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1939 

 Majątek Macieja Pruszaka  
w Wośnikach 

 Obszar 120 ha w tym: 

 28 ha sad czereśniowy 

 1,5 ha sad śliwowy   

 6 stawów rybnych o pow. 4 ha  

 Pałacyk, czworaki  

 Budynki inwentarskie i gospodarcze 

 Narzędzia i maszyny rolnicze 

 Silosy na kiszonki 



Pruszak Maciej h. Leliwa 

Inż. rolnik, absolwent SGGW 

  
Ożeniony z Anną Kobylańską h. Lubicz 

Właściciel majątku w Wośnikach i Maciejowicach  

Brał udział w wojnie 1920 roku  

W Wośnikach założył sad czereśniowy, szparagarnię  

i szkółkę drzew owocowych 

Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną został 

wysiedlony z majątku w Wośnikach 

Wyjechał do majątku żony w Janowicach k. Tarnowa 

Przez pół roku był więziony jako zakładnik 

Po wojnie był kierownikiem gospodarstw  

w Romanowicach i Bystrzycy 

Po powrocie do Radomia nauczał przedmiotów 

rolniczych  



Sad czereśniowy w Wośnikach uważany był za największy w kraju 



1945 
Na podstawie dekretu o reformie rolnej 

państwo przejmuje majątek Macieja 
Pruszaka 

Na jego bazie organizuje 

 

Państwowe Liceum 
Gospodarstwa Wiejskiego 

Uzupełnieniem majątku są 2 metalowe 
szklarnie zabrane z majątku  

p. Gawrońskich w Jeżowej Woli 

Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje 

Tadeusz Zadura 
a od 1 września 1945 roku 

Franciszek Legacki 
Absolwent SGGW w Warszawie 

Działacz Związku Młodzieży Wiejskiej  
RP „Wici” 

Uczestnik kampanii wrześniowej 

Jeniec niemieckiego obozu IIC Woldenberg 

Inauguracji roku szkolnego w imieniu rządu dokonuje  

gen. Bohusz-Szyszko  

z udziałem Wojewody Kieleckiego Eugeniusza Wiślicza 



1946 

Z kronik uczniowskich: 

 „26 stycznia 1946 r. – napad na szkołę. 
Przyszli nocą, zawołali stróża i 
karbowego, który otworzył im budynki 
inwentarskie i wyprowadzili z obory sześć 
krów, w tym cztery najlepsze i dwie 
jałówki, dwa konie kasztany wraz z 
uprzężą, dwie sztuki świń  
(jedna ważąca około 300 kg, którą 
mieliśmy na dniach zabić) i wóz…” 

 Napadów na szkołę z zaborem zwierząt i 
pieniędzy przez oddziały zbrojne i zwykłe 
bandy było więcej 

 Z inwentarza żywego pod  koniec roku 
1946 pozostał tylko 1 wół i narowista klacz 

 Dyrektor Legacki organizuje szkolny 
oddział samoobrony wyposażony w kilka 
karabinów maszynowych i pistoletów 

Dyrektor szkoły T. Zadura (drugi z lewej) 

„Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” - mówi stare chińskie 

przysłowie 

Charakterystyczny obraz funkcjonowania szkoły wośnickiej w 1946 

roku 



1946 

 Pomimo burzliwych czasów 
szkolny zespół teatralny pod 
opieką prof. Suchanowej 
wystawia jednoaktówkę „Tatuś 
pozwolił”  

 Na zakończenie dostaliśmy 
liczne brawa.  

 Cały dochód przeznaczyliśmy  
na wycieczkę do Warszawy…” 

   
Z Panią Profesor pociągiem 
jedziemy do Teatru Wielkiego  
w Warszawie na premierę 
„Grubych ryb” Bałuckiego  
z Ludwikiem Solskim. Byliśmy 
oczarowani – wszystkim. 

