Piękny jubileusz naszego partnera.
Od 2012 roku, trwa współpraca
pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w
Namysłowie i Koledżem Agrarnym w
Zaleszczykach., który jest filią Narodowego
Uniwersytet
Rolniczego
w
Kijowie.
„Zaleszczycki Koledż Rolniczy im.. J.
Hrapływogo”
kształci
pracowników
rolnictwa na poziomie technikum oraz
licencjatu. Obecnie w szkole uczy się ponad
600 uczniów, którzy prowadzą też uprawy
na powierzchni kilkuset hektarów.
Zaleszczyki, zwane kiedyś „polskim
Meranem” są przedwojenny kurortem nad
Dniestrem, który przyciągał w sezonie
letnim tysiące turystów i kuracjuszy. W
mieście znajdował się polski biegun ciepła.
Uprawiano winogrona, melony, arbuzy,
brzoskwinie, a nawet eksperymentowano z
uprawą bananów i ryżu. Właśnie tutaj, w
Zaleszczykach, w roku 1898
powstała
Szkoła Ogrodnicza, która dziś obchodzi swój
świetny jubileusz. W jej historii można
dopatrzeć się też namysłowskich akcentów. W latach 1930-1932 uczniem szkoły, a później
jej nauczycielem był pan Emilian Iwanyszczuk, który po zakończeniu wojny był jednym z
prekursorów sadownictwa na ziemi namysłowskiej.
To właśnie dzięki tym kontaktom, w roku 2012 w Namysłowie, dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych oraz dyrektor „ZaliszczyckiegoKoledżu Rolniczego im.. Je. Hrapływogo” Wołodymyr Głowa, podpisali umowę partnerską, która trwa do dnia dzisiejszego. Umowie
patronował ówczesny Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.
O przybliżenie historii i dnia dzisiejszego Koledżu Agrarnego w Zaleszczykach,
poprosiliśmy jego dyrektora pana Wołodymyra Głowę.
Panie dyrektorze, proszę przybliżyć mam szkołę, którą Pan kieruje.
Nasz koledż przygotowuje specjalistów w zakresie ekonomii, technologii, ekologii oraz
kierunków technicznych. Studiują tu absolwenci 9 klas, którzy po 3-4 latach nauczania
otrzymują ogólne wykształcenie średnie oraz dyplom "młodszego specjalisty" odpowiedniej
specjalności. Oto wykaz dostępnych kierunków nauczania: "Agronomia", "Ekologia",
"Inżynieria komputerowa", "Ewidencja księgowa i opodatkowanie", "Finanse, bankowość i
ubezpieczenie", "Przedsiębiorczość, handel i działalność giełdowa" oraz "Ekonomia".
Studenci naszego koledżu mogą również w trakcie nauczania otrzymać dodatkowy zawód:
"Hodowca kwiatów", "Pszczelarz", "Traktorzysta-maszynista", "Kierowcapojazdu",
"Laborant analizy chemicznej i bakteriologicznej", "Sprzedawca artykułów spożywczych",
"Operator zestawu komputerowego".W koledżu uczy się ponad 600 studentów. Proces
nauczania zapewnia 75 wykładowców. Funkcjonuje 45 sal edukacyjnych i laboratoriów. Dla
nauczania praktycznego wykorzystujemy oddział produkcyjny szkoły, który zajmuje
terytorium kilkuset hektarów gruntów rolnych użytkowych przez studentów, gdzie stworzono

laboratoria uprawy roślin, sadownictwa oraz pola badawcze.
Jakie perspektywy mają absolwenci kończący koledż?
Absolwenci koledżu po ukończeniu nauczania mogą kontynuować naukę zdobywając tytuł
bakałarza-magistra w wyższych uczelniach Kijowa, Lwowa, Czerniowiec, Tarnopola oraz na
zagranicznych uniwersytetach, w szczególności w Polsce, Czechach, a niektórzy - USA i
Kanadzie. Nauczanie na ukraińskich uniwersytetach z reguły jest nieodpłatne. Część
absolwentów podejmuje pracę w przedsiębiorstwach rolniczych, firmach, instytucjach i
organizacjach, a także wyjeżdża do pracy za granicę.
Bardzo dynamicznie rozwija się współpraca z partnerami koledżu. Jaki wpływ wywiera
ona na jakość kształcenia studentów?
Koledż realizuje szereg programów we współpracy z partnerami na Ukrainie i za granicą.
Mamy podpisane i pomyślnie realizujemy umowy z prawie 30 firmami, instytucjami i
organizacjami naukowo-badawczymi. Są to wspólne projekty w zakresie badań nad
gatunkami warzyw z Instytutem Warzywnictwa i Hodowli Roślin Ukraińskiej Akademii
Nauk Agrarnych, firmami "MoravoSeed", "Hazera", "Nunhems", "Tezier", "Monsanto".
Przeprowadzamy ekologiczne testy z hybrydami kukurydzy w warunkach Poddniestrza wraz
z Instytutem Gospodarstwa Zbożowego. W mieście Dniepr, Instytutem Selekcji i Genetyki w
Odessie. Przeprowadzamy testy z nasionami słonecznika z Ogólnoukraińskim Naukowym
Instytutem Selekcji w Kijowie. Wszystkie te badania są przeprowadzane przez naszych
wykładowców, studentów i specjalistów w/w instytucji, którzy udzielają konsultacji i
udostępniają materiał siewny oraz inne środki. Rozwijamy relacje partnerskie z Zespołem
Szkół Rolniczych w Namysłowie oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Dziesiątki naszych
studentów corocznie wyjeżdżają na staże do Niemiec, Czech i Danii. Jest to okazja do
pogłębienia wiedzy naszych studentów przyszłych fachów w zawodach rolniczych.
