
kalendarium 

ZSAiGŻ 

ZSCKR 
w latach 2002 do 2022 



1 IX 2002 
 Zostaje powołany Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Gospodarki Żywnościowej 
 W jego skład wchodzą dwie rozwiązane szkoły: Zespół Szkół 

Mechanizacji Rolnictwa i Zespół Szkół Ogrodniczych 
 Dyrektorem zostaje Adam Maleta, dotychczasowy dyrektor 

ZSO 
 Funkcje wicedyrektora pełnią: Ireneusz Wróblewski  

i Sławomir Dusiński, którego po pewnym czasie zastąpi 
Jolanta Świdzikowska 

 Kierownikiem Szkolenia Praktycznego zostaje Krystyna 
Kwestarz, a jej zastępcą Tomasz Jagiełło 



1 IX 2002 

Rozpoczęto kształcenie w technikach: 
 

 ochrony środowiska 
 
 
 

 agrobiznesu 



1 IX 2002 

 Powołano Gospodarstwo Pomocnicze  
przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej 

 Warsztaty szkolne w Wacynie i gospodarstwo 
rolne w Wośnikach stają się bazą GP przy ZSAiGŻ 

 Jego kierownikiem zostaje Marian Potera. 



18 XII 2002 

 Przedłużono zezwolenie na prowadzenie szkolenia 
kandydatów na kierowców 

 Ośrodek nauki jazdy otrzymuje nr 00381463 

 Szkolenie  odbywa się w zakresie prawa jazdy kat.: 
A, B, T 



7 III 2003 

 Uzyskanie przez Gospodarstwo Pomocnicze przy 
ZSAiGŻ upoważnienia do prowadzenia szkoleń dla 
osób związanych z konfekcjonowaniem i obrotem 
środkami ochrony roślin, dla osób nabywających 
 i stosujących środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności, osób wykonujących zabiegi  
w zakresie ich stosowania 



10 III 2003 

 Uzyskanie przez GP przy ZSAiGŻ upoważnienia  
na prowadzenie badań sprzętu do stosowania 
środków ochrony roślin. 



1 IV 2003 

 Przy ZSAiGŻ zostaje powołane Centrum 
Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin 

 Jest to jedna z siedmiu placówek tego typu  
na terenie całego kraju 

 Ma szkolić diagnostów opryskiwaczy 



1 V 2004 

 Polska przystępuje do Unii Europejskiej  



X 2004 

 Pierwszy wyjazd mechanizatorów na 3 tygodniowy 
zagraniczny staż zawodowy w ramach unijnego 
programu Leonardo da Vinci 



18 III 2005 

 ZSAiGŻ otrzymuje od OKE upoważnienie do 
zorganizowania w Wacynie egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych 



13 X 2005 

 Uzyskanie upoważnienia do prowadzenia przez GP 
przy ZSAiGŻ Stacji Kontroli Pojazdów nr WR 023 



15 III 2006 

 ZSAiGŻ otrzymuje od OKE upoważnienie do 
zorganizowania w warsztatach szkolnych w 
Wacynie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa 



5 V 2006 

 Zakupiono nowe maszyny: prasę zwijającą Z-279 
Classic, owijarkę bel Z-274 Classic 



12 V 2006 

 Park maszynowy warsztatów szkolnych wzbogacił się  
o następujące maszyny: pług obracalny IBIS, siewnik 
zbożowy POLONEZ 3.0, rozsiewacz nawozów MXL 
1200, dwa ciągniki New Holland TL 90A 



1 IX 2006 

 Rozpoczęło się kształcenie w technikum żywienia 
i gospodarstwa domowego 



22 IX 2006 

 Uroczyste nadanie ZSAiGŻ imienia 
 Stanisława Władysława Reymonta 



1 IX 2007 

 Dyrektorem szkoły przestaje być Adam Maleta 

 Jego miejsce zajmuje Ireneusz Wróblewski 

 Wicedyrektorami zostają: Waldemar Trelka  
i Jolanta Świdzikowska 



29 V 2008  

 Park maszynowy warsztatów szkolnych wzbogacił 
się o kolejne maszyny: pług obracalny IBIS, 
kosiarkę rotacyjną Mewa 1.65, rozsiewacz 
nawozów MXL 1200 



