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1945
W czasie niemieckiej okupacji cały dorobek kulturalny i materialny 
szkoły częściowo zaginął w czasie ewakuacji lub został zagrabiony 

przez okupanta. Budynki gospodarskie  oprócz obory, spalono 
w czasie działań wojennych 1939 roku

Po opanowaniu Radomia przez wojska radzieckie 
przedwojenny nauczyciel 

Zygmunt Całka
zostaje pełnomocnikiem do przyjęcia i zabezpieczenia majątku 

szkolnego w Wacynie a następnie kierownikiem szkoły

➢ W sierpniu zorganizowano pierwszy kurs rolniczy nawiązujący 
do zasad kształcenia z 1939 roku

➢ Natychmiast przystąpiono do odgruzowania szkoły 

➢ Na mszy za poległych nadano nową nazwę: 

Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego 
im. Aleksandra Niedbalskiego

➢ 1 listopada Zygmunt Całek zostaje odwołany

➢ W końcu roku władze zmieniają nazwę szkoły na: 

Powiatowe Męskie Gimnazjum Rolnicze w Wacynie

Patrona pominięto.



1946
Nowym dyrektorem zostaje  przedwojenny 

praktykant

Franciszek Grzegolec
magister nauk przyrodniczych

➢ 1 stycznia do Gimnazjum Rolniczego przyjęto
24 kandydatów w tym kilku byłych partyzantów

➢ Zajęcia prowadzono w trybie przyspieszonym, 
przerabiając kurs dwu klas w czasie jednego

➢ Gospodarstwo szkolne liczyło 51 ha z czego 
31 ha to użytki rolne

➢ Po wojnie pola wyglądały jak pastwiska

➢ Ze zwierząt pozostały 3 krowy, 1 jałówka oraz 
2 warchlaki i 3 konie

➢ Do pracy w szkole przyszli Aleksander Zaremba 
z małżonką Heleną i Stanisław Parafianowicz 

➢ Oni faktycznie, jak napisał dyrektor Franciszek 
Grzegolec w szkolnej kronice, włożyli najwięcej 
pracy w odbudowę szkoły i gospodarstwa 



1947

W szkole powstają organizacje:

➢ Koło Młodzieży „Wici”

➢ Liga Morska

➢ Koło Koleżeńskie

Organizowane są okolicznościowe 
akademie i przedstawienia

Przy intensywnej pracy szkoła 
wacyńska zmienia swój wygląd 
a gospodarstwo osiąga coraz lepsze 
wyniki 

19 czerwca 1947 roku pierwszych po 
wojnie 21 absolwentów opuszcza mury 
szkolne



1947
Z kroniki szkolnej 1945-54 :

„Poznaj swój kraj winno być hasłem każdego 
Polaka, wtedy bowiem dowiemy się, jak 

jesteśmy potrzebni jedni drugim 
np. rolnicy – robotnikom i na odwrót.”

Wycieczka szkolna na południe Polski:

➢ Samochodem ciężarowym z plandeką 
udostępnionym przez starostę powiatu 
9 czerwca wyruszamy na wycieczkę

➢ Zabieramy koce, kocioł, ziemniaki warzywa, 
talerze, łyżki  

Po kolei zwiedzamy:

➢Częstochowę z klasztorem na Jasnej Górze

➢Ruiny zamku w Czorsztynie

➢Ruiny zamku w Będzinie



1947

Przez Katowice jedziemy do Chorzowa, 
gdzie zwiedzamy Hutę Kościuszko

Następnie zwiedzamy:

➢Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu

➢Kraków z Wawelem i Katedrą

➢Kopalnię soli w Wieliczce

➢Chęciny

➢Kielce nasze miasto wojewódzkie



1947

➢Nocujemy w szkołach rolniczych, 
zapoznajemy się z ich dorobkiem 
i bieżącą działalnością

➢Jesteśmy przyjmowani bardzo 
gościnnie

➢W jednej tylko szkole  musieliśmy 
spać na sianie, bo nie było 
dyrektora

➢Z zabranego prowiantu na postojach 
sami przygotowujemy posiłki

➢Wracamy do szkoły pełni wzruszeń 
i niezapomnianych wrażeń



1948
Szkoła otrzymuje nazwę:

4-letnie Liceum Rolnicze

W tym roku:

➢Wybudowano szopę na narzędzia 
rolnicze

➢ Zmodernizowano oborę

➢ Przebudowano barak na stolarnię

➢Urządzono inspekty

➢ Powiększono stan inwentarza 
żywego

➢Rozpoczęto organizację pasieki

➢W szkole powstaje Szkolne Koło 
Wyżywienia

➢ Zostaje założone Szkolne Koło 
Związku Młodzieży Polskiej



1948

Tradycyjnie przed końcem roku szkolnego 
organizujemy wycieczkę

Tym razem na Pomorze

➢ Przez Jedlińsk, Białobrzegi, Grójec 
docieramy do Warszawy

➢ Trasa w okolicach Warszawy zawalona 
sprzętem wojskowym

➢Widok tak zniszczonej stolicy wywiera 
na nas przygnębiające wrażenie

➢ Zwiedzamy Muzeum Narodowe 
i Wojskowe



1948
➢ Wjeżdżamy na teren Pomorza

➢ Wioski budowane w jednym stylu, 

porządek i ład w obejściach, przed 

każdą bramą mostek na bańkę 

z mlekiem, elektryczność, maszyny 

rolnicze, piękne krowy nizinne, 

w uprawach pszenica, buraki cukrowe, 

koniczyna

➢ Nocujemy koło Przasnysza

w Liceum Rolniczym Rudno

➢ Przez Działdowo, Grunwald zwiedzając 

pole bitwy z Krzyżakami, Prabuty, 

docieramy do Malborka, gdzie 

zwiedzamy częściowo zniszczony 

zamek krzyżacki

➢ W drodze z zabranych ze szkoły 

produktów przygotowujemy obiad



1948

➢ Przez Żuławy wjeżdżamy do Gdańska

➢Widzimy gruzy, gruzy i ruiny… 

➢ Przez Sopot jedziemy do Gdyni, wreszcie 

kąpiemy się w morzu, statkiem „Wilk” 

płyniemy na Hel, zwiedzamy latarnię 

morską, wracamy do Gdyni i zwiedzamy 

port wojenny, następnie w Oliwie 

podziwiamy katedrę, park i organy

➢ Przez Grudziądz, Toruń, Włocławek, 

gdzie wstępujemy do fabryki celulozy, 

Inowrocław z prześlicznym 

Uzdrowiskiem Solankowym, Kruszwicę 

i Łódź wracamy do Wacyna



15 czerwca 1948 roku 
17 absolwentów Liceum Rolniczego 

opuszcza szkolne mury



1948
15 września rozpoczynamy nowy rok szkolny

W szkole powstaje Szkolne Koło Wyżywienia

➢ 25 października wspólnie z kolegami z Wośnik jedziemy pociągiem do Wrocławia 
na Wielką Wystawę Ziem Odzyskanych

