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Lata czterdzieste – powstanie szkoły  

  

Szkoła: 

          

          „Na początku długo, długo była Ziemia Kolbuszowska, w samym centrum Puszczy 

sandomierskiej – region Lasowiaków, rolniczy i chłopski i pałac magnackiej rodziny 

Tyszkiewiczów we wsi Werynia. Mimo zdecydowanej przewagi rolnictwa w powiecie i 

szerokiej okolicy w widłach Wisły i Sanu, mimo wadliwej jego struktury (14 wielkich 

majątków ziemiańskich na z górą 14 tys. drobnych gospodarstw chłopskich!)  nie było tu 

wieki całe żadnej szkoły rolniczej – najbardziej potrzebnej! – choć od 1911 roku istniało już w 

Kolbuszowej prywatne Gimnazjum, choć na wiecach, zwłaszcza w dobie sławnej „Republiki 

tarnobrzesko-kolbuszowskiej” – u progu XX-lecia, powszechnie domagali się jej chłopi  i samo 

życie. Ziemiaństwu nie była potrzebna, powstać tylko mogła na jego gruzach, gdy władza i 

ziemia przeszły w ręce ludzi – robotników i chłopów. Stało się to dopiero po II wojnie 

światowej w Ludowej Polsce. Już  w chwili ukonstytuowania się w Kolbuszowej, początków 

władzy ludowej w postaci Powiatowej Rady Narodowej w dniu 15 sierpnia 1944 roku, 

chłopscy synowie: pierwszy po II wojnie światowej starosta Michał Mytych z Weryni i 

zastępca przewodniczącego PRN dr Kazimierz Skowroński, pierwszy inspektor szkolny 

zażądali zorganizowania obok Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej i 

Sokołowie Rolniczej Szkoły Średniej w pałacu w Weryni, położonym nad stawami, w 

malowniczym parku z dębami z czasów Jagiełły.” 

(Kronika szkoły 1946 r.) 

  

         „Nauka rozpoczęła się 3.XI.1946 roku, dla 31 przyjętych uczniów pod opieką pierwszej 

w historii Rady Pedagogicznej w składzie: dyr. Kamil Kędzierski – nauczyciel przedmiotów 

fachowych, ob. Aleksandra Zielińska – nauczycielka przedmiotów ogólnokształcących (z 

pomocą nauczycielek szkoły podstawowej w Weryni: ob. Zofii Zepsieć, Żyglin Ireny), 

sekretarka-intendentka ob. Wanda Żywiec, instruktor ogrodnik Franciszek Śnieżek” 

(Kronika szkoły 1946 r.) 

  

         „Nauka w roku 1946/1947 mimo bardzo trudnych warunków, jak brak urządzeń, 

pomocy naukowych i opału, odbywała się normalnie i klasę pierwszą ukończyło 22 uczniów, 

przy odsiewie aż 11, z powodu wieku i długiej okupacyjnej przerwy” 

(Kronika szkoły 1946 r.) 

. 

         „U progu drugiego roku szkolnego 1947/1948 nastąpiły duże zmiany, które umożliwiły 

lepszą działalność Zakładu i jego stabilizację. W wyniku zapisu utworzono dwie klasy: 

pierwszą o 17 i drugą o 22 uczniach płci obojga…. Skład nauczycielskiego grona wzrósł do 

liczby 17 osób” 

(Kronika szkoły 1947 r.) 

  

            „Szkoła wystąpiła po raz pierwszy na zewnątrz biorąc udział w dniach 21-23.IX 1947 

roku w Wystawie Wojewódzkich Ośrodków Rolniczych i w Zlocie Wojewódzkich Ośrodków 

pod opieką Powiatowego Inspektora Szkół Rolniczych”. 

(Kronika szkoły 1947 r.) 

  

         „W końcu stycznia 1948 roku odbyła się pierwsza wizytacja. Po udanej wizytacji 

wzmogło się tętno życia Zakładu czego dowodem był udział Gimnazjum w akcji zwalczania 

analfabetyzmu w rolniczym szkoleniu powiatowym”: 

(Kronika szkoły 1948 r.) 
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         „W dniu 1.IX.1948 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych specjalnym dekretem 

podniosło Gimnazjum do godności Liceum I stopnia nadając mu nową wyższą nazwę: 

Państwowe Liceum Rolnicze w Weryni”. 

Kronika szkoły 1948 r.) 

  

            W 1949 Wydział Oświaty Rolniczej w Rzeszowie uznał wyniki i osiągnięcia podczas 

wizytacji szkoły i gospodarstwa przeprowadzonej przez naczelnika ob. Stanisława 

Zwolińskiego oraz wizytatora ob. Julię Smolakową. W nagrodę Dyrekcja urządziła dla 

młodzieży „Tour de Pologue” wielką wycieczkę po Polsce w maju na czele z dyrektorem inż. 

Turkiem i przewodnikiem wyprawy inż. Culakiem dla zwiedzenia Warszawy z trasą W-Z, 

Gdyni i Gdańska, Oliwy, Sopotu, ogrodu, liceum w Pruszu, Gniezna, Poznania z Biskupinem, 

Jeleniej Góry z Szklarską Porębą, zamkiem Chojnik, Cieplicami i Sobieszowem, wreszcie 

Krakowa z Wawelem”. 

(Kronika szkoły 1949 r.) 

  

Gospodarstwo 

  

            „Po przyjęciu przez Wydział Oświaty Rolniczej w Rzeszowie z początkiem 1946 roku 

resztówki w Weryni dopiero dnia 13 marca 1946 roku Ośrodek Rolniczy Werynia przejęła z 

rąk Powiatowego Urzędu Ziemskiego wraz z pałacem i parkiem Powiatowy Instruktor Oświaty 

Rolniczej, ob. Janina Bughardt, a Wydział Oświaty Rolniczej przy Wojewódzkiej Radzie 

Narodowej w Rzeszowie z dniem 1.IX.1946 r. powołał do życia „Gimnazjum Gospodarstwa 

Wiejskiego w Weryni”, powierzając jego kierownictwo inż. Kamilowi Kędzierskiemu. Nowy 

dyrektor przyjął w dniu 15 września Ośrodek w Weryni i ogłosił wpisy do klasy pierwszej 

nowego Zakładu. W dniu 2.XI.1946 odbyło się w Weryni uroczyste otwarcie Gimnazjum 

Gospodarstwa Wiejskiego” 

(Kronika szkoły 1946 r.) 

  

            „Przed nowym (trzecim!) rokiem szkolnym Powiatowy Urząd Ziemski przekazał 

gospodarstwu stawy (37 ha), ponad to oborę z nowym przychówkiem własnym i świeżo 

wyremontowaną chlewnię, gnojownię także włączono do gospodarstwa. Została także 

przyłączona cegielnia polowa o wypale letnim w sezonie 120 tys. cegieł dla wsi. W tym też 

czasie – przełomowym dla szkoły roku 1948 – Wydział Oświaty Rolniczej w Rzeszowie 

przydzielił pierwszy traktor. Dar ten pomógł wiele w podniesieniu kultury rolnej i zainicjował 

mechanizację w szkolnym gospodarstwie” 

(Kronika szkoły 1948 r.) 

  

            „W 1949 roku  w gospodarstwie szkolnym zakupiono materiał hodowlany do nowej 

chlewni, podniosła się obora przez własny przychówek założono wychowalnie buhajków rasy 

czerwono-polskiej, w stajni konie osiągnęły dobrą kondycję, dla zapewnienia paszy 

zbudowano trzy silosy”. 

(Kronika szkoły 1949 r.) 

  

Internat: 

  

            „W roku szkolnym 1949/1950  42 uczniów otrzymało pomieszczenia w internatach: 

żeńskim na I piętrze gmachu 16 dziewcząt i męskiego w dawnej  murowanej rządcówce (za 

starym spichlerzem z roku 1867) 6 uczniów. Wykłady i nauka teorii miała miejsce głównie na 

parterze pałacu po adaptacji w godzinach od 8 do 14, gdy zajęcia praktyczne w działach: 

rolniczym, ogrodniczym i hodowlanym odbywały się po południu”  

Kronika szkoły 1949 r.) 

  

Lata pięćdziesiąte 

  

Szkoła: 

  



            „1950/1951 rozpoczął Zakład w Weryni (103 uczniów) – pod nową nazwą: 

Czteroletnie Liceum Rolnicze” 

Kronika szkoły 1950 r.) 

  

            „…Ob. …  zwraca się  do nauczycieli aby punktualnie rozpoczynali i kończyli lekcję, 

gdyż niepunktualność  wpływa niewychowawczo na uczniów…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 1952/1953 r.) 

  

  

      „Godła w szkole powieszone są za wysoko… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 26.II.1953 r.) 

  

              

             „Ob. dyrektor zwraca się do wszystkich by przeszukali u siebie książki indywidualnej 

mleczności krów, która zaginęła po ostatniej konferencji Rady Pedagogicznej….” 

(Ksiązka Protokołów Rady Gospodarczej 19. III. 1953 r.) 

  

             

            „W  lutym 1953 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Technikum Rolnicze 5-cio 

letnie” 

(Kronika szkoły 1953 r.) 

