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1918
▪ Z 1 na 2 listopada 1918 r. legioniści pod 

wodzą J. Marjańskiego 
i A. Rżewskiego zdobywają austriackie 
koszary w Radomiu

▪ Zostaje proklamowana „Republika 
Radomska” z własną władzą 
administracyjną i wojskową

▪ Niewielkie, autonomiczne, 
niepodległe, wolne i niezależne 
„Państwo Radom” istnieje około 
tygodnia

▪ Przy ulicy Malczewskiego w Radomiu 
obok Resursy Obywatelskiej rośnie
DĄB WOLNOŚCI - świadek historii



1918 ▪ Z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstaje 

„Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej” 

z premierem Ignacym Daszyńskim

▪ 8 listopada 1918 r. Radom uznaje tworzącą się 

władzę centralną

▪ 11 listopada 1918 r. premier rządu Ignacy 

Daszyński przechodzi pod zwierzchność 

Komendanta Józefa Piłsudskiego, który przybywa 

z Magdeburga

▪ W ten sposób Radom znajduje się w strukturach 

nowo powstałego państwa polskiego

▪ Obok kamienia Dębu Wolności społeczność 

Radomia w 2018 roku stawia drugi kamień, 

na którym umieszcza pamiątkową tablicę



1919
▪ Odzyskanie niepodległości wywołuje potrzebę 

wzmożonego kształcenia młodzieży 

▪ Rozwijają się lub powstają w Radomiu: 

➢Szkoła Handlowa, 

➢Gimnazjum Państwowe Męskie, 

➢Państwowa Średnia Szkoła Techniczna 
Kolejowa

▪ Nie ma szkoły rolniczej

▪ Związek Kółek Rolniczych Radomskiego 
Towarzystwa Rolniczego w październiku 1919 
roku występuje z inicjatywą zorganizowania 
szkoły rolniczej na terenie folwarku 
państwowego Wacyn

▪ Na potrzeby szkoły postanowiono adaptować 
folwarczną stodołę



1920

▪ Wybucha wojna polsko-
bolszewicka

▪ Następuje przerwa w tworzeniu 
szkoły rolniczej

▪ Wszystkie ówczesne wysiłki i cała 
energia Państwa skierowane były 
na obronę granic Państwa 
i ratowania zagrożonej wolności 
i niepodległości

▪ Około 80% żołnierzy pochodziło
ze wsi



1921
▪ Na posiedzeniu Sejmiku w dniu 2 czerwca 1921 

roku Wydział Powiatowy przyznaje 1,5 mln marek 
na budowę szkoły

▪ Poprzednie plany okazują się nierealne
▪ Nowy projekt wykonuje i nadzór budowlany 

sprawuje Architekt Powiatowy Alfons Pinno
▪ Sejmik Radomski powołuje komisję budżetową 

w osobach Panów: Grobickiego, Żakowskiego, 
inż. Egiejmana i Przewodniczącego Sejmiku 
do dalszego zdobywania funduszy budowlanych

▪ W 1921 roku wykonano fundamenty i uroczyście 
położono kamień węgielny

▪ Roboty murarskie powierzono firmie budowlanej 
„Pion”



1921
7 listopada 1921 roku

nie czekając na nowy budynek 

w adoptowanych zabudowaniach 
folwarcznych 

kurs rozpoczyna 13 uczniów

▪ Nauka w nowo utworzonej szkole rolniczej 
trwała 7 miesięcy

▪ Kierownictwo szkoły obejmuje Teodor 
Stegman Kierownik Okręgowego Związku 
Kółek Rolniczych w Radomiu

▪ Zatrudnia trzech instruktorów

➢ rolnictwa, 

➢ hodowli 

➢ ogrodnictwa

Fragment artykułu z Przeglądu Sejmikowego



1922
Kierownikiem szkoły zostaje

Władysław Dawidowski

właściciel gospodarstwa

rolnik z wykształcenia

▪ W tym roku nie organizowano 

szkolenia

▪ Wszystkie siły skierowano na 

budowę nowego gmachu szkoły 

i dostosowanie gospodarstwa 

rolnego do funkcji warsztatu 

dydaktycznego przyszłych 

uczniów

Zimą 1921  zgromadzono materiały 
Wczesną wiosną 1922 roku przystąpiono do wznoszenia budynku