1 IX 2008 

 Krystyna Kwestarz przestaje być Kierownikiem 
Szkolenia Praktycznego 

 Jej miejsce zajmuje Dariusz Kutkowski 

 Na stanowisku zastępcy kierownika do 2012 roku 
pozostaje Tomasz Jagiełło 



1 IX 2009 

 Dyrektorem szkoły przestaje być Ireneusz Wróblewski 

 Jego miejsce zajmuje Waldemar Trelka 

 Wicedyrektorami zostają: Paweł Frankowicz  
i Dorota Szcześniak 



5 I 2009  

 Zakupiono dwa samochody do nauki jazdy marki 
FIAT PUNTO 1,2 



31 VIII 2010  

 Pomocnicze Gospodarstwo przy ZSAiGŻ zostaje 
zlikwidowane 



1 IX 2010 

 Ze stanowiska dyrektora szkoły odchodzi 
Waldemar Trelka 

 Pełniącym obowiązki dyrektora zostaje Paweł 
Frankowicz, a jego wicedyrektorem zostaje Dorota 
Szcześniak 



18 XII 2010  

 Warsztaty uzyskały ciągnik ogrodniczy wraz  
z towarzyszącym mu osprzętem, w tym m.in.: pług 
obracalny, opryskiwacz, siewnik punktowy, 
rozsiewacz nawozów, rębak, przyczepka, zestaw 
uprawowy, kultywator 



13 I 2011  

 Wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek informuje 
Radę Pedagogiczną, że Samorząd Miasta Radomia 
ma zamiar wygasić szkołę 

 Oznacza to, że od września nie będzie już nowego 
naboru i po trzech latach szkoła przestanie istnieć 



17 I 2011  

 Strajk okupacyjny w Agrotechniku 



19 I 2011  

 Przemarsz protestacyjny ulicami Radomia 



21 II 2011  

 Sesja Samorządu Miasta Radomia przyjmuje 
uchwałę o zamiarze likwidacji ZSAiGŻ 



III 2011  

 Powraca pomysł, by szkołę którą prowadzi 
samorząd miasta Radomia przekazać we władanie 
Ministerstwu Rolnictwa 



1 IX 2011  

 W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły 
obejmuje Paweł Frankowicz  

 Na stanowisko wicedyrektora zostają powołane: 
Dorota Szcześniak i Beata Łukawska 



3 IX 2012  

 Szkoła wraca do budynku na Wacynie.  

 Początek roku dla klas 3 i 4 jeszcze w Wośnikach, 
dla pozostałych klas już w Wacynie 



1 IX 2013 



1 IX 2013  

 Rozpoczęło się kształcenie w technikum 
weterynarii 



V 2014 

 Bez pozwolenia na rozbiórkę, inwestor budujący 
Klinikę Onkologiczną burzy zabytkowy budynek 
starej Wacyńskiej Szkoły zaprojektowanej przez 
architekta Alfonsa Pino 

 W jego miejscu powstanie nowy budynek, jedynie 
swoim ogólnym kształtem nawiązujący do 
historycznej budowli z 1923 roku 



1 IX 2014  

 Pierwsi uczniowie z Ukrainy zaczynają naukę 
 w szkole 



15 X 2015  

 Uczniowie z technikum żywienia i usług 
gastronomicznych zajmują trzecie miejsce  
w ogólnopolskim konkursie cukierniczym, 
 za wykonanie tortu promującego Polskę 

  Jurorem był słynny amerykański cukiernik  
Buddy Valastro 



16 III 2016  

 Dni Kultury Polsko-Ukraińskiej w ZSAiGŻ 

 Występy gości z Ukrainy i uczniów agrotechnika 
w Resursie Obywatelskiej 



1 IX 2016  

 Rozpoczęło się kształcenie w zawodzie technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 Na stanowisko zastępcy Kierownika Kształcenia 
Praktycznego zostaje powołana Magdalena 
Stawarz 