  

            „…Rada Pedagogiczna odnośnie opuszczenia samowolnie lekcji i  pójścia na 

rekolekcje  postanowiła nie usprawiedliwiać godzin, ale stopnia zachowania nie obniżać….” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 16.IV.1953) 

  

            „Ob. … obowiązany  jest  przeprowadzić z uczniami dezynfekcję chlewni. Ułożyć 

indywidualne normy żywienia bydła, świń oraz czuwać nad dopilnowaniem racjonalnego 

żywienia i obrządzania inwentarza, by w ten sposób jeszcze podnieść produkcję…” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 23.XI.1953) 

  

            „Dyrektor podaje Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia sprawę ucznia B. S., który 

mimo, że przyrzekł w dalszym ciągu pali papierosy…. Po głębokim zastanowieniu Rada 

Pedagogiczna postanowiła wezwać ojca specjalnym pismem, oraz odebrać całkowicie 

stypendium na jeden miesiąc, a jeżeli nie zauważy się poprawy to termin zostanie 

przedłużony”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 23.XI.1953 r. ) 

  

            „Ob. inż. … powiedział, żeby dbać o szerzenie wśród młodzieży szkolnej 

materialistycznego poglądu na świat przez nakłanianie nauczycieli by w nauczaniu 

uwzględniali pierwiastek materialistyczny….” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 23.XI.1953 r.) 

  

            „Dr … zaleca nawiązanie do Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na każdej lekcji, 

uczestnictwa we filmach radzieckich oraz włączenie się do Powiatowej Akademii w m-cu 

pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. Proponuje urządzenie akademii we własnym 

zakresie oraz wieczorku Puszkinowskiego i Majakowskiego, wystawę książek radzieckich i 

odpowiednią dekorację szkoły” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 19.IX.1954 r.) 

  

            „Zwiększenie  ilości pomocy naukowych i lepsze upoglądowienie lekcji przyczyni się 

do podnoszenia wyników nauczania. Trzeba robić wszystko aby iść w myśl hasła – nie ma 

lekcji bez pomocy naukowych” 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 14.XI.1954 r. ) 

  

             „Dyrektor polecił zorganizować kącik czytelniczy w Sali gimnastycznej kierownikowi 

działu świetlicowego … nasze technikum od 01.09.1959 roku będzie szkołą świecką to 

znaczy nie będzie nauki religii” 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 14.XI.1954 r. ) 

  

            ”Wizytator omawia sale wykładowe. Stwierdza, że są estetycznie udekorowane. 

Należy jednak większą uwagę zwrócić na treść gazetek ściennych, które powinny mieć 



charakter satyryczny, wytykać nieuctwo, złe zachowanie itp. Dlatego na gazetce powinny być 

umieszczone nazwiska i karykatury dwójarzy i źle zachowujących się oraz nie 

przestrzegających higieny osobistej” 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 1.IV.1955 r. ) 

  

            „Wizytator podsumowując dyskusję zaznacza, że pracownicy Technikum za mało 

walczą o sprawy dotyczące ich pracy i młodzieży. Nie jest to Polska przedwojenna, gdzie 

władza była wyrocznią, ale jest to Polska Ludowa, której władza jest po to aby pomagać 

dołom, dlatego trzeba uporczywie dopominać się i walczyć o słuszną sprawę … Podkreśla z 

naciskiem, że w internacie musi być rozwiązana sprawa izolatki i umywalni. Nawet w tych 

prymitywnych warunkach młodzież nie może chodzić za każdym razem za odrobiną wody na 

jednorazowe umycie, do stawu, pompy, czy studni, ale należy urządzić zbiorniki na wodę..” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 1. IV.1955 r.) 

  

             

            „Dyrektor podaje do rozpatrzenia sprawę typowania kandydatów na wyższe uczelnie. 

Zgłosili chęć pójścia na studia uczniowie: ….. Dyrektor prosi opiekuna, aby dopilnował 

załatwienia wszystkich formalności”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 2.IV.1955 r.)  

  

  

            „ Po gruntownej analizie Rada Pedagogiczna  postanowiła udzielić nagany za 

dwukrotne opuszczenie lekcji j. rosyjskiego uczniom: …. „ 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 2.IV.1955 r.) 

  

            „ … daje się zauważyć stały postęp, polepszają się warunki bytowe, tak samo 

zwiększa się stale ilość uczniów, pozycja szkoły wykazuje z roku na rok coraz to większe 

osiągnięcia. Władze zwierzchnie wierzą w nasze siły o czym świadczy przydzielenie po raz 

pierwszy tej szkole jednego  miejsca na wyższe studia do ZSRR”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 17.XII.1955 r.) 

  

            „… przedłożył swój plan pracy inż. … proponuje dopisać: wprowadzić kurs tańców i 

naukę pływania. Powstały nowe do pomocy gabinety i przyrządy wizualne, przydzielone 

centralnie, jak projektor filmowy, episkop i diaskop, mapy i książki z zakupu centralnego (Min. 

Rol.) i Komitetu Rodzicielskiego. W gospodarstwie uruchomiono hydrant w oborze i chlewni, 

szklarnię z inspektami i traktor Ursus C-308 z urządzeniami, a do tego internaty coraz lepsze, 

żeński i męski i stołówka”. 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 31.VII.1959 r. ) 

             

  

            „Pod nowym kierownictwem nowy rok szkolny 1958/1959 już z piątą klasą – 

rozpoczął się w dniu 2 września 1958 r. pod znakiem wszelkich zmian i przesunięć … w 

szkole zapanowała aura świeckości zaniechano odmawiania modlitw i nauki religii w szkole, 

zawieszania krzyży (i w internatach) wprowadzono umasowienie śpiewu i tańca – dla 

rozśpiewania i roztańczenia młodzieży”. 

(Kronika szkoły 1958 r.) 

  

Gospodarstwo: 

  

            „W 1951 w ramach kredytów inwestycyjnych otrzymały szkoła i gospodarstwo prócz 

rozrzutnika obornika, atrakcję dla pracowników i okolicy, możność przebudowy 

dotychczasowego magazynu i stajni z hrabiowskich czasów na budynek mieszkalny dla 

czterech rodzin. W dniu 16 czerwca 1952 r. historycznym dla Zakładu, Spółdzielni 

Produkcyjnej i gromady Werynia wprowadzono upragnioną elektryfikację, więc światło dla 

uczniów i energię dla gospodarstwa”. 

Kronika szkoły 1951 r.) 

  

            „Gospodarstwo ma być laboratorium dla szkoły, nie tylko dawać dochody (szklarnia 

pokazowa), ale i pokaz i pomoc młodzieży (łącznie z ubraniem roboczym). W sprawie 

pomieszczeń są nowości (nowy dach szkoły, internatu, oszklenie, studnie, ubikacje), będą 



większe kwoty na inwestycje. Wezwano Technikum Rolnicze w Rzemieniu do 

współzawodnictwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. 

(Kronika szkoły 1951 r.) 

  

            „…Dodatkowo grono nauczycielskie zobowiązało się przepracować po 1 dniu w 

gospodarstwie szkolnym przy zbiórce buraków…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 13.X.1952 r.) 

  

            „…Inż. … zachęca by wszyscy interesowali się gospodarstwem  rolnym aby nie 

zaistniał taki wypadek  jak w Dzikowie,  że na zapytanie jaki rodzaj zbóż jest zasiany na 

gospodarstwie rolnym nikt z grona nie mógł dać odpowiedzi….” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 06.II.1953 r.) 

  

            „…Dyrektor podaje wniosek ażeby pracownica …. wezwała do współzawodnictwa 

pracownicę chlewni w Rzemieniu….” 

(Ksiązka Protokołów Narady Produkcyjnej 23.III.1953 r.) 

  

            „… Kierownik gospodarstwa podaje do wiadomości, że wiosenna akcja siewna 

wykonana została 3 dni przed terminem. Zboża jare zostały zasiane. Brakło na siew obornika 

pod ziemniaki. Ziemniaki z kopców zostały wybrane….” 

(Książka Protokołów Rady Gospodarczej 27.IV.1953 r.) 

  

            „…Dyrektor informuje, że planuje się dwóch robotników stałych do pomocy 

stawowego, którzy mają dopilnować aby nie zarastała na stawach trawa i naprawić groble…. 

(Książka Protokołów Rady Gospodarczej 26.II.1954 r.) 

  

            „…Z dyskusji nad uprawą roli wysunięto wniosek, żeby przy każdej orce zimowej 

należy pogłębiać  o kilka centymetrów orkę. Uchwalono przeprowadzać już orki pod ziemniaki 

z pogłębianiem , bezpośrednio po wrzuceniu oborników….” 

(Książka Protokołów Rady Gospodarczej 26.II.1954 r.) 

  

            „… Wytyczne co do prac w ogrodzie: należy uprawiać tyle warzyw, aby zaspokoić 

całkowicie potrzeby internatu….” 

(Książka Protokołów Rady Gospodarczej 26.II.1954 r.) 

  

            „W czerwcu w Państwowym Technikum Rolniczym w Weryni odbył się kurs 

mechanizatorów rolnictwa dla członków ZMW i PR. W kursie wzięło udział 28 osób. 

Zapoznano się z zasadą działania silników z obsługa i budową ciągników, pługów, 

obsypników, opielaczy, siewników, opryskiwaczy. Program kursu był tak opracowany, że po 

teoretycznych wykładach uczestnicy kursu odbywali praktykę w gospodarstwie”. 

(Kronika szkoły 1955 r.) 

  

            „Wyremontowano stare centralne ogrzewanie, zainstalowano nowe kotły, nadejścia do 

gospodarstwa z centralnego wydziału ciągnika Zetor 25-K z narzędziami (jak pług i 

kultywatory zawieszane, kopaczka, sadzarka, żniwiarka) i silników elektrycznych - 

postawiły  nareszcie „na nogi” szkołę i gospodarstwo” 

(Kronika szkoły 1955 r.) 

  

            „Z dniem 1 kwietnia 1957 roku Gospodarstwo OZR w Kolbuszowej przeszło na 

własność Technikum (178 ha) oraz nabyto resztówkę w Rejowcu. W ten sposób Gospodarstwo 

Pomocnicze – warsztat i baza Technikum Rolniczego osiągnęło wielkość 304 hektarów. 

