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„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.”
Elias Canetti 

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych CKP 
w Kaczkach Średnich, szkoły, której jak podaje prasa  

z 1979 roku:  duszą wszystkich poczynań jest dyrektor Żucho-
wicz. Przyszedł tu w 1958 roku jako organizator i pierwszy kie-
rownik Dwuzimowej Szkoły Rolniczej liczącej jedenastu uczniów 
i dwójkę nauczycieli. Przyszedł z Wrześni […] 
Przyszedł i został, ale w ciągu tych dwudziestu jeden lat prze-
obraził szkołę nie do poznania, stanowi okazję do wspomnień 
i podsumowań, motywując jednocześnie do kształtowania 
przyszłości placówki ubranej w niestandardowe, wychodzące 
poza ramy rutynowych działań dydaktyczno – wychowaw-
czych formy rozwoju, pozwalające na osiągnięcie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych. Zawsze przeszłość pozostaje naj-
lepszym nauczycielem dla przyszłości.
Chcielibyśmy przywołać najodleglejsze daty z historii  szkoły 
w Kaczkach Średnich, zawirowania, niekiedy absurdy i trud-
ności, sukcesy okupione mozolną pracą ludzi, którzy jako ży-

ciową misję obrali sobie budowanie od podstaw, od jednej 
izby, placówki oświatowej. Ludzi którzy wybrali […] pionier-
ską pracę, zaangażowanie i poświęcenie sił dla następnych po-
koleń. Tworząc dzieła godne najwyższego uznania[…].
Niniejszą publikację dedykujemy wszystkim, tym, którzy bez-
granicznie poświęcali czas, energię, prywatność, oddali ser-
ce i mimo przeciwności tworzyli unikatowy charakter Ze-
społu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Kaczkach Średnich. Kolejne roczniki kadry kierowniczej, na-
uczycieli, uczniów, ich rodziców, pracowników administracji 
i obsługi oraz przyjaciół szkoły zaangażowaniem, pełną po-
święcenia pracą, talentem i sercem zapełniały karty histo-
rii placówki, niech każdy związany ze szkołą czuje się adre-
satem i zarazem autorem jubileuszowego opracowania: Ze-
spół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Kaczkach Średnich – 60 lat tradycji. 
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HISTORIA zaczyna się jak w bajce, mimo iż nie za górami, nie za lasami i siedmioma rze-
kami, ale w powiecie tureckim, we wsi o nazwie Kaczki Średnie. To właśnie tu powstała 

szkoła, która na trwałe wpisała się w obraz regionu, koncentrowała życie kulturowe, spajała  
międzyludzkie więzi.

Stanisław Żuchowicz, wieloletni dyrektor,  
pierwszy  kierownik szkoły rolniczej w Kaczkach Średnich   

wraz z małżonką Ireną Żuchowicz

Twórcą tego miejsca był Stanisław Żuchowicz, wieloletni 
dyrektor, pierwszy kierownik, ale przede wszystkim wizjo-
ner, który w błotnistej wsi pozbawionej elektryczności 
zobaczył przyszłą szkołę rolniczą. 
Początki musiały być trudne: […]. W zatłoczonym autobu-
sie dojechałem z Turku do Kaczek Mostowych. Był wieczór, 
ogarnęły mnie ciemności – wieś nie posiadała elektryczne-
go oświetlenia. Po przebyciu dwukilometrowego odcinka dro-
gi, co w tamtych czasach było nie lada problemem, ze wzglę-
du na okropne błoto i wyboje, dotarłem do celu […]. Zwie-
dzany w następnym dniu obiekt, przeznaczony na Ośrodek 
Oświaty Rolniczej, nie napawał optymizmem. Skromne  za-
budowania gospodarcze, słomianą strzechą strasząca stodoła 
i jedna izba lekcyjna w stuletnim budynku – to trochę mało, 
by krzewić oświatę rolniczą – mówi Stanisław Żuchowicz

w książce z 1978r. „Pionierskie lata”.
Młodemu marzycielowi od samego początku towarzyszła 
małżonka, której również nie brakowało siły, determinacji 
i uporu by pokonywać trudności. Droga była tak błotnista 
i mokra, że musieliśmy iść po rowie. W pewnym momencie 
mąż powiedział: Czy widzisz róg słomianej stodoły? To jest 
właśnie tam. Tu mnie przyprowadził. Pamiętam dróżkę  
do pałacu, dom dla potrzeb gospodarstwa. Wszystko bez  
światła i wody – tak wspomina ten czas pani Irena Żuchowicz.
Małżonka wspierała męża w dziele tworzenia i funkcjonowa-
nia szkoły, kolejne pokolenia uczniów i wychowanków inter-
natu wspominają panią Żuchowicz jako osobę niezwykle wy-
magającą, ale opiekuńczą i wyrozumiałą. Z pewnością mu-
siała wykazać wiele zrozumienia dla męża całkowicie odda-
nego swojej misji.
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również nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach 
Średnich pytany o to czym kierował się w wyborze szkoły, 
mówi tak: Znałem już szkołę, ponieważ ówczesny dyrektor 
Żuchowicz, gdy chodziłem do szkoły podstawowej, przyjechał 
rowerem i przedstawił nam szkołę, którą organizuje. Pan Je-
rzy Kobyliński zapytany w czym tkwi fenomen Kaczek, od-
powiada: W byłym dyrektorze, przecież on zbudował to od 
początku, na rowerze jeździł, uczniów zbierał. Był bardzo ak- 
tywny, pracowity i miał zmysł organizacyjny. Zbudował  
to od zera […]. Od 1960 roku przygotowywano projekt nowej 
szkoły i internatu, a zapał młodego dyrektora udzielał się

wszystkim nauczycielom i uczniom. Były to czasy czynów  
społecznych, więc mury pięły się w górę również dzięki 
młodzieży. Ideologia była mniej ważna, bardziej liczył się 
fakt, że tworzą swoje miejsce nauki i pracy. Tworzą swoją 
małą ojczyznę.
W 1964 roku oddano do użytku nową szkołę, internat 
na osiemdziesiąt miejsc oraz drugi budynek mieszkalny,  
gdyż silnym argumentem ówczesnego dyrektora przeko-
nującym do podjęcia pracy na prowincji były bloki miesz- 
kalne. Pani Lucyna Maciejewska, które swe życie zawodo-
we oraz osobiste związała z Kaczkami, mówi: Czego się nie 

Stary budynek poniemieckiego 
dworku, pierwsza siedziba szkoły, 

wrzesień 1967 r.

Zaangażowanie młodzieży  
w prace przy budowie internatu, 

koniec 1967 r.

„Nowy budynek szkoły”, w którym 
mieściły się 3 klasy i 3 pracownie, 

oddany do użytku 1.09.1964 r.

zapomina? Osób, z którymi pracowałam, nie zapomina się 
różnych uroczystości związanych ze szkołą.[…] A ponadto  
były też osobiste przeżycia, bo mieszkaliśmy na terenie Kaczek  
w blokach służbowych i tworzyliśmy taką pewną spójną gru-
pę, jak rodzinę właściwie. No i to są takie miłe wspomnienia.

Szkoła rolnicza w Kaczkach Średnich rozpoczęła swą 
działalność dydaktyczną 11 lutego 1958 r. Początkowo 
kadrę pedagogiczną stanowiło zaledwie dwoje nauczycieli, 
a Dwuzimowa Szkoła Rolnicza przeznaczona była tylko dla 
chłopców. Już rok później mogły do niej uczęszczać również 
dziewczęta. 
Początki szkoły były bardzo trudne, zlokalizowano ją w po-
niemieckim gospodarstwie rolnym, mimo braku kanaliza-
cji, bieżącej wody i prądu. Dyrektor Żuchowicz sam zabiegał  
o to by do szkoły przyszły dzieci z okolicznych gospodarstw. 
Mówią o tym dawni absolwenci. Pan Tadeusz Maciejewski,
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Pierwsze ciągniki na wyposażeniu Technikum Rolniczego 
w Kaczkach Średnich,  zajęcia mechanizacji rolnictwa, 

 listopad 1966 r. 

SZKOŁĘ  tworzyły pełne zapału kadry pedagogiczne, gdyż dla wielu była to pierwsza praca 
po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich. W rozbudowanym budynku powstawały nowe,  

dobrze wyposażone klasopracownie i choć pomoce dydaktyczne znacząco różnią się od tych,  
z których korzysta współczesna młodzież to pozwalały uatrakcyjnić teoretyczną wiedzę. 

Od samego początku szkoła wielokrotnie zmieniała na-
zwę, przechodziła reorganizację administracyjne. W 1964 
roku powołano Państwowe Technikum Rolnicze, które było 
pierwszą średnią szkołą rolniczą na terenie byłego powia-
tu tureckiego. Trzy lata później odbył się pierwszy egza-
min maturalny w Kaczkach Średnich, a mury szkoły opuści-
ło 32 absolwentów Państwowego Technikum Rolniczego.
Przywołany już wcześniej pan Tadeusz Maciejewski 
tak wspomina: […] Podobało mi się wtedy, bo było tro-
chę, jak na tamte czasy, sprzętu gospodarstwa domo-
wego. Gospodarstwo rolne było też nieźle wyposażo-
ne, bo trochę maszyn, jeszcze co prawda przedwojennych, 
ale i jakieś dwa ciągniki były URSUS C45 i ZETOR 25 […] 
Uczniowie dokonując wyboru szkoły, kierowali się więc moż- 
liwością zdobycia kwalifikacji zawodowych, gdyż prakty-
ki odbywały się w gospodarstwie szkolnym dysponującym, 

jak na tamte lata, nowoczesnym sprzętem. Tu młodzież  
poznawała tajniki rolnictwa, śmiało wkraczała w erę tech-
niki. 
Dyrektor nie spoczął na laurach, w kolejnych etapach pod-
jął kroki zmierzające do zmodernizowania budynków szkol-
nego gospodarstwa rolnego, otoczenia szkoły, gdyż błotni-
ste podwórze było złą wizytówką placówki. Wspólna praca 
kształtowała postawy społeczne, uczyła szacunku do szkol-
nego mienia. Takie akcje spajały społeczność uczniowską, 
przyczyniały się do nawiązania bliższych relacji uczeń-nau-
czyciel. 
W latach 1968 - 1970 trwała dalsza rozbudowa szkoły  
i internatu, w którym pojawiła się piękna aula, dwie świe-
tlice, sklepik Spółdzielni Uczniowskiej, kawiarenka i gabinet 
stomatologiczny. Szkoła posiadała 10 klasopracowni z gabi-
netami, bibliotekę, czytelnię i świetlicę. 
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Jednak czegoś brakowało tak prężnie rozwijającej się  
szkole – sali sportowej. Jej brak szczególnie odczuwał 
młody nauczyciel wychowania fizycznego, lekkoatleta, 
„Orkanu” Poznań, fascynat sportu – Mirosław Panfil: 
To chyba była największa trudność, tutaj nie było boiska, nie 
było bieżni, rzutni, tak że jeżeli chodzi o konkurencje biego-
we, to uprawialiśmy to na drogach, tutaj w parku, natomiast 
rzuty na łące. Często krowy się pasły obok, a Marysia Jabłoń-
ska rzucała oszczepem. Natomiast największy problem był  
ze skokami. Miałem taką zapowiadającą się zawodnicz-
kę Halinę Bandosz, która skakała wzwyż, a w tych czasach 
skakało się już flopem, czyli na plecy. Do tego trzeba było 
mieć profesjonalny zeskok, ewentualnie jakieś worki, gąbki,  
a tego tutaj nie mieliśmy. Radziliśmy sobie w ten sposób,  
szczególnie jesienią, orkanem koszono zielonkę i układano  
w pryzmy na kiszonkę, więc Halina skakała na tę pryzmę,
ale skutek był taki, że przez miesiąc nie mogła doczyścić  
sobie pleców, bo zieloną miała i koszulkę, i skórę. Mieliśmy 
problemy […] 

Zajęcia w pracowni fizyko – chemicznej, 1966 r. 