➢ Po przyjeździe i zakwaterowaniu tramwajem przez most wiszący docieramy na Plac 
Grunwaldzki i Stadion Olimpijski. Na dziedzińcu robimy sobie zdjęcie na tle 
100 metrowej iglicy i trzech 15 metrowych łuków, oznaczających 3-letnią pracę 
na Ziemiach Odzyskanych, a iglica oznacza osiągnięcie szczytu pracy tych 3 lat

➢ Wystawę zwiedzamy w kolejności: Sala Zniszczeń, Sala Przesiedleń ze Ścianą 
Zmagań, Sala Osadnictwa z Działem Dochodu Społecznego, Sala Jedności Śląska, 
Sala Przemysłowa, Rotunda Węgla, Olza i Komunikacja „Olza szumi po Polsku”, 
Mapa Polski, Rotunda Szczecina z salą Stoczni, Pawilon Wyżywienia i Rolnictwa, 
Pawilon Ciężkiego Przemysłu

➢ Hala Ludowa z wystawą o polskości Śląska w tle biały piastowski Orzeł, a wokół 
napisy: „WŁADZA DLA LUDU”, „ZIEMIA DLA CHŁOPÓW”, „PRZEMYSŁ DLA 
NARODU”, „OŚWIATA I KULTURA DLA MAS”

➢ Drugiego dnia zwiedzamy: Pawilon Gospodarki Społecznej, Pawilon Wsi Ludowej 
ze zdjęciami szkół rolniczych, również Wacyna, Pawilon Weterynarii, Pawilon 
Przyrodniczy, Pawilon Rybny, Zagrodę Wiejską, Przemysł Prywatny, Pawilon 
Hodowlany, Pawilon Leśnictw i Ogród Zoologiczny

➢ Nocnym pociągiem zmęczeni wracamy do Radomia – przeżyte wrażenia
i wspomnienia pozostaną z nami na zawsze



1949

W szkole jest 85 uczniów

➢ 2 klasy Liceum Rolniczego w Wacynie

➢ 2 klasy Liceum Rachunkowości Rolnej 
w Wośnikach

➢ Po raz pierwszy w historii szkoły przyjęto 
13 dziewcząt

➢W styczniu Naczelnik Wydziału Oświaty 

Rolniczej w Kielcach przeprowadza wizytację 

szkoły pod kątem jej przydatności dla celów 

mechaniki rolnej

➢ 6 marca w Życiu Radomskim ukazuje się 
artykuł o szkole pt.: „Przyszłych fachowców 
rolniczych kształci szkoła w Wacynie”

➢W czynie 1-majowym  pracujemy przy 
melioracjach i porządkujemy teren 
gospodarstwa



Z kroniki szkolnej – program akademii 1-majowej 30 kwietnia 1949 roku



1949

1 maja robimy zbiórkę 
i idziemy na wiec 1-majowy, 

który odbywa się 
na Placu Jagiellońskim 

w Radomiu

5 czerwca – Święto Ludowe 
maszerujemy na obchody 

święta do Wolanowa



1949

➢ Zajęcia 
praktyczne w 
szkolnym 
gospodarstwie

➢ Sianokosy



1949
15 czerwca – wycieczka w Tatry

➢ Z hymnem wyruszamy z Wacyna, 
docieramy do Wieliczki, 
zwiedzamy kopalnię soli, 
nocujemy w Liceum Rolniczym 
Mszana Dolna, następnie 
Zakopane, Kasprowy Wierch, 
Czarny Staw, Zawrat, muzeum 
T. Chałubińskiego, Gubałówka, 
nocleg w Szkole Rolniczej 
w Myślenicach

➢ W drodze powrotnej zwiedzamy 
Kraków a w nim Wawel, Katedrę, 
Sukiennice

➢ W trasie robimy przystanki na 
przygotowanie i spożycie posiłków

➢ Wracamy do szkoły pełni 
zadowolenia, że mogliśmy 
podziwiać piękno naszych gór



1950

➢ Powstaje klasa o specjalności mechaniki 
rolnej

➢Wspólnie z uczniami z Wośnik 
organizujemy akademię z okazji 
„Dnia Pokoju” dla okolicznej ludności

➢ Na pokazie zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe prezentujemy 
hodowlaną „Rodzinę Wacyńską,” co 
zauważa miejscowa prasa z pewnymi 
nieścisłościami

➢ Junacy z naszej szkoły biorą udział
w zebraniach wiejskich w ramach 

„Akcji Siewnej”

➢Wyjeżdżamy na wycieczkę do Puław
i Międzynarodowe Targi Poznańskie

➢W ramach zajęć praktycznych 
uczestniczymy w „Akcji Żniwnej”



1951
Zmiana nazwy na: 

Liceum Mechaniki Rolnej

▪ W szkole jest 106 uczniów, 1 klasa odbywa szkolenie praktyczne 
w warsztacie kowalskim i ślusarskim, 2 klasa w gospodarstwie

W szkole działają organizacje:

▪ ZMP (65 członków) 

▪ Koło Miczurinowskie

▪ Koło Odbudowy Warszawy

▪ Liga Morska

▪ Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

▪ Liga Przyjaciół Żołnierza

▪ Z okazji 1-maja organizujemy w naszej świetlicy Centralną Akademię Gminy 
Radom z jej 19 gromadami dla miejscowej ludności (ok. 500 osób). 
Występujemy z meldunkiem o wykonaniu czynów 1-majowych. W części 
artystycznej wystawiamy komedię „Wesele Jagny,” która propaguje rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne

▪ 15 uczniów ZMP bierze udział w akcji propagandowej na rzecz Plebiscytu 
Pokoju w 15 gromadach gminy Zakrzew

▪ Nauczyciele uczestniczą społecznie w pracach Komitetów Powiatowych 
i Gminnych Obrońców Pokoju. Od 1.04 do 1.05 obsługują 32 gminne 
zabrania

▪ Liga Morska organizuje wycieczkę nad morze

▪ Przychodzą nowi nauczyciele: Julian Meder, Wojciech Cieślak, Stanisław 
Józefowicz, Stanisław Piątek



1952

Technikum Mechaniki Rolnej

➢ Zmienia się profil kształcenia 

➢ W poprzednich modelach szkoły kształcenie 
praktyczne opierało się na szkoleniu uczniów 
w gospodarstwie szkolnym 

➢ Nowy absolwent – mechanizator rolnictwa -
oprócz umiejętności użytkowania ciągników 
i maszyn rolniczych, powinien znać 
technologię naprawy sprzętu rolniczego 
i umieć go naprawiać

➢ Zawód ten był dotychczas w kraju nieznany

➢ Powstaje Koło Agromechaników

➢ Rozpoczynają się prace budowlane przy 
nowym budynku warsztatów mechanicznych

➢ Uroczyście obchodzimy 60 rocznicę urodzin 
Prezydenta Bolesława Bieruta

➢ Pracujemy w czynie 1-majowym 
i organizujemy akademię z częścią artystyczną



1952

➢ „1 maja śmiało 
manifestujemy na ulicach 
Radomia, wyrażając swoją 
nieugiętą postawę wobec 
wrogów naszej Ojczyzny, 
którzy starają się zakłócić 
nasze pokojowe 
budownictwo socjalistyczne 
i rozpętać nową wojnę”

➢ Szkołę opuszczają pierwsi 
maturzyści 4-letniego 
Liceum Rachunkowości 
Rolnej

➢ Pracę w szkole podejmują: 
Remigiusz Otmar-Sztejn, 
Franciszek Podsiadło, Abdon 
Potyrański z żoną, Eugeniusz 
Słomianowski i Franciszek 
Adamczak



1953

➢ Zostaje oddany do użytku nowy budynek 
mechanicznych warsztatów szkolnych

➢ Prace prowadzone były systemem gospodarczym 
z dużym udziałem uczniów, pracowników i 
nauczycieli zawodu, takich jak: Wojciech Cieślak, 
Stanisław Piątek, Julian Meder, Franciszek 
Podsiadło, Władysław Lachowski, Antoni Żyła 

➢ Znalazły się w nim działy obróbki ręcznej, kuźni, 
blacharni i spawalni, obróbki mechanicznej, 
pojazdów rolniczych z hamownią silnikową, 
kancelaria warsztatów szkolnych oraz podręczny 
magazyn z narzędziownią

➢ Nad wyposażeniem warsztatów pracują później 
Jacek Kaleta, Tadeusz Forc, Julian Biernacki, 
Henryk Wróbel i Stanisław Osuchowski

➢ Do szkoły trafia używany ciągnik Ursus C 45 
i maszyny rolnicze



1954
▪ W szkole działa zespół 

artystyczny i chór

▪ Uświetnia akademie, daje 
koncerty dla okolicznych 
mieszkańców

▪ Zespół wyjeżdża do 
Państwowego Ośrodka 
Maszynowego w Strzałkowie 
z koncertem dla pracowników

▪ Występuje również dla 
pracowników Centrali 
Zaopatrzenia Rolnictwa 
w Radomiu 

▪ W programie referat: 
„Zwycięstwo Wielkiej Idei”, 
pieśni, piosenki i tańce

▪ Młodzież wyjeżdża do 
Spółdzielni Produkcyjnej 
w Cerekwi, gdzie organizuje 
akademię z referatem „Wielka 
Socjalistyczna Rewolucja 
Październikowa”, a zespół 
występuje z tańcami 
i śpiewem

▪ Każdy dzień nauki i pracy 
rozpoczynamy apelem 
porannym i gimnastyką



1954
▪ Uczniowie wprowadzają się do nowego 

internatu

▪ Nowy warsztat mechaniczny i nowy 
internat rozwiązują problemy 
z kształceniem praktycznym
i zakwaterowaniem

▪ Szkoła jest miejscem ogólnopolskiej 
konferencji nauczycieli 
Techników Mechaniki Rolnej

▪ W szkole odbywa się półroczna 
konferencja dyrektorów i nauczycieli szkół 
rolniczych województwa kieleckiego i ma 
na celu omówienie zadań szkolnictwa 
rolniczego w świetle uchwał IX Plenum i tez 
przedzjazdowych oraz ocenę pracy szkół 
za 1 półrocze

▪ Konferencja kończy się podjęciem rezolucji 
i odśpiewaniem Międzynarodówki

▪ W szkole odbywa się kurs ochrony roślin



1954

Uczniowie klasy IV odbywają praktyki 
zawodowe POM-ach woj. kieleckiego: 

Busko, Secemin, Brzezie 
i poznańskiego: Gorzewo, Tarnowo 

Podgórne, Drżąca Wielka 
i Włostowo Wielkie

W czasie praktyki uczniowie zaliczają 
działy:

✓ Montażu i napraw maszyn 
i narzędzi rolniczych

✓ Montażu i napraw ciągników 
rolniczych

✓ Technologii materiałów

✓ Kancelarii warsztatowej

Szkoła organizuje akcję rekrutacyjną 
i „Drzwi otwarte”

W ramach czynów i przygotowań do 
Święta 1-Maja ZMP podejmuje 

zobowiązanie, 
że w defiladzie młodzież szkolna 

wystąpi jako organizacja sportowa



Dzięki staraniom 

Stanisława Józefowicza

wicedyrektora Szkoły 

Polski Związek Motorowy 

organizuje w naszym 

Technikum trzymiesięczny kurs 

kierowców samochodowych

Bierze w nim udział 

60 uczniów zdobywając 

samochodowe prawa jazdy

1954



1954
▪ Po tematycznej pogadance nauczycielki  języka polskiego 60 uczniów 

pod opieką Heleny Zaremby i Jacka Kalety wyjeżdża na wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie

▪ Kolejką wąskotorową z Zagnańska docieramy do podnóża gór, 
następnie przechodzimy pieszo 15 kilometrową trasę wzdłuż łańcucha 
górskiego 

▪ Po drodze zwiedzamy klasztory w Świętej Katarzynie i na Świętym 
Krzyżu

▪ Po noclegu w Św. Katarzynie wracamy Gołoborzem i Puszcza Jodłową 
do Bodzentyna i Zagnańska, podziwiając pomnik przyrody „Dąb 
Bartek”

▪ 25 uczniów bierze udział w pierwszej Wojewódzkiej Spartakiadzie 
Szkół Rolniczych w Podzamczu. Zajmujemy drugie miejsce

▪ W dniach 15-25 czerwca odbywa się pierwsza matura w Technikum 
Mechaniki Rolnej z udziałem delegata Ministerstwa Rolnictwa 
inż. Ziętka

▪ 26 czerwca następuje uroczyste rozdanie świadectw 
dojrzałości i nakazów pracy 24 maturzystom

▪ Podniosła i miła uroczystość zakończy się odśpiewaniem 
Międzynarodówki

▪ Tu kończy się kronika szkoły 1945-54 prowadzona z dużą 

starannością dzięki dyrektorowi Stanisławowi Grzegolcowi. 

Z niej pochodzą zdjęcia i opisy tamtych lat. Kronika może 

być źródłem badań naukowych a nawet prac magisterskich. 

Znajduje się w szkolnej bibliotece



1955
Dyrektor Franciszek Grzegolec 
uznaje swoją rolę w Wacynie 

za wypełnioną 
i przechodzi do Szkoły Rolniczej 

w  Krzelowie

Z Krzelowa przychodzi do Wacyna  
na stanowisko dyrektora

Edward Kaleński

inżynier rolnik

Po roku pracy odchodzi 
do Technikum Rolniczego 

w Pszczelinie



1956

1 września 
nominację na dyrektora w 

Wacynie otrzymuje

Tadeusz Pszczółkowski 

absolwent Politechniki 
Gdańskiej i SGGW

dotychczasowy dyrektor 
Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa w Karolewie



1960

▪ Powiększa się liczba uczniów 

▪ Stary budynek szkolny już nie 
wystarcza aby zapewnić właściwe 
warunki nauki i pracy

▪ Kierownictwo szkoły przygotowuje 
założenia projektowe i zleca 
opracowanie projektu 
wykonawczego nowego budynku 
szkolnego 

▪ 9 lipca 1960 roku uroczyście 
zostaje położony kamień 
węgielny pod nowy gmach 
szkolny

▪ Prace budowlane wykonuje 
Radomskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Mieszkaniowego



1961
▪ Z inicjatywy nauczyciela WF-u 

mgr Jerzego Świercza 
rozpoczynają się starania 
o uzyskanie funduszów 
na budowę stadionu sportowego

Z pomocą przychodzą: 

▪ Rada Wojewódzka Ludowych 
Zespołów Sportowych w Kielcach 

▪ Wydział Kultury Fizycznej 
i Turystyki w Radomiu 

▪ Przeznaczają na ten cel 
174 tysiące złotych

▪ Większość prac przy budowie 
stadionu zostało wykonanych 
przez nauczycieli i uczniów 
szkoły w ramach prac 
warsztatowych 
i czynów społecznych



1962

3 września 1962 roku
odbywa się uroczystość 

przekazania do użytku nowego budynku 
szkolnego i stadionu lekkoatletycznego

W uroczystości bierze udział 
mieszkająca w USA Stanisława 

Walasiewicz-Olson, mistrzyni olimpijska 
z Los Angeles i wicemistrzyni 

z Berlina na 100 m

Szkoła otrzymuje nazwę: 

Państwowe Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa im. Ziemi 

Kieleckiej w Radomiu-Wacynie

Stadion nazwano imieniem 
Stanisławy Walasiewicz

Urządzony zostaje park szkolny 
z rzadkimi okazami drzew i krzewów

http://la.kielce.com.pl/wordpress/wp-content/uploads/wacyn2.jpg


1962
➢ Nauczyciel WF-u Jerzy Świercz, znany w latach 50-tych 

sprinter i płotkarz LZS Wodzisław, zaprasza na tę 
uroczystość kilku czołowych polskich lekkoatletów

➢ Wystartuje również Stanisława Walasiewicz-Olson w biegu 
na 60 m 

➢ W wieku 51 lat pokonuje ten dystans w 8,4 s.

➢ Podczas zawodów lekkoatletycznych osiągnięto wyniki, 
których wcześniej nie notowano w okręgu radomsko-
kieleckim

➢ Marian Foik z warszawskiej Legii przebiegł 100 m w 10,4 s

➢ Władysław Komar z Lechii Gdańsk pchnął kulą 18,30 m

➢ Janusz Sidło ze Sparty Warszawa rzucił oszczepem 76,33 m

➢ Rzut dyskiem wygrywa mistrzyni USA juniorek
Mc Carthy rezultatem 37,98 m



1962

▪ Miejscem drugiej części 
uroczystości jest sala 
gimnastyczna w nowym 
budynku szkolnym 

▪ Zaproszeni goście 
wygłaszają oficjalne 
przemówienia

▪ Dyrekcja szkoły dziękuje 
za pomoc w powstałych 
inwestycjach i udział 
w uroczystości otwarcia

▪

Nauczyciel historii Jan 
Franecki prowadzi lekcję 
na temat historii szkoły

▪ W czasie przerwy 
następuje zwiedzanie sal 
lekcyjnych urządzonych 
formie pracowni 
przedmiotowych.

