadczą  o wysokich umiejętnościach i wiedzy, 
jaką zdobywają w trakcie nauki w naszej placówce uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum 
Uzupełniającego. 
 

Ireneusz Danielewski 

 

Kujawska tęsknota. 

Tęskna nuta nad kujawską ziemią się unosi 
Z wolna sunie po żyznej roli. 
Kujawiak pochwałę pracy wszędy głosi 
Nie wspomni o chłopskiej niedoli. 
 
Melodia z babim latem po świecie się niesie, 
Z wiatrem tańczy na łące, a słońce doń się uśmiecha 
I koi, i cieszy człowieka. 
 
Hej kujawska tęsknoto! Patrzę na minione lata i pytam: 
Gdzie kujawskie stroje? Gdzie kujawska chata? 
Gdzie skoczne oberki, wolne kujawiaki? 
Dziewczyny słońcem rumiane i psotne chłopaki? 
 
Tęskno dziś za dawnymi z Kujaw obrazami, 
Za zapachem świeżego chleba, za garncem śmietany! 
Nadeszło już dzisiaj nowe pokolenie 
Dawne swe Kujawy zobaczysz w skansenie. 
 

Ewelina Jóźwiak 
 

Lekkość bytu 

Z ptakami podróżować 
w przestworzach 
podniebnym metrem do gwiazd 
poddając swe nogi swobodnie na wiatr 
włosy przepłukać w wiosennym 
powietrzu 
wzbijać się wyżej ponad horyzonty 
a sferom przeczystym 
i wzniosłym 
lewitować z ptakami 
być wolnym jak one 
mieć skrzydła w barwach 
błękitu 
w beztroskiej anarchii 
na oczach  
różowe okulary 
by w przyszłość odlecieć 
ku łagodnym pastwiskom 
 

Krzysztof Sobczak 
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GOSPODARSTWO POMOCNICZE 

Gospodarstwo rolne przy naszej szkole zostało 
powołane na wniosek Wojewody Włocławskiego przez 
Dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego z 
dniem 01.04.1987 r. Powierzchnia nowo powołanego 
gospodarstwa wynosiła 17,83 ha i była zlokalizowana w 
miejscowości Dębniaki, gm. Kowal. Głównym celem 
utworzenia gospodarstwa przyszkolnego było posiadanie 
własnej bazy, która umożliwiłaby prowadzenie zajęć z 
praktycznej nauki zawodu. 

Niska jakość gleby w miejscowości Dębniaki 
pozwalała na uprawę tylko niewielkiej grupy roślin. Dlatego 
też Dyrektor Szkoły mgr inż. Wojciech Rudziński rozpoczął 
starania o pozyskanie dla pomocniczego gospodarstwa 
przyszkolnego nowych gruntów, by pozwoliły one na 
wprowadzenie większej różnorodności uprawnych roślin.  Od 
1993 do 1996 r. szkoła dzierżawiła grunty w miejscowości 
Przydatki Gołaszewskie o powierzchni 10,34 ha, które 
następnie kupiono. W chwili obecnej powierzchnia całkowita 
gospodarstwa wynosi 26,62 ha. Ze względu na budowę 
obwodnicy Kowala powierzchnia gospodarstwa zmniejszyła 
się o 1,55 ha  dobrej klasy gleby, a 0,39 ha stanowi nieużytek 
ze względu na brak dojazdu. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych najsłabsze gleby o powierzchni 3 ha zostały 
zalesione. W roku 2006 zalesiliśmy kolejny hektar. 

Nieruchomość położona wtedy we wsi Przydatki 
Gołaszewskie gm. Kowal, a obecnie, po rozszerzeniu granic 
miasta, przy ulicy Konopnickiej 64, jest do tego czasu 
wykorzystywana do realizacji zadań statutowych szkoły. 

Aktualnie gospodarstwo pomocnicze korzysta ze 
środków unijnych w ramach PROW-u, realizując Działanie 

Osi 2- Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 
program rolnośrodowiskowy na lata 2006-2011. 

Uczniowie naszej szkoły w ramach praktycznej nauki 
zawodu mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu 
i narzędzi rolniczych. W czasie wakacji są realizowane 
praktyki śródroczne, chętnie angażują się w różnego rodzaju 
prace z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i maszyn 
(agregat uprawowo-siewny, pług obracalny, Ursus 1044)  

Gospodarstwem kolejno kierowali: od 1987 r. p. 
Mirosława Jęcka, od 1991 r. p. Ewa Perlińska, od 1993 r. p. 
Wojciech Rudziński i od 1 lipca 1999 r. p. Krzysztof Kordyl. 
 

Krzysztof Kordyl 
 

PO NAUKĘ ZAWODU – DO DANII LUB HOLANDII 
Praktyka zawodowa jest integralną częścią kształcenia 

wszystkich uczniów w naszej szkole, zarówno tych 
uczęszczających do technikum, jak i zasadniczej szkoły 
zawodowej. Powszechnie wiadomo, że rzetelnie realizowana 
praktyka zawodowa pozytywnie wpływa na przygotowanie 
ucznia do wykonywania zawodu po ukończeniu szkoły. 
Dlatego  radością nas napawają nowe, zagraniczne oferty 
realizowania praktyk zawodowych przez uczniów naszej 
placówki. 

Przedstawiciele duńskiej szkoły Borris 
Landbrugsskole (European Institute of Agricultural 
Management) zaprezentowali ofertę kształcenia 
praktycznego we współpracujących ze szkołą duńskich 
gospodarstwach rolnych, specjalizujących się w hodowli 
trzody chlewnej. Dwuletnia praktyka zawodowa pozwoliłaby 
naszym absolwentom zdobyć wiedzę i umiejętności w 
zakresie europejskich standardów hodowli trzody chlewnej. 
Dodatkową korzyścią będzie doskonalenie znajomości języka 
angielskiego, jako że zajęcia teoretyczne prowadzone będą 
przez nauczycieli z Borris Landbrugsskole w tym właśnie 
języku. 