„Pracownia uprawy roślin” – zbiór buraków cukrowych, październik 1967 r.
Dyrektor S. Żuchowicz w pracowni biologicznej, październik 1966 r. Abiturienci podczas egzaminu dojrzałości, maj 1974 r.



Młodzież pomaga przy wykładaniu 
podwórza szkolnego trylinką,  
październik 1966 r.

Prace społeczne przy zakładaniu 
chodnika przed szkołą,  
czerwiec 1967 r.

Budowa sali gimnastycznej,1971 r.

W 1970 roku podjęto decyzję o budowie sali sportowej,  
ale oczywiście, jak w baśniowej rzeczywistości, trzeba było 
pokonać wiele trudności by przejść próbę siły. Dyrektor mimo 
braku zgody władz, rozpoczął budowę sali gimnastycznej  
w czynie społecznym. Młodzież postanowiła przepra-
cować 3800 godzin i zapracowane pieniądze przezna-
czyć na budowę obiektu sportowego. Takie to były czasy!
Oddana do użytku w 1973 roku sala była największym obiek-
tem przyszkolnym w województwie konińskim. W znacz-
nym stopniu ułatwiła nauczycielom wychowania fizycznego  
pracę, ale nie spełniała wszystkich oczekiwań lekkoatletycz-
nej kuźni talentów.  W 1979 r. podjęto więc decyzję o wybu-
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dowaniu stadionu również w czynie społecznym. Pracowa-
liśmy jako nauczyciele – wraca pamięcią do tamtych czasów 
Irena Żuchowicz – wszyscy poza godzinami lekcyjnymi. Dla
przykładu malowaliśmy ogrodzenie stadionu, czy porządko-
waliśmy teren. Wszystko szło naprzód. Nauczyciele i ucznio- 
wie rozumieli, że jest taka potrzeba.  
Zapał, pasja i talent Mirosława Panfila sprawiał, że sportow-
cy z prowincjonalnej rolniczej szkoły stali się zawodnikami 
rozpoznawalnymi w kraju i za granicą. Tak rodziła się sława 
sportowa Kaczek Średnich.
[…] Mieliśmy Mistrzostwo Polski w sztafecie 4x100 junio-
rów młodszych, to było w 1999 roku  na Mistrzostwach Polski  

od początku swojej działalności po dzień dzisiejszy. Kolej- 
ni dyrektorzy: Stanisław Żuchowicz, Jan Pawłowski, Karol 
Mikołajczyk, Sławomir Kosobudzki realizowali swoją wizję 
rozwoju placówki. Obecny dyrektor Krzysztof Świerk pod-
trzymuje tradycje i tworzy nowy wizerunek szkoły rolni- 
czej. Działające przy szkole Stowarzyszenie Absolwentów  
i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
na Rzecz  Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego dba o to, 
aby wszyscy, którzy byli i są z tym miejscem związani, two-
rzyli jedną wielką wspólnotę.

w Zielonej Górze. To była największa niespodzianka zawo- 
dów. Po zawodach profesor Jackowski przyszedł i taką nagro-
dę honorową, którą otrzymał za pomoc w organizacji tych mi-
strzostw, na moje ręce przekazał.[…] 
[…] Poza tymi osiągnięciami jeszcze znaczącą rolę odegra-
liśmy w Igrzyskach Szkół Rolniczych, te Igrzyska w tej chwi-
li już się nie odbywają, kiedyś były co dwa lata. I nasza szkoła  
przez 20 lat była najlepszą szkołą rolniczą w kraju, dlatego  
że wygraliśmy dziesięciokrotnie te zawody.[…] Liczyliśmy się 
w Polsce.
Sześćdziesiąt lat działania skłania do refleksji i podsumo-
wań, doskonale widać metamorfozę, jaką przeszła szkoła  



Lucyna Maciejewska:
Pierwszy dzień mojej pracy był dość stresujący, posadzono mnie przy jakiejś centrali, która wyglądała jak pia-
nino i poproszono, żebym łączyła rozmowy. Szło mi dość nieudolnie, bo była to centrala dyskotekowa, na któ-
rej zapalały się światełka i gasły.[…] Później radziłam sobie lepiej. 
[…] Na początku pracowałam w sekretariacie, potem w związku z tym, że szkoła się rozrastała, w księgowo-
ści, później byłam kasjerką (kasjerzy musieli przywozić pieniądze w teczkach i rozdzielać je do kopert). Na-
stępnie otrzymałam etat specjalisty do spraw oświaty pozaszkolnej, a w latach 90. uczyłam techniki biurowej 
i kultury zawodu w klasach ekonomicznych. […]

Tadeusz Maciejewski
Gdybym miał wybrać jeszcze raz miejsce pracy, też wybrałbym Kaczki. Tu umieliśmy się organizować do ja-
kichś przedsięwzięć, które często były na granicy naszych możliwości […]. Ja ze swej strony mam pewną satys-
fakcję, że podjąłem się zadania ułożenia płyty na stadionie. Było to trudne, nie mieliśmy narzędzi, urządzeń, 
które by pozwoliły na zachowanie odpowiednich spadków […]. 

MOMENTY, które zapadły szczególnie w pamięć, anegdoty tworzą żywy obraz szkoły, a jej hi-
storię tworzą ludzie, którzy z nostalgią wracają do wspomnień uczniowskich bądź nauczy-

cielskich. Zamieszczone fragmenty rozmów są tego dowodem.

Barbara Majewska (Szczyszek):
Ja tutaj spędziłam 5 lat technikum, później zaproponowano mi  pracę nauczyciela wychowania fizycznego, 
tak że w Kaczkach spędziłam 11 lat. Wspomnień jest masa […]. Mieszkałam w internacie ze względu na to,  
że trenowałam. Wyjeżdżaliśmy na obozy, tam życie kulturalne kwitło. Jak jechaliśmy na zawody, to wszyst-
kich śmieszyła nazwa Kaczki Średnie. Pamiętam, pojechaliśmy do Zgorzelca i jak wychodziły ekipy, to masze-
rowaliśmy z tabliczką Kaczki, prezenter przedstawiał ekipy. Wszyscy zaczęli mówić „kwa!, kwa!, kwa!”, to 
tak nas zmotywowało, że na drugi dzień prawie wszyscy pobili rekordy życiowe.[...].

Jerzy Kobyliński 
Kilka jednostek było wybitnych, z naszej klasy jedna dziewczyna szybko biegała, nie mogę sobie przypomnieć 
nazwiska. Panfil prowadził to wszystko, ale jeszcze sali gimnastycznej nie było, to zimą graliśmy w piłkę  
na śniegu, fajnie było.[…].
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NA lekkoatletycznej mapie Polski są takie miejsca, które w sposób szczególny zapisały się na 
kartach kronik naszej królowej sportu. Niektóre zasłynęły ze spektakularnych wydarzeń 

przechodzących na trwałe do historii nie tylko krajowej lekkiej atletyki. W innych swoje umieję-
tności doskonaliły zastępy zawodników, również tych największego formatu.

W pierwszy przypadek wpisuje się Stadion Leśny w Olsz-
tynie gdzie po raz pierwszy w historii człowiek prze-
kroczył barierę 17 metrów w trójskoku. W drugim nale-
ży wspomnieć o stadionie WKS-u Śląska Wrocław przy uli-
cy Skarbowców. Mimo, iż z wielu względów obiekt nie cie-
szył się dobrą sławą, wykuwali na nim swoją formę Robert 
Maćkowiak, Urszula Włodarczyk, czy Roman Golanowski. 
Dziś gdyby nie świadomość i wiedza mieszkańców Olszty-
na i Wrocławia pamiętających świetność lekkoatletycznych 
obiektów, trudno byłoby wpaść na to, że wspomniane miej-
sca były kiedyś stadionami. Że na „Leśnym” Józef Szmidt 
ustanowił 57 lat temu rekord świata w trójskoku. Że na „Skar-
bowców” w 1989 Michał Bartoszak odebrał rekord Polski ju-
niorów w biegu na 5000m samemu Bronkowi Malinowskie-
mu. O ile z ruin olsztyńskiej areny można wyczytać pomiędzy

drzewami i zaroślami coś co było kiedyś stadionem, o tyle 
wojskowy obiekt we Wrocławiu zniknął zupełnie w tym ro-
ku z powierzchni ziemi. Powstanie tam osiedle mieszkanio-
we. Zapewne lokatorzy nowych bloków nie będą wiedzie-
li, że parkują swoje samochody w piaskownicy, w której lą-
dowała niegdyś halowa wicemistrzyni świata w siedmio-
boju. Zapewne trudno im będzie sobie wyobrazić, że przez  
ich kuchnię przebiegał kiedyś mistrz świata w sztafecie 
4x400 m.
Powyższe rozważania dotyczą zapomnianych miejsc w du-
żych miastach, z doskonale udokumentowaną historią i wie-
dzą przekazywaną przez tysiące mieszkańców. Gdyby jed-
nak podążać lekkoatletycznymi śladami natrafilibyśmy rów-
nież na małe miejscowości z niewiarygodną przeszłością. 
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Igrzyska Szkół Rolniczych - Elżbieta Frątczak, pierwsze miejsce. 
                               Dekoruje trener  Mirosław Panfil,  Kraków 1987 r.
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Echa tej przeszłości wciąż jeszcze brzmią na stadionie  
w małej, liczącej 400 mieszkańców wsi na wschodnim skra-
ju Wielkopolski, Kaczkach Średnich. Wśród niezorientowa-
nych już sama nazwa wyzwala niezmiennie od pół wieku 
uśmiech. Wystarczy jednak wspomnieć trójkę absolwen-
tów szkoły średniej w Kaczkach, których nazwiska w cią-
gu ostatnich 10 lat figurowały na szczytach rocznych ta-
bel, żeby śmiech ustąpił miejsca co najmniej zdziwieniu.
Siódma zawodniczka ostatnich Drużynowych Mistrzostw 
Europy w Lille i tegoroczna mistrzyni Polski seniorów w rzu-
cie dyskiem. Aktualny halowy rekordzista Polski w biegu

na 2000 m prz. i 14 zawodnik Mistrzostw Europy z Barcelo-
ny 2010 w biegu na 3000 m z przeszkodami. Czterokrotny 
wicemistrz Polski w biegu na 110 m p.pł. i 7 zawodnik Su-
perligi Pucharu Europy z 2007 roku na tym dystansie. Li-
dia Augustyniak, Hubert Pokrop i Mariusz Kubaszewski.  
Na polskich listach All-Time zajmują w swoich konkuren-
cjach odpowiednio – 13, 17 i 16 miejsce. Wszystkich łączy 
jedno miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Śred-
nich. Cała trójka zanim trafiła do MKL-u Toruń, Grunwal-
du Poznań i Zawiszy Bydgoszcz swoją zawodniczą wartość  
podnosiła na żużlowym, kaczkowskim stadionie. Stadionie,  

który w czasach funkcjonowania województwa konińskie-
go był jedynym wyposażonym we wszystkie urządzenia lek-
koatletyczne. Stadionie, na którym przez niemal pół wie-
ku po godzinie 15-tej gromadziło się około 30 młodych lek-
koatletów. Mimo niewdzięcznej, kamienistej bieżni, topor-
nych nawierzchni gumowych na rozbiegu do skoku w dal  
i oszczepniczej rzutni, zawodnicy z powodzeniem rywalizo-
wali z juniorską czołówką kraju. 
Zanim to jednak nastąpiło…
Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich zaczął 
funkcjonować w 1958 roku. Na wsi bez prądu, utwardzonej 
drogi, w spartańskich warunkach poniemieckiego dworku.