W grudniu 1922 roku budynek 
był gotowy do przekazania w użytkowanie



1922

Przegląd Sejmikowy o szkole



1922

▪ Na frontonie budynku wmurowano  

pamiątkową tablicę, pod którą 

umieszczono akt napisany na 

pergaminie i dla zabezpieczenia od 

zniszczenia włożono w podwójną 

puszkę żelazną

▪ Z powodu pogrzebu pierwszego 

Prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela 

Narutowicza w dniu 18 grudnia 1922 

roku uroczystości poświęcenia 

i otwarcia szkoły oraz wmurowania 

aktu przełożono na dzień 10 stycznia 

1923 roku

Przegląd Sejmikowy nr 4/1923



Z WIARĄ

W PRZYSZŁOŚĆ

SEJMIK RADOMSKI

W CELU SZERZENIA

OŚWIATY ROLNICZEJ

UFUNDOWAŁ

W 1922 ROKU

1922

Tablica została 

zniszczona 

w 1939 roku 

przez hitlerowców



1923

10 stycznia 1923 roku

uroczyście otwarto 
nowy budynek szkoły 

▪ Znajdowały się w nim:

✓ sale lekcyjne

✓ internat

✓ stołówka

✓ pomieszczenia administracyjne

Przegląd Sejmikowy nr 3 i 4 z 1923 roku

Uroczystość poświęcenia i otwarcia szkoły zgromadziła w Wacynie około stu 

osób ze wszystkich stanów z Wojewodą Kieleckim p. Pękosławskim na czele



Na uroczystości otwarcia szkoły
starosta radomski 

Zygmunt Strzeszewski 
powiedział do zebranych przedstawicieli 

wsi radomskiej:

TO WASZA SZKOŁA

PRZEZ WAS I DLA WAS POBUDOWANA

WASZYMI PIENIĘDZMI I WASZĄ KRWAWICĄ

NIECH WIĘC WAM SŁUŻY 
JAK NAJLEPIEJ

NIECH KSZTAŁCI WASZYCH SYNÓW

BY DZIELNIE I MĘŻNIE NA ZAGONACH 
WASZYCH GOSPODAROWALI

TWARDO I SILNIE TRZYMAJĄC SIĘ ZIEMI 
OJCZYSTEJ

1923



1923

Ten egzemplarz 

Przeglądu Sejmikowego 

z obszernym artykułem 

opisującym 

uroczystości otwarcia szkoły 

oraz inne egzemplarze 

Przeglądu 

w oryginale dostępne są 

w bibliotece

ZSCKR w Radomiu-Wacynie



Budynek wacyńskiej 
szkoły rolniczej

1923



1923 mkp - marka polska obowiązująca od 09.12. 1916 roku do 29.04.1924 roku

Przegląd Sejmikowy w nr 47/1923 podaje rozliczenie kosztów budowy za 1923 rok





Przegląd Sejmikowy nr 47/19231923



1923
Dyrektorem szkoły zostaje 

Tadeusz Starzyński 

absolwent SGGW rolnik publicysta

▪ Stawia na aktywną działalność społeczną

▪ Dużo publikuje w prasie rolniczej

▪ Podkreśla pilną potrzebę kształcenia

▪ Buduje wodociągi i kanalizację

▪ Zakłada oświetlenie elektryczne

▪ Instaluje połączenia telefoniczne

▪ Rozbudowuje oborę i chlewnię



Wpis dyrektora w kronice szkolnej



1924

W szkole gości 

ordynariusz diecezji 

sandomierskiej 

ks. Biskup Marian Ryx



1925

Staraniem dyrektora

Tadeusza Starzyńskiego

▪ Ukazuje się 2- tygodniowy 
dodatek Przeglądu Sejmikowego 
"Głos Wacyńskiej Szkoły Rolniczej"

▪ Redagowany przez uczniów, 
absolwentów i nauczycieli z Wacyna

▪ Nieocenione źródło wiedzy o szkole 
i wsi radomskiej wykorzystane w tym 
opracowaniu 

▪ Wszystkie wydania Głosu w bardzo 
dobrej jakości zamieszczone są na 
stronach radomskiej biblioteki 
cyfrowej



