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Czy znacie historię swojej szkoły? 
Czy wiecie, jak zmieniała się w ciągu siedemdziesięciu lat 
swego istnienia? Jakie przyjmowała nazwy, kto nią kierował, 
w jakich zawodach kształciła, gdzie były jej siedziby? 

To już 70 lat …
okolicznościowe wydanie gazetki szkolnej



3 listopada 1945 – W Miejskim Gim-
nazjum Kupieckim i Liceum Handlo-
wym przy ul. Felczaka 26 zabrzmiał 
pierwszy dzwonek...

Uczniowie Liceum Handlowego 
 w roku 1946

1945-1949 – Funkcję dyrektora szkoły 
sprawują kolejno: Wiktor Kędzierski 
(1945-47), Feliks Beczkowicz (1947-
48) i  Kazimierz Dekański (1948-49).

1949 – Dyrektorem szkoły zostaje  
Mieczysława Bobako, która niewąt-
pliwie stała się częścią historii pla-
cówki, bowiem swoją funkcję spra-
wowała aż 23 lata, tj. do 1973 r.

1952 – Po przekazaniu przez Radę 
Ministrów szkół zawodowych mini-
sterstwom branżowym szkoła nasza 
podlega Ministerstwu Handlu We-
wnętrznego. Wiąże się z tym zmiana 
nazwy naszej placówki na Technikum 
Handlowe Ministerstwa Handlu We-
wnętrznego (później tylko: Techni-
kum Handlowe).

Uczniowie zdający egzamin w latach 
pięćdziesiątych

1956 – Zaczynamy kształcić mło-
dzież w zawodzie sprzedawca w Za-
sadniczej Szkole Handlowej. Absol-

wenci ZSH znajdują zatrudnienie we 
wszystkich ważniejszych państwo-
wych i spółdzielczych przedsiębior-
stwach handlowych naszego miasta.

1957 – Szkoła otrzymuje nową sie-
dzibę przy ul. Sowińskiego 1 (dawne 
koszary wojskowe), gdzie mieści się 
do dziś.

1959 – W szkole powstaje zespół wo-
kalny Filipinki, który w latach sześć-
dziesiątych należy do najpopularniej-
szych w kraju. Zespół wylansował 
wiele niezapomnianych przebojów, 
a nasza szkoła zyskała na kilka lat 
przydomek Szkoły Filipinek.

Zespół wokalny Filipinki

1967 – Ponowna zmiana nazwy szko-
ły: Technikum Handlowe zostaje 
przemianowane na Liceum Ekono-
miczne Nr 1.

1970 – Z okazji jubileuszu dwudzie-
stopięciolecia szkole zostaje nadane 
imię znanego ekonomisty, profesora 
Oskara Langego. Fakt ten uwiecznio-
no umieszczeniem na ścianie budyn-
ku szkoły tablicy pamiątkowej.

1973 – Minister Oświaty i Wycho-
wania przyznaje naszej szkole Medal 
Komisji Edukacji Narodowej w do-
wód uznania dorobku placówki w sfe-
rze pedagogicznej i wychowawczej.

1975 – Od tego roku nasza placów-
ka, w skład której wchodzi już kilka 
szkół (Liceum Ekonomiczne, Liceum 
Zawodowe, Technikum Księgarskie, 
Zasadnicza Szkoła Handlowa, Poma-
turalne Studium Zawodowe), staje się 
zespołem szkół i nosi oficjalną nazwę 
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 
im. prof. Oskara Langego.

1979 -  Nawiązujemy  współpracę 
z Betriebsberufsschule (Przyzakłado-

wą Szkołą Zawodową) w Rostocku 
(od 1990 r. Berufliche Schule Handel 
– Zawodowa Szkoła Handlowa)                                                                                             

Podpisanie umowy o współpracy na-
szej szkoły z Przyzakładową Szkołą 
Zawodową) w Rostocku. Na zdjęciu 
dyrektorzy Ryszard Kus i Achim Risch

1980 – Z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora szkoły, Zygmunta Szy-
dłowskiego, powstaje Szkolna Izba 
Tradycji. W tym małym muzeum 
mieszczącym się w zaadaptowa-
nych pomieszczeniach strychowych 
umieszczono  pamiątki i dokumenty 
związane z  historią szkoły i regionu.