Uczniowie, których zainteresowania zawodowe 
oscylują wokół produkcji roślinnej, mogą skorzystać z oferty 
holenderskiej szkoły rolniczej w Slootdrop. Przedstawiciel 
owej szkoły przedstawił projekt praktyk śródrocznych dwu- i 
czterotygodniowych, które realizowane będą w 
gospodarstwach specjalizujących się w uprawie roślin.  

Obie propozycje rysują ciekawe perspektywy dla 
naszych uczniów. Przed nami kilka miesięcy wnikliwej 
analizy ofert, spotkań informacyjno-organizacyjnych oraz, 
rzecz jasna, intensywnej nauki języka angielskiego. Czas 
pokaże, czy uczniowie naszej szkoły podejmą wyzwanie 
realizowania praktyk zawodowych za granicą. Jeśli tak, 
będzie to dla nich cenne doświadczenie, które w przyszłości z 
pewnością zaprocentuje w wielu aspektach ich życia zarówno 
zawodowego, jak i prywatnego.  

 

Anna Włodarska
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REGIONALIZM W NASZEJ  SZ KOLE

rzewienie idei regionalizmu, przywiązania do 
małych ojczyzn, własnych korzeni, tradycji 

przodków, ochrony dziedzictwa kulturowego jest jedną z 
wielu kwestii, na które w procesie dydaktyczno-
wychowawczym szczególnie mocno kładziony jest nacisk w 
naszej szkole. Problematyka ta mieści się w treściach 
programowych takich przedmiotów jak język polski, historia, 
wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, godzina do 
dyspozycji wychowawcy czy ścieżka międzyprzedmiotowa: 
edukacja regionalna. Przewija się także w założeniach 
programowych wielu organizacji i kółek działających na 
terenie szkoły. Młodzież inspirowana przez nauczycieli 
aktywnie włącza się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i 
konkursy dotyczące tej tematyki. Warto odnotować, iż w 
kalendarzu imprez realizowanym przez uczniów podczas 
kilku minionych lat zawsze znajdowało się kilka takich 
działań. Wspomnijmy choćby o uczniowskich seminariach 
popularnonaukowych organizowanych przez Wydział 
Humanistyczny WSHE we Włocławku. Odbywały się one 
pod ogólnym hasłem „Kreowanie tożsamości lokalnej na 
Kujawach i ziemi dobrzyńskiej”. Prowadzone były one pod 
naukową opieką dra hab. Andrzeja Mietza, dra Adama 
Wróbla i dra Zbigniewa Walczaka. Od 2002 r. odbyło się 
kilka takich seminariów i należy stwierdzić, iż w każdym z 
nich brali udział nasi uczniowie. Wygłaszali oni referaty 
dotyczące problematyki dziedzictwa kulturowego oraz 
zagadnień wiążących się z historią Kowala i okolic. Byli to 
następujący uczniowie: Monika Latecka, Alicja Mechuła, 
Krzysztof Ciesielski, Urszula Szulczewska, Marek 
Kałędkiewicz, Monika Marciniak i Karolina Sicińska. 
Młodzież pracowała pod opieką mgra Arkadiusza 
Ciechalskiego i mgra Dariusza Lemanowicza. Część z tej 
grupy naszych uczniów doczekała się opublikowania swoich 
prac w specjalnej książeczce wydanej staraniem uczelni w 
2005 r.  

Od 2003 r. uczniowie naszej szkoły systematycznie 
biorą udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie 
„Poznajemy Ojcowiznę” organizowanym przez PTTK. Biorą 
w nim udział dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jego ideą jest 
prezentacja interesujących ludzi, zjawisk, obiektów 
zabytkowych czy przyrodniczych, które są bliskie uczniom 

poprzez miejsce zamieszkania, stanowią ich „ojcowiznę”. Na 
różnych etapach tego konkursu naszą szkołę reprezentowała 
duża grupa uczniów. W etapie oddziałowym było ich 
kilkudziesięciu. Najdalej, do czołówki w województwie 
zaszli: Alicja Mechuła, Joanna Mastalerska, Jakub Janowski. 

Zaś w etapie centralnym uczestniczyli: Kinga Rosińska i 
Michał Jankowski.  

Kolejnym konkursem o tematyce regionalnej, w 
którym uczniowie biorą regularnie udział jest wojewódzki 
konkurs pn. „Zabytki naszego regionu” organizowany przez 
Pracownię Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Każda 
edycja poświęcona jest innej grupie zabytków. Były więc 
dworki, obiekty sakralne, zapomniane cmentarze, architektura 
przemysłowa, obiekty obronne i fortyfikacyjne. Nasi 
uczniowie zdobywali wyróżnienia i dwukrotnie – Sylwia 
Dwornikowska i Michał Jankowski - II nagrodę. Oprócz 
gratyfikacji finansowej otrzymali oni prezent w postaci 
opublikowania ich pracy w periodyku pn. „Materiały do 
dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” wydawanym 
przez organizatora konkursu. Nagrodę Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał także 
opiekun tych uczniów - Arkadiusz Ciechalski.  

Problematyka regionalna propagowana jest również 
podczas wycieczek, rajdów i zajęć terenowych prowadzonych 
w blisko położonym Gostynińsko-Włocławskim Parku 
Krajobrazowym, podczas wycieczek do Kujawsko-
Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, Parku 
Kulturowego w Wietrzychowicach, muzeów Włocławka, 
Torunia czy Płocka. Uczniowie biorą także udział z 
powodzeniem w konkursach fotograficznych (Piotr 
Proszkiewicz, Adam Krajewski), konkursach „Mój las” 
(Michał Adamski, Ewelina Jóźwiak, Piotr Proszkiewicz) czy 
„Z ekologią na co dzień”. Opiekę nad nimi pełni mgr 
Aleksandra Stanuch. 