W jaki sposób koledż zachęca młodych ludzi do wstąpienia w jego progi?
W celu zachęcenia naszych studentów do nauczania i wyboru naszego koledżu rozwijamy
komputeryzację procesu edukacyjnego, oferujemy rozszerzoną naukę języków obcych,
bierzemy udział w międzynarodowych programach stażu za granicą, a także stwarzamy
lepsze warunki do uprawiania sportu, prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej w
czasie wolnym od nauki. W 2018 roku planujemy również odnowić przygotowywanie
fachowców na poziomie bakałarza (licencjat) ze specjalizacją "Sadownictwo". Będziemy
popularyzować sławne tradycje i historię szkoły, która sięga odległego 1898 roku.
Właśnie, w tym roku obchodzony jest jubileusz powstania Szkoły Ogrodniczej W
Zaleszczykach.
Tak, to już 120 lat. 120 lat - to długi okres istnienia dla jednostki edukacyjnej. Za
najważniejsze osiągnięcie uważam fakt, że przez ten czas, w którym miały miejsce
skomplikowane i nawet tragiczne wydarzenia, ciężkie czasy wojennych, politycznych i
gospodarczych wstrząsów - Szkoła Ogrodnicza, potem technikum i wreszcie koledż żyły,
pracowały i rozwijały się. Zmieniała się władza, kierownicy, skład nauczycieli i uczniów, lecz
przez wszystkie te lata wiele pokoleń pedagogów i pracowników czyniło szlachetną i ważną
sprawę - nauczanie młodzieży tak potrzebnych zawodów. Ważne jest to, że dzięki pracy tych
ludzi zachowaliśmy i dalej rozwijamy tradycje i doświadczenie, a także wykorzystujemy je w
dzisiejszej pracy. Głównym jednak osiągnięciem współczesnego koledżu jest to, że jest on
znany nie tylko w naszym regionie, lecz w całej Ukrainie ze swoich studentów,

wykładowców i absolwentów. Chcę przytoczyć historyczny fakt: otóż w 1927 roku Krajowy
Związek Ogrodniczy w Zaleszczykach był włączony w skład Państwowego Naukowego
Instytutu Gospodarki Rolnej w Puławach. A 70 lat później (w 1997 r.), nasz koledż znalazł się
w strukturze głównego agrarnego uniwersytetu kraju - Narodowego Uniwersytetu Zasobów
Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy. To również jest ważnym wynikiem i
bodźcem w naszej pracy. Mamy świetne wyniki pracy edukacyjnej, kulturalnej,
wychowawczej, a także naukowo-badawczej. Posiadamy duże grono partnerów i przyjaciół
na Ukrainie i poza jej granicami, w szczególności w Polsce, w tym także w Namysłowie. Jest
to równie duże osiągnięcie.
Jak przebiega współpraca pomiędzy szkołami rolniczymi Namysłowa i Zaleszczyk?
Mam szczególną przyjemność mówiąc o współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych,
przyjacielskich relacjach z miastem Namysłów, zainicjowanych w 2004 roku i wspartych za
pośrednictwem naszych dobrych przyjaciół Pana Jarosława Iwanyszczuka i Arkadiusza
Oleksaka. Zawsze współpracowała z nami władza Waszego miasta, mieszkańcy miasta i
powiatu Namysłów, a także Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych. Podpisaniu naszej umowy
partnerskiej, patronował ówczesny starosta Julian Kruszyński. Dla naszych studentów jest to
dobry przykład i bodziec do pracy nad sobą. My niewątpliwie powinniśmy kontynuować
wzajemną wymianę delegacji wykładowców i studentów. Zawsze z radością powitamy gości
z Namysłowa i innych polskich miast i wsi. Rok temu w koledżu odbyła się międzynarodowa
letnia szkoła, której uczestnikami byli studenci ukraińskich i polskich uniwersytetów.
Jesteśmy gotowi przyjąć w ramach takich projektów również uczniów Zespołu Szkół
Rolniczych. Podpisaliśmy Umowę Partnerską i mamy zamiar ją realizować. Na początek
chciałbym zaprosić delegację z Namysłowa oraz Zespołu Szkół Rolniczych do udziału w
uroczystościach z okazji 120-lecia założenia Krajowego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego,. Z
radością powitamy was w Zaleszczykach. W czasie naszych jubileuszowych obchodów,
naszemu koledżowi, studentom, absolwentom i wszystkim, którzy obecnie lub w przeszłości
byli związani z jego działalnością i historią chcielibyśmy życzyć dobra, spokoju, realizacji
planów i spełnienia marzeń, udanej pracy, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na przyszłe
lata.
Co przy tej okazji chciał by Pan przekazać mieszkańcom naszego miasta?
Mieszkańcom Namysłowa chcę szczerze życzyć, żeby w Waszych domach i rodzinach
zawsze panowała Boża łaska, miłość, dostatek i spokój. Niechaj wasze dzieci szczęśliwie
rosną, studiują i pracują ku radości swoim najbliższym. Owocnej pracy i dobrobytu
wszystkim Namysłowianom.
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