1 IX 2016  

 Zawód technik mechanizacji rolnictwa, w którym 
uczniowie Szkoły Wacyńskiej kształcili się od wielu 
lat – uległ istotnej modyfikacji 

 Nowa nazwa to: technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki 



1 IX 2017 

 Wykonana została nowa lada biblioteczna z 
dwoma stanowiskami komputerowymi do obsługi 
uczniów 

 Zakupiono nowe stoliki i krzesła do czytelni, 
bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych i dwa 
komputery 



18 XI 2017  

 Uroczyste obchody Dnia Patrona, 
 z okazji 150 rocznicy urodzin 
 Władysława Stanisława Reymonta 



25 VI 2018 

 W bibliotece szkolnej zakończono tworzenie bazy 
danych przy wykorzystaniu systemu obsługi 
biblioteki MOL 



1 IX 2018  

 Następuje zmiana na stanowisku zastępcy 
Kierownika Szkolenia Praktycznego 

 Miejsce Magdaleny Stawarz zajmuje Marzena 
Senator 



9 XI 2018  

 Uroczysta akademia z okazji 100 lat Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 



8 III 2019  

 Uroczystość podpisania przez ministra  
Jana Krzysztofa Ardanowskiego i prezydenta 
Miasta Radomia Radosława Witkowskiego  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
porozumienia w sprawie przejęcia ZSAiGŻ  
do sieci szkół ministerstwa rolnictwa 



2019 

 Modernizacja pomieszczeń w budynku 
dydaktycznym warsztatów szkolnych, utworzenie 
nowych pracowni 



15 VIII 2019  

 Zakup 11 tablic multimedialnych 50” i 65”,  
17 komputerów do pracowni, ławek 
korytarzowych, stolików i krzeseł do 3 pracowni 
oraz sprzętu nagłaśniającego 



2019 

 Zakupiono wyposażenie dla pracowni 
odnawialnych źródeł energii 



IX 2019  

 Zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, do wykonywania ćwiczeń 
kulturystycznych 



1 I 2020  

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stał się organem 
prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny 
nad szkołą. Tym samym ZSAiGŻ znalazł się w Sieci 
Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW 



12 III 2020  

 Z powodu rozprzestrzeniania się korona wirusa 
zajęcia dydaktyczne w szkole zostają zawieszone 
aż do czerwca 

 Nauka odbywa się zdalnie przez Internet, za 
pomocą aplikacji Teams 



2020  

 Remont dachu na budynku szkoły i na sali 
gimnastycznej 

 Wykonano termoizolację, zamontowano nowe 
rynny 



2020 

 Zakupiono dwa nowe piece grzewcze do instalacji 
centralnego ogrzewania 



IX-XII 2020 

 Powstała nowa sieć komputerowa: położono 11km 
kabla internetowego i 2,5 km kabla zasilającego, 
wykonano 380 punktów abonenckich, 25 punktów 
dostępowych do sieci WiFi  

 Każde pomieszczenie dydaktyczne ma stałe łącze 
 z dostępem do szybkiego Internetu 



2020 

 Powstała serwerownia w szkole i w budynku 
dydaktycznym warsztatów szkolnych, budynkowy 
punkt dystrybucyjny sieci Ethernet 

 Powstała nowa pracownia komputerowa  
w warsztatach szkolnych oraz pracownia 
elektrotechniki i drukarek 3D 

 W pracowni dotychczasowej zostały wymienione 
komputery 



4 VI 2020  

 Zakupiono dwa nowoczesne ciągniki John Deere 
JD5100M, JD5115M z napędem na 4 koła, ze 
sterowaniem satelitarnym niezbędnym we 
współczesnym rolnictwie precyzyjnym 



VI 2020 

 Zakupiono 14 profesjonalnych zestawów narzędzi 
warsztatowych 

 Zakupiono jednoosiową przyczepę przystosowaną 
do nauki jazdy ciągnikiem oraz kosiarkę dyskową 