Głos Wacyńskiej Szkoły Rolniczej z 12 lutego 1925 roku publikuje listę absolwentów, którzy zakończyli 

szkolenie w grudniu 1924 roku



Z 1 nr Głosu Wacyńskiej Szkoły Rolniczej z 12 lutego 1925 roku



1925
Publikując w Głosie i innych czasopismach 

Dyrektor Tadeusz Starzyński 

wraz z innymi nauczycielami wskazują na pilną 

potrzebę:

▪ Uświadomienia roli postępu rolniczego

▪ Wywołania potrzeby kształcenia w zawodzie 

rolniczym i zwiększenia naboru do szkoły

▪ Nawiązanie kontaktów i zbliżenie 

ze społecznością powiatu

▪ Podtrzymania łączności absolwentów ze swoją 

Matką-Szkołą



1925

Szkołę odwiedza

Wincenty Witos 

działacz ruchu ludowego 

trzykrotny premier rządu 

II Rzeczpospolitej 

wieloletni poseł na Sejm RP 

wójt Wierzchosławic

Podpis Wincentego Witosa w Księdze Pamiątkowej szkoły





1925
▪ W Głosie Wacyńskiej Szkoły Rolniczej 

dyrekcja kilkakrotnie zamieszcza 

ogłoszenia o zapisach na kolejny rok 

szkolny

▪ Mimo prowadzonej pracy oświatowej na 

wsi o potrzebie kształcenia w zawodzie 

rolnika, nabór do szkoły jest mały



1925
Z trudem przychodzi zmiana mentalności społecznej na wsi 

wg której praca na roli nie wymaga żadnej nauki



1925



1925

Szkołę odwiedza 

Wojewoda Kielecki

Ignacy Manteuffel



1925



1925



Z publikacji w Głosie:



1926



1926

▪ Absolwenci - wychowańcy utrzymują 
ciągłą więź ze szkołą

▪ Składają sprawozdania z pracy 
nad ulepszaniem swoich gospodarstw

▪ Na zjazdach byłych wychowańców 
omawiają trudności, wskazują przyczyny 
opóźnień na wsi, wierzą w sukces:

…powolne łamanie oporu rodziców i ogólnej 
ciemnoty na wsi da jednak wydatne owoce 
pracy byłych wychowańców – trzeba tylko 
czasu i cierpliwości, by na wyniki bardzo 
widoczne się doczekać. Ale taki jest los 
każdego, kto podejmuje walkę z ciemnotą na 
wsi w Polsce i chce, aby lepiej zorganizować 
gospodarkę i życie wiejskie!...



1926
Oryginalne zaświadczenie 

o odbyciu praktyki zawodowej 

przez Wincentego Midzio

absolwenta szkoły z 1924 roku 

wieloletniego vice-prezesa 

Związku  Wacyniaków



1927

▪ Szkołę wizytuje minister spraw 
wewnętrznych Generał Felicjan 
Sławoj-Składkowski

▪ Rozpoczęto meliorację całego 
obszaru szkoły i gospodarstwa 
drenami zaś łąki 
i pastwiska rowami otwartymi

▪ W pracach melioracyjnych czynny 
udział biorą uczniowie

▪ Uczniowie w ramach zajęć 
praktycznych obsługują inwentarz 
i pracują na polu



Artykuł nauczyciela P. Tulina w Głosie Wacyńskiej Szkoły Rolniczej nr 3/1927



Korespondencja między szkołą a b. wychowańcami publikowana w Głosie



1928 Organizacje działające w szkole

Savoir vivre przy stole, rozterki ucznia



1929

Dyrektorem szkoły zostaje

Tadeusz Odyniecki
także z wykształcenia rolnik

absolwent WSGW w Cieszynie

▪ Kładzie szczególny nacisk na wzrost ilościowy 
uczniów

▪ Do Wacyna zjeżdżają wycieczki rolników 
z powiatu radomskiego i całego kraju



1931 Wpisy odwiedzających w księdze pamiątkowej





1931

Wzór podania o przyjęcie do 

szkoły z oświadczeniem 

o przestrzeganiu regulaminów 

i zobowiązaniem rodziców 

w sprawie pokrycia kosztów



1932

Zbudowano dom nauczyciela

(widok współczesny)



Fragment artykułu z Przeglądu Sejmikowego nr 2/1932 prasowego organu Sejmiku Radomskiego