Ówczesny dyrektor Stanisław Żuchowicz mimo początko-
wych wątpliwości uwierzył, że nawet w tak zapomnianym 
i położonym w oddali od wielkomiejskich skupisk miejscu, 
można zorganizować placówkę oświatową. I organizował. 
Prąd, drogę asfaltową, budynki szkolne, bloki mieszkalne 
dla pracowników. Stopniowo zaczęły również rosnąć szere-
gi wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
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PRZYSZEDŁ I ZACZĄŁ ROBIĆ SPORT”
Kaczki stały się głośne gdy do szkoły w 1965 r. przyszedł Mirosław Panfil - lekkoatleta , czynny 

zawodnik „Orkanu” Poznań specjalizujacy się w biegu przełajowym na 3000 m.  

i drogach spełniały rolę bieżni lekkoatletycznej. I tak bez  
stadionu, sali i siłowni skromna, niewysoka zawodniczka  
Maria Jabłońska ustanowiła rekord Polski juniorek młod-
szych, a później juniorek (55.18) w rzucie oszczepem.  
W roku 1973 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Duisbur-
gu sięgnęła po brązowy medal. W pokonanym polu zostawi-
ła m.in. późniejszą mistrzynię olimpijską z Los Angeles, Tere-
sę Sanderson.
W tym samym roku Kaczki Średnie zyskały w końcu pierw-
szy, profesjonalny obiekt sportowy – salę gimnastyczną. 
Na stadion trzeba było poczekać jeszcze 6 lat. Jego brak nie 
przeszkodził jednak w wychowaniu kolejnych zawodników, 
m.in. Józefa Kańciurzewskiego. Młody, niepokorny chłopak 
stał się sensacją mistrzostw Polski juniorów ‘78 wygrywając 
bieg na 800m.

W roku 1965 Żuchowicz pozyskał młodego wuefistę, lekko-
atletę „Orkanu” Poznań Mirosława Panfila. Czynny wówczas 
zawodnik specjalizujący się w biegu na 3000m prz. zaczął 
swoją pasję zaszczepiać wśród uczniów odkładając własne 
plany i ambicje sportowe.
Szybko okazało się, że talent organizacyjny dyrektora Żu-
chowicza i szkoleniowy trenera Panfila przynoszą niebywa-
łe efekty. Mimo braku bazy szkoleniowej zapał i chęci zade-
cydowały o pierwszych sukcesach. Trzeba było nadzwyczaj-
nej wyobraźni i co najmniej niepoprawnego optymizmu, aby 
sądzić, że lekka atletyka wyjdzie z Kaczek Średnich choćby 
poza ramy powiatowe. Cechy motoryczne młodych zawodni-
ków kształtowały się w prowizorycznych warunkach. Szkol-
ny korytarz po zajęciach lekcyjnych stawał się salą gimna-
styczną. Łąki rzutniami, a wymierzone odcinki na ścieżkach

Mirosław Panfil w sali pucharowej,  1974 r.



Rok później inauguracja roku szkolnego zbiegła się z  otw- 
arciem stadionu. Obiekt prezentował się okazale. Cztery-
stumetrowa, sześciotorowa bieżnia okólna z dwoma 
dodatkowymi torami na prostej, rowem z wodą, klatką  
do rzutów, dwoma piaskownicami i pełnym wyposaże- 
niem – to wszystko dawało nowe perspektywy rozwoju. 
Mankamentem od samego początku był jednak stan bieżni. 
Jako, że obiekty tartanowe w Polsce można było wówczas 
zliczyć na palcach u rąk, powszechnie obowiązującym był 
wówczas żużel lub „pomarańczowa mączka”. I właśnie 
ta druga miała stać się „kaczkowską” nawierzchnią. Po-
czątkowo na stadion przywieziono kamienistą mieszankę.  

Mieszanka miała zostać zmielona do postaci wspomniane-
go proszku. Jako, że termin uroczystego otwarcia był odgór-
nie ustalony zabrakło czasu na proces rozdrobnienia. Posta-
nowiono wyłożyć bieżnię półfabrykatem, a tuż po otwar-
ciu i inauguracyjnych zawodach z powrotem klepisko zebrać  
i zmielić. Od tego momentu minęło 38 lat, a bieżnia pozo- 
stała w swojej pierwotnej formie i raczej nikt kruszyć jej nie 
zamierza. W dni deszczowe, pierwsze trzy tory zamieniają  
się w kąpielisko, a w porze suchej bieżnia zastyga do pozio-
mu twardości niewiele różniącej się od betonu. Wielkość 
kamyków w zetknięciu z cienką podeszwą lekkoatletycz-
nych kolców również nie jest bez znaczenia. Mimo wszystko

obiekt był spełnieniem marzeń szkolnych lekkoatletów i ka-
dry trenerskiej. Z uznaniem o stadionie wyraził się 6 zawod-
nik Igrzysk Olimpijskich z Tokio ‘64 w biegu na 1500 m i wice-
mistrz Europy na tym dystansie z Belgradu ‘62, Witold Baran. 
Przebywający na mitingu w jednym z miast byłego wojewódz-
twa konińskiego powiedział: a nie mogliście tych zawodów ro-
zegrać w Kaczkach Średnich? Oni tam taki piękny obiekt mają. 

Sala gimnastyczna w budowie, 
lata 70.

Uroczyste otwarcie stadionu  
w Kaczkach Średnich, 1979 r.

Wnętrze sali gimnastycznej, 1973 r.
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Ceremonia odpalenia znicza  
olimpijskiego; Igrzyska Polski LZS, 
Kaczki Średnie 1980 r.

Poczet sztandarowy ZSR podczas 
otwarcia mistrzostw szkół rol-
niczych

Mistrzostwa szkół rolniczych  
w lekkiej atletyce

Igrzyska Konin - Kalisz, 1979 r.

W roku 1980 rozegrano z resztą na nim mistrzostwa Polski 
LZS. W ciągu pół wieku królowej sportu w Kaczkach Średnich 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych zdobyli około 50 meda-
li mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Ta zdobycz dotyczy całej gamy konkurencji lekkoatletycz-
nych. Kaczkowscy zawodnicy zdobywali krążki w biegach  
na 200, 400 i 800 m, 110m p.pł., 2000 m prz., w skoku  
w dal, w rzucie dyskiem i oszczepem, w pchnięciu kulą,  
w wielobojach, w  sztafecie 4 x 100 m i w biegach przełajo- 
wych. Rekordy szkoły są najlepszym świadectwem ich po-
ziomu. Wartymi wymienienia w męskim wykonaniu są: 
100 m – 10.85, 200 m – 21.78, 800 m – 1:52.7, 1000 m – 2:27.70, 
1500 m – 3:53.49, 3000 m – 8:19.03,  5000 m – 14:24.53, 

stopniu podium po konkursie rzutu oszczepem. To dorobek 
najlepszych.
Podczas zmagań o medale mistrzostw kraju pisały się sce-
nariusze, których ani trener, ani zawodnicy nie śmieli wcze-
śniej przewidywać.  Jednym z większych zaskoczeń było mi-
strzostwo Polski juniorów młodszych w sztafecie 4x100 m 
przed 18 laty. Zupełnie anonimowy, czteroosobowy skład 
niekoniecznie szybkich indywidualnie chłopaków zosta-
wił w pokonanym polu wszystkich, łącznie z faworyzowa-
ną ekipą warszawskiej „Skry”. „Kaczki team” otrzymał wów-
czas nagrodę za największą niespodziankę mistrzostw.  
Tak rodziła się sława sportowa Kaczek Średnich […]

10000 m – 30:18.21, 400 m p.pł – 53.89, 3000 m prz.  
– 8:37.97, skok w dal – 7.36, skok wzwyż – 2.10. 
Wśród pań należy wspomnieć o:
62.57 – na 400 m  p.pł., 49.20 m w dysku, 50.66 i 55.18 m 
odpowiednio w oszczepie nowego i starego typu, czy 4745 
pkt. w siedmioboju. To dorobek najlepszych. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę, że w każdym z bloków było przynajmniej 
kilku zawodników w historii szkoły, którzy zanotowali świet-
ne wyniki na poziomie juniorskim. Wielokrotnie w konkret-
nych latach istniał sektor wiodący. W pierwszej połowie lat 
70-tych była to doskonała grupa oszczepniczek i specjalistek 
od rzutów w ogóle. Na przykład na jednej z edycji mistrzostw 
Polski juniorów dwie zawodniczki z Kaczek stanęły na 1 i 3

28 29



30

Mieliśmy Mistrzostwo Polski w sztafecie 4x100 juniorów 
młodszych, to było w 1999 roku na Mistrzostwach Polski  
w Zielonej Górze. Dlaczego była to największa niespodzian-
ka zawodów? Dlatego że Skra Warszawa miała złotego i brą-
zowego medalistę w biegu na 100m. Te zawody przegrali  
z nami o cztery setne, to jest tyle co nic.[…] Na trybunach, 
w loży gdzie oficjele siedzieli, wszyscy zaczęli pytać: co to 
za sztafeta, kto to jest, Maraton Turek? Profesor Jackowski-
zresztą mój dawny trener, zawodnik AWF-u Poznań, powie-
dział: panowie wy nie przegraliście z Maratonem Turek, wy 
przegraliśta z chłopakami z Kaczek Średnich. To była bardzo 
duża sensacja. Po zawodach profesor Jackowski przyszedł 

i taką nagrodę honorową, którą otrzymał za pomoc w or-
ganizacji  tych mistrzostw, na moje ręce przekazał […].  
W 1991 r. klasyfikację drużynową mistrzostw polski ju-
niorów i juniorów młodszych w biegach przełajowych wy-
grał skład oparty wyłącznie o zawodników z ZSR w Kacz-
kach Średnich.  Kilkunastu uczniów: Maria Jabłońska (rzut 
oszczepem), Barbara Szczyszek (pchnięcie kulą, rzut dys-
kiem), Elżbieta Frątczak (rzut oszczepem), Agnieszka Ku-
rek (siedmiobój), Lidia Augustyniak (rzut dyskiem), Hu-
bert Pokrop (3000 m z przeszkodami), Mariusz Kubaszew-
ski (110 m przez płotki), Arkadiusz Małolepszy (sztafe-
ta 4x100 m), Przemysław Ptaszkiewicz (sztafeta 4x100 m), 

Pierwszy puchar zdobyty  przez  Tech-
nikum Rolnicze w Kaczkach Średnich 
w  1966 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1980/81, Od 
lewej: Antoni Janczak, Mirosław Panfil, 
Andrzej Małolepszy, Józef Rutecki.

