RYS HISTORYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W WIDZEWIE

W 1875 r. fabrykant z Pabianic, Rudolf Kindler, nabył od Lubowickich majątek
ziemski o powierzchni 307 hektarów i zamieszkał w starym dworze. Następny
właściciel majątku, Oskar Kindler /syn Rudolfa/ wybudował w 1898 roku, istniejący
do dziś pałac, za niebywałą wówczas sumę 120 tysięcy rubli, przewyższającą
wartość majątku ziemskiego. Spadkobierczyniami Widzewskich dóbr po śmierci
Oskara Kindlera zostały jego dwie córki Helena i Zofia. Helena Herse, której mąż
był znanym w międzywojennej Polsce właścicielem magazynów mody w
Warszawie, objęła i sama administrowała gospodarstwem rolnym. Zofii, która
wyszła za doktora chemii, pana Loth /przed wojną był przedstawicielem fabryki
samochodów "Fiat" w Łodzi przy ul. Kilińskiego/ przypadły w udziale ogrody i
szkółki drzew. Przed wybuchem wojny w 1939 r. pani Herse podjęła decyzję o
rozparcelowaniu ziemi, ale katastrofa wrześniowa zatrzymała tę akcję. Widzew stał
się miejscem stacjonowania Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego wchodzącego w
skład Armii Łódź.
W lutym 1945 r. gospodarstwo i pałac, jako własność poniemiecką, przejęło
wojsko Polskie, a następnie Państwowy Fundusz Ziemi i zapadła decyzja o
przekazaniu majątku widzewskiego do dyspozycji nowo utworzonej w Łodzi
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.
W lutym 1946 r. przeniesiono do Widzewa zorganizowane zaraz po wojnie /15
maja 1945 r./ w Ostrowie koło Łasku Liceum Ogrodnicze. Na warsztat dydaktyczny
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego i Państwowego Liceum Ogrodniczego
przy WSGW przeznaczono sady i szkółki o powierzchni 70 hektarów.
Szkoła i internat mieściły się w pałacu. Dla łódzkiej uczelni rolniczej i
widzewskiej szkoły zaplanowano budowę nowoczesnego kompleksu budynków i
bocznicy tramwajowej o .łącznej wartości 8 milionów dolarów, co miało być
sfinansowane przez Polonię amerykańską. Jednak w 1949 roku WSGW przeniesiono
do Olsztyna i plany rozbudowy Widzewa upadły. Zimą 1950 r. nastąpił ostateczny,
podział ziemi i budynków. Liceum Ogrodnicze otrzymało. 65 hektarów ziemi, pałac
z parkiem i część zabudowań gospodarskich, natomiast resztę ogólnego areału z
ogrodami i szkółkami przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne w Widzewie
Wielkie zapotrzebowanie powojennego rolnictwa na wykwalifikowane kadry
wpłynęło na przyspieszony, dwuletni okres kształcenia w zawodzie ogrodnika. Już
w roku 1947 maturę uzyskało pierwszych dziesięciu absolwentów. Wśród 13
maturzystów kończących Państwowe Liceum Ogrodnicze w 1948 roku znalazł się
długoletni, ceniony nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych, pan Grzegorz Bara.
Pierwszą widzewską szkołę ogrodniczą ukończyło około 130 uczniów. W 1951 r.
Państwowe Liceum Ogrodnicze ulega likwidacji, a w jego miejsce powstaje 4-letnie
Technikum Ogrodnicze i 4-letnie Liceum Mechaniki Rolnej, którego nazwa
wkrótce ulega zmianie na Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Natomiast
Technikum Ogrodnicze po 2 latach działalności zostaje rozwiązane w 1953
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roku, a uczniowie tej szkoły zostają przeniesieni do Technikum Ogrodniczego
w Gumniskach koło Tamowa.
W 1954 roku szkoła, która przez 7 lat mieściła się w pałacu, na stałe
przeniosła się do nowego, budowanego przez cztery lata, dwupiętrowego
obiektu, który do dziś jest miejscem nauki uczniów Zespołu Szkół Rolniczych.

Zdj. 1 Gmach Zespołu Szkół Rolniczych

Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych,
które przekazano Technikum Mechanizacji Rolnictwa jako warsztat
dydaktyczny praktycznej nauki zawodu w lipcu 1956 roku.