„Oblicze uczniów zależnie od punktu patrzenia” Przegląd Sejmikowy nr 2/1932



„Oblicze uczniów zależnie od punktu patrzenia” Przegląd Sejmikowy nr 2/1932 cd



„Oblicze uczniów zależnie od punktu patrzenia” Przegląd Sejmikowy nr 2/1932 cd



„Oblicze uczniów zależnie od punktu patrzenia” Przegląd Sejmikowy nr 2/1932 cd



Ludowa Szkoła Rolnicza Męska w Wacynie

otrzymuje imię 

Marszałka Józefa Piłsudskiego

1933



Fotografia grupowa uczestników zjazdu

Ligi Morskiej i Kolonialnej Okręgu Radomsko – Kieleckiego

z prezesem i jednocześnie starostą radomskim 

Zdzisławem Maćkowskim

1933



1933

Dyrektorem szkoły zostaje

Aleksander Niedbalski

wybitny nauczyciel, publicysta, 

bojownik o niepodległość Polski, poseł 

na sejm, ludowy działacz polityczny 

i społeczny

Poseł na Sejm ustawodawczy II RP (1919-1922)

i Sejm II RP I kadencja (1922-1927) sekretarz

Członek klubu PSL i PSL Piast

Opublikował kilka broszur i artykuły 

w kilkunastu czasopismach m.in.

"Gazecie Polskiej", "Kurierze Lwowskim", 

"Piaście", "Poradniku Kółek i Stowarzyszeń 

Rolniczych", "Wyzwoleniu".



Inauguracyjny wpis dyrektora Aleksandra Niedalskiego w Księdze Pamiątkowej



1933
Dyrektor

Aleksander Niedbalski

▪ Tworzy w Wacynie znaczący w kraju 

ośrodek oświaty rolniczej

▪ Wdraża uczniów do czynnego 

udziału w organizacjach społecznych 

i kulturalnych wsi

▪ Wydaje gazetkę „Wacyniak”

▪ Starannie dobiera kadrę 

nauczycielską

Pierwszy numer „Wacyniaka” 



Wacyniak strona 2, 3, 4



1933

Dyrektor Aleksander Niedbalski 

w taki sposób uczcił dwudziestolecie swojej 

pracy nauczycielskiej



Absolwenci z 1933 roku



1933

Szkoła jest miejscem wielu wizytacji, kursów i konferencji





1934



1934 Wycieczki – szkolna codzienność



1934

Czasopismo Głos Wsi nr 3/1934



1934
W czasie pracy Aleksandra Niedbalskiego 

w Wacynie:

▪ Gospodarstwo szkolne uzyskuje wysoką produkcję 
rolną

▪ Obora wacyńska zdobywa pierwsze miejsce w 
kraju

▪ Krowa „ Małpa’’ bije rekord Polski w mlecznej 
wydajności 10011 kg/rok 3,4% tłuszczu

▪ Ponadto wysokotowarowe są: grunty orne, pasieka 
licząca 131 rojów pszczół, królikarnia, sad 
owocowy, ogród warzywny

▪ W całym kraju znane są pojęcia:

✓ pasieka wacyńska

✓ obora wacyńska

✓ poplony wacyńskie



Prasa krajowa o szkole wacyńskiej

Głos Wsi nr 23, 30/1934



Pasieka wacyńska – zdjęcia z monografii Franciszka Legackiego

1934



1934
Głównym celem dyrektora Aleksandra 

Niedbalskiego było stworzenie nowoczesnej wsi 
polskiej we wszystkich podstawowych dziedzinach: 

produkcyjnej, społecznej 
i kulturalnej

▪ Dlatego zatrudnia najwyższej klasy specjalistów:

✓ rolnictwa - Paweł Dumania absolwent 
WSGW w Cieszynie

✓ hodowli - Stanisław Daniluk absolwent 
SGGW w Warszawie

✓ pszczelarstwa - Bolesław Kisieliński 
znany w całym kraju wybitny samouk

▪ Jest bardzo wymagający dla siebie, 
ale także nauczycieli i uczniów

▪ Osiągnięcia szkoły, zalecenia metodyczne, pracę 
z młodzieżą opisuje w 10 broszurach znanych 
w kraju pod nazwą: „Biblioteka Wacyńska”Społeczność szkolna z własną orkiestrą