Podsumowanie ogólnopolskiego kon-
kursu „Boisko w każdej wsi”. I miejsce 
Kaczek Średnich. Od lewej: Barbara 
Szczyszek, Miroslaw Panfil, Wiesław 
Dolina, 1979 r.
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Zgrupowanie sportowe w Błażejewku. 
Od lewej: Alfred Trzmielewski, Witold 
Stróżyński, Mirosław Panfil, Adam Ga-
pski, Robert Skoczylas, Ryszard Misiak, 
Łukasz Panfil

Zbigniew Nieścierowicz (1500 m z przeszkodami) dostąpi-
ło zaszczytu reprezentowania Polski na imprezach między- 
narodowych – mistrzostwach świata juniorów, mistrzo-
stwach Europy w tejże kategorii oraz mistrzostwach świa- 
ta juniorów młodszych. Niektórzy po ukończeniu szkoły 
średniej kontynuowali kariery trafiając do wybitnych pol-
skich szkoleniowców - Tadeusza Osika, Wiesława Czapiew-
skiego czy Zbigniewa Króla.
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W        mijającym roku Kaczki miały na mistrzostwach Polski juniorów reprezentanta w biegu 
na 110m przez płotki. Zajął nawet 5 miejsce. Absolwenci szkoły wracają na stadion z senty-

mentem nazywając pieszczotliwie nawierzchnię „kaczkowskim mondo”.

i rozbiegu do rzutu oszczepem przybrały formę bliższą po-
skręcanej serpentynie niż autostradzie do wysokich skoków 
i dalekich rzutów. W roku 2003 pojawił się mikro płomyk na-
dziei - „założymy wam tartan na rozbiegu do skoku w dal”. 
Pierwszym etapem było zrobienie podkładu pod sztucz-
ną nawierzchnię. Zabetonowano więc 60m między jedną,  
a drugą piaskownicą. I beton pozostał. Zarówno ze strony 
decyzyjnej jak i na samym rozbiegu. W efekcie trzeba było 
z powrotem wciągnąć na niego nadgryzioną i odkształconą 
gumę. I nawet na tak niewdzięcznym, tępym i wyboistym 
pasie startowym udało się wychować juniora, który po-
szybował na 7.23 w normalnych, tartanowych warunkach.  
Ponadprzeciętne zdolności zdecydowanie wykazują ucznio-
wie z ZSR w Kaczkach Średnich. Wystarczy w facebooko-
wą wyszukiwarkę wpisać „Zespół Szkół Rolniczych CKP  
w Kaczkach Średnich”, żeby się o tym przekonać.

Mamy rok 2017. Stadion w Kaczkach Średnich wygląda le-
piej niż „Leśny” w Olsztynie, bo mimo wszystko przypomi-
na obiekt sportowy. Niewielki ciąg plastikowych krzesełek  
i wymienione 30% ogrodzenia to jednak wszystkie elemen-
ty renowacji wykonanych na przestrzeni czterech dekad. 
Bieżnia nadal nie zachęca do założenia kolców. Mimo tego 
jednostki wciąż uparcie doskonalą na niej swój warsztat.  
W mijającym roku Kaczki miały na mistrzostwach Polski ju-
niorów reprezentanta w biegu na 110m p.pł. Zajął nawet 
piąte miejsce. Absolwenci szkoły wracają na stadion z sen-
tymentem nazywając pieszczotliwie nawierzchnię „kacz-
kowskim mondo”. Obiekt jest zniszczony, ale ma swoje plu-
sy. Jego położenie między drzewami daje wytchnienie zmy-
słom i osłonę przeciw podmuchom w wietrzne dni. Biega-
nie na bieżni jest jednak mniej ryzykowne niż korzystanie  
z innych sektorów. Gumowe rozbiegi na skoczni wzwyż

Mateusz Szmagaj, Mistrzostwa Polski LZS,  
Piła 2017 r.
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Dziś szkoła rolniczą jest tylko z nazwy. W rzeczywistości  
to nowoczesna placówka, która może zadziwić największe-
go prześmiewcę nazwy miejscowości i sceptyka twierdzące-
go, że szkoła w 400-osobowej wsi nie wykształci fachow-
ca. Od dwóch lat szkołą zarządza dyrektor Krzysztof Świerk.  
Człowiek orkiestra. Multiinstrumentalista łączący ducha 
oświaty, tryby wielkiego przemysłu i długie macki marketin-
gu. Wprowadził szkołę na poziom „master” w kategorii dyna-
miki rozwoju i nowoczesnych rozwiązań. Nie wiem czy kiedy-
kolwiek śpi, ale widząc ilość i rozmiar realizowanych projek-
tów mam co do tego poważne wątpliwości. Dyrektor Świerk 
to wie i ja to wiem, że jedynym brakującym ogniwem jest 
stadion lekkoatletyczny, który wciąż jest, ale tylko jest. 

Jego głucha obecność przypomina o dawnej, sportowej 
świetności szkoły. W cuda nie wierzę, ale wierzę, że dyrek-
tor Krzysztof znajdzie sposób żeby kamienistą bieżnię za-
mienić na tartan. Mieszkam od tej topornej bieżni jakieś 
50 metrów. Mnie, jako prawie emerytowanemu zawodni-
kowi, nowy stadion nie jest niezbędny. Ale potrzebny jest 
młodzieży. Aktualnym i kolejnym pokoleniem po to żeby 
bezpowrotnie nie usypiały drzemiącego w nich potencja-
łu. Piękno lekkiej atletyki polega na jej wielowymiarowości. 
W każdym młodym człowieku można znaleźć dominującą  
cechę motoryczną. Czy będzie to szybciej, wyżej czy też mo- 
że silniej nie ma znaczenia, bo Królowa Sportu ma bogatą 
 ofertę, z której niemal każdy może skorzystać. Pierwsze

pytanie czy chce. Drugie czy ktoś pokieruje procesem tre- 
ningowym. Trzecie – czy będzie gdzie nim kierować.  
Na przykładzie szkoły w Kaczkach można wykazać ścisłą 
zależność między odpowiedziami na te trzy pytania. Mło-
dzież chce. Pojawiła się w tym roku grupa około dwudzie-
stu uczniów, ponadprzeciętnych i chętnych do uprawiania 
sportu. Trener Mirosław Panfil wciąż jest i nieprzerwanie  
od 50 lat z tym samym zapałem doprowadza zawodników 
co najmniej do finałów mistrzostw Polski. Jako, że dość do- 
brze go znam, wiem że nawet na zaoranym polu znalazł-
by metodę treningową odpowiednią dla danej konkurencji. 
Poza tym są inni wuefiści wyposażeni w narzędzia do kie-
rowania procesem „trening”. Ale nie ma stadionu. Miejmy

nadzieję, że młodzież nie zniechęci się oraniem w polu… 
Stadion w Kaczkach Średnich jest potrzebny. Nie dla fak-
tu, żeby był, ale po to żeby „robić” na nim lekką atletykę.  
Nie średnią, ale tak dużą jak przez ponad 40 lat. 

Zgrupowanie lekkoatletyczne  
w Kaczkach Średnich, trenerzy:  
Mirosław Panfil i Marcin Panfil

Hubert Pokrop gość  
honorowy Gimnazjady 2018  

w Kaczkach Średnich; dekoracja 
medalowa uczestników

Kamil Targoński, 
 Mistrzostwa Polski Juniorów; 

Kraków 2013 r.

Łukasz Panfil
Członek AIPS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej) 
Członek Komisji Statystycznej PZLA 
Spiker imprez biegowych i lekkoatletycznych 
Absolwent ZSR w Kaczkach Średnich



edukacji
nowy wymiar



DOSKONAŁE przykłady z historii szkoły, rozsławiające ZSR CKP Kaczki Średnie na całą Polskę, 
ludzie wykonujący tytaniczną pracę na rzecz lokalnego środowiska, o sile charakteru, której 

dziś wszyscy możemy im pozazdrościć, a wśród nich takie legendy jak Stanisław Żuchowicz, czy Mi-
rosław Panfil,  obecnie stają się inspiracją dla młodszego pokolenia. Ono ponownie zaczyna wie-
rzyć, że „Kaczki” nie będą średnie – „Kaczki” muszą być wielkie.

Aby tak się stało, winno zadziać się to samo co przed laty. 
Cóż to było, każdy dziś w szkolnym środowisku maleńkiej 
miejscowości położonej w centrum Polski wie: niepowta-
rzalna atmosfera, całkowite zaangażowanie oraz przekona-
nie wszystkich, że rzeczy niemożliwe są w zasięgu ręki. W 
szkole położonej teoretycznie na straconej pozycji, usytu-
owanej na uboczu, która na co dzień boryka się z wieloma 
problemami t.j. transportem uczniów, niewystarczającą in-
frastrukturą techno-dydaktyczną oraz sportową, ponownie 
odkrywana jest „żuchowiczowska droga” do sukcesu. Daw-
niej, pierwszy dyrektor przekonywał swoje grono pedago-
giczne, że mimo rolniczej nazwy szkoły, to właśnie spor-
towa specjalizacja może wypromować Kaczki na cały kraj. 
Wielokrotnie mierzył się z negatywną oceną swoich dzia- 