 Wystawialiśmy też inne sztuki 
teatralne 

 



1947 

 Franciszek Legacki przechodzi do pracy 
 w Warszawie 

 Obejmuje stanowisko Naczelnika 
Departamentu Oświaty Rolniczej  
w Ministerstwie Rolnictwa  

 Wykłada zootechnikę na SGGW 

 Jest autorem i współautorem wielu 
podręczników akademickich  

 Autor monografii Ludowej Męskiej Szkoły 
Rolniczej w Wacynie 

Dyrektorem szkoły zostaje 

Czesław Tomaszewski 



Absolwenci Szkoły  

z 1948 roku 



1949 

Świadectwo ukończenia 

szkoły otrzymuje  

Jan Czarnecki 

Twórca ludowy 

  

W czasie pobytu w szkole 

wośnickiej napisał  

250 wierszy 



Państwowe Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Wośnikach 

1949 rok 
(Udostępnił Jan Czarnecki) 



1949 
Liceum Gospodarstwa 

Wiejskiego zostaje 
przemianowane na:  

Państwowe Liceum  
Rachunkowości Rolnej 

W 1950 roku dyrektorem szkoły 
zostaje 

Wacław Matulewski 

Uroczyście rozpoczęto nowy rok 
szkolny z udziałem okolicznej 

ludności 

Zorganizowano wycieczki  
do Krakowa, Wieliczki  

i Częstochowy 



1952 

Stanowisko dyrektora obejmuje 

 Stanisław Zaremba 
  W okresie trzech lat tytuł technika 

rachunkowości rolnej otrzymało  
138 absolwentów, z których 30% 

ukończyło wyższe studia 

1952-1957 - Przerwa w działalności 
szkoły  

• W wyniku regresu w rozwoju oświaty 
rolnej szkoła zostaje zlikwidowana  

• Pomieszczenia szkolne przydzielono 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa  
w Wacynie, które umieściło tu 2 klasy 
rachunkowości rolnej 

• Gospodarstwo przyszkolne przejęły 
Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera  
w Radomiu. 

• W tym okresie Zakłady wybudowały  
na terenie Wośnik szklarnię, chlewnię  
i budynek mieszkalny 

 



Decyzją ministra rolnictwa utworzono w Wośnikach  

Roczną Szkołę Ogrodniczą 
Pierwszym dyrektorem reaktywowanej szkoły 

zostaje 

Bolesław Suchecki 
absolwent Liceum Gospodarstwa Wiejskiego 

 

 Przekazany szkole majątek był zdewastowany, 

pole zachwaszczone a budynki wymagały 

kapitalnego remontu 

 Zajęcia lekcyjne i internat dla chłopców był  

w murowanym baraku, kancelarię, jadalnię, 

kuchnię, bibliotekę i sale sypialne dziewcząt 

umieszczono w „pałacu”, pracownicy szkoły 

zamieszkali w 1-piętrowym budynku 

 Wyposażenie dla szkoły i internatu otrzymano  

z Ośrodka Szkolenia Traktorzysty w Morawicy  

i Ursusie 

1957 



1959 

Roczna Szkoła Ogrodnicza zostaje przemianowana na 

 Dwuletnią Szkołę Ogrodniczą  

a w 1964 roku na  

Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą 

Dyrektorem szkoły zostaje 

Stanisław Chrzanowski 

 Na zaniedbanych polach w pobliżu sadu starego 
czereśniowego założono nowe sady:  

 czereśniowy, śliwowy i jabłoniowy 

 Szklarnię wybudowaną przez Zakłady Metalowe 
zlikwidowano, a pozostałe dwie wyremontowano 

 Wybudowano belgijki 

 Zapoczątkowano uprawę warzyw w tunelach niskich  
i warzyw rzadko spotykanych 

 Teren wokół szkoły ukwiecono, urządzono ogród 
botaniczny i alpinarium 



1968 

Dyrektorem szkoły zostaje 

Antoni Czyżykowski 

a w 1969 roku 

Adam Płusa 

 Oddano do użytkowania nowy 
budynek internatu 

 Szkoła jest punktem 
konsultacyjnym producentów 
ogrodnictwa i rolnictwa 

 Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych prowadzą szkolenia  
w Radomiu, Gołębiowie, 
Młodocinie, Wolanowie, Kosowie 

Wśród mieszkańców Radomia szkoła 
wośnicka kojarzona jest z rozległymi 
sadami czereśniowymi 