W naszej szkole, zgodnie z zaleceniami organu 
prowadzącego - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
propaguje się wśród młodzieży i mieszkańców okolicy 
produkty tradycyjne i regionalne. Dotyczy to tych 
zarejestrowanych i oficjalnie uznanych oraz tych, które od lat 
sporządzane są na terenie Kujaw wschodnich. Czynimy to 
podczas uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych 

K 
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takich jak: Dni Otwartych Drzwi ODR w Zarzeczewie, 
festynów organizowanych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku 
Etnograficznym w Kłóbce czy wystawach stołów wigilijnych, 
a także wielkanocnych inicjowanych przez Starostwo 
Powiatowe we Włocławku. Dzięki mgr inż. Annie Górskiej 
szkoła wysunęła propozycję zarejestrowania produktu 
tradycyjnego pn. „kręciołka spod Kowala”. Jest to rodzaj 
bułki drożdżowej, której tradycja wyrobu w naszym regionie 
sięga pocz. XX w. i wiąże się z okolicami Kowala (Grodno, 
Więsławice). 

Od kilku lat regularnie współpracujemy z Kujawsko-
Dobrzyńskim Parkiem Etnograficznym w Kłóbce, gdzie kilka 
razy w roku podczas imprez otwartych nasi uczniowie 
serwują smaczne i tradycyjne potrawy regionalne: placki 
kartoflane, naleśniki z farszem i powidłami, chleb ze 
smalcem, kujawski żur, kiełbasę lub kaszankę, a na dodatek 
słynne już kręciołki spod Kowala. Ponadto dzięki pasjom 
etnograficznym mgr Moniki Chabasińskiej nasi uczniowie 
zaprezentowali kilka przedstawień i rekonstrukcji starych 
obrzędów charakterystycznych dla dawnej obyczajowości 
kujawskiej. 

Nasi uczniowie z powodzeniem brali udział we 
wszystkich edycjach Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi 

Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w 
Łącku organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i fundację 
„Aktywni Razem”. Przedstawianych jest tam wiele 
przedsięwzięć promujących ogólnie rozumiane dziedzictwo 
kulturowe Kujaw i Ziemi Mazowieckiej. Są też liczne 
konkursy. W jednym z nich, konkretnie w rywalizacji na 
najciekawszy utwór literacki pisany gwarą, nasi uczniowie 
(Monika Czarniak, Rafał Sławski i Mariusz Kłys) zajmowali 
czołowe miejsca w kategorii młodzieżowej. 

Należy się cieszyć, iż w naszej szkole znajdują się 
uczniowie, którzy są żywo zainteresowani poznawaniem i 
kultywowaniem lokalnego, kujawskiego dziedzictwa. Jest to 
szczególnie ważne obecnie. Jesteśmy bowiem w Unii 
Europejskiej, a sytuacja ta otwiera ciekawe perspektywy i daje 
większe możliwości, ale także stwarza pewne zagrożenia. 
Musimy zatem wszyscy zadbać o to, aby będąc 
Europejczykami nie odcinali się od swoich korzeni, abyśmy 
nie stracili własnej tożsamości. Powinniśmy zachować te 
elementy z naszej bogatej tradycji, które są wartościowe, 
piękne i oryginalnie.  

 
Arkadiusz Ciechalski 
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asza szkoła zajmuje się promocją produktów 
regionalnych i tradycyjnych. Problematyka 
związana z produktami regionalnymi jest 
przekazywana na lekcjach przedmiotów 

żywieniowych i zajęciach praktycznych w Technikum 
Żywienia i Zasadniczej Szkole Zawodowej, a w pozostałych 
szkołach na godzinach wychowawczych. Oprócz 
zapoznawania uczniów z potrawami od lat sporządzanymi na 
terenie Kujaw i innych regionów, zajęliśmy się promowaniem 
naszego przysmaku: „kręciołki spod 
Kowala”. Stało się to dzięki mgr inż. 
Annie Górskiej, nauczycielce 
przedmiotów żywieniowych, która 
odnalazła zapiski swoich przodków, 
dotyczące słodkich drożdżówek. 
Kręciołka jest wyrobem z ciasta 
drożdżowego, uformowanego w 
kształcie kwiata tulipana, posypanego 
kruszonką, ze słodkim nadzieniem.  

Tradycja jej wyrobu w naszym 
regionie sięga początku XX w. 
Recepturę na kręciołki przekazywano 
z pokolenia  na pokolenie i przetrwała 
do dziś. Szkoła wysunęła propozycję zarejestrowania 
produktu tradycyjnego pn. „kręciołka spod Kowala”. Ob-
szerny opis wraz z dokumentacją przekazano do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zorganizowało konkurs na 
najciekawiej zaprezentowany produkt tradycyjny i regionalny. 
Wielką satysfakcją był fakt, iż nasza szkoła uzyskała w tej 

rywalizacji wysokie II miejsce. Minister rolnictwa Marek 
Sawicki wręczył naszemu dyrektorowi stosowny dyplom i 
kamerę cyfrową. Naszym wyrobem zainteresowała się prasa 
lokalna, dzięki temu o naszym produkcie mogło dowiedzieć 
się więcej osób.  

Promocja „kręciołka spod Kowala” odbyła się także na 
Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie 
przez Biuro Promocji Miasta Włocławek, które było 
uczestnikiem targów. Szkoła promuje produkt podczas imprez 

środowiskowych takich, jak np. Dni 
Otwartych Drzwi ODR w 
Zarzeczewie, festynów orga-
nizowanych w Kujawsko-Dobrzyń-
skim Parku Etnograficznym w 
Kłóbce, festynach archeologicznych 
w Wietrzychowicach, dożynek 
ekologicznych w Przysieku, dożynek 
powiatowych w Starym Brześciu, 
dożynek wojewódzkich w 
Czernikowie. 

