
Biblioteki wspomnień czar.

,,Bez czytania książek w żadnym zawodzie nie odniesie się sukcesu.

Człowiek kiedy zostaje sam z książką, może sprawdzić czy 

rzeczywiście myśli". Te słowa wypowiedziała w auli ZS nr3 im. 

Antoniego Kocjana na spotkaniu autorskim znana krakowska 

pisarka książek dla dzieci i młodzieży Dorota Terakowska. 

Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej wzięli sobie do serca 

jej słowa i przez lata wśród uczniów szkoły zaszczepiali miłość do 

literatury i książek. 

Czynili to organizując spotkania autorskie z ludźmi kultury, 

organizując wyjazdy na Targi książki do Krakowa, gdzie młodzież 

spotykała wybitne osobistości. 

Wyjazdy do bibliotek naukowych przybliżały uczniom literaturę 

polską i światową.







Konkursy, w których brała udział młodzież Ekonomika pozwalały 

jej poznać życie i twórczość wielu znakomitych autorów. 

To wszystko przeszło już do historii. Niewielu pamięta te chwile, 

ale dla nauczycieli, którzy organizowali te przedsięwzięcia na 

zawsze pozostaną w pamięci, a może osoby biorące udział w tych 

spotkaniach, wycieczkach, konkursach, przypomną sobie 

z rozrzewnieniem te wzniosłe momenty. 

Bo jak mówią słowa piosenki  "szanujmy wspomnienia, smakujmy 

ich treść, nauczmy się je cenić, szanujmy wspomnienia bo warto 

coś mieć..." 



























W 1995r nauczyciele z grupą uczniów brali udział w spotkaniu 

w Centrum Kultury w Katowicach ze znanym pisarzem 

amerykańskim Williamem Whortonem i jego synem. 

W latach 90-tych był to bardzo znany i poczytny pisarz w Polsce. 

Gorąco polecam jego książki, szczególnie - "Spóźnieni 

kochankowie". 





Grupa uczniów z nauczycielami podjęła się opracowania 

ekcyklopedii naszej szkoły. Hasła umieszczone w niej dotyczyły 

historii szkoły, budynku, uczniów i nauczycieli. Opracowana 

encyklopedia przyczyniła się do pogłębnienia wiedzy o szkole i 

pozostała pamiątką. 







Uczniowie Ekonomika chętnie brali udział w konkursach literackich

i odnosili sukcesy, co cieszyło zarówno uczestników jak 

i opiekunów przygotowujących ich do tych konkursów. 







Konkurs Powiatowy "Burza Mózgów", który od lat organizują 

nauczyciele biblioteki, cieszy się ogromną popularnością wśród 

uczniów szkół powiatu olkuskiego. Uczestnicy mogli wykazać się 

wiedzą z różnych dziedzin nauki. Młodzież mogła wykazać się nie 

tylko zdobytą wiedzą w szkole, ale mogła zaprezentować swoje 

zdolności artystyczne, wokalno-muzyczno-taneczne, a nawet 

i kabaretowe, w przerwach pytań konkursowych. 





Biblioteka w Ekonomiku to nie tylko miejsce, w którym wypożycza 

się książki, to miejsce, do którego przychodzili i przychodzą 

uczniowie, którzy chcą pod opieką nauczycieli pogłębiać swoją 

wiedzę, rozwijać talenty, reprezentować i promować swoją szkołę 

w środowisku i powiecie. Przez wiele lat czynili to zdobywając 

nagrody i wyróżnienia w takich konkursach jak: Poezja recytowana

i śpiewana, Talenty Małopolski, Burza Mózgów.

Jest jeszcze jedno przedsięwzięcie, o którym należy wspomnieć. 

Jest to coroczny koncert charytatywny "Trzy akordy dobroci". 

Pod hasłem "Ekonomik pomaga" można w internecie odnaleźć 

informacje na temat organizowanych koncertów na rzecz 

potrzebujących dzieci. 

Wielu absolwentów Ekonomika, ale też innych szkół brało udział 

w tych koncertach. 