łań na wielu szczeblach, jednak nigdy się nie poddawał. Dziś 
takie osoby określane są mianem innowatora. To słowo, czyli 
innowacja, bywa ostatnimi czasy w polskiej edukacji odmie-
niane przez wszystkie przypadki. Co jednak musi się zadziać, 
aby w Kaczkach Średnich powstała innowacyjna edukacja 
na miarę pierwszego dyrektora szkoły? Kryteriów jest dużo, 
jednak najważniejsze z nich to m.in. odwaga w działaniu, 
niekonwencjonalny sposób myślenia, gotowość do podej-
mowania ryzyka, prowadzenie współpracy na wielu płasz-
czyznach, obserwacja i wyciąganie wniosków. Dzięki Stani-
sławowi Żuchowiczowi, który zdecydowanie był człowie-
kiem bez kompleksów, odważnie podejmował decyzje oraz 
doskonale obserwował otoczenie, w szkole powstały inno-
wacje w dziedzinie sportu na skalę ogólnokrajową i nie tylko.
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Dziś szkoła tętni życiem na płaszczyźnie rozwoju kształcenia 
zawodowego, wciąż jednak myśli się o powrocie do tradycji 
sportowych. Zanim jednak to się stanie, konieczne jest od-
powiednie uporządkowanie działań na wielu obszarach, któ-
re mimo pozornego nieładu, po wstępnej analizie - dają no-
woczesną, innowacyjną placówkę oświatową w spojrzeniu 
kompleksowym. Nie od dziś wiadomo, że szkoła to sumien-
nie prowadzone zajęcia lekcyjne, to rola dydaktyczna licz-
nie organizowanych konkursów przedmiotowych i zawodo-

wych, to misja wychowawcza podczas działań, których 
trud codziennie podejmują, zapisujący się w historii szko-
ły, kolejni pedagodzy. Idąc za nauką pierwszego dyrekto-
ra – to wychodzenie poza standardy i granice konwencjo-
nalnej działalności przynosi w perspektywie czasu sukces.  
W tym miejscu mamy przyjemność przedstawić Państwu  
liczne innowacje realizowane dla i na potrzeby uczniów na-
szej szkoły.
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PO PIERWSZE:  
MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE

Czasem ciężko jest nam przekroczyć bariery stawiane przez 
nasz umysł, uwierzyć że może być inaczej lub spojrzeć na coś 
choć trochę pod innym kątem. Dobrych pomysłów do dziś 
w ZSR wciąż nie brakuje. Poszukując inspiracji w przeszłości 
szkoły, uczniowie i nauczyciele rozpoczęli niekonwencjonal-
ną drogę wypromowania Kaczek Średnich na skalę ponadre-
gionalną. Pojawiły się pomysły, które w sprytny sposób wy-
korzystały posiadany potencjał na wielu płaszczyznach.  
W szkole stworzyła się pewnego razu idea złożenia kreatyw-
nych życzeń Wielkanocnych dla całej Polski, nic prostszego 
– w końcu to Kaczki Średnie. Uczniowie wraz nauczycielami 
tworzyli przez kilka dni film, który zakończył się ułożeniem 
z kilkuset osób na szkolnym stadionie wizerunku Kaczki. 
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Tym sprytnym zagraniem w ciągu kilkunastu godzin wi-
deo na profilu społecznościowym redaktora programu Te-
leexpress – Macieja Orłosia zobaczyło ponad 100 tys. 
osób z całego kraju. Kaczki ponownie wróciły na ogólno-
polskie salony, a o szkole znów mówiono coraz głośniej.
Promocja to nie wszystko – liczą się również działania  
na skalę ogólnoeuropejską, które są już tradycją, czyli 
projekty realizowane na płaszczyźnie międzynarodowej.  
Dziś szkoła pochwalić się może ponad dwudziestoma 
projektami, zrealizowanymi w ramach programów Leonardo 
da Vinci, Comenius oraz Erasmus+. Łączna kwota pozyska-
nych na ten cel środków przekroczyła już dawno 1 mln euro, 
a liczba uczestników to ponad pół tysiąca osób. 



W ostatnim roku szkoła rozpoczęła również współpra-
cę inicjującą kolejne działania na tzw. obszarze Partnerstw 
Strategicznych w ramach programu Erasmus+. Co to zna-
czy dla ZSR CKP - zapytacie? Zespół Szkół Rolniczych zrze-
szony jest obecnie, jako jedyna polska palcówka oświatowa  
w sieci NetinVet, czyli środowisku międzynarodowym dzia-
łającym w 11 krajach europejskich, skupiającym ponad 90 
instytucji. Aby zakwalifikować się do tego elitarnego gro-
na szkoła musiała przejść ocenę tzw. Komisji Naukowej Ne-
tinVet, której członami są m.in. przedstawiciele Ministerstw 
Edukacji krajów UE, Zrzeszeń Europejskich Pracodawców,  
czy też Europejskich Organizacji Wspierających Rozwój Edu-
kacji Zawodowej dla potrzeb Biznesu. Dzięki takim działa-
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niom w szkole realizowanych jest obecnie 5 projektów mię-
dzynarodowych, których celem jest podniesienie kompe-
tencji i umiejętności całego środowiska szkolnego, w tym  
w szczególności uczniów i nauczycieli, wsparcie polskie-
go systemu edukacji w oparciu o przenoszenie najlepszych 
praktyk i stworzenie wspólnych europejskich kompetencji  
i kwalifikacji dla branży transportowo-logistycznej oraz pro-
wadzenie działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie edu-
kacji. Owe realizacje, ukierunkowane  na rozwój kluczowych-
kompetencji, takich jak: znajomość języków obcych, komu-
nikatywność, otwartość, ale również umiejętność pracy  
w stresie i pod presją czasu, kreatywność, pracowitość, wy-
trwałość, sumienność stają się dziś zalążkiem budowania  

płaszczyzny współpracy szkoły z instytucjami pracodaw-
ców. Dzięki temu szkoła coraz ściślej współpracuje nie tylko  
z lokalnymi przedsiębiorstwami położonymi na terenie po-
wiatu tureckiego i powiatów ościennych, ale staje się również 
placówką zauważaną przez duże międzynarodowe koncerny 
t.j. Bosch, Nestle, Kubota, czy Alpla. To te zakłady angażują 
się zarówno w rozwój nowoczesnej bazy  techno-dydaktycz-
nej szkoły, jak i wspierają wypracowanie najlepszych praktyk 
edukacji zawodowej, które w ostatnich latach wielokrotnie 
prezentowane były na największych konferencjach bizneso-
wych w Polsce i Europie. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
iż szkoła dzieliła się inscenizowanymi w Kaczkach Średnich 
innowacyjnymi praktykami podczas takich spotkań jak:

Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie - czyli między-
narodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wy- 
bitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki, me-
diów i organizacji pozarządowych. Organizowany jest  
od roku 2011 przez Konfederację Lewiatan we współpracy  
z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzyna-
rodowymi firmami i instytucjami. „Celem Forum jest wypra-
cowywanie pomysłów na silną, nowoczesną Europę, otwartą 
na trendy cywilizacyjne i technologiczne” – jak podaje Kon-
federacja Lewiatan. Uczestnikami Forum byli już między in-
nymi: nobliści Michaił Gorbaczow, Oliver E. Williamson, Lech 
Wałęsa, ekonomista Nouriel Roubini, a także Günter Ver-
heugen, Zbigniew Brzeziński, Norman Davies, Jerzy Buzek, 

Międzynarodowe spotkanie 80 instytu-
cji z 10 krajów Unii Europejskiej NetInVET 
Forum, marzec 2017 r., Poznań

Runder Tisch - Okrągły Stół dla Roz-
woju Szkolnictwa Zawodowego, zor-
ganizowany przez Ambasadę Niemiec,  
listopad 2016 r., Warszawa

Europejskie Forum Nowych Idei – debata 
branżowa – Edukacja Zawodowa: ” Jak 
to się robi w Europie i jak można w Pol-
sce” ,wrzesień 2016 r., Sopot
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Leszek Balcerowicz, Michał Boni, Jan Krzysztof Bielecki,  
Danuta Hübner oraz Michał Kleiber.

Konferencja w Ministerstwie Rozwoju – Motoryzacja ko-
łem zamachowym polskiej gospodarki – kongres środowisk 
rynku motoryzacyjnego organizowany przez Związek Praco-
dawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju;

Platforma Nestlé VET – kształcenie zawodowe motorem 
rozwoju dla biznesu – spotkanie zainicjowane przez firmę 
Nestlé, które ma na celu wypracowanie najlepszych rozwią-
zań wsparcia edukacji zawodowej dla potrzeb biznesu;

New Education Forum Turyn (Włochy) – ogólnoeuropej-

skie spotkanie środowisk biznesowych, naukowych i rządo-
wych, którego celem jest wspieranie rozwoju edukacji w po-
szczególnych krajach członkowskich oraz wsparcie procesów 
legislacyjnych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regio-
nalnym; 

Spotkanie dot. kształcenia zawodowego w Ambasadzie 
Niemieckiej z inicjatywy Ambasadora Rolfa Nikela – miejsce 
wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy 
krajami: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska;

Netinvet Annual Forum Poznań oraz Netinvet Annual Fo-
rum Dublin (Irlandia) – coroczny kongres organizowany 
w  krajach członkowskich UE skupiający środowiska bizne-

sowe i edukacyjne z 11 krajów, ponad 90 instytucji, działają-
cych w branży transportowej, handlu zagranicznego i moto-
ryzacyjnej. 
To tylko kilka z wybranych przykładów spotkań i konfe-
rencji, które obyły się w ostatnim czasie z udziałem ZSR. 
Wśród tych aktywności na wyróżnienie zasługują rów-
nież ogólnopolskie działania uczniów szkoły. W roku 2017 
kierunek technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki de-
monstrował na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, 
prototypowe, zaprojektowane i kompleksowo wykona-
ne przez uczniów ZSR we współpracy z partnerem szkoły 
– firmą RS Systems, agrotroniczne stanowisko dydaktyczne. 

Stanwisko to było unikatowym rozwinięciem wcześniej  
zrealizowanego projektu agrotornicznej modernizacji  
ciągnika z 1985 r. Pokaz platformy dydaktycznej odbył 
się podczas uroczystej konferencji „Edukacja z praktyką. 
Partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”  
rganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Całokształt podejmo-
wanych w ZSR prac powoduje, że przysłowiowa „wiejska” 
szkoła, staje się celem podróży wielu zainteresowanych in-
stytucji z Polski, a także Europy.  

New Education Forum, 
maj 2017 r., Turyn (Włochy)

Konferencja przemysłu motoryza-
cyjnego w Ministerstwie Rozwo-
ju – „Motoryzacja Kołem Zamacho-
wym Polskiej Gospodarki”, listopad 
2016 r., Warszawa

Wizyta studyjna zorganizowana 
przez niemieckie MSZ dla polskiej  
delegacji, z udziałem przedstawicie-
li MEN, Ministerstwa Rozwoju, konfe-
deracji pracodawców oraz instytucji 
szkoleniowych i oświatowych - dot. 
rozwoju kształcenia zawodowego w 
Polsce, lipiec 2017 r., Berlin (Niemcy)
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W roku obecnym szkołę w Kaczkach Średnich odwiedzili przedstawicie- 
le światowych koncernów oraz europejskich instytucji ze Szkocji, Nie-
miec, Włoch oraz Hiszpanii. Celem tych spotkań była przede wszystkim 
wymiana doświadczeń, wypracowanie płaszczyzn możliwej współpra-
cy oraz czerpanie inspiracji z inicjatyw projektowych realizowanych  
w Kaczkach Średnich. Globalne myślenie kadry pedagogicznej szkoły 
sprawia, że coraz więcej przykładów z Kaczek Średnich stanowi – jak 
za dawnych lat – inspirację do przeszczepiania rozwiązań nie tylko  
w naszym kraju, ale także poza jego granicami. Działania podejmo-
wane przez licznych pracowników stają się akceleratorem nowych 
projektów, które wychodząc daleko poza standardy edukacji sprawia- 
ją, że w kaczkowskiej szkole – tak jak przed laty, u  jej pierwszego dy-  
rektora – wierzy się, że wypracowane niekonwencjonalne metody 
nauczania, przyniosą niebawem sukcesy rangi krajowej i europejskiej.