2020 

 Wykonano monitoring wizyjny całej szkoły, 
zainstalowano 42 kamery 



15 VII 2020  

 Zakupiono prasę zwijającą John Deere, 
opryskiwacz zawieszany,  pług obracalny 

 



VIII 2020 

 Do pracowni żywienia zakupiono: piec 
konwekcyjno-parowy, warnik, grill, opiekacz 
Salamander, planetarne roboty kuchenne, 
kostkarkę do lodu, indukcyjne i ceramiczne 
kuchnie, zestawy garnków, talerzy i sztućców  

 Zbudowano profesjonalny system wentylacyjny 



VIII 2020 

 Do pracowni biologii zakupiono: model szkieletu 
anatomicznego człowieka, model komórki model 
torsu człowieka z głową, 17 nowoczesnych 
mikroskopów z preparatami i kamerą, 
ciśnieniomierze naramienne i modele narządów 
człowieka. 

 Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych 
 50 tys. zł. 



VIII 2020 

 Do pracowni weterynaryjnej zakupiono: model 
anatomiczny krowy, symulator sztucznego 
zapładniania bydła, fantom psa do pierwszej 
pomocy, model komórki 



VIII 2020 

 Zakupiono urządzenia do komputerowej 
diagnostyki pojazdów, razem z oprogramowaniem 
diagnostycznym 

 Zakupiono 9-cio osobowy samochód TOYOTA 



VIII 2020 

 Księgozbiór biblioteki szkolnej został wzbogacony 
o ponad 400 woluminów, lektur szkolnych, pozycji 
z literatury popularnej i naukowej 



IX 2020 

 Zakupiono mikro ciągnik John Deere z funkcją 
koszenia trawy i zamiatania terenu oraz zgarniania 
śniegu 



1 IX 2020  

 Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Władysława Stanisława Reymonta 



19 X 2020  

 Z powodu rozprzestrzeniania się korona wirusa 
Covid 19, zajęcia dydaktyczne w szkole zostają 
prowadzone początkowo w formie hybrydowej, 
 a następnie zostają całkowicie zawieszone  

 Odbywają się wyłącznie zdalnie przez Internet. 



X 2020 

 Szkoła zdobywa Akredytację Erasmusa, która 
zapewnia stabilne finansowanie stażów 
zagranicznych związanych z mobilnością w ramach 
Programu Erasmus przez kilka lat 



15 VI 2021  

 Ukazuje się jubileuszowa publikacja  
„Stuletnia historia Szkoły Wacyńskiej w Radomiu” 



1 IX 2021  

 Dariusz Kutkowski przestaje pełnić funkcję 
kierownika szkolenia praktycznego. Jednocześnie 
Marzena Senator przestaje być zastępcą KSP  

 Kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje 
Beata Karolak 



IX 2021 

 Fundamenty budynku głównego szkoły zostały 
odsłonięte, a następnie osuszone i termicznie 
zaizolowane 



X-XI 2021 

 Powstaje w pełni funkcjonalna instalacja 
fotowoltaiczna w pobliżu budynków warsztatów 
szkolnych 



7 XI 2021 

 Sto lat temu, rozpoczął się pierwszy kurs rolniczy 
w Szkole Wacyńskiej 



10 III 2022 

 Przed budynkiem szkoły odbyła się manifestacja 
uczniów przeciw agresji rosyjskiej w Ukrainie 



3 III 2022 

 Akcja oddawania krwi przez uczniów i nauczycieli 
pod hasłem: „Sto litrów krwi na stulecie szkoły” 



17 III 2022 

 



8 IV 2022 

 Uczniowie Karol Durasiewicz i Jakub Goliński w 
Ogólnopolskim Finale Mistrzów Mechaników, 
który się odbył podczas targów Poznań Motor 
Show 2022, zdobyli pierwsze miejsce 

 Opiekunem zespołu był nauczyciel Zdzisław Tęcza 



6 IV 2022 

 Została wydana druga publikacja poświęcona 
naszej szkole: „100 lat Szkoły Wacyńskiej – 
kalendarium, absolwenci, nauczyciele” 



10 IV 2022 

 Uroczyste obchody Jubileuszu stulecia 

Szkoły Wacyńskiej 