Zdj. 2 Warsztaty szkolne
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W 1957 roku władze oświatowe podjęły decyzję o pięcioletnim okresie
kształcenia w średnich szkołach zawodowych. Nowy rok szkolny przynosi
zatem zmiany organizacyjne, rozpoczyna działalność pięcioletnie Technikum
Mechanizacji Rolnictwa oraz reaktywowane pięcioletnie Technikum
Ogrodnicze, dla którego w 1958 r. oddano do użytku szklarnię o powierzchni
930 m2 oraz "belgijki" 1200 m2. Rok 1958 przynosi także poprawę warunków
mieszkaniowych kadry pedagogicznej, oddano bowiem do użytku nowy, 8rodzinny budynek dla nauczycieli.
Działalność dydaktyczna szkoły w Widzewie od 1958 r. zostaje poszerzona
o 3-letnie Korespondencyjne Kursy Ogrodnicze i 3-letnie korespondencyjne
Kursy Mechanizacji Rolnictwa.
Dynamiczny rozwój szkoły i jej coraz większy prestiż w środowisku
spowodowały, że z dniem 1 września 1960 r. Dekretem Ministra Rolnictwa
powołano w Widzewie Zespół Szkół Rolniczych z następującymi jednostkami
programowymi: 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 5-letnie
Technikum Ogrodnicze, 2-letnią Państwową Szkołę Techniczną WodnoMelioracyjną, Wydział Kształcenia Korespondencyjnego oraz Ośrodek
Kształcenia Traktorzystów. Na tę okazję Komitet Rodzicielski ufundował
Sztandar dla Zespołu Szkół Rolniczych, który nadal jest chlubą szkoły
i uczniów.
Bogaty w przełomowe momenty rok 1960 przynosi też poprawę warunków
mieszkaniowych, ośmiu rodzinom nauczycielskim oddano bowiem do użytku
nowy blok, drugi spośród trzech planowanych. Na kolejny blok, również
8 -rodzinny, nauczyciele czekali jeszcze rok.

Zdj. 3 Urządzanie terenów zielonych wokół bloków nauczycielskich

Zmiany w strukturze szkoły zachodzą nadal. Po rocznej pracy zostaje
przeniesiona do Łodzi Państwowa Szkoła Techniczna Wodno-Melioracyjna.
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Od 1962 r. ulegają stopniowej likwidacji 3-letnie Korespondencyjne Kursy
Mechanizacji Rolnictwa i Ogrodnicze, a w ich miejsce powstaje 5-letnie
Korespondencyjne Technikum Ogrodnicze i 5-letnie Korespondencyjne
Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
Wiosną 1963 r. rozpoczęto budowę internatu męskiego, trzypiętrowego,
okazałego budynku oddanego do użytku 23 stycznia 1965 roku.