PO DRugIE: 
WSPIERAJ tALENtY – PIELęGNuJ I StWARZAJ WARuNKI DO ROZWOJu

W szkole w Kaczkach nigdy nie brakowało uzdolnionej  
młodzieży, wszyscy doskonale pamiętają kuźnię lekkoa- 
tletycznych talentów, znakomitych sportowców, którzy  
na kaczkowskich obiektach przekraczali granice swoich  
możliwości. Dziś w szkole dba się o rozwój umiejętności  
i kompetencji młodzieży realizując rokrocznie projekty 
wspierające talenty uzdolnionych uczniów, którzy są pa-
sjonatami różnych dziedzin. To dla nich w szkole powsta-
ło pierwsze studio radiowe, a grupa szkolnych dziennika-
rzy z zapałem rozpoczęła swoją ciężką pracę, która na star-
cie wzbudziła wiele entuzjazmu wśród chętnych do działa-
nia. Audycje realizowane przez pasjonatów szkolnego ete-
ru od samego początku pojawiały się na internetowym ka-
nale radiowym Ale!Radio. Co tydzień można było posłuchać  
coraz to ciekawszych, ale również i doskonalszych pod 
względem technicznym, jak i redaktorskim audycji tworzo-
nych przez pracowitych redaktorów. Droga obrana przez

uczniów, wśród których – tak jak za dawnych „sportowych 
czasów”– królować zaczęli znów mieszkańcy szkolnego 
internatu, była niełatwa i wymagała systematycznej 
codziennej pracy, aby co tydzień stworzyć interesującą  
i inspirującą słuchacza audycję radiową. Z czasem praca 
zaczęła sprawiać przyjemność, a w szkolnym studiu poja- 
wiali się coraz to nowi goście – mobilizujący do intelektual-
nej potyczki redaktorów High Five. Wśród tych, którzy 
zagościli w kaczkowskim studiu wymienić można chociażby:  
p. Joannę Bochniarz – prezydenta Centrum Innowacyjnej 
Edukacji, p. Jakuba Gontarka – eksperta Konfederacji 
Lewiatan, p. Izabelę Laskowską – dyrektora sektora 
Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+, p. 
Adriana Jaworskiego – mistrza polski juniorów w Carvingu, 
p. Karola Rybickiego – światowego miksologa i barmana,p. 
Pawła Korzenia – dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych 
z Głogowa i wielu innych.
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Działalność redakcyjna nie kończyła się tylko w przysłowio-
wych czterech ścianach zlokalizowanych w szkolnym inter-
nacie, dziennikarze wielokrotnie pojawiali się w wielu miej-
scach poza terenem szkoły i prowadzili ambitne wywia-
dy podczas ogólnopolskich konferencji z takimi osobami, 
jak: p. Teresa Wargocka – Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej oraz p. dr Paweł Poszytek – dy-
rektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzię-
ki ogromnej kreatywności uczniów wciąż tworzone są nowe 
projekty. Młodzież z uporem i ogromną wytrwałością re-
alizuje je od samego początku. Jednym z ostatnich pomy-
słów - stworzonych przez ucznia Kacpra Okońskiego - jest 
powołanie Kaczkowskiej Grupy Filmowej, czyli drużyny pa-

sjonatów realizujących się przy tworzeniu niekonwencjonal-
nych produkcji filmowych. Uczniowie działają poprzez stro-
nę utworzoną na portalu społecznościowym, a ich produkcję 
zyskują coraz większą rzeszę fanów, co ma odzwierciedle-
nie w coraz to większej liczbie wyświetleń kolejnych produk-
cji szkolnego KGF-u. To takie niestandardowe sposoby we-
wnętrznej motywacji uczniów sprawiają, że osiąganie suk-
cesów na ogólnopolskich konkursach filmowych pozostaje 
nie tylko w strefie marzeń, ale staje się faktem. Wśród inno-
wacyjnych metod nauczania wyliczać można kolejne projek-
ty, takie jak budowa szkolnego gokarta, trójkołowego pojaz-
du do driftowania, zmodernizowanego ciągnika rolniczego 
z roku 1985, który swoją funkcjonalnością zbliżył się do naj-

nowszych ciągników wykorzystujących systemy prowadze-
nia polowego przy pomocy nawigacji GNSS. Niekonwencjo-
nalne metody edukacji zmaterializowały się w szkole również 
w kilku przestrzeniach. Szczególnie ważnym miejscem wśród 
innowacyjnych punktów na mapie ZSR jest Edukacyjne Stu-
dio Wirtualnej Rzeczywistości – znajdujące się w szkolnym 
internacie. To tam wykorzystywane są aplikacje edukacyj-
ne służące m.in. rozwojowi widzenia przestrzennego wśród 
uczniów, czy też podnoszeniu umiejętności zawodowych. 
Dumą napawa również fakt, iż aplikacja Bartender VR Simu-
lator, która została wdrożona w ZSR do celów doskonalenia 
umiejętności branży gastronomicznej, zdobyła drugie miej-
sce na świecie  w 2018 r. podczas Viveport Developer Awards

(Nagrody Programistów Viveport) w San Francisco (Sta-
ny Zjednoczone). To jeden z wielu przykładów innowacji 
tworzonych w kaczkowskich szkolnych murach, które da-
leko wykraczają poza standardy dydaktyczne – starając się 
wprowadzić szkołę na niekonwencjonalną drogę do sukce-
su, tą którą z doskonałością wykorzystywał Stanisław Żu-
chowicz oraz Mirosław Panfil, mimo iż wielokrotnie baza dy-
daktyczna na to nie pozwalała.
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PO TRZECIE: 
INWEStuJ W EDuKACJę – tO SIę OPŁACA

Ten kto inwestuje na rok – sadzi zboże, ten kto chce zainwe-
stować na dziesięć lat – sadzi las, ten kto chce uzyskać zwrot 
inwestycji po 100 latach – inwestuje w edukację. To stare 
przysłowie, wywodzące się najprawdopodobniej z Chin, jest 
doskonałym obrazem odpowiedzialnej strategii rozwoju każ-
dego społeczeństwa. Jeśli spojrzeć na mapę Europy oraz na 
kraje, które dziś zaliczyć można do najsilniejszych gospodar-
czo i społecznie, to tam proces inwestycji w edukację, mimo iż 
wielce kosztochłonny, stanowi nie tylko wyzwanie, ale rów-
nież i priorytet. Wielokrotnie porównuje się systemy eduka-
cji obowiązujące w krajach europejskich, jakże często padają 
przykłady niemieckie, austriackie, szwajcarskie, fińskie, nor-
weskie, czy też szwedzkie. Tam bowiem znajdujemy rozwią-
zania kompleksowe – wielotorowego wsparcia edukacji, za-
równo ze strony rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw, 
a nawet samego społeczeństwa, czy też rodziców. Bez odpo-
wiednich inwestycji, mądrych i przemyślanych decyzji – nie 
ma szans na rozwój edukacji, gospodarki oraz państwa. Dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu wielu pracowników i dyre-  

torów ZSR CKP Kaczki Średnie powstawały i powstają ko-
lejne elementy infrastruktury techno-dydaktycznej. W tym 
miejscu należy również wspomnieć o inwestycjach, które  
nie materializują się w postaci budynków, ciągów komuni-
kacyjnych, czy samych pomocy dydaktycznych, ale są jedną 
z najważniejszych inwestycji – inwestycją w kapitał ludzki, 
który stanowią nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele 
i pozostali pracownicy. Dziś na tej płaszczyźnie szkoła współ-
pracuje z największymi koncernami światowymi takimi jak: 
Bosch-Junkers, czy Kubota, które regularnie szkolą młodzież 
oraz nauczycieli ZSR CKP. 
W ramach licznych projektów realizowanych we współpracy  
z Powiatem Tureckim, organizowane są z powodzeniem nie-
odpłatne kursy dające uczniom uprawnienia i kwalifikacje-
rynkowe tj. kursy operatorów koparko-ładowarek, czy też 
wózków widłowych, a także staże u kooperujących ze szko-
łą pracodawców. To inwestycje, które pozwalają na ciągłe 
podnoszenie jakości oferty szkoleniowej oraz dostosowanie 
szkoły do oczekiwań i potrzeb rynku pracy. 
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Nie od dziś w Kaczkach Średnich wiadomo, iż to właśnie lu-
dzie i ich upór, tak jak wytrwałość pierwszego dyrekto-
ra, sprawiły że szkoła przypomina obecnie swoją strukturą 
średniej wielkości kampus. Wielkość powierzchni – pozwa-
lająca na ciągłą rozbudowę jest olbrzymim atutem dla ko-
lejnych planów rozbudowy oraz dla wszystkich korzystają-
cych z obecnych dóbr szkoły, jednak liczebność budynków 
oraz cała infrastruktura towarzysząca stanowią nie lada 
wyzwanie dla zarządzających oraz obsługujących ją pra-
cowników. Ten olbrzymi atut powierzchni ZSR CKP Kaczki 
Średnie pozwalający na ciągły proces inwestycyjny stano-
wi wciąż spore wyzwanie, ponieważ głównym warunkiem 
kolejnych i obecnych inwestycji są oczywiście pieniądze.

Dziś w szkole powstaje nowoczesny budynek warsztato-
wy, który zapoczątkowany został przez Stanisława Żucho-
wicza – Centrum Edukacyjne ZSR CKP Kaczki Średnie wraz 
z wyposażeniem stanowić będzie doskonałe uzupełnienie 
bieżącej infrastruktury. Obecnie z dumną przyznać moż-
na, iż w Kaczkach Średnich powstaje jedno z najnowocze-
śniejszych Centrów Kształcenia Praktycznego w centralnej 
Polsce. Dzięki projektowi realizowanemu przez Powiat Tu-
recki centrum wyposażone zostanie w najnowocześniej-
szy sprzęt do praktycznej nauki w wielu kierunkach kształ-
cenia realizowanych w szkole. W ramach projektu powsta-
nie pierwsze w Europie – Centrum Precyzyjnego Rolnic-
twa ZSR CKP Kaczki Średnie wyposażone w najnowszej 

generacji ciągnik, maszyny rolnicze oraz specjalnie „skrojo-
ne” na potrzeby szkoły zestawy dydaktyczne o łącznej war-
tości blisko 1 mln. zł. To nie jedyne inwestycje poczynione 
w szkole – w obszarze budownictwa bowiem uczniowie 
wykorzystują już zakupioną w tym roku koparko-ładowar-
kę za kwotę prawie 400 tys. zł. Już niebawem w placówce 
powstanie profesjonalna linia diagnostyczna, zakupiony zo-
stanie wózek widłowy oraz nowy samochód do nauki jaz-
dy. W ostatnich latach oddano również do użytku uczniów 
nowe sale lekcyjne: pracownie pojazdów samochodowych, 
pracownie odnawialnych źródeł energii, pracownie mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki, a już wkrótce planuje się od-
dać do użytku nowoczesną pracownię gastronomiczną. 