Widok budynku z 2020 roku 



1970 
Z inicjatywy dyrektora Adama Płusy 
wprowadzono do planu centralnego budowę: 

 budynku szkolnego z salą gimnastyczną 

 budynku internatu z kuchnią i stołówką 

 dwóch bloków mieszkalnych 

 kotłowni, zbiorników Inhoffa 

 czterech szklarni 

 budynku na potrzeby kształcenia 
zawodowego 

 budynku na maszyny i ciągniki rolnicze 

 obory, stacji paliw i myjni 

 warzywnika o powierzchni 22 ha 

 instalacji wodno-kanalizacyjnej 

 ogrodzenia oraz utwardzenia dróg  
i placów 

Kwitną i owocują sady czereśniowe, wiśniowe  
i jabłoniowe 



1974 
Utworzenie:  

Trzyletniego Technikum Ogrodniczego  
na podbudowie  

Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej 

 Oddanie do użytkowania nowego budynku 
szkoły z salą gimnastyczną 

 Oddanie do użytku drugiego budynku 
internatu ze stołówką i  kuchnią 

 
Widok z 2020 roku 



1975 
Dyrektorem szkoły zostaje 

Włodzimierz Karolak 

mgr rolnictwa 

 obiekty szkolne wzbogacają 
się o: 

 boisko szkolne z bieżnią 

 korty tenisowe 

 miasteczko ruchu drogowego 

 profesjonalnie urządzone 
tereny zielone 



1977 
Oddano do użytkowania  

4 szklarnie 

Aktualna oferta kształcenia: 

 Technikum Ogrodnicze 

 Zasadnicza Szkoła Rolnicza 

 Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
Terenów Zielonych 

 Policealne Studium 
Ogrodnicze 



1977 

Maturzyści 



1978 

 Zmiana nazwy szkoły na: 

Zespół Szkół Ogrodniczych 

Powstają filialne Zasadnicze Szkoły 
Rolnicze  

w następujących miejscowościach: 

Jedlińsku, Jastrzębi, Bukównie, 
Wolanowie, Wysmierzycach 

W Przytyku oprócz ZSR utworzono: 

 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze 

 4-letnie Liceum Rolnicze 

W Jastrzębi dodatkowo: 

 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze 

W okresie największego rozkwitu  
w ZSO w Radomiu-Wośnikach  

uczyło się 840 uczniów w 35 oddziałach 

 



1978 
Rozpoczęto przygotowania do nadania szkole 

imienia i wręczenia sztandaru 

Na patrona szkoły wybrano  

prof. Józefa Brzezińskiego  

„Ojca polskiego ogrodnictwa” 

 Zorganizowano sesję popularnonaukową 
poświęconą przyszłemu patronowi 

 Referaty wygłosili:  

 prof. dr hab. Maria Łucka 

 prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek 

 doc. dr hab. Stanisław Brzozowski 

 Przygotowano imponującą wystawę 
kwiatów, owoców i warzyw 

 Powstał hymn szkoły wg słów polonistki 
mgr Irminy Nowickiej i muzyki kierownika 
internatu Leszka Rokity 

 



1979 

11 czerwca 1979 roku Zespół Szkół 
Ogrodniczych w Wośnikach otrzymuje 

imię  

profesora Józefa 
Brzezińskiego 

Akt nadania imienia wręcza wicekurator 
Tadeusz Pszczółkowski 

 Rodzina patrona przekazuje cenne 
pamiątki 

 Otwarto Izbę Pamięci Patrona szkoły 

 



1979 

W uroczystości udział biorą 
profesorowie Akademii 
Rolniczej w Krakowie, 
prezes Krakowskiego 
Towarzystwa 
Ogrodniczego, członkowie 
rodziny prof. Józefa 
Brzezińskiego, zaproszeni 
goście i młodzież 
uczniowska 

 



1979 

Szkoła 

 otrzymuje 

 sztandar 

 

 



1979 

Krakowskie Towarzystwo 
Ogrodnicze udostępnia 

dyrekcji szkoły oryginalne 
berło Cechu Ogrodników 

Krakowskich 

Odsłonięto pamiątkową 
tablicę 

Szkoła otrzymuje Medal 
Komisji Edukacji 

Narodowej 

 