Jeżeli tylko mamy możliwość 
nasz produkt promujemy też w 
innych częściach Polski. Podczas 

konferencji w Ciechanowcu zapoznawaliśmy uczestników z 
historią pochodzenia przysmaku, jak również sposobem jego 
sporządzania.  

Andżelika Kopczyńska 

    

N 

o  P r u s  c h c ą c  s c h a r a k t e r y z o w a ć  Ś l i m a k a ,  u w y p u k l i ł  m u  ż o n ę .   

o  T e j  j e s i e n i  w i d z i a ł e m  k l u c z  o d l a t u j ą c y c h  ż y r a f .   

o  O ł t a r z  g o t y c k i  s k ł a d a ł  s i ę  z  b l a t u  i  c z t e r e c h  n ó g   

o  K o p e r n i k  b y ł  a k r o b a t ą  b o  n a p i s a ł  d z i e ł o  o  o b r o t a c h .   

o  K a r c z m y  p r z y  d r o g a c h  b y ł y  b u d o w a n e  p o  t o ,  ż e  g d y  k o ń  s i ę  z m ę c z y ł  t o  

z a j e ż d ż a ł  d o  n i c h ,  z j a d ł ,  w y p i ł ,  p r z e s p a ł  s i ę  t r o c h ę  i  w y r u s z a ł  z n ó w  

w  d r o g ę .   
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ZZ II EE LL OO NN EE   SS ZZ KK OOŁŁYY   
ielone Szkoły pojawiły się w słowniku szkolnym w 
drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Znalazło to odbicie w Rozporządzeniu Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 29 września 1997 roku (z później-
szymi zmianami) w sprawie zasad i warunków organizowania 
przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.

. 

Do wiodących celów Zielonych Szkół należy poznawanie 
kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia 
społecznego, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
zasad ochrony środowiska naturalnego. 

 

Od wielu lat młodzież ucząca się w naszej placówce 
bierze udział w wyjazdach integracyjnych połączonych z ideą 
Zielonych Szkół. Mieliśmy okazję zwiedzić już północą część 
naszego kraju – Gdańsk, Gdynię, Sopot, Dźwirzyno, 
Międzyzdroje, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Szczecin i 
Świnoujście. Zapoznaliśmy się z florą i fauną, która występuje 
na polskim wybrzeżu. Odwiedziliśmy miejsca upamiętniające 
ważne wydarzenia z historii naszego kraju. 

W roku 2006 oraz 2007 młodzież uczestniczyła w za-
jęciach Zielonej Szkoły w Harcerskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Funce. Podczas Zielonej Szkoły uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z historią Parku Narodowego - Bory 
Tucholskie. Uczyli się jak żyć w przyjaźni ze środowiskiem 
naturalnym, jak rozpoznać zagrożenia dla ziemi, wody i po-
wietrza oraz jak tym zagrożeniom zapobiegać. Wykwalifiko-
wana kadra Centrum Edukacji Ekologicznej przekazywała 
młodzieży wiedzę z zakresu rozpoznawania gatunków roślin i 
zwierząt, ochrony wód i lasów, rzeźby terenu i czynników ją 
kształtujących oraz zmian zachodzących w środowisku, wy-
nikających z niewłaściwych działań człowieka. Realizowane 
były wycieczki piesze i rowerowe, w czasie których ucznio-
wie mogli podziwiać najcenniejszą część Parku Narodowego 
– Strugę Siedmiu Jezior. Jedną z wielu atrakcji była także 
wycieczka do Klosnowa, gdzie od 1913 roku działa najwięk-
sza w Polsce wyłuszczarnia nasion. Ciekawym punktem po-
bytu na Zielonej Szkole była możliwość zobaczenia torfo-
wisk, które są ostojami wielu zagrożonych wyginięciem bio-
cenoz. Poza programem edukacji ekologicznej organizatorzy 
zapewnili młodym ludziom szereg atrakcji. Przeprowadzone 
były zajęcia z wikliniarstwa, makramy, lepienia z gliny, czer-
pania papieru, haftu regionalnego, sztuki orgiami i żeglarstwa. 
Młodzież mogła przez to zapoznać się z kulturą i sztuką re-
gionu Pomorza i Kaszub. 

W 2007 roku druga Zielona Szkoła odbyła się w Mo-
krzyszowie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z walorami 
krajoznawczymi i kulturowymi Dolnego Śląska. Młodzież 
zwiedziła Ostrów Tumski oraz Rynek Starego Miasta we 
Wrocławiu. Dodatkową atrakcją było zobaczenie Panoramy 
Racławickiej. W Świdnicy podziwialiśmy piękno architektury 
Kościoła Pokoju, wpisanego na światową listę dziedzictwa 
ludzkości UNESCO. Odwiedziliśmy także Muzeum Przemy-
słu i Kolejnictwa w Jaworznie, w którym można zobaczyć 
dawno zapomniane lokomotywy oraz wystawę poświęconą 
repatriantom polskim. Zwiedzana była też sztolnia- Kompleks 
Rriese-Wolfsberg w rejonie Gór Sowich. W skałach tych gór 
Niemcy w czasie II wojny światowej prowadzili na szeroką 
skalę prace budowlane pod wspólnym kryptonimem Kriese- 
czyli Olbrzym. 

W roku 2008 po raz kolejny udaliśmy się  na południe 
naszego kraju – do Poronina. W drodze do tej uroczej miej

scowości położonej u podnóży Tatr wstąpiliśmy do Krakowa. 
Tam zwiedziliśmy Wawel, Stare Miasto, Kościół Mariacki. W 
Katedrze Wawelskiej na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się 
przy sarkofagu naszego rodaka i patrona szkoły - Kazimierza 
Wielkiego. Głównym celem wyjazdu było poznanie piękna 
krajobrazu Tatr, roślinności występującej na tym terenie, 
zwierząt, zwyczajów i zajęć ludności, folkloru góralskiego, a 
także wykorzystanie źródeł termalnych na terenie Podkarpa-
cia. Podczas wędrówek po górach pan przewodnik opowie-
dział młodzieży jak chroni się przyrodę w Tatrach, dlaczego 
są obszary podlegający ochronie ścisłej i co każdy z nas może 
zrobić, by nie niszczyć naturalnego piękna naszej przyrody. W 
drodze powrotnej z Poronina wstąpiliśmy do Wadowic. Tam 
zwiedziliśmy Dom Papieski oraz Bazylikę Mniejszą Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny. Zatrzymaliśmy się także w 
Częstochowie. Na Jasnej Górze zwiedziliśmy klasztor oraz 
dłuższą chwilę spędziliśmy przed cudownym wizerunkiem 
Czarnej Madonny.  