Zaczynają napływać ciągniki, maszyny, narzędzia tworzy się prawdziwa szkoła wysokiej 

mechanizacji rolnictwa dla młodzieży, która ściąga znów masowo do Weryni, gdzie wkrótce 

powstanie pracownia i gabinet mechanizacji”. 

(Kronika szkoły 1957 r.) 

  

Internat: 

             

            „…Ponieważ 2 razy w tygodniu wyłączają nam prąd ze względu na oszczędność Kol. 

…. proponuje by młodzież czas ten mogła wykorzystać głownie na czytanie lektury przy 

lampie naftowej….” 



(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 23.IX.1952 r.) 

  

  

             „Brak sprzętu porządkowego w internacie jak miotły, usprawiedliwia trudność 

nabycia w sklepach uspołecznionych, a u prywatnych kupców nie wolno kupować” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 1.IV.1955 r.) 

  

  

  

Lata sześćdziesiąte 

Szkoła: 

  

            4.IV.1960 „… dyrektor stawia wniosek o obniżenie oceny ze sprawowania uczennicom 

kl. II … i …. na ocenę dostateczną, które pomimo jego zakazu były na niedozwolonym dla ich 

wieku filmie” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 4.IV        .1960 r.) 

  

             „Grono prof. powinno wymagać aby młodzież przygotowywała mundurki szkolne i na 

lekcjach oraz uroczystościach występowała w granatowych ubraniach przy tym chłopcy jako 

nakryć powinni używać przepisowych czapek, a dziewczynki beretów” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 30.VIII.1960 r.) 

  

            „… prosi o opracowanie tematów na godziny wychowawcze na podstawie szkoły 

świeckiej celem pogłębienia świeckości szkoły. Daje wskazówki aby układając plany mieć na 

uwadze wychowanie młodzieży na takiego obywatela któryby realizował cele nałożone przez 

Rząd i Partię  

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 30.VIII.1960 r.) 

  

            „ …dużym osiągnięciem działu świetlicowego jak również całej Rady Pedagogicznej 

jest otwarcie w województwie świetlicy w szkole rolniczej, czym szczególnie interesuje się 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i obiecuje daleko idącą pomoc….” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 27.VI.1963) 

  

  

  

            „1963 Założenie Wydziału Kształcenia Korespondencyjnego” 

(Kronika szkoły 1963 r.) 

  

            „…Zebranie otworzył Dyrektor technikum inż. Kwolek podał porządek zebrania oraz 

informacje zebranych o terminie oddania nowego budynku szkolnego. Termin wejście do 

nowej szkoły 16.XI.1963 zbiega się z Dniem Nauczyciela w związku z tym Dyrektor zwrócił 

się z prośbą do zebranych aby na dzień 16.XI. stara szkołą tj,. gabinety oraz sale 

wykładowe  były przeniesione do nowego obiektu szkoły. Zdaniem Dyrektora oraz Władz 

Wojewódzkiego Wydziału Oświaty Rolniczej w Rzeszowie odbiór nowo wybudowanego 

gmachu  szkoły winien być zorganizowany uroczyście, choćby dlatego, ze jest to pierwsza 

nowo wybudowana szkołą dla potrzeb rolnictwa w województwie… 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 1963 r. ) 

  

            „17.IX.1963 r. otwarcie nowego budynku szkolnego Technikum Rolniczego 

(Kronika szkoły 1963 r.) 

  

            Wizytator podziwia dokładność i staranność w pisaniu protokołów. Jest to jedyna 

szkoła, w której tak dokładnie prawie każde zdanie jest naniesione do protokołu. Z 

protokołów wynika, ze Rada Pedagogiczna jest bardzo pracowita… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 25.I.1964 r.) 

  

            „Kółko agrotechniczne przedstawia ożywioną działalność. Zaprenumerowało „Nowe 

rolnictwo” w ilości 14 egz. redaguje nowości agrotechniczne i realizuje inne czynności 

wchodzące w jego zakres. W dalszym zasięgu prowadzone jest doświadczalnictwo” 

(Książka protokołów rady Pedagogicznej 3.IV.1965 r. ) 

  



            „W okresie letnim została wprowadzona nauka pływania. Wykonano jedno boisko 

sportowe do siatkówki, natomiast do piłki ręcznej i koszu jest w trakcie realizacji. W miarę 

możliwości finansowych doposażona zostanie sala gimnastyczna w potrzebny sprzęt” 

(Książka protokołów rady Pedagogicznej 3.IV.1965 r. ) 

  

            „…ostatnio obserwuje się w całym kraju stały wzrost słuchaczy KKR-ów 

(Korespondencyjne Kształcenie Rolników)…KKR-y w dalszym ciągu nie istnieją jako  szkoły 

samodzielne, ale podlegają dyrekcjom techników stacjonarnych. Kształcenie odbywa się 

nadal metodą zjazdową. Podczas zjazdów na lekcjach należy podawać słuchaczom szeroki 

instruktarz odnośnie samodzielnej pracy. Zadania kontrolne mogą być opracowane w formie 

pracy domowej lub też w formie klasówek podczas zjazdów. Forma klasówki jest nawet 

lepsza, gdyż ma się pewność o samodzielnej pracy słuchaczy” 

(Książka protokołów rady Pedagogicznej 31.V.1965 r. ) 

  

             „Na terenie szkoły były organizowane wieczornice lub akademie z okazji ważnych 

rocznic bądź świąt państwowych. Organizowano spotkania z działaczami ruchu ludowego 

oraz przedstawicielami Wojska Polskiego. Prawie w każdą niedzielę miesiąca 

przygotowywane były wieczorki artystyczne przez poszczególne klasy w ramach 

współzawodnictwa w życiu kulturalnym na terenie szkoły” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogiczne 19.IV. 1965 r.)j 

  

            ‘Następną formą pracy działu świetlicowego była współpraca ze środowiskiem, która 

pokazała społeczeństwu kolbuszowszczyzny, że uczniowie Technikum, nie tylko zdobywają 

piękny zawód rolnika, ale także podczas pobytu w szkole pracują w kółkach zainteresowań. 

Dowodem tego było przygotowanie przez sekcje teatralna i muzyczną 2,5 godzinnego 

programu estradowego, dając występy w kilku miejscowościach, które były bardzo serdecznie 

i mile przyjmowane przez widzów”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 19.VI.1965 r.) 

  

            „Wyposażono gabinet chemiczny w sprzęt i środki chemiczne” 

(Książka protokołów rady Pedagogicznej 29.VI.1965 r. ) 

  

             „Dyrektor wyraża duże zadowolenie w związku z korzystaniem z programu 

telewizyjnego do realizacji niektórych lekcji” 

(Książka protokołów rady Pedagogicznej 16.XI.1965 r. ) 

  

            „Sprawozdanie z działu kultury fizycznej i sportu: drużyna Technikum Rolniczego w 

Weryni zajęła I miejsce w Spartakiadzie Wojewódzkiej, V miejsce na I Igrzyskach Szkół 

Rolniczych w Słupsku” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 19.VI.1965 r.) 

  

             

            „Rok ubiegły obfitował w wiele spotkań sportowych młodzieży w których osiągnięto 

piękne wyniki na uwagę zasługują następujące: - zajęcie mistrzostwa województwa w piłce 

ręcznej, - wicemistrzostwo na spartakiadzie wojewódzkiej w  lekkiej atletyce – 

zakwalifikowanie się dwóch uczennic na Centralne Igrzyska Szkół Rolniczych w Oliwie … bo 

nasza młodzież w rejonie Kolbuszowej wygrywa bezapelacyjnie wszystkie konkurencje 

sportowe dozwolone dla młodzieży szkolnej.” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogiczne 26 VI.1966 r.) 

  

            „W dniach 10-11.IX.1966 odbył się zjazd Jubileuszowy i Sesja Naukowa 

Absolwentów. W zjeździe wzięło udział 150 absolwentów” 

(Kronika szkoły 1966 r.) 

  

„          ZMW – organizacja szkolna liczy 190 członków. Głównym zadaniem szkolnego koła 

jest podniesienie świadomości członków przez zorganizowanie kółek samokształceniowych i 

pomoc koleżeńską. Członkowie koła z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego urządzili 

wieczorki. Oprócz tego organizacja zainteresowana jest w dużym stopniu działalnością 

sportowo-turystyczną w postaci rozgrywek szachowych, warcabowych, piłki ręcznej…” 

  

            „W szkole działają następujące koła zainteresowań: 



- koło tańca muzyki i śpiewu 

- grupa ciężarowców 

- koło polonistyczne 

- koło TPRR 

- koło matematyczne 

- koło fizyczne 

- koło młodego mechanizatora 

- koło agrotechniczno-zootechniczne 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 14.III.1967 r.) 

  

  

            „Następnie dyrektor informuje o nowym zarządzeniu: młodzież od września będą 

obowiązywały mundurki szkolne. Dziewczęta: granatowe układane spódniczki, białe bluzki 

granatowe bluzy i fartuch szkolny, berety, granatowe płaszcze, buty na płaskim obcasie. 

Chłopcy: granatowe ubrania, berety, granatowe swetry, białe koszule. Wprowadzone również 

zostały dla wszystkich uczniów Szkół Rolniczych zielone tarcze szkolne” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 31.V.1968 r.) 

             

  

            „Uwagi wizytatora: „Protokoły Rady Pedagogicznej są dobrze prowadzone, a 

odczytywanie protokołów z posiedzeń poprzednich jest godne podkreślenia, ponieważ 

umożliwia to kontrolę wykonania powziętych uchwał”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 20.XI.1968 r.) 