Święta, uroczystości, wycieczki

Te i inne wydarzenia w szkole wacyńskiej opisane w Głosie Wsi rocznik 1934



Z życia szkoły – zdjęcia z Księgi Pamiątkowej i monografii Franciszka Legackiego

Atrapa samolotu zbudowana przez uczniów



Hymn wacyńskiej szkoły



1934
W tym czasie szkoła 
wacyńska sprzedaje:

✓ ziarno siewne i pasze 

dla bydła

✓ mleko na targu 

w Radomiu

– 200 litrów dziennie

✓ prosięta

✓ sadzonki drzewek 

owocowych

– 30 tysięcy rocznie

✓ produkowane w 

stolarni ule i inne 

materiały do 

pszczelarstwa 

▪ To wszystko w ramach zajęć 
praktycznych dzięki ciężkiej 
pracy uczniów i nauczycieli



Ule produkowane w warsztacie stolarskim szkoły



Absolwenci 

z 1934 roku



1934
Członkowie zespołu redakcyjnego Przeglądu Krajoznawczego:

Zwiedzając szkołę rolniczą w Wacynie: stwierdziliśmy 
z prawdziwą przyjemnością, że jest to najlepiej postawiona 
szkoła rolnicza w RP

Grupa studentów SGGW:

Poziom szkoły i jej wpływ na społeczeństwo umacnia w nas 
wiarę w postęp rolniczy

Jeden z nich – Franciszek Legacki napisał pracę magisterską
i później monografię szkoły 1921-36 z uzasadnieniem:

Szkołę Rolniczą w Wacynie wybrałem dlatego, że podczas 
wycieczki zainteresował mnie jej wysoki poziom gospodarczy 
i dydaktyczny oraz osobowość kierownika szkoły

▪ Potwierdzeniem wysokiej pozycji szkoły są 

wpisy do Księgi Pamiątkowej dokonywane 

przez licznych gości

▪ Powstaje przy szkole Związek Byłych 

Wychowanków Szkoły Rolniczej 

w Wacynie w celu utrzymania więzi 

z absolwentami

▪ Organizowane są zjazdy, kursy 

specjalistyczne i wizyty nauczycieli 

w gospodarstwach absolwentów

▪ Tradycją stają się wycieczki turystyczno-

krajoznawcze i zawodowe



Szkoła jest organizatorem wielu kursów. Oto program jednego z nich



Szkoła wacyńska –
kurs rolniczo-

handlowy członków 
Związku Młodzieży 

Katolickiej



Uczestnicy kursu 
pszczelarskiego 

w Szkole Rolniczej 
Męskiej w Wacynie



1935





1935

Wizytacja



Absolwenci 
z 1935 roku



1936

Franciszek Legacki 

w monografii szkoły 

analizuje 

pochodzenie uczniów 

w latach 

1921-1936



Laurki wystawione nauczycielom w Księdze Pamiątkowej przez dyrektora Aleksandra Niedbalskiego





Żeńska Szkoła Rolnicza 

w Radzicach koło Opoczna 

znana jest 

z kultywowania ludowej 

tradycji  i działalności 

kulturalnej na wsi



1937

▪ W związku z generalną reorganizacją 
szkolnictwa rolniczego w Polsce 
Ministerstwo WR i OP zmienia 
oficjalną nazwę szkoły w Wacynie na:

Publiczna Szkoła Przysposobienia 
Rolniczego 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

▪ Wysoki poziom kształcenia ściąga do 
szkoły młodych Polaków 
mieszkających na stałe w Rumunii, 
Jugosławii i Francji

▪ W szkole zostaje utworzona własna 
drużyna straży pożarnej

Kadra pedagogiczna szkoły



1938 Wycieczka do Częstochowy



1938



Wacyn zwiedziła grupa

senatorów i posłów 

Sejmu Rzeczpospolitej 

z Aleksandrem Prestonem 

marszałkiem senatu i byłym 

premierem rządu RP na czele

1938



1938
Kazimierz Kobus absolwent szkoły wacyńskiej z 1938 roku pozostawił 
w bibliotece szkolnej swój pamiętnik, w którym wspomina lata szkolne 
oraz swoje życie po skończeniu szkoły. Do szkoły przyszedł za namową 
wójta jako 17 letni chłopiec osierocony przez obojga rodziców ze wsi 

ziemi grójeckiej

▪ Znalazł tu drugi dom z rodzinną atmosferą, na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli u niego: dyrektor Aleksander Niedbalski, 
nauczyciel Paweł Dumania i wychowawca Zygmund Całek