Zielone Szkoły umożliwiają realizację wielu celów 
wychowawczych związanych z  kształtowaniem wartościo-
wych postaw. Pozwalają łatwiej i pełniej realizować ogólny 
cel kształcenia, tj. wyposażyć uczniów w wiadomości, umie-
jętności i nawyki dające znajomość wiedzy o przyrodzie i 
społeczeństwie oraz nauczyć posługiwania się tą wiedzą w 
praktyce.  

Należy podkreślić, że szkoła, aby maksymalnie obni-
żyć koszty wyjazdów, pozyskiwała środki z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku, a ostatnimi 
laty pokrywała koszty Zielonych Szkół ze środków własnych 
– z Gospodarstwa Pomocniczego działającego przy macierzy-
stej palcówce oraz ze środków Spółdzielni Uczniowskiej, 
która zajmuję się prowadzeniem sklepiku szkolnego oraz 
działalnością cateringową. 

Z każdego wyjazdu młodzież wracała pełna wrażeń, 
bogatsza w wiedzę, umiejętności, a wspólnie spędzone chwile 
pogłębiały więzi koleżeńskie i integrowały grupę. 

 
 
 

 
Barbara Sarnowska 

Z 
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E K O L O G I A  

Działalność ekologiczna w Zespole Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 
prowadzona jest od wielu lat. Uczniowie naszej szkoły to młodzież z gmin: Kowal, 
Baruchowo, Lubień Kujawski i Choceń. Dla nich najbliższym obszarem cennym zarówno 
pod względem przyrodniczym i historyczno – kulturowym jest Gostynińsko – Włocławski 
Park Krajobrazowy. Ze względu na swoją bliskość i dostępność stanowi on miejsce, w 
którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, imprezy ekologiczne, a także wypoczynek i 
rekreacja. Aby przybliżyć uczniom problematykę ekologiczną przez szkołę organizowane są:  

 sprzątanie Świata, za organizację którego corocznie jesteśmy nagradzani, w kategorii 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy 
wyróżnienie, w 2007 roku III miejsce, w 2006 roku I miejsce; 

 uczestniczyliśmy w konkursie na zakładkę z okazji 80–lecia LOP. Za wykonane 
techniką dowolną prace nagrody otrzymały: Klaudia Kulesza – II miejsce, Monika 
Durmowicz – wyróżnienie, Monika Klimczak – wyróżnienie; 

 braliśmy udział w seminarium dotyczącym  obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 
w Goreniu Dużym; 

 wspólnie z włocławskim oddziałem Ligii Ochrony Przyrody zorganizowana została 
prelekcja pn. „Dualna i selektywna zbiórka odpadów”; 

 prelekcje prowadzone przez pracowników GWPK. W 
listopadzie 2008 roku uczestniczyliśmy w takich 
zajęciach w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, podczas 
których przedstawione zostały walory występujące na 
terenie GWPK oraz proces reintrodukcji sokoła 
wędrownego na tym terenie; 

 uczestniczymy w konkursach fotograficznych 
organizowanych przez GWPK. I miejsce zajął w tym 
roku nasz uczeń Piotr Proszkiewicz, a w konkursie 
organizowanym przez LOP Toruń w 2007 roku - Adam 
Krajewski; 

 bierzemy udział w konkursie „Mój Las” 
organizowanym przez LOP, w tegorocznej edycji 
laureatami zostało dwóch uczniów z naszej szkoły: 
Ewelina Jóźwiak zajęła II miejsce, a Piotr Proszkiewicz 
III w IV kategorii wiekowej, skierowanej do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, w ubiegłym roku 
wyróżnienie otrzymał Michał Adamski; 

 wspólnie z GWPK organizujemy konkursy plastyczne 
mające promować Gostynińsko – Włocławski Park 
Krajobrazowy, gdzie laureatami są uczniowie naszej 
szkoły I miejsce – Marta Ziemba, Katarzyna Spychalska 
oraz Łucja Bógdał, II miejsce – Wojciech Raszka, Piotr 
Dzięgielewski oraz Sylwia Miłek, III miejsce – Monika 
Marciniak oraz Renata Tomczak; 

 Ogólnopolski konkurs „Z ekologią na co dzień” 
organizowany przez redakcję Agroserwisu, gdzie w X 

edycji zajęliśmy III miejsce w kategorii szkół do 500 
uczniów, w IX - II miejsce, w VIII - III miejsce. 
Nagrodami pozyskanymi dla szkoły w ten sposób są 
cenne pomoce dydaktyczne, które pomagają nam 
uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Otrzymaliśmy między 
innymi: dwa odtwarzacze DVD, nagrywarkę 
DVD/VHS, kamerę cyfrową oraz ekologiczną stację do 
badania wody; 

 jesteśmy uczestnikami prelekcji organizowanych przez 
Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, gdzie 
w tym roku byliśmy dwa razy, na zajęciach „Stopień 
wodny Włocławek” kl. I Technikum Agrobiznesu i kl. I 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz 
„Powietrze” kl. III Technikum i Gospodarstwa 
Domowego. 

 prowadzimy zorganizowaną wspólnie z organizacją 
REBA zbiórkę zużytych baterii. Przez dwa lata udało 
nam się ich zgromadzić i przekazać 180 kg. W ten 
sposób zbieramy punkty, które zamienimy później na 
pomoce do pracowni geograficznej. 