  

  

  

  

  

            „Wiele sukcesów zanotowali w tym roku nasi sportowcy. Szczególnie dobrze spisały 

się nasze siatkarki, które zdobyły mistrzostwo województwa szkół rolniczych”.Duże 

osiągnięcia zanotował nasz zespół artystyczny. Dał nam szereg występów w takich 

miejscowościach jak: Werynia, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Raniżów, Mazury, Widełka. 

Program zespołu był bardzo bogaty”. 

(Kronika szkoły 1969 r.) 

  

            …W roku szk. 1969/70 młodzież Technikum brała udział we wszystkich zawodach 

organizowanych przez Radę Woj. L.Z.S.. Do najważniejszych osiągnięć należą: 

* Zdobycie mistrzostwa woj. w piłce siatkowej dziewcząt za rok szk. 1969/70. 

*Zajęcie I i III miejsca w Woj. Biegu Przełajowym w Trzcinicy  oraz reprezentowanie naszego 

województwa w Centralnym Biegu Przełajowym na 3 km w  Szczecinie.  

*Zajęcie II – go miejsca w piłce siatkowej chłopców  w Tarnobrzegu…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 26.VI.1970 r.) 

  

Internat: 

  

            „… sypialnie uczniów zostały zradiofonizowane…” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 4.IV.1960 r.) 

  

            „1964/65 „Bieżący rok szkolny został rozpoczęty w nowym gmachu szkolnym, zaś 

dawny pałac przeznaczony został wyłącznie na internat”. 

(Kronika szkoły 1964 r.)  

  

Gospodarstwo:  

  

            „30.IX.1960 „ aby ogólny stan gospodarki rolnej uległ poprawie wszyscy mający 

średnie lub wyższe wykształcenie rolnicze, muszą pracować w rolnictwie…. W Weryni 

nastąpiła stagnacja w rozwoju gospodarstwa. Kto  nie idzie naprzód ten się cofa” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 30.IX.1960 r.) 

  



             „…  mówi, że aby gospodarstwo Technikum spełniało role dydaktyczną, co jest jego 

przeznaczeniem, załoga gospodarstwa musi być na wysokim poziomie. Uczniowie w 

pracownikach muszą widzieć zamiłowanych rolników.” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 30.IX.1960 r.) 

  

             „księgowy gospodarstwa w swoim sprawozdaniu podaje, że plan wykonano w 

104%”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 30.IX.1960 r.) 

  

             „W IV kwartale bieżącego roku ma być wybudowana szopa na maszyny. Ponadto 

zorganizowano sale środków audiowizualnych, wybudowano magazyny paliw płynnych, 

myjnie oraz ogrodzenie, co jest poważnym osiągnięciem w gospodarstwie 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 19.VI.1965 r.) 

  

  

Lata siedemdziesiąte 

  

Szkoła: 

             

            „…Kol…. nauczał mechanizacji rolnictwa w kl. V a i V b oraz zajęcia praktyczne w kl. 

Va. Przy realizacji programu podstawową trudność stanowił brak podręcznika do kl. V oraz 

poważny % dziewcząt w klasie, co jest naturalną przyczyną mniejszego zainteresowania 

przedmiotem….” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 26.VI.1970 r.) 

  

            …Kol. Inż. … podjął ponownie poruszany przez siebie na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej przed kilkoma tygodniami sprawę zorganizowania zbliżającego się jubileuszu 

XXV szkoły, nadanie uroczystego charakteru temu wydarzeniu i wykorzystanie tego faktu w 

pracy dydaktyczno wychowawczej z młodzieżą… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 14.VI.1971 r.) 

  

            …Dyrektor … prosi by na zajęciach praktycznych nauczyciele zwracali nie tylko 

uwagę na jakość  ale i na ilość wykonywanej pracy (60% normy przewidzianej dla 

pracowników)… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 13.IX.1971 r.) 

  

            „ Wiedza podstawą postępu w rolnictwie – pod tym hasłem odbył się w naszej szkole 

dnia 23.X.1972 zlot młodzieży wiejskiej. Została przeprowadzona olimpiada wiedzy rolniczej i 

zorganizowana wystawa płodów rolnych” 

(Kronika szkoły 1972 r.) 

  

            „Dużym osiągnięciem pochwalić się mogą nasi sportowcy. Drużyna piłki siatkowej 

dziewcząt  trenowała przez kol. Marię Krogulec zakwalifikowała się centralnych rozgrywek 

szkół rolniczych. Na turnieju w Siedlcach nasze siatkarki zajęły 5 miejsce”. 

(Kronika szkoły 1973 r.) 

  

            …Jednym z założeń planu pracy jest współpraca  ze szkołami środowiskowymi . 

Ponieważ nasza placówka jest wiodąca mamy możliwość organizowania kursów i szkoleń w 

zakresie rolnictwa…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 31.VIII.1973 r.) 

  

            …Chcąc wyrobić uczucia patriotyczne u młodzieży zostały  przeprowadzone pewne 

zmiany w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć szkolnych. Pierwsze godziny lekcyjne 

rozpoczynane będą  odśpiewaniem hymnu Federacji młodzieży lub złożeniem meldunku o 

gotowości młodzieży do zajęć. Każdy tydzień pracy będzie rozpoczynał się apelem, w którym 

złożona będzie relacja o pracy w poprzednim tygodniu i zadania na aktualny tydzień. 

Cotygodniowe spotkania młodzieży i nauczycieli rozpoczynane i kończone będą jakimś 

akcentem patriotycznym…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 31.VIII.1973 r.) 

  



             

            „13.X.1974 w tym dniu nasza szkoła otrzymała imię „Komisji Edukacji Narodowej”. 

Ta niecodzienna uroczystość wywarła duży wpływ na uczniów. Każdy z nas stara się jak 

najlepiej aby nie splamić dobrego imienia szkoły. W obecności  władz wojewódzkich, 

powiatowych grona pedagogicznego  wręczono piękny sztandar na ręce Komitetu 

Rodzicielskiego, Dyrektora, a następnie uczniom. Było to dla nas wielkim zaszczytem, że 

otrzymaliśmy sztandar. Młodzież złożyła uroczystą przysięgę, ze nie splami imienia szkoły”.  

(Kronika klasy TR 1974) 

  

  

  

             „ Uprzejmie informujemy, że za wyniki osiągnięte w 1974 r. w konkursie „Stać nas na 

lepiej i więcej” kolektywowi waszego technikum została przyznana nagroda pieniężna 

centralnej rady Związków zawodowych i Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki w 

wysokości 60. 000 złotych z przeznaczeniem na cele socjalne”(Odpis z dyplomu) 

(Kronika szkoły 1975r.) 

  

            „…1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny, uroczystość rozpoczęcia będzie miała 

charakter wojewódzki…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 27.VIII.1975 r.) 

  

            … O efektywności naszej pracy świadczy zajęcie drugiego miejsca w ogólnokrajowym 

konkursie „Stać nas na lepiej i więcej. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 5.XII.1975 

r.)                                                                                          

  

            Zgodnie z wytyczonym planem organizacji młodzieżowej ZSMW dn. 12.IV.1976 

r. w naszej szkole realizowaliśmy czyn społeczny. W czynie tym wzięły udział trzy klasy  pod 

kierownictwem wychowawców poszczególnych klas, a miedzy innymi pracowała nasza 

klasa. Pracowaliśmy na terenie parku, oraz w ogrodzie i szklarni przy pracach związanych z 

pikowaniem pomidorów. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem społecznym i 

solidarnością. Wartość wykonanej pracy dyrekcja oceniła dość wysoko.  

(Kronika klasy I b TR 1976) 

  

            … Kol. Inż. … ustosunkował się do charakteru pracy nauczycielskiej i rozumienie jej w 

świetle postanowień zawartych w karcie praw i obowiązków nauczyciela. Jego zdaniem 

ucznia- wychowanka należy nie tylko nauczyć myśleć, ale należy nauczyć go myśleć 

kategoriami państwa… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 01.XII.1976 r.) 

            „…W ramach pracy ideowo – politycznej działa w internacie drugi rok stały punkt 

szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej oraz punkt szkoleniowy TWP w 

ramach którego ciekawe prelekcje wygłaszają przedstawiciele TKKS, Sądu, Prokuratury 

Rejonowej, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Milicji Obywatelskiej, przedstawiciele świata 

nauki, literaci, pisarze, oficerowie Wojska Polskiego… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 01.XII.1976 r.) 

  

            „Cała nasz klasa w dniu 18.IX.1976 brała czynny udział w pracach społecznych. W 

tym dniu zadaniem naszym było wyzbieranie ziemniaków wcześniej wykopanych. Pracę 

rozpoczęliśmy po godz. 13.00, a zakończona została ona o 15.00. Praca również 

przewidywała selekcję ziemniaków na duże przeznaczone na konserwację oraz małe 

przeznaczone na paszę. 

(Kronika klasy Technikum Rolniczego 1976 r.) 

  

            „ Dnia 25.X.1979 r. uczniowie klasy I Technikum Hodowlanego wykonali 600 m 

nasypu kolejowego na linii hutniczo-siarkowej w miejscowości Wola Baranowska. Jesteśmy 

dumni, że wnieśliśmy swój wkład w rozbudowę tej linii”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1979 r.) 

  

            „…Nie wolno zwalniać uczniów z lekcji, dla uczniów nie ma spraw ważniejszych od 

zajęć lekcyjnych…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 22.I.1979 r.) 



  

Gospodarstwo: 

             „W szkole w ramach działu uprawowego prowadzony jest ośrodek adaptacji i 

chemizacji rolnictwa jako placówka „agrochem”. Ośrodek ten ma na celu popularyzacją 

nowości wśród rolników indywidualnych oraz demonstracje. W związku z tym założono u 

rolników 15 demonstracyjnych poletek”. 

 (Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 04.II.1970 r.) 

