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

Szkoła powstała w pierwszych powojennych latach i od tego czasu wciąż zmienia się pod skrzydłami 
kolejnych dyrektorów, wpisując się tym samym w historię Olkusza. 
Teraz nowoczesna i dostosowana do wyzwań współczesnego świata, nadal związana jest z tradycją 
oraz ludźmi, którzy tworzyli ją od podstaw.

Przeszłość…
01.10.1947r. – Początki naszej obecnej szkoły związane są z powstaniem Prywatnego Trzechletniego 
Gimnazjum handlowego, opartego organizacyjnie o Liceum Ogólnokształcące. Dwa lata później 
nazwa placówki zostaje zmieniona na Szkołę Administracyjno – Handlową I stopnia Licealnego.

1947 – 1952 – Oddzielenie szkoły od Liceum Ogólnokształcącego, po wcześniejszym upaństwowieniu 
jej oraz reorganizacji, którą kierowali kolejno nauczyciele liceum Ogólnokształcącego: Elżbieta 
Zbiegowa, Józef Fijałek, Stanisław Wilczyński, Tomasz Majewski. Szkoła zajmuje nowy budynek przy 
ulicy Augustiańskiej 40 w Olkuszu i podlega centralnemu Zarządowi Szkolnictwa Zawodowego i 
Ministerstwu Handlu Wewnętrznego w Warszawie.

1952 – 1969 – Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska” w 
Olkuszu. Jest to dobry czas dla szkoły, która pod kuratelą ambitnego i bogatego sponsora, niezależnie 
od władz oświatowych, może samodzielnie działać. Szkoła rozwija różne kierunki kształcenia 
handlowego  dla potrzeb spółdzielczości rolniczej. Wielokierunkowa działalność, wyposażenie, 
program wychowawczy oraz wybudowanie w 1963 r. kompleksu obiektów szkolnych, sprawiają, że 
Ekonomik staje się pokazową, jedną z najlepszych w kraju szkół spółdzielczych.

1970 – 1991 – To czas nazywany „złotym wiekiem szkoły”. Dyrektorem zostaje wychowanek szkoły, 
człowiek niezwykle energiczny i prężnie działający, mgr Zygmunt Szlęzak. W szkole tworzą się nowe 
oddziały oraz liczne wydziały zaoczne, zostaje uruchomiona szkoła samochodowa oraz Punkt 
konsultacyjne Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. W roku 1986 zostaje oddane do użytku kolejne 
skrzydło budynku szkoły z piękną aulą, do dziś zwaną „Aulą Zygmuntowską”.

1991 – 2000 – Szkoła podlega kolejnym reorganizacjom, przechodzi we władanie Kuratorium, 
powstają nowe kierunki: 4 – letnie Liceum Handlowe oraz III Liceum Ogólnokształcące z klasą o 
profilu matematyczno – informatycznym. Funkcję dyrektora pełni w tym czasie przez rok mgr 
Katarzyna gaj osińska, a kolejne lata upływają pod kierownictwem mgr. inż. Leszka Szoty. Rok 1996 
uznano za rekordowy. W szkole pracuje wówczas 80 nauczycieli i kształci się 1540 uczniów oraz 
słuchaczy. Kolejny rok, 1997, to wielki jubileusz 50 – lecia szkoły. Zespół Szkół Zawodowych zmienia 
nazwę na Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu oraz otrzymuje imię olkuszanina, zasłużonego Polaka – 
Antoniego Kocjana, a także nowy sztandar.

2000 – 2013 – To okres zmian, polska oświata przechodzi kolejną reformę, która wprowadza 
trzyetapową edukację oraz nową formułę egzaminów zewnętrznych. W tym czasie stanowisko 
dyrektora obejmuje mgr Cyryla mazur. Szkoła staje się jedną z publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu olkuskiego i oprócz tradycyjnego kształcenia w zawodzie technika ekonomisty, otwiera nowe 
kierunki: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej. Ekonomik XXI 
wieku kojarzony jest w środowisku jako szkoła nowoczesna, z wysokim poziomem nauczania, 



dyscypliną, osiągnięciami uczniów w kształceniu zawodowym, ale także jako szkoła tętniąca życiem, 
dynamiczna, przyjazna uczniom.

2013 – 2018 – W roku 2013 dyrektorem szkoły zostaje jej absolwent, mgr Tomasz Lis, który podczas 
swojej kadencji rozpoczyna realizację projektu termomodernizacji Zespołu Szkół nr 3. Szkoła zmienia 
swój zewnętrzny wygląd oraz rozbudowuje bazę dydaktyczną w obrębie kierunków informatycznych, 
poprzez modernizację pracowni przedmiotowych. W tym czasie szkoła świętuje swój kolejny 
jubileusz, 70 – lecia istnienia szkoły oraz 20 – lecia nadania szkole imienia.

…i dziś
2018 – obecnie – Dzisiejszy Ekonomik to szkoła nowoczesna, dostosowana do wymogów i oczekiwań 
współczesnego ucznia, zarządzana od 2013 r. przez mgr. Wojciecha Panka. Szkoła w tym czasie ulega 
cyklicznym zmianom: powstają nowe kierunki kształcenia informatycznego (technik programista), 
klasopracownie zyskują nowy wygląd i nowoczesne wyposażenie. Z inicjatywy obecnego dyrektora 
powstaje również kompleksowo wyposażona sala gimnastyczna. 

Ekonomik, to szkoła dostosowana przede wszystkim do potrzeb młodzieży i dla nich też zmieniająca 
swój wizerunek. To szkoła otwarta, atrakcyjna dla uczniów, kształcąca i wychowująca według 
obecnych standardów.