 20 maja 2009 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna 
po ścieżce Kukawy, od szkółki leśnej do jeziora Dzilno, 
w której brali udział uczniowie klas pierwszych. W 
czasie zajęć mierzyliśmy wysokość pagórka 
prowizorycznym niwelatorem, rozpoznawaliśmy 
gatunki drzew liściastych i iglastych, badaliśmy pH 
wody jeziora oraz zawartość tlenu i dwutlenku węgla 
przy pomocy ekologicznej stacji do badania wody, 
wykonaliśmy małą oczyszczalnię ścieków. 

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na 
celu przybliżyć młodzieży problematykę ekologiczną, skłonić 
do racjonalnego korzystania ze środowiska przyrodniczego 
oraz wzbudzić wrażliwość na piękno najbliższej okolicy, 
którego często nie dostrzegamy, a przecież znajduje się na 
wyciągnięcie ręki. 

 

 

 

Aleksandra Stanuch 
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Z a g r a n i c z n e  d o s k o n a l e n i e  z a w o d o w e  
rajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

oferuje szkołom podległym Ministerstwu Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi liczne formy dokształcania. Również nasi 

nauczyciele biorą udział w tychże szkoleniach. Odbywają się 

one zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szkolenia 

skierowane są przede wszystkim dla nauczycieli przedmiotów 

zawodowych m. in. takich jak: produkcja roślinna, produkcja 

zwierzęca, żywienie i gospodarstwo domowe, technika 

rolnicza czy przedmioty ekonomiczne. Nauczyciele chętnie 

biorą udział w doszkalaniu. Daje to nie tylko możliwość 

pogłębiania i aktualizowania posiadanej wiedzy, ale także 

otrzymania pomocy naukowych i wymiany doświadczeń 

między szkołami. Przykładem takich szkoleń może być 

chociażby seminarium poświęcone doskonaleniu metod 

chowu drobiu czy owiec dla nauczycieli produkcji zwierzęcej 

oraz szkolenie z rachunkowości rolniczej Polski dla 

nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. 

Podczas wakacji roku 2008, w dniach 26.07 – 01.08, 

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych przebywał na 

wyjeździe studyjnym dotyczącym warunków i problemów 

ekonomicznego funkcjonowania gospodarstw rolnych w 

Niemczech, w Ośrodku Kształcenia Zawodowego Deula 

Hildesheim. Wyjazd obejmował szkolenie z zakresu: systemu 

kształcenia zawodowego młodzieży w kierunkach rolniczych 

oraz systemu dokształcania osób pracujących w rolnictwie i 

pokrewnych zawodach; funkcjonowania Ośrodka Kształcenia 

Zawodowego Deula w Niemczech; technologii produkcji i 

wykorzystania biogazu do celów energetycznych; pomocy 

finansowej skierowanej do 

niemieckich gospodarstw rolnych; 

sprzedaży bezpośredniej produktów 

rolnych; działalności związków 

zawodowych rolników i nadzoru bhp 

w rolnictwie. 

W dniach 02-08.08.2008 r. 

nauczyciel produkcji zwierzęcej 

przebywał w Ośrodku Kształcenia 

Zawodowego DEULA w Nienburgu. 

W trakcie pobytu w Ośrodku zapo-

znał się z: funkcjonowaniem nie-

mieckiego systemu kształcenia za-

wodowego młodzieży i rolników oraz 

organizacją Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA z 

uwzględnieniem współpracy międzynarodowej; pracami 

Badawczego Instytutu Rolniczego FAL w Mariesee 

szczególnie w zakresie genetyki produkcji roślinnej i 

zwierzęcej; nowoczesnymi metodami produkcji zwierzęcej 

bydła, trzody chlewnej i drobiu prezentowanymi w 

poszczególnych gospodarstwach rolnych, nowymi 

technologiami produkcji zwierzęcej oraz nowoczesnymi 

agregatami maszynowymi, perspektywami rozwoju produkcji 

na bazie biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wytwa-

rzania i zastosowania biogazu, organizacją i funkcjonowaniem 

gospodarstwa agroturystycznego, istniejącym w Niemczech 

dualnym systemem nadzoru nad bhp oraz jego rolą w relacjach 

pracodawca – pracobiorca, możliwością wymiany doświad-

czeń w zakresie dokształcania nauczycieli, odbywania praktyk 

w Ośrodku DEULA dla młodzieży ze szkół rolniczych oraz 

współpracy i możliwości wymiany doświadczeń między pol-

skimi i niemieckimi instytucjami o charakterze rolniczym.  

W październiku 2008 roku jeden z naszych nauczycieli 

przebywał na wyjeździe studyjnym w Niemczech, zorganizo-

wanych w ramach projektów Leonardo da Vinci. W trakcie 

szkolenia zapoznał się z następującymi zagadnieniami: 

 technologią produkcji biopaliw z produktów roślinnych 

oraz sposobami ich wykorzystania  

 technologią uprawy roślin w celach energetycznych, 

stosowanymi metodami i sposobami produkcji biopaliw 

oraz nowoczesnymi agregatami maszynowymi 

 zakładami produkującymi energię ze szczególnym 

uwzględnieniem energii wiatrowej i termalnej 

 analizą kosztów oraz możliwości produkcji i 

wykorzystania biopaliw w celach energetycznych 

 projektowaniem zestawów materiałów dydaktycznych 

 funkcjonowaniem niemieckiego systemu kształcenia za-

wodowego oraz rolą ośrodka DEULA w Nienburgu w 

powyższym procesie z uwzględnieniem współpracy z 

innymi instytucjami.  

Efektem materialnym wyjazdu jest program „Produkcja 

i wykorzystanie biopaliw”, opracowany przez uczestników. 