▪ Wyposażenie pracowni 
wykonano w warsztatach 
szkolnych 



1962
Uroczystości otwarcia stadionu 
i nowego budynku szkolnego



1962
Sprawozdanie 
z uroczystości znalazło
się w kronice szkolnej 
zapisane pismem 
technicznym przez 
jednego z uczniów



1965

Podczas kolejnego 
przyjazdu do Polski 
Stanisława 
Walasiewicz-Olson 
przysyła do szkoły 
list



1966
➢ Szkoła otrzymuje odznakę 

1000-lecia Państwa Polskiego

➢ Następuje wręczenie 
sztandaru ufundowanego 
przez zakład opiekuńczy –
Powiatowy Związek Gminnych 
Spółdzielni w Radomiu

➢ PZGS urządza w Internacie nr1 
Klub Młodego Rolnika
i klubokawiarnię

➢ Szkoła zostaje odznaczona
„ Za zasługi dla Kielecczyzny”

➢ W starym budynku szkoły 
urządzono Internat nr 2



1967

➢ W roku szkolnym 1966/67 
trzyosobowa drużyna z 
Wacyna pod opieką Jana 
Franeckiego zdobyła 
1 miejsce w Radomiu 
i drugie miejsce 
w województwie 
kieleckim w finałach 
X Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

➢ ZW PCK przyznaje „Złotą 
Odznakę Honorowego 
Dawcy Krwi”. Duże 
zasługi w mobilizacji 
uczniów i nauczycieli do 
honorowego oddawania 
krwi miał nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu 
Jacek Kaleta

➢ Klasa VB na studniówce

➢ Pierwsi maturzyści 
opuszczają mury nowego 
budynku szkolnego



1969
Sobota 24 maja 1969 roku

Wielki sukces szkoły w turnieju 
”Kto pyta, nie błądzi” 

organizowanym przez redakcję 
Słowa Ludu dla szkół średnich Radomia 

i powiatu

W wielkim finale Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa pokonuje Technikum 

Samochodowe 
i zdobywa  zaszczytny laur „Złotego Słowa”

W programie przygotowanym przez szkołę 
wystąpili uczniowie ubrani w gazety z 

kaczką dziennikarską. Konstrukcję wykonali 
uczniowie 

z pomocą szkolnej „złotej rączki” Pana 
Juliana Biernackiego. Kaczkę oblepiono 

również gazetami.

Gazeta przez kilka dni wraca do zmagań 
konkursowych i opisuje ze szczegółami ich 

przebieg

W szkole utworzono 5-letnie 
Korespondencyjne Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa

Słowo Ludu nr 144 z 24 maja 1969 roku



1969
W ramach przygotowań do 
turnieju wielokrotnie 
obraduje powołany w tym 
celu szkolny zespół 
organizacyjny

Uczniowie w czasie 
zmagań turniejowych 
spisują się znakomicie



1969

Na sukces szkoły w 

turnieju zapracowała 

cała społeczność 

szkolna

Nad częścią artystyczną 

czuwał Kierownik 

Zygmunt Kolos

Nad częścią wiedzy 

teoretycznej o regionie 

nauczyciel historii Jan 

Franecki

Nad częścią techniczno-

sprawnościową 

nauczyciele warsztatów 

ze Stanisławem Piątkiem 

na czele



1970
➢W szkole występuje 

z koncertem Zespół Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”

➢ Zostaje obdarowany kwiatami 
i miniaturką pługa 
wieloskibowego (gadżetem 
szkoły produkowanym 
w warsztatach szkolnych)

➢Drużyna z Wacyna zdobyła 
1 miejsce w rejonowych 
finałach XIV Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym

➢W radomskiej „Muzykoramie” 
triumfy święcą wacyńskie 
„Oriony”



1972

Oddano do użytku 

drugi dom 
nauczyciela

Rozkwita park 
otaczający budynki 
szkolne Widok 2020



1973
1 września 1973 roku  Tadeusz Pszczółkowski 

przechodzi na stanowisko wizytatora-metodyka 

do Kielc

Dyrektorem szkoły zostaje

Aleksander Grabek
absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa 

Politechniki Poznańskiej

Z artykułu Jana Franeckiego:

„Tadeusz Pszczółkowski kierował szkołą – 17 

lat. Tak jak przed wojną Aleksander Niedbalski 

stworzył w Wacynie placówkę oświaty rolniczej 

znaczącą nie tylko w regionie, ale w całym 

kraju, podobną rolę animatora rozwoju szkoły 

po wojnie odegrał Tadeusz Pszczółkowski. 

Oczywiście w zupełnie innych warunkach 

cywilizacyjnych i innych realiach społecznych 

i politycznych. Szkoła w Wacynie znalazła się 

w rzędzie najlepiej zorganizowanych szkół 

rolniczych w Polsce”



1974

W konkursie 

XXX LAT 
LUDOWEJ BIAŁO-

CZERWONEJ 

Szkoła Wacyńska  
pokonuje w półfinale 

VI LO im. 
Kochanowskiego 

oraz 
Technikum Przemysłu 

Skórzanego 
a w finale zwycięża 
z LO im. Syrokomli 
Zajmuje pierwsze 

miejsce wśród szkół 
średnich Radomia



1975

Oferta edukacyjna szkoły wacyńskiej:

▪ 5-letnie Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa oparte na szkole 
podstawowej

▪ 3-letnie Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa dla absolwentów szkół 
zasadniczych

▪ Zasadnicza Szkoła Mechanizacji 
Rolnictwa

▪ Studium Pomaturalne Mechanizacji 
Rolnictwa dla absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego

▪ i później:

▪ Policealne Studium Melioracji 
i Urządzeń Wodnych

▪ Policealne Studium Geodezyjne

➢ Szkoła otrzymuje Medal Komisji 
Edukacji Narodowej

➢ Internat zdobywa pierwsze miejsce 
w I Ogólnopolskim Konkursie Domów 
Studenckich i Internatów 
zorganizowanego przez RG FSZMP 
i redakcję Przeglądu Sportowego



1975
Praca dydaktyczno-wychowawcza 

szkoły w tym czasie wg. Tadeusza 

Pszczółkowskiego opierała się na 

wychowaniu przez:

➢ naukę

➢ pracę

➢ kulturę i sztukę

➢ sport i turystykę

➢ uczestnictwo w życiu 

społecznym

Praktyczną realizację tych celów 

znajdziemy na slajdach

Tu wychowanie przez udział 

uczniów w produkcji warsztatów 

szkolnych



1976
21.III. Wybory do 

Sejmu. Wszyscy (od 
18 lat) idziemy do 

urn.