To wszystko sprawia, iż szkoła w Kaczkach Średnich staje się 
coraz bardziej nowoczesna i odpowiadająca na bieżące po-
trzeby zarówno uczniów, ich rodziców oraz szeroko pojętego 
rynku pracy. Akceleratorami do działań są nie tylko pozyska-
ne środki finansowe, często zmiany w szkole dokonywane są 
przez kreatywną młodzież. Tak właśnie powstały: szkolne 
studio radiowe, studio wirtualnej rzeczywistości, czy wresz-
cie sala językowa – wykonana przez uczniów dla uczniów 
– w ramach projektu „Deutsch hat Klasse” organizowane-
go przez Goethe-Institut Polen zlokalizowany w Warszawie.  
To właśnie tam uczniowie ZSR, kwalifikując się do ogólno-
polskiego finału projektu, w którym udział wzięło ponad 100 
szkół z całej Polski, ponownie udowodnili, że praca zespołowa

Otwarcie nowej pracowni me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
kwiecień 2017 r.

Nowy budynek warsztatowo-dy-
daktyczny ZSR CKP Kaczki Średnie, 
maj 2018 r.

Pracownia odnawialnych źródeł 
energii, kwiecień 2016 r.
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doskonałe pomysły, zaangażowanie i poświęcenie, a nie 
koniecznie duży zastrzyk gotówki, stanowią o końcowym 
sukcesie. Tak właśnie w niekonwencjonalny sposób 
inwestuje się w szkołę, środowisko oraz kapitał ludzki. 
Silnym sprzymierzeńcem w realizacji prorozwojowych 
inicjatyw jest dla ZSR Stowarzyszenie Absolwentów  
i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
na rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego. Współ- 
praca szkoły i Stowarzyszenia zaowocowała realizacją już 
niejednego projektu wspierającego rozwój kompetencji 
uczniów i wzmocniła lokalnie ideę kulturowo – oświatową. 
Dzięki niebywałej aktywności prezesa stowarzyszenia  
p. Bogdana Rosickiego udaje się połączyć wieloaspekto- 
wość zadań w silne działanie na rzecz rozwoju uczniów  
adekwatnie do ich potrzeb, możliwości oraz zainteresowań. 

Projekt „Zamień swoje marzenia w zawód”– budowa poja-
zdu do driftu połączył kształcenie zawodowe z doskonale-
niem umiejętności społecznych. Kolejne realizacje: „Po-
wiatowa sesja ekologiczna – śladami pomników przyrody 
powiatu tureckiego” oraz „Heppeningi czytelnicze - Lubię 
czytać” zostały zauważone oraz nagrodzone przez Kapitu-
łę Konkursu Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie 
pomysły prorozwojowe realizowane są dzięki i za zgodą 
Powiatu Tureckiego, który intensywnie pracuje nad ko-
lejnymi planami rozbudowy ZSR CKP Kaczki Średnie.  
To właśnie takie działania, jak budowa warsztatów szkol-
nych, doposażenie kierunków w najnowocześniejsze roz-
wiązania stosowane na rynku, wsparcie w realizacji wielu 
projektów oraz ciągłe dopingowanie szkoły – sprawiają,  
że ZSR wciąż się rozwija. 



Marzeniem wciąż jest nowoczesny stadion z infrastruktu-
rą: bieżnią tartanową i profesjonalną płytą boiska… wciąż 
przecież w Kaczkach trenuje Mirosław Panfil, kadra jest… 
stadion, więc z cierpliwością czeka na swoją inwestycję,  
bo jak pisał Hemingway „Głupio jest nie mieć nadzei”.

Czy to już koniec...?

W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich trwa nie-
ustanna praca nad ciągłym doskonaleniem placówki. Poja-
wiają się kolejne inwestycje, takie jak najnowocześniejsze 
Centrum Edukacyjne w środkowej Polsce – warsztaty, któ- 

rych budowę zapoczątkował dyrektor Stanisław Żuchowicz.

Kiedy trzymasz tę publikację w ręku i czytasz ostatnią jej  
stronę w szkole dumnie błyszczy nowy budynek warsztatów, 
doskonale przygotowany i wyposażony w pomoce dydatycz-
ne XXI wieku. Czy to wieńczy dzieło? Jakie będą kolejne plany  
w rozwoju placówki? 
Jedno jest pewne … Kaczki wciąż wzbijają się w górę, mie-
rząc wysoko – tak jak mierzył Stanisław Żuchowicz – lecą 
coraz wyżej, a ten wysoki lot Kaczek potrwa zapewne jesz-
cze kolejne dziesięciolecia … 
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kadra
 ZSR CKP

1992-nadal
1980-2009
2005-2008
2008-2008
1984-1987
2015-nadal
2015-2016
1980-2007
2005-nadal
1974-1998)
1978-1984
2000-2007
2008-2009
1982-2016
1979-2007, 2009-2010
1979-2007
2008-2010
2003-nadal
2011-2013
1974-1976
1974-1976
2011-2011, 2015-2015
2008-2009
2015-2015
2014-2015
2008-2015
1982-1983

Wicedyrektorzy
Błaszczyk Barbara
Błaszczyk Jan
Ciekot Jerzy
Dryjańska Angelika
Grzelak Barbara
Grzelakowska Katarzyna
Idzikowski Zbigniew
Jakubowski Michał
Kabacińska Barbara
Kolenda Józef
Pańczyszyn Tadeusz
Twardowska Jadwiga
Władarczyk Zdzisław
Wodzińska Maria

Nauczyciele
Ambroziak Sylwester 
Antczak Elżbieta
Bajzert Magdalena 
Banaszkiewicz Hieronim 
Barczyńska Ewa 
Bartosik Martyna 
Baszkowski Jakub 
Biała Beata 
Białas Adam 
Biały Ryszard 
Bieganska Arleta
Bińkowski Piotr 
Biskupski Marek 
Błaszczyk Barbara 
Błaszczyk Jan 
Błaszczyk Maria 
Błaszczyk Sławomir
Boczek Ewelina
Bogdański Przemysław 
Bojanowska Ewa 
Bojanowski Zygmunt 
Bojanowski Piotr 
Boniecka Ewa 
Borowska Marta 
Brzęcki Jacek
Buda Izabela 
Bugaj Halina 

1958-1991
1991-2000
2005-2010
2011-2015
2015-nadal

Żuchowicz Stanisław 
Pawłowski Jan
Mikołajczyk Karol
Kosobudzki Sławomir
Świerk Krzysztof

Dyrektorzy



2008-2010
1983-1987
2007-2016
1983-1987
1971-1986
1971-1990
2001-nadal
1967-1968 
2005-2007
1966-1968
2009-2009
1976-2008
1963-1965
1965-1977
1972-1976
1972-1975
2014-2014
1976-1977
1969-2005; 2007-2008
1960-1961
1970-1972
1970-1972
2004-nadal
2008-2008
1970-1989
1988-nadal
1998-1999
2014-2015

Górczyński Sebastian 
Górniak Mirosława
Górnicka Ewelina
Greber Mirosława
Grzelak Barbara 
Grzelak Stanisław 
Grzelakowska Katarzyna
Grzelczak Ireneusz
Gustowska Dorota
Helińska-Zawadka Anna 
Horbiński Dariusz 
Hrynkiewicz-Dynia Helena
Idzikowska Teresa
Idzikowski Zbigniew 
Inerowicz Anna 
Inerowicz Piotr
Iwasieczko Leszek
Jacuszczak Irena 
Jacuszczak Jan 
Jakubiak Danuta 
Jakubowska Elżbieta 
Jakubowski Michał
Jakubowski Tomasz 
Jamroży Katarzyna
Janczak Antoni
Janeczek Bogusław 
Janiszewski Mariusz
Jaroma Marek 

2006-2007
2007-2007
2008-2008
2003-nadal
1979-2014
1976-1992 
1963-1967
2004-nadal
1973-1991
1965-1967
2014-2015
2007-nadal
2010-2011
1993-1998
2007-2008
2014-2015
1970-1976
1970-1976
2006-nadal
2009-2015
1969-1999
1971-1989
2005-2014
1976-1988
2012-2012
1991-nadal
2006-nadal
1976-1988

Chmielewski Arkadiusz 
Chowański Jan 
Chromińska Renata
Chrzuszcz Sylwia 
Ciekot Barbara
Ciekot Jerzy 
Ciesielczuk Bogusława 
Ciesiołkiewicz Katarzyna 
Ciesiołkiewicz Włodzimierz
Czerwiński Zygmunt 
Danisz Jolanta 
Dryjańska Angelika 
Drzewiecka Renata 
Dytkowicz Dorota 
Dytkowicz Ryszard 
Foryński Artur 
Freitag Olgiert 
Freitag Stefania 
Fret Katarzyna 
Fret-Płuciennik Katarzyna
Gąsiorowska Maria
Gieryn Jerzy 
Glapa Józef 
Gmach Anna 
Gogulska Joanna 
Gomółka Monika 
Gomułka Joanna 
Gorzkowska Ewa 

Jasak Dariusz 
Jasiakiewcz Janusz
Jasiakiewicz Emil 
Jasiakiewicz Joanna 
Jaskuła Jadwiga 
Jędrzejczak Barbara 
Jońska Justyna 
Kabacińska-Kurc Barbara 
Kaczewiak Halina
Kaczmarek Aneta 
Kaczorowska Gabriela 
Kaczorowski Bogdan 
Kaczorowski Józef 
Kadrzyńska-Siwek Mariola 
Kalinowska Agnieszka 
Kamiński Krzysztof 
Kaniewska-Przygońska Magdalena 
Karbowska Monika 
Karolak Alina 
Karolak Irena 
Karos Anna 
Kędzia Monika
Kłyż Roman 
Kłyż Róża
Kobierski Zbigniew
Kolenda Alicja 
Kolenda Józef 
Kosecka Karolina 

Kosińska Jadwiga
Kosobudzki Sławomir 
Kot Franciszek
Kowalczyk Dariusz 
Kowalczyk Maria
Kowalczyk Wojciech 
Kowalska Dorota
Kowalska Ewa
Kowalski Krzysztof 
Kramska Barbara 
Krawczyk Elżbieta
Krawczyk Krystian 
Kroczewski Zbigniew
Krupińska Barbara 
Ks. Biskupski Marek 
Ks. Horbiński Dariusz 
Ks. Kaźmierczak Kryspin
Ks. Łochowski Józef 
Ks. Witczak Henryk 
Ks. Wysocki Henryk 
Ks. Zalewski Paweł 
Kubiak Marek 
Kudlińska Anna 
Kujawa Danuta
Kulesza Sylwia 
Kurc Grażyna 
Kurc Jerzy 
Kurtiak Zygmunt 