  

            „…Należy  tak ustawić gospodarstwo, w sposób ekonomiczny by była rentowność 

poszczególnych działów. Należy pamiętać, ze jest to majtek narodowy i trzeba nim właściwie 

gospodarować. Nie może być mowy o tym, by gospodarstwo było deficytowe…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 04.II.1970 r.) 

  

  

            „W drugim miesiącu wakacji tzn. w sierpniu nasza klasa odbywała praktykę 

wakacyjna w gospodarstwie szkolnym. Była to szansa spędzenia wspólnie  jednego miesiąca 

wakacji. Wykonywaliśmy różne prace w gospodarstwie, nie omijając prac przy koszeniu i 

omłotach zbóż, oraz zwózka. Mieszkaliśmy w Pałacu. Było bardzo wesoło, po godzinach 

pracy mieliśmy bardzo dużo wolnego czasu, toteż każdy wykorzystał ten czas w różny 

sposób, nie marnując ani minuty”. 

(Kronika klasy Technikum Rolniczego 1975) 

  

            „Dyrektor mówił o poważnym wzroście produkcji rolnej w porównaniu z latami 

ubiegłymi, o wzroście dochodu, oraz o wzroście płac nominalnych. Zwrócił uwagę na 

osiągnięcia szkoły w dziedzinie udoskonalenia procesu nauczania (nauczanie przedmiotów w 

klasopracowniach z wykorzystaniem pomocy naukowych, stosowanie metod aktywizujących, 

nowoczesnego sprzętu). Polepszyły się również warunki pracy w Technikum Zaocznym 

(dodatkowa sala lekcyjna, sypialnia, magnetowid). O efektywności naszej pracy świadczy 

zajęcie 2 – go miejsca w ogólnokrajowym konkursie : „Stać nas na lepiej i więcej”, sztandaru 

szkoły i zaszczytnego imienia Komisji Edukacji Narodowej…. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 05.XII .1975 r.) 

  

  

Internat: 

             

…Wyrazem dużego zaangażowania, samorządności, całkowicie rozwiniętego systemu 

samoobsługi młodzieży jest fakt, ze internat nie zatrudnia od wielu lat ani jednej sprzątaczki, 

a mimo to pomieszczenia utrzymane są na wysokim poziomie czystości i estetyki.  konkursie o 

najlepszy internat dwukrotnie zajął I  miejsce, a obecnie III w woj. Rzeszowskim. Jest to 

niewątpliwie zasługa samej młodzieży i grona wychowawczego na czele z kierownikiem 

internatu kol. F.B… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 26.VI.1970 r.) 

  

  

            „24.XI.1974 - Dziś to właśnie do internatu przy Państwowym Technikum Rolniczym w 

Weryni przybyły delegacje Rad Młodzieżowych na wspólne omówienie osiągnięć. Nasz to 

właśnie internat  otrzymał I miejsce jako najlepszy internat w województwie oraz 

zakwalifikował się do konkursu centralnego. Po tych uroczystościach odbyła się zabawa, 

gdzie cała młodzież ładnie się bawiła.  

(Kronika klasy TR 1974) 

  

            „…Internat po raz drugi zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy internat w 

województwie rzeszowskim… 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 5.XII.1975 r.) 

  

            „W wyniku komisyjnie dokonanej oceny pracy Internat zajął I miejsce w gminie. 

Internat otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody : 

II miejsce we współzawodnictwie  „O tytuł przodującego internatu” r. 1975/76. Dyplom 

uznaniowy za osiągnięcia w pracy wychowawczej „ O tytuł przodującego internatu”.  

(Kronika szkoły 1978 r.) 



  

            „11.03.1979 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie  odbyło się spotkanie, na 

którym podsumowano wyniki współzawodnictwa „O tytuł przodującego internatu”. Internat 

przy ZSR w Weryni zdobył IV  miejsce i nagrodę w wysokości 7000 zł. Obecni na spotkaniu 

byli: kierownik mgr Jerzy Kamel, przew. MRI – Barbara  Hołota oraz przew. Sekcji teatru i 

poezji – Elżbieta Paduch. 

(Kronika szkoły 1979 r.) 

  

  

  

Lata osiemdziesiąte 

  

Szkoła: 

  

            „Dnia 17 maja 1980 r. w Kolbuszowej odbyły się rejonowe zawody sanitarne. W 

zawodach tych brało udział 7 drużyn, a między innymi drużyna naszej szkoły, którą 

reprezentowała nasza klasa. Drużyna składała się z 23 osób. Zawody te zakończyły się 

bardzo pomyślnie dla naszej drużyny. Zajęliśmy I miejsce, które pozwoliło nam wziąć udział 

w zawodach wojewódzkich.  

(Kronika klasy Technikum Rolniczego 1980 r.) 

  

            „18 maja dniem czynu partyjnego. W niedzielę 18 maja od godz. 8.30 rozpoczął się 

czyn partyjny. Trwał on trzy godziny. Przez ten czas pracowaliśmy przy uporządkowywaniu 

pobocza drogi. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1980 r.) 

  

            „Zimowe Igrzyska Szkół Rolniczych i CZSR. Ogólnie zajęliśmy II miejsce. 

Wojewódzkie Mistrzostwa ZSMP w tenisie stołowym odbyły się 1.III.1980 rok w Rzeszowie. 

Widz Janina zajęła I miejsce, brała udział w Centralnych zawodach w Zielonej Górze 7 – 9 

.III.1980 rok. 

(Kronika szkoły 1980 r.) 

  

            „ W klasach programowo najwyższych należy zwrócić większą uwagę na pracę z 

uczniem zdolnym. Aktywniej włączyć do pracy „koła pomocy koleżeńskiej” 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 27.I.1981 r. ) 

  

             „ Wśród nauczycieli w rozmowach niezorganizowanych było dużo negacji dorobku 

PRL, nie były one przekazywane jednak do młodzieży i nie rzutowały na naszą działalność. 

Nadmierna emocja nie była naszą cechą, mimo istnienia różnych organizacji zawodowych i 

nie było ostrej konfrontacji zdań. Nauczycieli cechowała wielka odpowiedzialność za swą 

pracę trudną w tych warunkach za co dyrektor złożył podziękowanie”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 26.VI.1981 r.) 

  

            „Związki młodzieżowe. W naszej szkole działają trzy organizacje młodzieżowe: 

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek Harcerstwa Polskiego i Związek 

Młodzieży Wiejskiej. Najliczniejszą organizacją jest ZSMP następnie nowo powstały Związek 

Młodzieży Wiejskiej i ZHP w skład, którego wchodzi koło instruktorów. 

(Kronika szkoły 1981 r. ) 

            „Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Rolniczych i CZSR „Jesień 80” – Tyczyn. Siatkarki zajęły I 

miejsce i zdobyły puchar. Zajęciem I miejsca zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek w ramach IX 

Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży Szkół Rolniczych i CZRS 1981.  

(Kronika szkoły 1981 r. ) 

  

            „Zwiedzamy Warszawę. Doczekaliśmy się wreszcie wycieczki, na którą czekaliśmy 

niecałe dwa lata. Oczywiście cała klasa nie pojechała na nią, bo mimo wszystko trzeba 

szczerze przyznać, ze nie zaliczamy się do grona zgranych klas. A szkoda…. Ale mimo to było 

bardzo fajnie i niech żałują ci co nie byli” 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1981 r.) 

  



            „W cudownym nastroju powróciliśmy z biwaku, na który licznie zjechaliśmy całą 

gromadą. Nasze zbiegowisko w liczbie 31 osób aktywnie uczestniczyło w biwakowym życiu. 

Objuczeni biwakowym sprzętem przemaszerowaliśmy ok. 15 km. Wieczorem zapłonęło 

tradycyjne ognisko przy którym zgromadzili się wszyscy zaproszeni goście oraz cała klasa. 

Chóralne śpiewy i tańce pod przewodnictwem prof. Ruszkowskiego trwały do późnych godzin 

nocnych. Wspaniała kiełbasa i herbata z ogniska pozwoliły na zebranie sił na dzień 

następny, który upłynął pod znakiem Sportu. Jednakże nastąpiła smutna chwila rozstania z 

lasem, ogniskiem i biwakiem. W niedzielę wypoczęci i zadowoleni powróciliśmy do domów. 

Biwak był ukoronowaniem naszej całorocznej pracy, rozgrzewka przed nadchodzącymi 

wakacjami. Mamy nadzieję, że również w następnym roku powróci do nas blask ogniska i 

smak biwakowej grochówki. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1981 r.) 

  

            „13 grudnia 1981 o tym dniu nie będzie można powiedzieć, że minął jak co dzień. 

Wielu z nas obudził komunikat gen. W. Jaruzelskiego przewodniczącego Wojskowej Rady 

Ocalenia narodowego: „Ogłaszam na terytorium całego kraju stan wojenny …” słowa te 

wywarły na nas ogromne wrażenie. Słowa: wojna, wróg, ofiary, godzina policyjna nabrały 

dla nas innego znaczenia, ponieważ znaliśmy je tylko z książki, filmu, lekcji historii czy też ze 

wspomnień starszych. Przechodząc ulicą wielu z nas wpatrywało się w twarze przechodniów, 

w to co na nich widniało. Oczywiście 13 grudnia był pierwszym dniem przyspieszonych ferii 

zimowych. Nie wiedzieliśmy, że pójdziemy do szkoły dopiero 4 stycznia 1982 roku. Wigilia 

1981 roku była dniem szczególnym w historii całego kraju i każdego z nas. Przy wspólnym 

stole myśleliśmy o dniu jutrzejszym, o tym co przyniesie nam przyszłość. Wybrano mniejsze 

zło. Wojsko polskie nie dopuściło do rozlewu krwi. Żołnierski mundur stał na straży porządku 

i normalizacji życia w kraju. 4 stycznia 1982 roku rozpoczęliśmy naukę. Z powagą 

otwieraliśmy zeszyty i książki spełniając nasz zaszczytny obowiązek, dokładając swoich 

starań do wysiłku całego narodu, do poprawy warunków życia, normalizacji sytuacji w kraju 

i zawieszenia stanu wojennego”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1981 r.) 