Wszyscy oni otrzymali dokument Europass Mobility, o któ-

rego wydanie wnioski zostały wysłane do Krajowego Centrum 

Europass, Biura Koordynacji Kształcenia Kadr. 

W grudniu 2008 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolni-

czej zorganizowało 3 wyjazdy studyjne do Europarlamentu w 

Brukseli. W wyjeździe uczestniczyło 135 nauczycieli szkół 

rolniczych z całej Polski. Nasi 

nauczycieli również brali udział 

w wyjeździe, w trakcie którego 

uczestnicy zapoznali się z: 

 funkcjonowaniem Wspólnej  

   Polityki Rolnej 

 funkcjonowaniem wspólnego 

   rynku po 2013 r. w tym: 

 wspólna organizacja 

rynków rolnych 

 instrumenty rynkowe 

 refundacje eksportowe 

 interwencje publiczne 

Z w/w zagadnieniami 

uczestników wyjazdu zapoznała grupa ekspertów pod 

kierownictwem europosła dr Czesława Siekierskiego. W 

trakcie zwiedzania parlamentu przedstawiono również zasady 

funkcjonowania Euro-parlamentu oraz jego poszczególnych 

komisji, a także zapoznano nauczycieli z zasadami naboru do 

instytucji UE. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z 

historią Belgii oraz zwiedzili Waterloo i szereg zabytków 

architektonicznych w Brukseli, Brugii i Gandawie. 

Mamy nadzieję, że nauczyciele nadal będą chętnie po-

dejmować wszelkiego rodzaju formy dokształcania, co umoż-

liwi podniesienie atrakcyjności prowadzonych przez nich za-

jęć.  

Małgorzata Muraczewska 
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Gazetka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

W  z d r o w y m  c i e l e  z d r o w y  d u c h  
ak głosi powyższe przysłowie, warto dbać o kondycję, 
toteż w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu młodzież, w ramach 
zajęć wychowania fizycznego, odnaleźć może interesujące 
propozycje sportowe. Spośród szerokiej gamy dyscyplin, 
największą popularnością cieszą się: piłka ręczna, siatkowa, 
nożna, koszykówka, jak również tenis stołowy 

W okresie 35 lat istnienia naszej szkoły uczniowie 
osiągnęli wiele sukcesów sportowych. Potwierdzeniem 
długiej listy osiągnięć są zgromadzone w szkolnej gablocie 
puchary i dyplomy. 

Wydarzenia sportowe nierozerwalnie łączą się z 
życiem Zespołu Szkół. Uczniowie mogą rozwijać swoje 
sportowe pasje biorąc udział w zajęciach Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Kazimierz‘’ czy sekcji piłki nożnej 
halowej, w którego skład wchodzą dwa zespoły uczniowskie i 
jeden nauczycielski. Możemy poszczycić się wieloma 
osiągnięciami. Warto byłoby wspomnieć o najważniejszych: 

 III miejsce w III Halowych Mistrzostwach Kowala w 
piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta - 2003, 

 III miejsce w VII Halowych Mistrzostwach Kowala w 
piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta - 2007, 

 II miejsce w VIII Halowych Mistrzostwach Kowala w 
piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta - 2008, 

 III miejsce w VIII Halowych Mistrzostwach Kowala w 
piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta - 2008, 

 II miejsce w IX Halowych Mistrzostwach Kowala w 
piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta - 2009. 

 
Uczniowie uczestniczą także w zajęciach 

pozalekcyjnych. Działa SKS, odbywają się rozgrywki między 
klasami. Ważnym elementem są niewątpliwie wycieczki 
rowerowe, jak również darmowe wyjazdy na mecze piłki 
nożnej i koszykowej, które cieszą się szczególną 
popularnością wśród naszej młodzieży. Oferta dotyczy 
również wyjazdów na basen. 

Młodzież chętnie reprezentuje szkołę na zawodach 
sportowych na szczeblu regionalnym, powiatowym i 
wojewódzkim. Zajęcia wychowania fizycznego mają nie 
tylko charakter zdrowego współzawodnictwa, ale również 
kojarzą się z relaksem i dobrą zabawą. 

Ostatnie lata przyniosły wiele sukcesów. Do 
najważniejszych bez wątpienia zaliczamy: 

 III miejsce w VIII Powiatowym Dniu Sportu w 2006 r., 

 III miejsce w IX Powiatowym Dniu Sportu w 2007 r., 

 II miejsce w X Powiatowym Dniu Sportu w 2008 r., 

 pięć razy pod rząd I miejsce w biegach przełajowych – 
drużynowo chłopców w Licealiadzie 2004 - 2008, 

 I miejsce w biegach ulicznych w Choceniu - 2007, 

 I miejsce w biegach przełajowych w Chodczu - 2008, 

 I miejsce w powiatowym turnieju piłki siatkowej 
dziewcząt w Lubrancu - 2006,  

 I miejsce w powiatowym turnieju piłki koszykowej 
dziewcząt w Brześciu Kujawskim - 2004, 

 I miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej 
chłopców w Choceniu - 2008, 

 I miejsce w powiatowym turnieju w tenisie stołowym 
w Izbicy Kujawskiej - 2007, 

 I miejsce w  piłce ręcznej dziewcząt w Licealiadzie - 
2004, 

 IX-XII miejsce w piłce ręcznej dziewcząt Szkół 
Rolniczych w Polsce - 2004, 

 II miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej halowej 
chłopców w Lubrancu 2008, 

 II miejsce w ogólnej klasyfikacji licealiadzie dziewcząt 
- 2009, 

 trzy razy pod rząd III miejsce w ogólnej klasyfikacji 
licealiadzie chłopców 2006 - 2008. 
Co roku bierzemy udział w Powiatowym Dniu Sportu, 

w którym uczniowie rywalizują z innymi szkołami z powiatu 
włocławskiego. Zmagania dotyczą takich dyscyplin, jak 
lekkaatletyka, nie może także zabraknąć gier i zabaw na 
wesoło. W tej imprezie odnosimy sukcesy. 

