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Nasza szkoła istnieje już 38 lat. Ja uczę się w niej od 3 lat i w ciągu tego
czasu zauważyłem wiele zmian. Szkoła jest świeżo po generalnym remoncie,
zrobiliśmy nowa sale komputerową i mamy już 3 takie sale. Sala
gimnastyczka jest ogrzewana i wyremontowana. Posiada centrum
multimedialne, które jest czynne cały dzień. Zespół szkół, w Mosinie nadal
się rozwija. W najbliższych latach maja powstać nowe profile dla uczniów.
Od września technikum architektury krajobrazu, a z rok powstanie profil
technika obsługi naziemna lotniska. W najbliższych latach odbędzie się
generalny remont zewnętrznych obiektów sportowych.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Gazetkę pod tytułem „Historyjka” opracował Marcin Kubzdyl.
Opiekun redakcji mgr Paweł Zawieji.

Adres do korespondencji
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Ul. Topolowa 2 62-050 Mosina
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(061) 8132-734
Adres internetowy naszej szkoły

http://zespol_wodziczki.republika.pl/
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Nasza szkoła nie od początku miała taką nazwę jak dzisiejsza, na początku nazywała
się Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Dopiero po kilku latach, w których
nasza szkoła się rozwijał zmieniła nazwę na dzisiejsza. Od roku 1968 trwała budowa szkoły,
która pochłonęła ok. 22 milionów złotych. Budowa zakończyła w 1970 roku. Po zakończonej
budowie została stworzona cztero osobowa komisja, na której czele był mgr Leon
Łakomczyk, który został naszym pierwszym dyrektorem. Komisja miała dopilnować, aby na 1
września było wszystko gotowe, żeby szkoła mogła przyjąć swoich pierwszych uczniów. 31
sierpnia 1970 roku odbyło się pierwsze spotkanie pracowników.
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Patronem naszej szkoły jest wybitny człowiek
profesor Adam Wodziczko. Prof. urodził się 8 sierpnia
(w ten sam dzień, co ja) w Słotwinie. Jego ojciec
Feliks
był
z zawodu inżynierem kolejowym, jego matka miał na
imię Ludmiła. Uczęszczał do kilku gimnazjów. W
1906 zdał maturę Jaśle gdzie ukończył szkołę średnia
z dobrymi wynikami. Od roku 1910 zaczął studiować
nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, w 1916 napisał doktorat. Na Akademii
Rolniczej w Bydgoszczy był profesorem – adiunktem, w tym samym czasie
prowadził na zastępstwie wykłady na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1922 roku
został profesorem w Katedrze Anatomii i Fizjologii Roślin Uniwersytetu
Poznańskiego i był związany z Akademią do końca swojego życia.
Największą pasja Adama Wodziczki była przyroda i to była jego największa
pasja. Przyczynił się do utworzenia Słowiańskiego, Solińskiego i Wielkopolskiego
Parku Narodowego, który znajduje się nieopodal naszej szkoły.
Wodziczko zmarł w wieku 61 lat. Zmarł
tuz przed sowimi 62 urodzinami 1 sierpnia
1948 roku.
Prof. Adam Wodziczko patronem
naszej szkoły został od 1990 na
uroczystości nadania jego imienia szkole
zjawili się wszyscy pracownicy naszej
szkoły,
przedstawiciele
Poznańskiej
Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska
oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
Gościem honorowym, który także odsłonił marmurową tablice z wizerunkiem
profesora była jego córka.
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Jak wcześniej wspominałem naszym pierwszym
dyrektorem był Leon Łakomczyk. Urodził się
w 1924 roku. Mieszkał w Nowym Tomyślu, jednak
uczył się w Poznaniu. Podczas swojego życia został
wywieziony przez Niemców na ciężkie prace, gdzie
ciężko zachorował i w taki sposób wrócił do kraju.
W 1948 zdał maturę w Liceum Pedagogicznym
w Krotoszynie. Pierwszą szkoła, w której był
dyrektorem była Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowym Tomyślu. Jednak długo w tej placówce
nie był dyrektorem, ponieważ nie wszyscy byli za
tym, aby był dyrektorem. Został przeniesiony do
Poznania i pracował jako wizytator szkół
zawodowych. W taki sposób przybył do naszej
szkoły. Od roku 1969 zosta dyrektorem, był nim aż
do czasu emerytury. Zmarł w 2001 roku na ciężką
chorobę. Podczas gdy Leon Łakomczyk był
dyrektorem szkoła intensywnie się rozwijała
i powstały w niej nowe profile, które miały zachęcić uczniów do uczenia i rozwijania się
w naszej szkole.
Obecnie mamy takie profile jak:
• Liceum Ogólno kształcące
• Liceum Profilowane
• Technikum Zawodowe
• Liceum dla dorosłych
• Zasadnicza Zawodową
Następcom pierwszego dyrektora został pan Sławomir Krupieńko. Sprawował władze nad
nasza szkoła od 1982 do 1988 roku. Jego następcom został Tadeusz Śyła, który uczynił ze
nasza szkoła ma patrona. Następnym dyrektorem szkoły został Andrzej Pawłowski. W 2000r.
pani mgr Anna Sawińska, która była na tym stanowisku tym czasowo, podczas którego został
wybrany pan mgr Inżynier Roman Samcik, który jest obecnym dyrektorem.
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