▪ Szkołę ukończył w grudniu 1938 roku, wrócił do swojego 5 ha 
gospodarstwa i zabrał się do jego odbudowy wraz z siostrą i bratem

▪ W 1943 roku ożenił się z dziewczyną, która pochodziła z dużego 
gospodarstwa

▪ Wychowali trójkę dzieci, rozwinęli gospodarstwo, szczególnie dumny 
był z zięcia – absolwenta szkoły wacyńskiej

▪ Dodatkowo przez 40 lat pracował w pobliskim zakładzie pracy na 
kierowniczych stanowiskach, osiągając sukcesy również w pracy 
społecznej



1938
Z pamiętnika Kazimierza Kobusa:

Zajęcia z teorii mieliśmy przed południem. W przerwach 
między lekcjami uczniowie dyżurni doglądali inwentarza

Zajęcia praktyczne odbywały się po południu 
w następujących działach:

✓ Rolnictwa – praca na gruntach gospodarstwa 
szkolnego

✓ Hodowli – obsługa inwentarza, bydła zarodowego 
i trzody chlewnej

✓ Ogrodnictwa i warzywnictwa

✓ Pszczelarstwa

✓ Warsztat stolarski

✓ Gospodarczy tzw. grupa gmachowa do utrzymania 
porządku w szkole i terenie szkolnym



Przed wyjazdem 
do prac polowych



1938

▪ Kazimierz Kobus wspomina częste odwiedziny szkoły przez 
licznych gości, uczniów z innych szkół oraz wycieczki 
rolników z całego kraju

▪ Wygodne to było dla odwiedzających, niewygodne 
dla uczniów, ponieważ musieli oddawać swoje sypialnie 
dla gości, a sami przenosili się spać na siano do stodoły

▪ Goście podejmowani byli obiadem

▪ Następowało zwiedzanie szkoły i wymiana doświadczeń

▪ Dzień kończono występami artystycznymi i wspólną zabawą 
taneczną

Uczniowie w szkolnych mundurkach 

przysposobienia wojskowego witają wycieczkę 

Żeńskiej Szkoły Rolniczej



Uczniowie z krową 
rekordzistką

▪ Wydajność mleczna 10011 kg/rok

▪ „Zima tego roku była mroźna”-

wspomina uczeń Józef  Kozłowski 

▪ „Najtrudniejsza była praca przy 

obsłudze inwentarza zaczynająca 

się o trzeciej rano w nieogrzewanej 

oborze” 

▪ Na godzinę piątą musiało być 

przygotowane mleko sprzedawane 

na radomskim targu w ilości około 

200 l dziennie

1938



Dyrektor 
Aleksander Niedbalski

z grupą swoich 
wychowanków



Absolwenci 

z 1938 roku



1939

Ostatnia wycieczka szkolna 

przed wybuchem wojny



1939
▪ Dyrektor Niedbalski wygłasza 

szereg fachowych pogadanek 
na antenie Polskiego Radia

▪ Polskie Radio nadaje audycję 
bezpośrednio nagraną w szkole 
wacyńskiej w czasie zajęć lekcyjnych 
i zajęć praktycznych

▪ Do wybuchu wojny do szkoły 
wacyńskiej uczęszczało 884 uczniów, 
a ukończyło 618 absolwentów,
nie licząc uczestników kursów 
specjalistycznych



Nauczycielka
Julia Całkowa
przechowała  

uczniowską kronikę
z 1939 roku 

Oto jej strona tytułowa



Fragmenty kroniki



Fragmenty kroniki









Zdarzały się również takie sytuacje



1 września 1939 - WOJNA!