Trudno jest wymienić wszystkie sukcesy odniesione 
przez uczestników sportowych zmagań, każdy z nich, choćby 
najmniejszy, cieszy nie tylko samych zainteresowanych, ale 
również nauczycieli i całą społeczność uczniowską. Mamy 
nadzieję, iż przyszłość przyniesie kolejne sukcesy, które z całą 
pewnością zostaną odnotowane na kartach kroniki szkolnej. 

 
 
 

Rafał Jankowski, Krzysztof Moraczewski 
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Gazetka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego 

N a u c z y c i e l e  i  p r a c o w n i c y  s z k o ł y  w  l a t a  1 9 7 4 - 2 0 0 9 :

N a u c z y c i e l e :  
Adamus Andrzej 
Andrzejewska Anna 
Andrzejewska Jadwiga 
Bandyszewski Marian 
Bazela Anna 
Benedykciński Paweł 
Błaszczyk Barbara 
Chabasińska Monika 
Ciechalska Agnieszka 
Ciechalski Arkadiusz 
Ciechalski Jerzy 
Człapiński Marek 
Daniel Iwona 
Danielewski Ireneusz 
Dmitrzak Tadeusz 
Dmochowski Czesław 
Dominikowski Edward 
Drozdowski Andrzej 
Drzymalska-Pustoła Anna 
Dzioba Franciszek 
Fabisiak Teresa 
Fabisińska Wanda 
Folga Tomasz 
Garlicka Elżbieta 
Garlicka Wanda  
Giętkowska Małgorzata 
Głuszkowska Grażyna 
Głuszkowski Andrzej 
Gołembiewska Alicja 
Gołembiewska Zofia 
Gołembiewski Eugieniusz 
Goździalski Bogumił 
Górska Anna 
Gralak Wiesław 
Hoffman Ireneusz 
Jachymek Jan 
Jabłońska Magdalena 
Jakubowski Tomasz 
Jankowski Rafał  
Jasińska Sylwia 
Jęcka Mirosława 
Jęcka Stanisław 
Jonasik Julia 
Kałędkiewicz Danuta 
Kamińska Bronisława 
Kopacka Anna 
Kopczyńska Andżelika 
Kopka Monika 
Kopyciński Edward 
Kordyl Krzysztof 
Korpal Ksawery 
Kozłowski Antoni 
ks. Ambroziak Henryk 
ks. Hutniczak Jan 
ks. Janicki Antoni 
ks. Kaźmierczak Wojciech 
ks. Kobiela Radosław 

ks. Kujawa Krzysztof 
ks. Majdziński Zygmunt 

ks. Nasiński Stanisław 
ks. Nowak Artur 
ks. Pachliński Marcin 
ks. Raj Zbigniew 
ks. Rusin Piotr 
Kubiak Sylwia 
Kujawiak Anna 
Kwieciński Zygmunt 
Laskowska Joanna 
Leleń Helena 
Lemanowicz Dariusz 
Lewandowska Magdalena 
Lewandowska Maria 
Lewandowska Marzena 
Lewandowski Paweł 
Lewandowski Rafał 
Lewandowski Wiktor 
Lisowski Bogdan 
Łabentowicz Maria 
Ławicka Daria 
Malicki Edmund 
Milczarek Krzysztof 
Milczarek Sławomir 
Moraczewski Krzysztof 
Mujta Janusz 
Muraczewska Małgorzata 
Nadlewska Helena 
Orliński Zbigniew 
Osińska Anna 
Osmałek Karol 
Osmałek Roman 
Pankiewicz Maria 
Perlińska Ewa 
Perliński Andrzej 
Piątek Cezary 
Pietrzak Tadeusz 
Poturalski Maciej 
Przystałowski Stanisław 
Rędzikowski Henryk 
Rosińska Zofia 
Rudziński Ksawery 
Rudziński Wojciech 
Rybka Andrzej 
Rybka Marcin 
Ryniec Aneta 
Sarnowska Barbara 
Sawicki Łukasz 
Seroczyńska Marlena 
Sikorska Jolanta 
Skibińska Marta 
Sobczak Katarzyna 
Stanuch Aleksandra 
Stefanowski Leonard 
Synica Krystyna 
Syska Jadwiga 
Szprengiel Sylwester 

Szubska Maria 
Szymańska Magdalena 
Szymańska Marzena 
Szymański Jerzy 
Śpibida Jadwiga 
Śpibida Jerzy 
Świerska Bożena 
Tomczak Elżbieta 
Trzciński Marek 
Tyde Jolanta 
Urbańska Aleksandra 
Urbański Karol 
Walczak Lucjan 
Walmus Adela 
Wiankowski Radosław 
Wendołowski Grzegorz 
Włodarska Anna 
Wróblewska-Czaplicka Renata 
Wysocka Laura 
Zbonikowska Danuta 
Zalewski Marek 
Zieliński Maciej 
Żak Alicja 
Żuchowicz Jadwiga 

P r a c o w n i c y :  
Chmielewska Aleksandra 
Człapiński Marian 
Daczkowska Małgorzata 
Frankowska Irena 
Genert Beata 
Gdańska Aneta 
Iwański Paweł 
Jóźwiak Janina 
Kiełbowicz Barbara 
Kowalski Jan 
Kowalski Zygmunt 
Majewski Stefan 
Mularska Anna 
Nejman Krystyna 
Ormińska Regina 
Ozimek Halina 
Przybysz Renata 
Rembiałkowska Anna 
Rogalska Janina 
Rudzińska Karolina 
Rzepecka Bożena 
Sicińska Bożena 
Skoczylas Zofia 
Skrzypiński Henryk 
Smykowska Krystyna 
Stachniuk Piotr 
Wasielewski Edward 
Wilczyński Henry 
Wiśniewski Jacek 
Wnukowska Małgorzata 
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