Zdj. 4 Budowa internatu męskiego

Buduje się także szklarnię o powierzchni 1150 m 2 oraz powstają plany
budowy następnych obiektów socjalnych: internatu żeńskiego, stołówki na 400
miejsc oraz dwóch 18 -rodzinnych bloków mieszkalnych dla pracowników. Te
szerokie plany rozbudowy bazy socjalnej motywuje dalsza reorganizacja
struktury Zespołu Szkół Rolniczych. Stopniowej likwidacji ulega 5-letnie
Technikum Ogrodnicze, a w to miejsce wprowadza się dwustopniowy system
kształcenia w tym zawodzie. W roku szkolnym 1970/71 rozpoczyna pracę
dwuletnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, na podbudowie której powstaje 3letnie Technikum Ogrodnicze.
Największym jednak sukcesem łódzkiego szkolnictwa rolniczego było
powołanie w Widzewie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Rolniczego Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie.
Pierwsza inauguracja roku szkolnego akademickiego odbyła się 23 września
1970 roku, wieńcząc długotrwałe starania władz województwa łódzkiego o
utworzenie w Widzewie zawodowych studiów zaocznych.
Następne zmiany organizacyjne mają miejsce w 1974 roku. Ulega wtedy
likwidacji Wydział Kształcenia Korespondencyjnego, a powstaje 3-letnie
Wieczorowe Technikum Ogrodnicze dla Pracujących na podbudowie
Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Od 1976 roku w skład Zespołu Szkół
Rolniczych wchodzi Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Chocianowicach, jako
szkoła filialna.
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Z końcem lat siedemdziesiątych ulega poprawie baza socjalna szkoły.
1 września 1977 roku zostaje przekazany do użytku nowy, jednopiętrowy
budynek internatu żeńskiego oraz stołówka szkolna na 400 miejsc. W 1980
roku wprowadzają się do nowego, 18-rodzinnego bloku mieszkalnego
pracownicy szkoły i gospodarstwa. W następnym, również 18-rodzinnym bloku
oddanym do użytku w 1983 roku dwanaście rodzin pracowników Zespołu
Szkół Rolniczych otrzymało nowoczesne mieszkania, natomiast pozostałe
lokale przeznaczono na akademik dla studentów, którzy dotąd korzystali z
pokoi w internacie męskim i przeznaczonym do remontu, pałacu. Konieczność
takiego zagospodarowania 18-rodzinnego bloku mieszkalnego wynikała
również z wprowadzenia w roku 1979 w skład widzewskiej "AIma Mater"
drugiego wydziału pracującego systemem stacjonarno-przemiennym do roku
1984. W związku z tym w 1979 roku przeniesiono z Widzewa do Zespołu
Szkół Ogrodniczych w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 3-letnie Wieczorowe
Technikum Ogrodnicze dla Pracujących. Wtedy też nastąpiła likwidacja
filialnej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Chocianowicach, z uwagi na jej
zbyt skromną bazę lokalową, nie gwarantującą możliwości kształcenia w
zmienionym, trzyletnim systemie nauczania w szkołach zasadniczych. W to
miejsce w 1981 r. w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Widzewie wchodzi
filialna Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wardzyniu.
Decyzja władz oświatowych o likwidacji 2-letnich, a wprowadzeniu 3letnich zasadniczych szkół zawodowych wpływa na powstanie w 1982 r. w
Widzewie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz 3-letniej Zasadniczej
Szkoły Rolniczej. W związku z tym stopniowej likwidacji ulega 3·letnie
Technikum Ogrodnicze na podbudowie 2-letniej Zasadniczej Szkoły
Ogrodniczej, a w 1982 r. zostaje otwarte 5-letnie Technikum Ogrodnicze.
Jednak na prośbę władz terenowych i rodziców Wydział Oświaty Rolniczej
Urzędu Miasta Łodzi podejmuje decyzję o utrzymaniu w Widzewie
dwustopniowego cyklu kształcenia w zawodzie ogrodnika i 1 września 1985 r.
rozpoczyna pracę trzyletnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie 3-letniej
Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Likwidacji natomiast ulega w 1985 roku 3letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a chętni kandydaci do tej szkoły mogą
zdobyć zawód rolnika w szkole filialnej w Wardzyniu.
Rozwinięta baza dydaktyczna kształcenia praktycznego dla Technikum
Mechanizacji Rolnictwa jest przyczyną decyzji władz oświatowych o
utworzeniu w Widzewie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa,
która rozpoczęła pracę 1 września 1984 roku.
Następne lata to kontynuacja zadań statutowych i dobre wyniki kształcenia.
Szkoła posiada autorytet w środowisku i u władz. W grudniu 1998 roku Zespół
Szkół Rolniczych zostaje przemianowany przez Ministra Rolnictwa na Zespół
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Takie miano uzyskało 16
najlepszych zespołów szkół rolniczych w Polsce
Rok 1999 przynosi Polsce reformę samorządową. Szkoły ponadpodstawowe
zostają podporządkowane powiatom. ZSRCKU zostaje przekazany do
prowadzenia Powiatowi Pabianickiemu. O ile pierwsze półtora roku
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funkcjonowania w nowych strukturach można uznać za udane, o tyle następne
sześć lat to czarna noc w historii szkoły. W maju 2000 r. zmienia się opcja