25.VI. Wojewódzki 
konkurs „Młodością 

Silni”.  Występy 
naszego kabaretu 

podziwia pełna sala.

01.V. Święto 
wszystkich ludzi 

pracy. W tym dniu 
manifestujemy 
solidarność, 

jedność, wspólność 
celów naszej 

wielkiej robotniczej 
rodziny.



1976
▪ W końcu maja do szkoły 

przyjeżdża delegacja z NRD 
w celu podpisania umowy na 
wakacyjne praktyki zawodowe 
uczniów

▪ W czasie wakacji praktykę 
w NRD odbywają uczniowie 
z klasy IV i II tz 

▪ Pracują na ciągnikach, 
silosokombajnach 
i kombajnach zbożowych

▪ W czasie wolnym zwiedzają 
Berlin, Poczdam, Brandenburg

▪ Radomski Czerwiec 1976



1978
Aleksander Grabek przechodzi do pracy 
w Centralnym Ośrodku Kadr Ministerstwa 
Rolnictwa. Pożegnanie odbyło się 28.II.1978 r. 
Dyrektora żegnają Wiesław Ludwiński, 
Aleksander Kłodnicki, Stefan Malinowski i inni 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Funkcję 
dyrektora szkoły pełni zastępca ds. 
pedagogicznych:

Tadeusz Sawicki

16 maja 1978 r. dyrektorem szkoły zostaje

dr inż. nauk rolniczych 
Stanisław Kowalczyk

Następuje zmiana oficjalnej nazwy na:

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa

W ramach współpracy Radomia z 
Magdeburgiem w szkole gości delegacja 

niemiecka 

W internacie swoje letnie kolonie odbywa grupa 
młodzieży polonijnej z Francji

Kierownik Warsztatów Antoni Oksiuta 
zamieszcza w Życiu Radomskim artykuł 

o kształceniu mechanizatorów w Wacynie



1978
▪ Aktywnie rozwija się 

Spółdzielnia Uczniowska 
„Ludwik” działająca 
w sekcjach:

▪ handlowej – sklepik w 
szkole 
i internacie

▪ gospodarczej – naprawa 
sprzętu

▪ turystycznej

▪ konserwacji pojazdów

▪ pomocy osobom 
starszym

▪ Spółdzielnia organizuje rajd 
rowerowy po Mazowszu



1978

▪ 10.VI.1978 roku chór 

szkolny zorganizowany i 

prowadzony przez 

Kierownika Internatu 

Zygmunta Kolosa 

zdobywa pierwsze 

miejsce 

w przeglądzie chórów 

szkolnych akapella 

miasta Radomia



Zima stulecia 1978/79
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zdjęcie autora



1979
▪ Grupy artystyczne działające 

w internacie odnoszą duże 
sukcesy w festiwalu 
„Młodością silni”

▪ W czynie społecznym budujemy 
nowy chodnik wzdłuż alejki 
do ulicy Przytyckiej

▪ Rozwija się szkolny kabaret 
Niuniuś



1980
▪ Uczeń Robert Bień po raz pierwszy 

w historii szkoły zostaje laureatem 
1 nagrody w krajowym konkursie 
„Zielone Dyplomy” i otrzymuje wstęp 
na studia bez egzaminu

▪ Szkolna drużyna ZHP zajmuje 1 miejsce 
w wojewódzkim finale VII Manewrów 
Techniczno-Obronnych

▪ W ogólnopolskich mistrzostwach szkół 
rolniczych w zapasach w stylu wolnym 
drużyna z Wacyna zajmuje 2 miejsce

▪ Szkoła otrzymuje Złotą Odznaka 
w zakresie sportu i krzewienia kultury 
fizycznej



1980

Zostaje oddany do użytkowania 
szkolny poligon do nauki jazdy i dwie 
hale, w których odbywają się zajęcia 
z maszyn rolniczych, niezależnie od 
warunków atmosferycznych 



1981
➢ 9 i 10 października 

odbywają się uroczystości 
z okazji Jubileuszu 60-lecia 
Szkoły Wacyńskiej

➢ Po 35 latach szkoła 
powraca do imienia 
dawnego dyrektora 
i patrona Aleksandra 
Niedbalskiego

➢ Na Zjazd Absolwentów 
przyjeżdża do szkoły ponad 
330 byłych uczniów, 
również przedwojennych

➢ Główne uroczystości 
i bankiet zorganizowano 
w budynku szkolnym

➢ Nauczyciele otrzymują 
wysokie odznaczenia 
państwowe



1981

➢ Program artystyczny 
przygotowuje Kierownik 
Internatu Zygmunt Kolos 
z zespołem. 

➢ Koncertuje prowadzony przez 
Niego chór złożony z uczniów 
szkoły i dziewcząt z pobliskiej 
szkoły podstawowej. 

➢ Gościnnie występuje Zespół 
Pieśni i Tańca Technikum 
Odzieżowego w Radomiu. 

➢ Dyskusje rozpoczęte w szkole 
przenoszą się do internatu 
i trwają do białego rana

➢ Szkoła otrzymuje medal 
„Za zasługi dla województwa 
radomskiego”



1983
W czasie wakacji w latach osiemdziesiątych 
uczniowie z klas przedmaturalnych ponownie 
wyjeżdżają na programowe praktyki 
zawodowe do Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w NRD. Posiadają już prawa jazdy 
i po krótkim przeszkoleniu z zasad obsługi 
sprzętu i przepisów bhp przydzielono im do 
użytkowania ciągniki rolnicze, kombajny 
zbożowe i silosokombajny 
Tempem i dokładnością pracy nie ustępują 
pracownikom niemieckim. 
W czasie wolnym wyjeżdżają na wycieczki. 
Kilka grup uczniowskich wyjechało na 
praktyki zawodowe do Czechosłowacji i na 
Węgry. Wyjazdy organizują Ochotnicze Hufce 
Pracy