2003-nadal 
2006-nadal
2001-nadal
2011-2013
1977-2013
2008-2008
2008-2009
1961-1989
2003-nadal
2007-nadal
1972-1974
2017-nadal 
1968-2011
2011-2012
2007-2008
2018-nadal
2015-2016, 2017-2018
2007-2008
1974-1980
1972-2003
1982-1991
2008-nadal
1977-2004
1977-2009
1983-1987
2007-2008
1976-1990
2006-2015

1977-2009 
2006-nadal
1964-1973
1994-1996
2009-2010
1977-1978
2010-2011
1991-nadal
2008-2009
1978-1980
1993-nadal
2008-2015
2007-2008
1983-1985
2008-2009
2009
2003-2006
1990-1997
2007-2008
1997-2003
2011-2016
2012-2015
1992-2002
1991-2008
1998-2000
1974-2004
1993-1994
1974-1977



Piąstka-Dopieralska Barbara
Piątek Janina
Piertuszewska Ilona
Pietrzak Ewa 
Pinkowska Agnieszka 
Podgórski Stanisław 
Pogłodziński Zbigniew 
Połatyńska Justyna 
Połatyński Grzegorz 
Połatyński Lucjan 
Porada Jacek 
Przybysz Maria 
Przygońska Justyna 
Przygońska-Pakos Elżbieta 
Przygoński Ryszard 
Przytucki Tadeusz 
Raczyk Wiesław 
Ratajczyk Tadeusz 
Rosiak Maria 
Rosicka Sylwia 
Roszkowska Joanna
Rutecki Józef 
Rybicki Karol 
Rychlik Agnieszka 
Schröder Elżbieta 
Sęda Krystian 
Sekulska Agnieszka 
Seńko Aneta

Mizerkiewicz Magdalena
Młynarczyk Aneta 
Mruczek Małgorzata
Mruk Dariusz
Nawrot Anita
Nitecka Katarzyna
Nowak Łukasz
Nowak Maciej
Nowak Marianna
Nowakowski Jerzy
Nowinowska Agnieszka
Okaj Maria
Okaj Roch
Osajda Zbigniew
Osendowski Zbigniew
Pajszczyk Angelika
Palak Sławomir
Panfil Anna
Panfil Marcin 
Panfil Mirosław 
 Panfil Stefania 
Pańczyszyn Magdalena
Pańczyszyn Tadeusz 
Pawlak Irena
Pawlak Joanna 
Pawlak-Jakubowska Arleta 
Pawłowska Anna 
Pawłowski Jan

Siudaczyńska Elżbieta
Siwiński Grzegorz 
Skowroński Jan
Skubiszewska Aniela 
Słodkiewicz-Myśler Zofia 
Smolińska Hanna 
Smoliński Maciej 
Sobucki Jerzy
Soja Leonard 
Soszyński Sebastian 
Staucki Dariusz 
Stawecki Henryk 
Stefanowska Monika 
Stoińska Marzena 
Sufryt Wlodzimierz
Susło Sylwia 
Szczepaniak Beata 
Szczepaniak Paweł 
Szczurek Ryszard 
Szczyszek Barbara 
Szeffel Bożena 
Szewczyk Andrzej 
Szewczyk Elżbieta 
Szewczyk Sebastin 
Szymańska Renata 
Szymańska Agnieszka 
Szymański Łukasz
Szymański Piotr

2007-2016
2005-2012
1993-2007 
1988-1989
2016-nadal
2008-2008
1997-1998
1980-2004, 2007-2008
1976-2005, 2008-2009
1987-1988
2011-2013
1974-1976
1974-1976
2007-2011
1982-1984
2015- nadal
1958-1960
1996-nadal
996-nadal
1965-2005, 2008-2009
1968-2003
1979-2013
1979-2017
1961-1963
2016
2006-nadal 
1994-2017 
1983-2008

2008-nadal 
1966-1970
2009-2011,2012-2013
1987-nadal
1998-nadal
1960-1975
1967-1968
2007-2013
2011-2012
1975-1977
2007-2010
1979-1983
2011-2013
1983-1989
1979-2004
1979-1985 
2015-2016
1994-2001
2008-2008
2008-2011
2008-2008
1975-1985
2017-2018
2008-2009
1977-2007
1997-1998
2008 
2005-2012

1977-2007 
2016-nadal
1985-1999
1981-1988
2008-2009
1994-2010
2007-2013
1965-1968
2016-nadal
2015-nadal
2006-nadal
1979-2003
2015-2016
2008-2008
1994-2010
2007-2009
2006-2007
1979-1981
1974-1976
1981-1987
1980-2014
1982-2017
1989-nadal
2007-nadal
1999-nadal
2005-nadal
2013-nadal
2015-2015, 2017-2018

Kurzawa Jerzy 
Kwiatkowska Urszula 
Kwiatkowski Marek 
Leszczyńska Mirosława
Łożyńska Jolanta 
Ługowski krzysztof 
Łysiak Marek 
Maciejewski Stanisław
Maciejewski Tadeusz 
Maciuszonek Ryszard
Macudzinski Zbigniew 
Macurek Wojciech 
Małolepszy Andrzej
Małuszyńska Anita 
Marczyńska Anna 
Marczyński Jakub 
Marczyński Stanisław 
Matela-Rybicka Andżelika 
Matuszak Lena 
Michalak Adam
Michalak Milena
Michalska Dorota 
Mierzejewska Małgorzata
Miklas Bożena 
Mikołajczyk Karol 
Mikołajczyk Marzena 
Miłosz Elżbieta
Miś Krystyna 

1993-2015
1994-nadal
1985-nadal 
2008
2011-2013, 2015-2016
1996-1997
2013-2016
1991-1992
1968-2003
1993-2002, 2010-2014
1996-1997
2006-2007
1980-2013
2011-2012, 2013-2013
1972-1999
2007-nadal
1988-2001
2017-2018
2007-nadal
1978-2003
2009-2013
1988-1991
2008
1984-2009
1990-2010
1989-nadal
1975-1978
1974-1975



Kierownicy gospodarstwa szkolnego
Bojanowski Zygmunt
Gruszczyński Zbigniew
Idzikowski Czesław
Kaźmierczak Jan
Kot Franciszek
Nowak Maciej
Pawlak Wiesław

Kierownicy internatu
Kujawa Danuta
Marczyński Jakub
Szewczyk Andrzej
Targowska Elżbieta
Żuchowicz Irena 

Kierownicy szkolenia praktycznego
Ciekot Jerzy
Kwiatkowski Marek
Maciejewski Sławomir

Kierownicy gospodarczy
Ciesiołkiewicz Włodzimierz
Połatyński Lucjan
Targowski Wojciech

 Świątek Danuta
Świątek Jakub 
Świerczyńska Maria 
Świerczyński Bolesław 
Świerk Krzysztof 
Święcicka Maria 
Taranowicz Agnieszka 
Targowska Elżbieta 
Tarnas Joanna 
Tomalak Małgorzata 
Tomaszak Marlena 
Tomaszewska Marta
Trzmielewska Emilia 
Turska Helena 
Tutak Anna 
Twardowska Jadwiga 
Ulatowska Teresa 
Waloszek Mariola -
Warzych Ilona
Wawrzyniec Halina 
Wdowinski Damian 
Wejman Aleksandra 
Wesołowska Barbara 
Wieczorek Zenon
Więckowska Joanna
Wilusz Wiesława 
Witczak Elżbieta 
Włodarczyk Zdzislaw 
Włodarczyk-Kwiatkowska Wanda

1971-1974
1971-1974
1982-2009
1982-1984
2015-nadal
1978-2015
1999-nadal
1983-2009
2006-2007
1994-nadal
2007-2008
2014-2015
2016-2017
1969-1972
1972-1978
1975-2000
2016-2018
2007-2016
2000-2001
1974-1977
2008 -nadal
2008-2009, 2012-2015
1976-1986
2012-2014, 2016-2017
2008-2009
1974-1976
1978
1964-1991 
1968-1999

1984-2016 
2003-nadal
2008-2009
1973-1977
1976-1991
1998-1999
2007 -nadal
1994-nadal
1976-1990
1969-1978
2008
2016-2016
1960-1961
2013-2015
1958-1990
1958-1991

Wodzińska Maria
Wojciechowska Elżbieta 
Wojtczak Tomasz 
Wolski Piotr 
Woźniak Halina 
Woźniak Joanna 
Woźniak Justyna 
Wróblewska Agnieszka 
Wróblewski Zdzisław 
Zieleśkiewicz Leopold 
Zieliński Adam
Zieniewicz Joanna
Żarna Stanisław 
Żądło Monika 
Żuchowicz Irena
Żuchowicz Stanisław Pracownicy administracji

Ambroziak Grażyna 
Ambroziak Maria 
Buda Jolanta
Ciesiołkiewicz Włodzimierz
Ciuśniak Janina 
Derucka Henryka 
Dzikowska Kamila 
Gajewski Łukasz 
Glapa Jacek 
Glapa Krystyna 
Grajczyk Jadwiga 
Gruszczyńska Barbara

Grzymski Tadeusz
Idasiak Stanisława 
Ignaszak Renata
Jaskulski Michał
Jaskuła Jadwiga
Jesionowska Hanna 
Kaczmarek Ewa 
Karolak Henryk
Kobyłka Zofia 
Konieczna Halina 
Koston Grażyna
Królasik Teresa
Kurzawa Grażyna 
Kwiatkowska Urszula
Maciejewska Lucyna 
Michalak Maria 
Miłosz Aleksandra 
Niewiadomska Helena 
Ogrodowczyk Halina 
Pakuła Izabela
Polińska Mieczysława
Połatyńska Justyna 
Połatyński Grzegorz 
Połatyński Lucjan
Przepióra Halina 
Przygoński Sylwester
Sobucka Dobrosława
Sochacka Ryszarda 
Straszewska Jolanta



Przybylak Beata 
Przybylak Bożena 
Przybylak Elżbieta 
Przybylak Eugeniusz
Przybylak Jan 
Przybylak Lech 
Przybylak Stanisław 
Przybylak Wacław 
Przygońska Danuta
Przygońska Zdzisława 
Purcel Stanisław 
Rażniewski Zygmunt 
Rusek Janina 
Rusek Kazimierz
Siwek Maria
Stefaniak Maria
Studzienna Wiktoria
Sypniewski Andrzej 
Szady Tadeusz
Szuszwedyk Bronisława
Świerczewska Kazimiera 
Świtaj Stanisław
Turalska Marianna 
Wasilewska Marta
Wieczorek Helena
Wierczyńska Magdalena 
Wojciechowski Tadeusz 
Zielińska Anna 

Mankiewicz Jadwiga
Marecki Marian 
Marciniak Stanisława
Matczak Józef
Matczak Zofia
Michalak Marianna 
Michel Janina 
Mikołajczyk Renata
Mularek Jadwiga
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