polityczna zarządzająca Powiatem. ZSRCKU od razu znalazł się na
cenzurowanym. Żadnych środków finansowych na utrzymanie w należytym
stanie obiektu szkolnego. Inne szkoły w powiecie takie środki uzyskiwały. Za
to bardzo ochoczo zabrano się za rozprzedawanie majątku. Sprzedano 15 ha
gruntów ornych, mieszkania pracownicze, budynek internatu męskiego,
budynek administracyjny w gospodarstwie szkolnym. W sumie sprzedano
majątek szkoły o wartości ok. 1 mln zł. Szkoła nie dostała nawet złotówki. Nie
została zaakceptowana prośba dyrektora o 23 tys. zł. na załatanie
przeciekającego dachu. Trzeba było podwiesić folie i wylewać wodę z
podstawionych naczyń podczas deszczu. Zlikwidowano gospodarstwo
pomocnicze, żądając równocześnie od dyrektora zrezygnowania z użytkowania
przez szkołę części z pozostałych 160 ha gruntów. Po zdecydowanej odmowie
nie zapłacono rachunku za gaz. Zarząd uznał, że rachunek jest za zbyt duży. W
lutym 2002 podczas ferii zimowych Gazownia Łódzka wyłączyła dopływ gazu.
Wydawało się, że to koniec. Teraz tylko rozprowadzić młodzież po innych
szkołach powiatu i można sprzedać obiekt.
Jednakże udało się uzyskać pomoc od przedsiębiorcy, który dostarczył olej
opałowy z opóźnionym terminem zapłaty. Po feriach szkoła ruszyła normalnie.
Determinacja, ogromny wysiłek i wiele godzin przepracowanych
nieodpłatnie
przez nauczycieli i
pracowników
niepedagogicznych
spowodowały, że pomimo różnych „przeciwności losu” szkoła funkcjonuje, ma
nabór i dobrą opinię w środowisku.
Kiedy zaistniały możliwości prawne, dyrektor rozpoczął intensywne starania
o przejście szkoły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu
prowadzącego. Zostało to zwieńczone sukcesem. Od 1 stycznia 2008 roku
organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma w tym znaczący udział nowa władza powiatowa
wyłoniona w wyborach 2006 roku. Uznając za korzystne dla szkoły przejście
do Ministerstwa, zdecydowała się na przekazanie, pomimo energicznych
protestów swoich poprzedników. Szkoła została przekazana w bardzo złym
stanie. W czasie podległości Starostwu nie zostało zrobione nic w celu
zaspokojenia najpilniejszych nawet potrzeb. Obecnie w szkole prowadzone jest
kształcenie w zawodach :
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
• technik architektury krajobrazu;
• technik ogrodnik;
• technik agrobiznesu;
• technik żywienia i usług gastronomicznych;
• operator-mechanik pojazdów i maszyn rolniczych;
• ogrodnik;
• kucharz
Nowy organ prowadzący dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić szkołę
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do dawnej świetności. Już na wstępie dofinansował bardzo znaczącą kwotą
zakup pomocy dydaktycznych w postaci maszyn rolniczych, ciągników,
samochodu do nauki jazdy i komputerów. Jest nadzieja, że następne lata będą
dobre, a nauczyciele i pracownicy będą mieć przeświadczenie, że warto było
walczyć o utrzymanie szkoły.
Nadzieja się spełnia. Już w roku 2008 zostało wykonane ogrodzenie obiektu,
w 2009 roku nastąpiła wymiana dachu na budynku szkoły. Każdego następnego
roku systematycznie remontowane i odnawiane były poszczególne
pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły. W roku 2014 przeprowadzona
została termomodernizacja gmachu szkoły, warsztatów i internatu polegająca
na dociepleniu ścian, stropów i wymianie instalacji grzewczej. W całości
sfinansowana z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W 2015 roku przeprowadzony został kompleksowy
remont warsztatów szkolnych. W roku 2016 wybudowane zostały trzy
nowoczesne kotłownie wyposażone w adsorpcyjne pompy ciepła wspomagane
kondensacyjnymi piecami gazowymi. Każdy budynek ma swoją kotłownię
położoną bezpośrednio przy nim. Dodatkowo na dachach warsztatów szkolnych
i internatu zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne oraz instalacje solarne.
Daje to wymierne oszczędności.
W roku 2017 oprócz innych maszyn zakupiony został najnowocześniejszy
kombajn zbożowy CX 5.80 New Holland wyposażony w pełną elektronikę.
Takiego jeszcze w Polsce nie ma. Być może będzie za dwa lata. Jest to
niezbędne ponieważ od czterech lat kształcimy technika mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki.
Od 2008 roku 10 lat. Dziś w roku 2018 możemy podsumować ostatnie 10 lat
podległości pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To czas złotymi
zgłoskami zapisany w naszej historii. Ministerstwo dostrzegło to co
najważniejsze – wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do
prawidłowej realizacji programu kształcenia praktycznego. Natychmiast
zaczęło to przynosić efekty. Uczniowie realizujący program kształcenia na
nowoczesnym sprzęcie zaczęli osiągać bardzo dobre wyniki na egzaminach
sprawdzających kwalifikacje zawodowe. Wyposażeni w umiejętności
praktyczne uczniowie są chętnie przyjmowani na praktyki w renomowanych
firmach. Stąd też w przyszłość możemy patrzeć z nadzieją.
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