1984

➢ Szkoła jest organizatorem VII finałów 
okręgowych Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych 

➢ Do Wacyna przyjeżdża 274 uczniów  
wraz opiekunami z sześciu 
województw 

➢ W skład jury wchodzą pracownicy 
naukowi Wyższych Szkół Rolniczych 

➢ Uczniowie szkoły wacyńskiej 
zdobywają 3 główne nagrody: 

▪ pierwsze miejsce w bloku 
mechanizacja rolnictwa 

▪ za najlepszą szkołę olimpijczyków 

▪ za wystawę prac dyplomowych



1985
▪ Oddano do użytku szkolną stację paliw

▪ W celu uzyskania prawa jazdy kategorii A 
B T warsztaty szkolne prowadzą naukę 

➢ jazdy motocyklem i samochodem 

➢ jazdy ciągnikiem 

➢ użytkowania kombajnów 

➢ eksploatacji agregatów rolniczych

▪ Również usługi dla rolników

▪ W czasie trudności w zaopatrzeniu, stacja 
zapewni ciągłość dostawy paliw 
i systematyczność szkolenia

▪ Umożliwi sprzedaż paliw dla klientów 
indywidualnych 

▪ W początkach gospodarki rynkowej 
znacznie poprawił się wynik finansowy 
warsztatów, który w bieżącym roku 
wynosi 5 mln zł Szkolna stacja paliw



1985
▪ W szkole obraduje Zespół 

Konsultacyjny czasopisma: 
„Mechanizacja Rolnictwa”

▪ Tematem obrad jest kształcenie kadr 
mechanizatorów rolnictwa na 
przykładzie organizacji nauczania 
w szkole 

▪ Szkołę wybrano w uznaniu wysokiego 
poziomu wyposażenia zawodowych 
pracowni dydaktycznych oraz 
osiągnięć szkoleniowo-produkcyjnych 
warsztatów szkolnych w kształceniu 
praktycznym 

▪ Omówiono sposoby odbywania 
praktyk uczniowskich w kraju 
i zagranicą oraz współpracę 
z pobliskimi gospodarstwami 
indywidualnymi.

▪ W nr 10/1985 znalazło się szereg prac 
na temat kształcenia mechanizatorów 
rolnictwa w naszej szkole

▪ Swoje artykuły, dotyczące 
wyposażania pracowni 
przedmiotowych zamieścili 
nauczyciele szkoły 



1985
13.10 – Dzień Nauczyciela

▪ Uroczystość rozpoczynają 
i prowadzą uczniowie

▪ Podziękowania i życzenia 
składa Kierownik Oddziału 
Oświaty Rolniczej Pani 
Jadwiga Wójtowicz

▪ Nauczyciele i wychowawcy 
otrzymują nagrody

▪ W części artystycznej 
występuje radomski kabaret 
„Contra”

31 grudnia 1985 roku dyrektor 

Stanisław Kowalczyk 

przechodzi na emeryturę 

Funkcję dyrektora szkoły pełni 
zastępca ds. pedagogicznych 

mgr Józef Owczarek

Od 16 lutego mianowanie na 
dyrektora szkoły otrzymuje

Krzysztof Kuchcik

mgr inż. mechanik 
absolwent WSI w Radomiu



1986
Praktyki zawodowe w NRD

Pracujemy na kombajnach 
do zbioru  zbóż i zielonek

Zwozimy zielonki na 
kiszonki, ziarno i słomę 
ciągnikami z przyczepami 
samowyładowczymi

W czasie wolnym zwiedzamy 
Stralsund i wyspę Rugię



1987
Plener malarski

W czerwcu grupa studentów 
z kierunku plastyka Studium 
Nauczycielskiego w Radomiu 
odbywa plener malarski w 
naszej szkole. Powstaje wiele 
obrazów, które zdobią ściany 
czytelni w bibliotece szkolnej. 

Życie Radomskie nr 129/87

Słowo Ludu nr 144/87



1988
30 stycznia

Tradycyjna 
Studniówka



1988
30 marca 

Otwarcie Muzeum Szkolnego

▪ Na uroczystość zaproszono 
przedwojennych absolwentów 
i byłych dyrektorów szkoły

▪ Złożono kwiaty pod pamiątkową 
tablicą Aleksandra Niedbalskiego

▪ W ich imieniu głos zabrał 
Kazimierz Kobuz…” To była 
dobra lekcja wychowania 
patriotycznego dla naszej 
młodzieży”

▪ Z programem artystycznym 
wystąpił chór szkolny

Słowo Ludu nr 96/1988



1988

11 listopada

70 rocznica 

Odzyskania 
Niepodległości

Uroczysta akademia

Słowo wstępne 
dyrektor Krzysztof 

Kuchcik

Program 
przygotowuje i 

chórem dyryguje 
Kierownik Internatu 

Zygmunt Kolos

Chór wykonuje od lat 
niesłyszaną pieśń 

legionową

„My, Pierwsza 
Brygada”



1988
Tradycyjne 

spotkanie wigilijne 
organizowane 
w internacie



1989
Dzień Patrona Szkoły

▪ Aleksandra Niedbalskiego 
obchodzony jest w latach 
osiemdziesiątych 14 marca 
w rocznicę Jego śmierci 
w Oświęcimiu

▪ Symboliczną urnę 
z prochami pomordowanych 
w obozie koncentracyjnym 
przekazuje były więzień 
oświęcimski Jan Kosiec



1989
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

▪ Pod pamiątkową tablicą 

składane są wiązanki 

kwiatów

▪ Oprawę artystyczną 

zapewnia chór szkolny 

kierowany przez Zygmunta 

Kolosa



1990

Krzysztof Kuchcik praktycznie kierował 
szkołą do połowy 1989 r., kiedy na skutek 
złego stanu zdrowia, a także ze względów 

osobistych, przestał pełnić funkcję dyrektora

Już w czasie urlopu zdrowotnego Krzysztofa 
Kuchcika obowiązki dyrektora przejął 

Bogdan Piętak

mgr matematyki absolwent WSP w Kielcach

W wyniku po raz pierwszy w historii szkoły 
przeprowadzonego konkursu na stanowisko 

dyrektora, władze szkolne z dniem 
1 czerwca1990 r. potwierdziły Jego nominację

Dokonano odbioru i rozpoczęto 
zagospodarowanie nowego budynku 
warsztatów szkolnych