1982 

Pasowanie  

na Ogrodnika 



1982 

Zakończenie 

roku szkolnego 



1983 

 W ramach zajęć praktycznych i prac 
społecznych urządzono trawniki, 
rabaty kwiatowe, bylinami obsadzono 
skarpy, wprowadzono uprawę warzyw 
pod folią wysoką 

 Zawarto umowy o praktyki 
uczniowskie z: 

 Instytutem Sadownictwa w Dworku 

 Państwowymi Gospodarstwami 
Ogrodniczymi  
w Mysiadle, Ryczywole i Owińskach 

 Rozpoczęto organizację zawodowych 
praktyk uczniowskich w NRD, 
Czechosłowacji i Węgrzech 

 Pracownicy szkoły systemem 
gospodarczym wybudowali garaże 

 

 



1985 

 Rozwijana jest współpraca za obopólną 
korzyścią z zakładami opiekuńczymi: 

 Spółdzielnią Ogrodniczą w Radomiu 

 Wytwórnią Prefabrykatów Budownictwa 
Telekomunikacyjnego w Radomiu 

 Spółdzielnią Rolniczą w Kosowie 

 Spółdzielnia Ogrodnicza wyposaża Klub 
Młodego Ogrodnika „Anturium” 

 Wytwórnia pomaga w bieżących remontach, 
udostępnia autokar na wycieczki, urządza 
„Izbę Patrona” i pracownię humanistyczną 

 Spółdzielnia w Kosowie utwardza drogi  
i place szkolne 

 W zamian uczniowie opiekują się 
zakładowymi zieleńcami i drzewami 





1985 

W szkole odbywa się 

Sympozjum 
Sadownicze 

Zorganizowano 
tematyczne wystawy 



1986 

Miejsce dyrektora Włodzimierza Karolaka 
zajmuje 

Wiesława Dziura 
długoletnia nauczycielka i wicedyrektor 

 Zespołu Szkół Ogrodniczych 

 29.X wojewódzkie podsumowanie LATA OHP 
86 Komenda szkolna OHP zdobywa 1- sze 
miejsce 

 W ramach upowszechniania wiedzy szkoła 
współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Postępu Rolniczego 

 Szkoła otrzymuje adresy gospodarstw 
ogrodniczych i tam kieruje uczniów 

 Uczniowie uczestniczą w pokazach nowych 
technologii 

 Szkoła pomaga w prowadzeniu Olimpiad 
Wiedzy Rolniczej 

 Na ternie gospodarstwa szkolnego 
prowadzone są kursy i egzaminy na tytuł: 
wykwalifikowany rolnik i ogrodnik 

 

 

 



1987 
      Naprzeciwko budynku szkolnego po 
drugiej stronie ulicy wybudowano 
dwupiętrowy budynek dydaktyczny,  
w którym znalazły się: 

 pracownie lekcyjne 

 zaplecze socjalne dla praktycznej 
nauki zawodu 

 laboratoria chemiczno-rolnicze dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Postępu 
Rolniczego w Radomiu 

 



1991 

Stanowisko dyrektora szkoły 
obejmuje 

Jadwiga Bachanek 

mgr inż. rolnictwa 

 Następuje modernizacja sieci 
ciepłowniczej  

 W miejsce kotłowni węglowych 
powstają gazowe 

 W szkole utworzono filię Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 

 Szkoła kultywuje tradycje 
pasowania na ogrodnika 

 

 



Szkolne imprezy artystyczne 



1995 

Szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 50-lecia 
istnienia 

Wydarzenie to jest okazją do podsumowań i 
dyskusji nad przyszłością szkoły 

Z tej okazji opracowano i wydano publikację: 

ZŁOTY JUBILEUSZ 

Zespołu Szkół Ogrodniczych  

im. prof.. Józefa Brzezińskiego 

Radom-Wośniki 

Aktualna oferta edukacyjna szkoły: 

 5-letnie Technikum Ogrodnicze 

 5-letnie Technikum Rolnicze 

 3-letnie Technikum Ogrodnicze 

 Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 

W szkole naukę pobiera 500 uczniów 

 



1995 

Treści tego wydawnictwa są głównym źródłem 
niniejszej prezentacji 

W szkole zapoczątkowano szkolenia dla 
dorosłych  

w zakresie: 