  

             „Szczególna role mają do spełnienia nauczyciele przedmiotów humanistycznych, 

którzy na lekcjach powinni wyjaśnić młodzieży aktualne problemy społeczno-ekonomiczne, 

wzbudzić patriotyzm, mówić o zasadach współżycia w stanie wojennym, uwypuklać 

konieczność rzetelnej nauki, przygotować do właściwego odbioru środków masowego 

przekazu”. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 20.I.1982 r.) 

  

            „…poinformował członków Rady pedagogicznej o występku ucznia J.B., który po 

godzinie 22.00 w holu internatu zniszczył część obwieszczeń informacyjnych o stanie 

wojennym i jego prawnych aspektach, a na kilku pozostałych wypisał hasła o treści 

antypaństwowej. O czynie tym zostały poinformowane organa milicyjne – uczeń został 

tymczasowo aresztowany.” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 20.I.1982 r.) 

  

            „Jest możliwość utworzenia etatu do biblioteki i czytelni…. W szkole działa kilka kół 

zainteresowań: TPPR, SKO, LOK, PCK, LOP, PTTK 

(Książka protokołów Rady Pedagogicznej 30.VII.1982 r. ) 

  

            „25 stycznia zorganizowaliśmy wieczornicę poświęconą wyzwoleniu Warszawy. 

Przebieg wydarzeń tamtych lat referowały koleżanki z pierwszych klas. Na tym spotkaniu 

dowiedzieliśmy się wiele ciekawych wiadomości, które nam na długo zostaną w pamięci.  

(Kronika szkoły 1983) 

  

            „Czerwcowy spis rolniczy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów oraz 

zarządzeniem prezesa głównego Urzędu Statystycznego od 15 do 25 czerwca 1983 r. na 

terenie całego kraju został przeprowadzony spis rolny w gospodarce nie uspołecznionej. 67 

tys. Rachmistrzów, wśród których znaleźliśmy się i my dokonywało spisu pogłowia 

inwentarza żywego oraz powierzchni zasiewów”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1983 r.) 

  



            „15-24 czerwca 1983 – wizyta Jana Pawła II w Polsce – Był obok nas – gościem u 

siebie odjechał ale na zawsze pozostał w naszych sercach”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1983 r.) 

  

            „To już ostatnie dni nauki w tym roku szkolnym. Dla tych, którzy pracowali 

systematycznie, praktycznie już nie istnieją, dla innych to ciężkie dni, które często mogą 

zaważyć na dalszym losie. Mimo tego nawału prac w szkole i w gospodarstwach domowych 

postanowiliśmy wyjechać na biwak. Miejsce, które sobie obraliśmy na nasz wypoczynek leży 

w Porębach Dymarskich. Nie jest ono nam obce, spędziliśmy tam dwa dni w ubiegłym roku. 

10 czerwca w godzinach popołudniowych udaliśmy się na miejsce. My to znaczy 

dwunastoosobowa grupa z klasy i wychowawczyni Maria Krogulec oraz jako goście państwo 

Szelerowie. No i zaraz rozkręciło się obozowe życie: ognisko, śpiewy, zabawy. W sobotę 

zwiedzaliśmy modrzewiowy kościół z XVII wieku w Porębach Dymarskich. „A w sobotnią noc 

był Luxemburg, chata, szkło…” – te słowa Perfectu po części oddają atmosferę panującą w tę 

noc. Kto tam nie był może tylko żałować”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1983 r.) 

  

            „Dziś rano 1 września 1983 roku wybuchła wielka epidemia chodzenia do szkoły. 

Skala i rozmiarami przekracza ona dotychczas znane. My jako, że nie wynaleziono 

odpowiedniej szczepionki zostaliśmy przez nią opanowani. Objawy: bóle głowy, nudności, 

wymioty, senność, marzenia wakacyjne, westchnienia, w poważnych przypadkach płacz. 

Zwalczanie – nie skuteczne. Profilaktyka: - nie wskazana. Leczenie – długotrwałe. Oj! 

Przyjdzie nam poczekać do najbliższych wakacji”. 

(Kronika klasy Technikum Hodowlanego 1983 r.) 

  

„Młodzież naszej szkoły przebywała na praktykach zawodowych za granicą: WWRL i 

NRD. 

Podczas pobytu w Gartz – Order, w jednym z przodujących zakładów rolniczych w NRD, 

młodzież klasy piątej TH pracowała przy zbieraniu plonów jesiennych, przygotowaniu pasz  

dla zwierząt oraz w ogrodzie. W czasie wolnym organizowane były wycieczki, m.in. do 

Berlina. Dyrektor tamtejszego zakładu, przesłał ba ręce dyrekcji naszej szkoły dobrą opinię z 

przebiegu praktyki.  

(Kronika szkoły 1988 r.) 

  

Gospodarstwo: 

„Gospodarstwo pomocnicze przy ZSR liczy ogółem 267 ha powierzchni, w tym grunty 

orne zajmują 171 ha, łąki 43 ha, stawy produkcyjne 8 ha, zbiorniki wodne 6,70 ha, lasy i 

park 10 h, inne grunty ( pod zabudowaniami, drogi) 28,30 ha, szklarnia 105 m

2

, grunty pod 

inspektami i tunelami 1000 m

2

./ Gospodarstwo prowadzi uprawę zbóż kwalifikowanych z 

przeznaczeniem na materiał siewny na powierzchni około 30 ha. Pozostałe uprawy to 

okopowe: buraki cukrowe, pastewne, ziemniaki na pasze dla trzody chlewnej, kukurydza na 

zielonkę i kiszonkę dla bydła. Gospodarstwo prowadzi hodowle krów,  mlecznych – 90 szt., 

młodego bydła opasowego do wagi 400 kg, przeciętnie w roku 70 szt., trzody chlewnej do 

kategorii warchlaków na sprzedaż do dalszego chowu , przeciętnie w roku 800 szt. Na areale 

1 ha prowadzi się produkcję ogrodniczą; w szklarni- sadzonki pomidorów, w tunelach 

foliowych- pomidory, kapusta wczesna, późna, buraczki ćwikłowe, pory, selery. W stawach 

prowadzi się produkcję ryb konsumpcyjnych, od kroczka do ryby handlowej – ok. 3 ton. Za 

rok 1983/84 gospodarstwo wypracowało 4835 tys. zł. Zysku, zaś za rok 1984/85- 5900 zł. 

W roku 1977 oddano do użytku chlewnie na 1063 szt. W cyklu zamkniętym, w roku 19/820- 

cielętnik na 150 szt. Cieląt do 0,5 roku i młodego byka opasowego powyżej 1 roku o zdolności 

produkcyjnej 32 tony żywca. W październiku 1985 roku oddano do eksploatacji budynek 

mieszkalny  18- rodzinny dla pracowników gospodarstwa. Gospodarstwo zatrudnia 

przeciętnie 35 pracowników. Funkcje dyrektora pełni od 1.X.1985 inż. Płoch Bronisław, 

głównego księgowego Pajdo Janina, zootechnika od 15.I.1980 mgr inż. Mieczysław Oślizło. 

Plany na najbliższą przyszłość to: wyposażenie gospodarstwo w nowoczesny park 

maszynowy, zmodernizować halę tuczników na chlewnię, zmodernizować budynek 

cielętnika”. 

(Kronika szkoły 1986 r.) 

  

  



  

  

  

Internat: 

  

            „Od października trwa projekcja filmów video. Odbywa się ona w każdą środę. Filmy 

wyświetlane są własnym szkolnym aparatem. Jest to główna atrakcja przygotowana dla nas 

przez kierownictwa internatu. Jesteśmy bardzo  z tego zadowoleni.  

Tytuły filmów: „Odsiadający wyrok”, „Rambo II”, „Rocky III”, „Akademia Policyjna”, 

„Pedator”, „Robocop”, „Protektor”. 

(Kronika internatu 1982 r.) 

  

            „17.II.1982 „…kierownik internatu nie zgodził się z krytyczną oceną pracy 

wychowawczej internatu przez dyrektora, zwracając uwagę na jej odmienny charakter i 

utrudnienia wynikają ze zbyt dużej płynności kadr. Pomimo istnienia obiektywnych trudności 

w należytym zorganizowaniu pracy wychowawcy internatu starali się maksymalnie 

wykorzystać świetlicę organizując w niej dwa razy tygodniowo próby chóru, treningi 

szachowe i zebrania wychowawcze. Ponadto organizowana jest też praca samokształceniowa 

uczniów np. W. G. i S. A. prowadzą konsultacje z matematyki dla klas programowo 

najwyższych. 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 17.II.1982 r.) 

  

            „Dla uzyskania efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowano wszystkie 

możliwe formy pracy kulturalno-oświatowej jak: film fabularny, dyskoteki, kurs tańca I i II 

stopnia” 

(Książka Protokołów Rady Pedagogicznej 2 .VII.1982 r.) 

  

„Młodzież uczęszczająca do ZSR pochodząca z dalszych okolic Kolbuszowej 

zamieszkuje w internacie . W bieżącym roku szkolnym w internacie mieszka 100 uczniów 

szkół stacjonarnych oraz średnio 20 osób słuchaczy technikum zaocznego. Internat zastępuje 

wychowankom opiekę domu rodzinnego oraz pogłębia oddziaływanie wychowawcze szkoły. 

Stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka- 

wzbogaca jego zainteresowania, pogłębia zamiłowania, kształtuje postawy, uczy współżyć z 

otoczeniem i przygotowuje do samodzielnego życia w społeczeństwie. Praca wychowawcza  w 

internacie opiera się ona całej społeczności internetowej. Stanowi ona Samorząd- 

Młodzieżową Rade Internatu, która to spośród siebie wybiera zarząd, w następującym 

składzie – przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, członkowie. W bieżącym roku 

szkolnym przewodniczącą MRI jest uczennica klasy IV TH Marta Niedziałek, zastępcą 

przewodniczącej Maria Gil z klasy I TR , sekretarzem Ewa Szczęch z kl. IV TH, skarbnikiem 

Marek Martyniak z kl. II ZSMR, członkowie to Anna Raś i Anny Taber.  

Mieszkańcy internatu pracują w wyłonionych sekcjach samorządu:  

1. Sekcja kulturalno – świetlicowa pod przewodnictwem Anny Kilear  

2. Sekcja gospodarczo – porządkowa pod przewodnictwem Roberta Gajosa i W. Maciąg  

3. Sekcja żywienia pod przewodnictwem M. Bednarz  

4. Sekcja samokształceniowa  

5. Sekcja dekoracyjna pod przewodnictwem St. Marszałą  

6.  Sekcja sportowa pod przewodnictwem Anny Drozdowskiej  

Praca samorządu przejawia się w organizowaniu Czaus wolnego dla mieszkańców 

internatu; spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, wieczory rozrywkowe, dyskoteki, 

dyskusje, gry i zabawy w świetlicy, wyjęcia do kina, wyjazdy do teatru. Innym rodzajem 

aktywności samorządu jest organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla uczniów słabszych 

nauce. Na szeroką skale rozbudowana jest samorządność wychowanków internatu w 

zakresie prac samoobsługowych; począwszy od przygotowania zapasów stołówkowych na 

zimę, poprzez współdziałanie w kierowaniu żywieniem, a  skończywszy na szeroko 

rozwiniętym systemie dyżurów porządkowych w budynku i obejściu internatu, ponieważ 

internat od 15 lat nie ma ani jednej sprzątaczki . Wychowankowie mieszkają w 4- osobowych, 

estetycznie urządzonych, jasnych pokojach. Korzystają z dobrze wyposażonych łazienek, WC, 

korytarzy, prasowalni, świetlicy i stołówki. Na każdej kondygnacji do dyspozycji jest 



telewizor. Dla właściwej pracy wychowawczej mieszkańcy podzieleni są na grupy 

wychowawcze. Mieszkańcy każdego piętra internatu, oddani pod opiekę wychowawcy, 

stanowią jedną grupę wychowawczą. 

(Kronika szkoły 1986 r.) 

  

            „Od października trwa projekcja filmów video. Odbywa się ona w każdą środę. Filmy 

wyświetlane są własnym szkolnym aparatem. Jest to główna atrakcja przygotowana dla nas 

przez kierownictwo internatu. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. 

(Kronika internatu 1988 r.) 

  

            „Internat przodujący w samorządności – 16 marca 1989 roku Wojewódzka Komisja w 

osobach pani wizytator mgr Krystyny Korbeckiej oraz przedstawiciele wszystkich Szkół 

Rolniczych w-ce dyrektorów lub kierowników internatu dokonała oceny pracy naszego 

internatu w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa internatów szkół rolniczych o tytuł 

„Internatu przodującego w samorządności”. Ocenie podlegała samorządność mieszkańców 

internatu w zakresie: organizacji wewnętrznej i planowanie pracy, organizacji czasu wolnego, 

organizacji nauki własnej, warunków socjalno-bytowych, higienicznych i estetyki, organizacji 

wyżywienia. Wyżej wymieniona komisja dokonała przeglądu wszystkich pomieszczeń 

internatowych oraz spotkała się z MRI. Na tym spotkaniu przedstawiciele MRI przedstawili 

jak w naszym internacie przedstawia się samorządność i jej udokumentowanie. W wyniku 

oceny nasz internat zdobył I miejsce w województwie rzeszowskim i zakwalifikował się do 

współzawodnictwa na szczeblu makroregionu” 

(Kronika internatu 1988 r.) 

  

            „Od 6 do 16 kwietnia nasz internat gościł delegację ze Związku Radzieckiego. 

Nauczyciele szkół średnich i podstawowych odwiedzili szkoły, które znajdują się w naszym 

regionie. W ostatnim dniu pobytu odbyło się spotkanie gości z mieszkańcami internatu i 

uczniami szkoły”. 

(Kronika internatu 1988 r.) 

  

            „26 kwietnia mieszkańcy internatu mieli zaszczyt gościć zespół muzyczny z Złoczewa  

z obwodu Lwowskiego. Zaprezentował on kilka ludowych pieśni Republiki Ukraińskiej. 

Występ naszych gości wywarł na nas duże wrażenie, byliśmy zafascynowani nie tylko 

śpiewem, ale również pięknymi strojami. Przedstawiciel MRI podziękował w imieniu 

wszystkich mieszkańców za występ i wręczył wiązankę kwiatów”. 

(Kronika internatu 1988 r.) 

  

  

Lata dziewięćdziesiąte 

Szkoła: 

  

„…Nasza planeta nasze zdrowie. Działaj lokalnie, myśl globalnie.” Pod takim hasłem 

przebiegał tegoroczny konkurs wiedzy o zdrowiu.  

Pierwszy etap konkursu odbył się w naszej szkole. Przygotowana przez Panią 

higienistkę Hannę Lenart, nasza drużyna zajęła II miejsce w eliminacjach wojewódzkich, 

wśród  średnich szkół zawodowych. 

(Kronika szkoły 1990 r. ) 

  

            „W kwietniu 1991, odbyła się w szkole 15 edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych. Finaliści przeszli do następnego etapu, czyli do eliminacji okręgowych. Uczeń 

klasy piątej Technikum Hodowlanego Ryszard Kata, zakwalifikował się do eliminacji 

krajowych, gdzie zajął 14 miejsce w pionie hodowlanym, co dało mu wstęp bez egzaminu na 

wyższe uczelnie rolnicze.  Do sukcesu ucznia  przyczynili się przygotowujący go nauczyciele, 

a to: mgr Barbara Oślizło, mgr Urszula Sienkiewicz – Kopeć, mgr Władysław Kwiecień”. 

(Kronika szkoły 1991 r. ) 

  

            „Młodzież z naszej szkoły wyjechała w maju na trzy tygodniową praktykę do Francji. 

Wrócili oni bardzo zadowoleni, pełni nowych wrażeń i doświadczeń. W ramach wymiany 7 

czerwca do naszego internatu przyjechała grupa młodzieży z Francji. Spędzili oni w Polsce 

cały tydzień. Na pożegnanie została zorganizowana dyskoteka”. 

(Kronika internatu 1992 r.) 



  

            „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. W eliminacjach szkolnych startowało:  

 28 uczniów w dziale produkcja roślinna  

Zwyciężyła Karkut Ewa z kl. V TR ZDOBYWAJAC 102 PUNKTY. 

 22 uczniów w dziale produkcja zwierzęca  

Zwyciężyły:  Starzec Agata zdobywając 118 punktów 

                        Mazur Jolanta zdobywając 102 punkty. 

Te 3 uczennice startowały w eliminacjach okręgowych, które odbyły się w Lubyczy 

Królewskiej.     Agata Starzec zakwalifikowała się do etapu centralnego OW i UR w 

Białymstoku, gdzie zdobyła indeks na Wyższą Uczelnie Rolniczą.  

(Kronika szkoły 1994 r. ) 

  

  

Chluba Weryni  

  

Dekretem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dn. 3.XI.1945 r. z parcelowanego 

w Weryni majątku hrabiego Jerzego Tyszkiewicza wydzielono 50 ha ziemi, jako bazę pod 

przyszłą szkolę rolniczą.  Pierwszego września 1946 roku Prezydium WRN w Rzeszowie 

powołało Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Weryni pod kierownictwem inż. 

Kamila Kędzierskiego. 

            Początki nowej placówki oświaty rolniczej były niezwykle trudne. Budynki zniszczone, 

brak podstawowych sprzętów, pomocy naukowych, inwentarza. Mimo to zorganizowany 

jesienią ’46 roku nabór różnych roczników młodzieży, którzy 3. XI tegoż roku rozpoczęli drogę 

trzyletniej rolniczej Edukacji. Dla zamiejscowych zorganizowano internat . Żywność 

dostarczali sami uczniowie, zaś opał zbierano w parku hrabiego. Przez pierwsze lata 

funkcjonowano bez elektrycznego oświetlenia.  

            - „Wielka uroczystością w szkole było -  wspomina Władysław Kwiecień, jeden z 

pierwszych uczniów, następnie długoletni jej pedagog  - otrzymanie z Niska pierwszego 

ciągnika - Lanz – Buldog na kolcach. Pierwszym jego kierowcą był szkolny kowal Piotr Kozioł. 

Traktor orał pługiem konny, prowadzonym dodatkowo przez obsługującego. Funkcję te pełnili 

najczęściej uczniowie”.  

            Wodę na wszystkie potrzeby noszono ze studni i podgrzewano na kuchennej płycie. 

„niezwykłym zwierzęciem – mówi dalej Wł. Kwiecień- był  szkolny buhaj, wykorzystywany 

wszechstronnie jako zwierzę pociągowe. Przewoził wszystko, wszędzie i o każdej porze. , nie 

wyjeżdżał tylko do miasta.” 