1991
Po rezygnacji Bogdana Piętaka 

obowiązki dyrektora szkoły 
od 1 września 1991 roku przejmuje

Jadwiga Wójtowicz

Kierownik Oddziału Oświaty Rolniczej

a od 12 listopada

Jacek Zaczek

mgr matematyki

6 – 7 października 1991 roku

odbył się uroczysty 
Zjazd Absolwentów na 70-lecie szkoły 

wacyńskiej

Z tej okazji ukazała się publikacja

1921-1991
70 LAT SZKOŁY WACYŃSKIEJ



1991

Nauczyciel historii Jan Franecki 
zamieścił w niej  artykuł 

SIEDEMDZIESIAT LAT SZKOŁY 
W  WACYNIE

Artykuł zakończył słowami:

„Zwiększona w ostatnim czasie częstotliwość 
zmian w kierownictwie szkoły, jest jednym 
z sygnałów, że mija okres stabilizacji kształtu 
i profilu zawodowego szkoły w Wacynie, 
że w obliczu zmian społecznych, 
politycznych i ustrojowych jakie są obecnie 
w naszym kraju, szkoła musi dokonać 
wyboru takiego modelu kształcenia 
zawodowego młodzieży, aby, jak przez 
ubiegłe siedemdziesiąt lat, godnie służyć 
polskiej wsi i polskiemu rolnictwu”



Uczestnicy zjazdu podziwiają przyszkolny park



Park szkolny w maju 1991 roku



1991
Jubileusz 70-lecia 

skłania do podsumowań działalności 
szkoły  

Program kształcenia i wychowania w szkole 
realizowany jest poprzez:

1. Lekcje teoretyczne w budynku szkolnym

2. Kształcenie praktyczne, grupowe
i indywidualne w warsztatach szkolnych

3. Pracę wychowawczą w internacie

4. Praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne

5. Koła zainteresowań

6. Udział bierny i czynny uczniów w kulturze

7. Udział w zawodach sportowych 

8. Turystykę



1993

Nominację na dyrektora szkoły 
otrzymuje

Stanisław Galiński

absolwent szkoły i SGGW

Utworzono Liceum Ekonomiczne 
o specjalności: rachunkowość 

rolna

Po raz pierwszy od 1949 roku 
przyjęto do szkoły dziewczęta

Wyremontowano Internat nr 1



▪ Następuje wymiana kotłowni 

węglowych na ogrzewanie gazowe 

i modernizacja sieci ciepłowniczej 

na całym terenie szkoły

▪ „Ekologiczne ogrzewanie” to tytuł 

artykułu o szkole w Dzienniku 

Radomskim z 27-29.10 1995 roku

▪ Drużyna naszej szkoły złożona 

głównie z uczniów klasy III TZ zajęła 

1 miejsce w koszykówce na 

Mistrzostwach Szkół Średnich 

Radomia

▪ Kultywujemy zwyczaj wykonania 

tableau absolwentów. Czasami 

przyjmuję one formę artystycznego 

dzieła sztuki

▪ Corocznym wydarzeniem jest udział 

uczniów w Międzynarodowych 

Targach Poznańskich Polagra 

▪ Jesteśmy nawet w obiektywie 

fotoreportera  czasopisma 

„Nowoczesne Rolnictwo” nr 11/1995

1995



1996

W latach 
1996-97 
ukazują się 
gazetki szkolne



1997
Jubileusz 75-lecia szkoły

Zjazd Absolwentów

Opinia absolwenta
Bolesława Machnio

posła na Sejm II kadencji 
z ramienia PSL

Wydanie informatora 
75 lat szkoły wacyńskiej



Z informatora 75 lat szkoły wacyńskiej



1997 Opracował Tomasz Jagiełło



1998

Ministerstwo Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej 

powołuje w miejsce 

Zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa im. Aleksandra 

Niedbalskiego

Zespół Szkół – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

im. Aleksandra Niedbalskiego

Fragment tabla z 1998 roku



1999
➢ Ministerstwo Rolnictwa przekazuje szkołę 

samorządowi terytorialnemu - Gminie Miasta 
Radomia

➢ Na mocy porozumienia z GIOR powstaje w 
szkole Centrum Szkoleniowe Techniki 
Ochrony Roślin dla diagnostów 
zatrudnionych Stacjach Kontroli 
Opryskiwaczy

➢ WIOR w Warszawie przekazuje stanowisko 
elektroniczne PESSL i HERBST oraz 4 
opryskiwacze do prowadzenia szkoleń dla 
diagnostów opryskiwaczy

➢ Warsztaty Szkolne uzyskują pozwolenie na 
prowadzenie badań sprzętu ochrony roślin

➢ Uruchomiono system zewnętrznych 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie

➢ W szkole powstaje Towarzystwo 
Uniwersytetów Ludowych pod 
kierownictwem Jerzego Filipowskiego. W 
ramach uniwersytetu nauczycielka języka 
polskiego Ewa Pachucy tworzy grupę 
artystyczną, która wystawia kilka sztuk 
teatralnych



2000

17 października 2000 roku kadencja 
dyrektora Stanisława Galińskiego zostaje 
nagle przerwana

Pomimo wielu pism dyrekcji, protestów 
nauczycieli, pracowników, uczniów 
i rodziców ta prawie 80-letnia szkoła 
przestaje istnieć w dotychczasowych 
strukturach organizacyjnych i pod znaną 
od dziesięcioleci nazwą

Ostatnim dyrektorem 
Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa 

w Radomiu-Wacynie 
była  

Dorota Skalińska

mgr historii

W budynku szkolnym w Wacynie 
utworzono 

Kolegium Licencjackie 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 

w Lublinie



2001

Zarząd Miasta Radomia 

podejmuje decyzję o 
przeniesieniu siedziby 
szkoły do Wośnik obok 

działającego tam 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych

W Wacynie pozostają 
warsztaty szkolne 

i poligon do nauki jazdy



2002

Uchwałą Rady Miasta Radomia 

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa 

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