 Organizacji gospodarki rynkowej 

 Bezpiecznego stosowania środków ochrony 
roślin 

 Zasad prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego 

Rozwinięto współpracę z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 



1997 

Uczeń Podymniak Mariusz 
został laureatem 21 edycji 
OWiUR 

Rok później szkoła jest 
gospodarzem eliminacji 
okręgowych 22 edycji 
olimpiady 

Oddano do użytku 
oczyszczalnię ścieków 



1998 

Szkoła odnosi 
sukcesy w 
Prezentacjach 
Dorobku 
Kulturalnego 
Szkół 
Rolniczych 



Działalność pozalekcyjna 

W szkole aktywnie działają organizacje: 

 ZMW, ZSMP, OHP, PCK, LOK, LOP 

 Koło Młodych Ogrodników 

 Koło Humanistyczne  

 Koło „Żywego Słowa” 

 Koło wokalno-taneczne 

 Koło Fotograficzne 

 Szkolny Klub Sportowy 

W 1978 roku w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej woj. 
radomskiego „Młodością Silni” uczniowie szkoły zdobyli 

srebrny „LAUR Młodości,” prezentując pełne werwy 
przyśpiewki i ludowe tańce na tle dekoracji ukazującej 

wiejską chatę 



SPORT 

 Biegi przełajowe – 4-krotna finalistka Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajowych, biegaczka Diana 
Deptuszyńska 

 Piłka ręczna dziewcząt – 1 miejsce w Mistrzostwach 
Szkół Ponadpodstawowych woj. Radomskiego  
i Mistrzostwach Szkół Rolniczych 

 Tenis stołowy dziewcząt - 1 miejsce w pionie szkół 
rolniczych i ogólnokształcących 

 Lekka atletyka – 1987, 1990, 1991, 1 miejsca 
zespołowe w Mistrzostwach Szkół Rolniczych,  
143 zwycięzców indywidualnych, złoty i dwa srebrne 
medale w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych 

 1987 i 1990 - zbiorowa odznaka „Za zasługi w rozwoju 
sportu młodzieży szkolnej” 

 1989 i 1993 – dyplomy uznania Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego 

 

 



2000 

28 września 2000 roku dochodzi do 
zwołania nadzwyczajnej Rady 

Pedagogicznej 

 Pojawia się widmo likwidacji szkoły 

 Jednym ze sposobów uniknięcia tak 
drastycznego rozwiązania okazało się 
połączenie z Zespołem Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa w Wacynie 

 Zaistniałą sytuację szeroko opisuje 
radomska prasa 

 

Ostatnim dyrektorem w historii ZSO 
zostaje absolwent Wacyna 

Adam Maleta 

2000 – 2002 trudne lata przeprowadzki  
i koegzystencji dwóch szkół  

Wycinki z radomskiej prasy 



2002 

Uchwałą Rady Miasta Radomia  

Zespół Szkół Ogrodniczych 

zostaje rozwiązany.  

Długoletnia tradycja, cenny kapitał 
wiedzy i doświadczenia nauczycieli 

oraz  
bogata infrastruktura 

 szkoły wacyńskiej i wośnickiej 
powoduje, że na bazie obu szkół 

zostaje utworzony:  

Zespół Szkół Agrotechnicznych  
i Gospodarki Żywnościowej 

 



Opracował: 

Tadeusz Rak 

Absolwent Szkoły Wacyńskiej 



Post scriptum 
W 2021 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Zenona Gierały i Tomasza Jagiełło: „Stuletnia Historia Szkoły Wacyńskiej 
w Radomiu”  - pierwsza część wydawnictwa z okazji stulecia szkoły. Do nabycia w sekretariacie szkoły. 
W końcowej fazie opracowania jest część druga pracy zbiorowej pod redakcją Tomasza Jagiełło z historycznym kalendarium, 
wykazem i wspomnieniami absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz tableau. (Po lewej jeden z projektów okładki) 
Obydwie części oparto w znacznej mierze na materiałach archiwalnych znajdujących się w szkolnej bibliotece. 

Z poważaniem Tadeusz Rak 
 