Wpisy uczniowskie 

z pierwszych dni 

wojny 1939:



4 września 1939 r. - ewakuacja szkoły
z powodu naporu wojsk niemieckich

• Grupa ewakuacyjna z Wacyna na czele z dyr. Niedbalskim i nauczycielem 
wychowawcą Zygmuntem Całkiem przez Kozienice i Świerże Górne dotarła 
do szkoły rolniczej w Sobieszynie w pow. Garwolińskim 

• Wkrótce się okazało, że nie ma już dokąd iść. Trzeba było wracać z powrotem 

• Kiedy na początku października 1939 r. dyr. Niedbalski wraz z nieliczną już 
grupą uczniów powrócił do Wacyna, okazało się, że wszystkie zabudowania 
gospodarcze, poza oborą zostały spalone

• Budynek szkolny został zdewastowany przez żołnierzy niemieckich

• Naprędce zorganizowano egzaminy i wydano świadectwa ukończenia szkoły 
tym uczniom, którzy jeszcze przebywali w Wacynie 

• Był to ostatni XVIII kurs szkoły rolniczej w Wacynie w okresie 
II Rzeczpospolitej



1939

▪ Końcowy, wzruszający wpis 

Julii Całkowej w kronice rocznika 

1939

▪ Pani Julia była żoną nauczyciela-

wychowawcy Zygmunta Całki 

bardzo cenionego przez 

absolwentów 

i wspominanego między innymi 

przez Kazimierza Kobusa



1941

▪ Hitlerowskie władze 

uruchomiają w Wacynie 

żeńską szkołę 

gospodarstwa wiejskiego 

dla dziewcząt 

niemieckich

▪ Wkrótce zostaje 

zamknięta z powodu 

braku kandydatek

▪ Do 1945 roku szkoła 

pełniła funkcję 

wojskowego ośrodka 

weterynaryjnego



1941

▪ Dyrektor Aleksander Niedbalski pozbawiony przez 

Niemców stanowiska pracuje w Spółdzielni Rolniczo 

Handlowej w Radomiu

▪ Potajemnie współpracuje z Maciejem Ratajem

▪ Przez absolwentów wacyńskiej szkoły nawiązuje 

kontakt z oddziałem majora Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala”

▪ Zostaje aresztowany 24 stycznia 1941 roku podczas 

masowych aresztowań inteligencji radomskiej

▪ Wysłany do Oświęcimia zginął 14 marca 1941 roku

▪ Absolwenci szkoły z okazji zjazdu 10 października 1981 

roku ufundowali pamiątkową tablicę

▪ Projekt tablicy oraz medalion z popiersiem wykonał 

absolwent szkoły Mieczysław Siara



1945
Szkoła ponosi straty wojenne:

▪ Stanisław Daniluk ginie w egzekucji 

na Firleju koło Radomia

▪ Stanisław Biodrowski i Stefan Puszczyński 

polegli z bronią w ręku w kampanii 

wrześniowej

▪ Stefan Lasek, Michał Kaleta, Tadeusz 

Stachurski, Stanisław Wróbel polegli 

w walkach partyzanckich

▪ Straty materialne szkoły rolniczej w Wacynie 

Starostwo Powiatowe oszacowało na sumę 

220 950 złotych przedwojennych

Pomnik i kwatery ofiar 

wojny na cmentarzu Firlej 

w Radomiu



1945

Przedwojenna nauczycielka 

przedmiotów ogólnokształcących

Julia Całkowa prezentuje 

Księgę Pamiątkową,

którą uratowała od zniszczenia 

w 1939 roku 

i przechowała w czasie wojny

W końcowej części Księgi opisuje 

lata 1939-45 













1945 Swój wpis Julia Całkowa kończy słowami:



SZKOŁA WACYŃSKA 
W LATACH 1921-1945

▪ Spełniła oczekiwania założycieli i fundatorów

▪ Godnie wpisała się w działalność oświatową 
Radomia, powiatu i całego kraju

▪ Zasłużyła się w krzewieniu postępu rolniczego
i kulturalnego na wsi

▪ Wykształciła absolwentów otwartych na zmiany 
w swoich gospodarstwach rodzinnych

▪ W publikacjach szkolnych:

➢ Biblioteka Wacyńska

➢ Głos Wacyńskiej Szkoły Rolniczej

➢ oraz innych artykułach prasowych dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły zapisali 
zmagania na polu oświaty rolniczej tamtych lat

▪ Dorobek materialny szkoły w dużym stopniu 
zniweczyła wojna i okupacja

Podsumowanie:



Stary budynek szkoły

OpracoOpracował

Tadeusz Rak

Absolwent szkoły wacyńskiej 