            Pierwszymi nauczycielami byli Aleksandra Zielińska i Stanisław Żywiec , nieco później 

pracę podjęli Józef Górka, Stefan Culak, Edward Kwolek. Potem ciągle napływali nowi, 

niejednokrotnie absolwenci szkoły, na przestrzeni półwiecza było ich setki, wielu już odeszło 

na zawsze. W drugim roku funkcjonowania szkoły zmienił się jej dyrektor, K. Kędzierskiego 

zastąpił Marian Turek – dobry organizator, gospodarz i pedagog.  Po nim funkcje tę 

obejmowali kolejno Władysław Słowik, Edward Kwolek,  Józef Rusin, Stefan Białek. Od 

19991 r. funkcję tę pełni absolwent Weryni, Tadeusz Kubiś.  

            Na przestrzeni czasu szkoła w Weryni ulegała różnym modyfikacjom i 

przekształceniom strukturalno – organizacyjnym. Z dniem 1 września 1948 r. nazwa szkoły 

została zmieniona na Państwowe Czteroletnie Liceum Rolnicze  z programem pełnej szkoły 

średniej.   Dwa lata później na bazie Liceum zorganizowano Technikum Rolnicze, które od 

1956 r. realizować poczęło program o 5 – letnim cyklu nauczania.  

Burzliwy okres rozwoju ośrodka oświaty rolniczej  Weryni przypada na 

dwudziestolecie 1960 – 1980. W tym to czasie wykształcił się jego ostateczny profil i 

ustabilizowało zaplecze. Wydatnie wzrosło to znaczenie i zasięg oddziaływania. W 1962 r. 

zorganizowano zaoczne czteroletnie Technikum Rolnicze z dniem 1. IX . 1972 r. przeniesiona 

zostaje do Weryni istniejącą dotąd (od 1958 r.) w Kolbuszowej Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. 

Rok później powstaje Technikum Rolnicze 3 – letnie na podbudowie zasadniczej szkoły 

rolniczej. Od roku szkolnego 1974/ 1975 funkcjonuje w Weryni Zasadnicza Szkoła Rolnicza. 

Uwieńczenie tego okresu stanowi decyzja wojewody rzeszowskiego, powołując formalnie  od 

1 stycznia 1976 r. Zespół Szkół Rolniczych w Weryni.  

W następnych latach form kształcenia w Zespole nada przybywało. 1 IX 1977 r. 

uruchomiono 2 – letnie Policealne Studium Zawodowe oraz 5 – letnie Technikum Hodowlane.  

Od następnego roku Zasadniczą Szkołę Hodowlana o dwuletnim cyklu nauczania i  3- letnie 



Średnie Studium Zaoczne. Od 1990 r. funkcjonuje Państwowe Liceum Gospodarstwa 

Wiejskiego. W latach 60 wzniesiono, a w 70 rozbudowano okazały budynek dydaktyczny, co 

pozwoliło przenieść zajęcia z  pałacu hrabiego Tyszkiewicza, gdzie ponadto mieścił się  

interna, a początkowo  również i stołówka z zapleczem magazynowym. W  1972 roku  oddano 

do użytku Młodzieszyn nowy internat, który wkrótce, dzięki zaangażowaniu takich 

wychowawców jak: Franciszek Batory, Jerzy Kamela, Stanisław Nowak, Helena Wilk zyskał 

tytuł najlepszego w województwie rzeszowskim.  

Integralną częścią Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni pozostaje od samego początku 

gospodarstwo szkolne. Założone na resztówce 50 ha po podziale dóbr  Tyszkiewicza 

następnych latach zaczęło się powoli rozrastać. W 1948 roku urząd ziemski z Kolbuszowej 

przekazał 35 ha stawów rybnych, które niemałym wysiłkiem i nakładem finansowym 

zagospodarowano, zarybiając je karpiem. Dziewięć lat później gospodarstwo szkolne zyskało 

32 ha użytków rolnych   po zlikwidowane Spółdzielni Produkcyjnej w Weryni, w roku 

następnym zaś 140 ha ziemi wraz z zabudowaniami w Kolbuszowej, pochodzące z majątku 

Tyszkiewicza, a administrowane  najpierw przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie, potem 

PGR. Obecnie powierzchnia gospodarstwa szkolnego wynosi 284 ha.  

Na początku korzystano wyłącznie ze starych budynków folwarcznych, co utrudniało 

chów zwierząt, jak i gromadzenie paszy. Dopiero w 1965 r. wzniesiono oborę na 100 szt. 

Bydła, zaś w 1977 r. tuczarnię na 1500 sztuk świń, cielętnik oraz stodołę z możliwością 

dosuszania siana. Gospodarstwo posiada pokaźny park maszynowy, w tym kombajn do 

zbioru buraków oraz sieczkarnię polową. Stanowi zatem dobrą bazę dla praktycznej nauki 

zawodu, jak też miejsce wdrażania nowych technik i technologii uprawowych czy 

hodowlanych w rolnictwie. 

W pierwszych latach funkcjonowania szkołę opuszczało ok. 30 absolwentów rocznie. 

Brak miejsca uniemożliwiał przyjęcie większej liczby uczniów i tworzenie oddziałów. Dopiero 

oddanie do użytku nowego budynku w roku szkolnym 1964/1965 umożliwiło zwiększenie 

naboru młodzieży. Sytuację polepszyło parę lat później oddanie do użytku internatu na 240 

miejsc. 

12. X. 1974 r. Komitet Rodzicielski  ufundował szkole sztandar, otrzymała ona tez imię 

Komisji Edukacji Narodowej z racji obchodów 200- lecia powstania tej instytucji. W ciągu 50 

lat istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni  mury jego opuściło ponad 800 absolwentów. 

Są pośród nich rolnicy kwalifikowani, technicy i inżynierowie rolnictwa pracujący w 

gospodarstwach  i instytucjach każdej gminy na terenie województwa rzeszowskiego i wielu 

ościennych. Sporo absolwentów Weryni wstąpiło do Seminarium Duchownego, zasilając 

szeregi stanu kapłańskiego, inni są prezesami spółdzielni, wójtami i burmistrzami w gminach 

i miastach, próbują, sił w biznesie, wykładają na rolniczych uczelniach,. Również z 

profesorskimi tytułami… 

Artykuł: Edward Winiarski  

(50 – lecie ZSR)  

  

            „Dnia 30.X. 96 w Warszawie odbył się ogólny zjazd reprezentacji Szkół Rolniczych z 

51 województw. Z ZSR w Weryni wyruszyła 2 – osobowa reprezentacja tj: prof. Bronisław 

Płoch z uczniem III TR Tomaszem Piechotą. Po przybyciu do Sejmu RP zostali oni oprowadzeni 

po gmachu tej budowli. Odbyła się konferencją, która dotyczyła wejścia  wsi – rolników do 

Unii Europejskiej  w Polsce. Przemawiał Józef Zych, a także Klaus Schmidt prezes 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Do godziny 15 

00 

prowadzona byłą 

ożywiona rozmowa młodzieży. O godzinie 17

00

 opuścili oni gmach sejmu RP. 

(Kronika szkoły 1996 r.) 

  

            „ Trener – tenisista. Zygmunt Zięba był uczniem Technikum Rolniczego w latach 1955-

1961. po maturze podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie. 

Interesuje się grą w tenisa ziemnego. Wyjeżdża do USA. Zostaje trenerem. Mieszka na 

Florydzie. Podejmuje pracę w słynnym klubie sportowym. Współuczestniczy w przygotowaniu 

mistrzów światowego tenisa m.in. Pitta Samprasa, Mary Joe Fernandes i Steffi Graf, z której 

ojcem przez pewien czas współpracował. . Za całokształt działalności sportowej władze 

amerykańskiego Sportu uhonorowały go wpisem do księgi najbardziej zasłużonych „ za 

wkład w rozwój amerykańskiego tenisa ziemnego”. 

(Kronika szkoły 1997 r. ) 

  



            „ Orać, ale jak? Po pięciu latach przerwy, 30 września Br. Odbył się wojewódzki 

konkurs orki dla uczniów szkół rolniczych. W województwie rzeszowskim zadecydowano, że 

w tym roku zawody te odbędą się w gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w 

Weryni. Zadaniem startujących było zaoranie 25 arów ziemi. Liczyła się głębokość i 

prostolinijność orki, a także ogólny wygląd zaoranego pola. Spośród przedstawicieli szkół 

najlepszym okazał się Wojciech Blat, uczeń klasy IV Technikum Rolniczego ZSR w Weryni. W 

nagrodę otrzymał rower górski”. 

(Kronika szkoły 1997 r. ) 

  

            „ 27 lutego 1998 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbył się finał 

Regionalnego Konkursu Młodych producentów Rolnych. Zwycięzcą konkursu został Wojciech 

Baran z Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni”. 

(Wiadomości Małopolskie 27.02.1998 nr 4) 

  

Gospodarstwo 

  

            „Otwarcie Stacji Kontroli opryskiwaczy w Weryni. W Zespole Szkół Rolniczych w 

Weryni otwarto pierwszą w województwie podkarpackim Stację Kontroli Opryskiwaczy. 

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, w Polsce w 2002 roku będą wymagane atesty kontroli 

każdego opryskiwacza. Stanowisko kontroli kosztowało 10 tys. zł.” 

(Kronika szkoły 19.11.1999 r. ) 

  

  

  

  

  

  

Obecnie 

  

            „Zawarcie  w dniu 21 marca 2000 r. w Rzeszowie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Kolbuszowskim, a Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Przedmiotem umowy było przekazanie 

wybranych obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w celu uruchomienia zajęć naukowo-

dydaktycznych w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”. 

(Kronika szkoły 2000 r.) 

  

            „ 4 października 2000 r. rozpoczęli studia licencjackie stacjonarne studenci agrobiologii 

w oddziale zamiejscowym, która rzeszowska WSP otworzyła w Weryni.” 

(Kronika szkoły 2000 r.) 

 