1991 – Nawiązujemy kontakty ze 
Slagelse Handelsskole (Szkołą Han-
dlową w Slagelse) w Danii. Od wrze-
śnia tego roku datuje się wieloletnia 
współpraca.

1993 – Rozpoczynamy realizację pro-
jektu pt. Współpraca Pedagogiczna 
Szkół Ekonomicznych Krajów Ba-
senu Morza Bałtyckiego, w którym 
bierze na początku udział pięć szkół: 
ZSE Nr 1, Slagelse Handelsskole (Da-
nia), Staffanskolan (Szwecja), Sven-
ska Handelsläroverket (Finlandia)  
i Kaufmännische Schule (Niemcy). 
W ciągu następnych dwóch lat gro-
no uczestników projektu poszerza się  
z pięciu do ośmiu szkół – do współ-
pracy dołączają szkoły handlowe  
z Litwy, Łotwy i Rosji. 

1995 – Budynek szkolny zmienia 
swój wizerunek. Powstaje nowe, re-
prezentacyjne wejście główne od 
strony frontowej, tj. od ulicy Sowiń-
skiego, umiejętnie wkomponowane  
w bryłę starego zabytkowego budyn-
ku.W październiku 1995 r. obchodzi-
my jubileusz 50-lecia szkoły.  W ofi-
cjanych uroczystościach, które odbyły 
się na Zamku Książąt Pomorskich, 
biorą udział przedstawiciele Mini-



sterstwa Edukacji Narodowej, władz 
wojewódzkich i miejskich, wielu in-
stytucji i placówek oświatowych oraz 
dyrektorzy trzech zaprzyjaźnionych 
szkół handlowych z zagranicy (Nie-
miec, Danii i Szwecji).

2000 – Reforma oświaty wkracza do 
szkół średnich – także do naszej. Ab-
solwenci 3-letnich gimnazjów rozpo-
czynają naukę w nowo utworzonych 
klasach Liceum Ogólnokształcącego, 
Liceum Profilowanego, Technikum 
Ekonomicznego, Technikum Handlo-
wego i Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej. Żegnamy się po 27 latach ze starą 
nazwą – od 1 września 2002 r. nasza 
placówka nosi nazwę Zespół Szkół 
Nr 3 im. prof. Oskara Langego. 

2004 – W szkole powstaje przed-
siębiorstwo symulacyjne Sukces,  
w którym uczniowie Liceum Profi-
lowanego, Technikum i słuchacze 
Szkoły Policealnej odbywają praktyki 
zawodowe.

Otrzymujemy certyfikat Zachodnio-
pomorskiej Szkoły Jakości,który jest 
uwieńczeniem wieloletniej pracy i ak-
tywności wszystkich pracowników 
szkoły, uczniów i ich rodziców.

 
Certyfikat Zachodniopomorska 

Szkoła Jakości

2005 – Nasza szkoła jako jedna z nie-
licznych otrzymuje uprawnienia do 
przeprowadzania stażu adaptacyjnego 
dla nauczycieli z państw członkow-
skich UE, którzy starają się o uznanie
ich kwalifikacji zawodowych w Pol-

sce.
Uroczyście świętujemy 60-lecie szko-
ły. Bogaty program imprez towarzy-
szących jubileuszowi uświetniają 
swoją obecnością przedstawiciele 
władz miejskich, kuratorium oświaty, 
dyrektorzy szkół. 
Współorganizujemy festyn rekre-
acyjno - sportowy z okazji 60-lecia 
Oświaty Szczecińskiej. Patronat obej-
muje Prezydent Miasta Szczecina  
i Wydział Oświaty Urzędu Miejskie-
go.
W tym samym roku zostaje urucho-
miony nowy kierunek nauczania: 
technik logistyk.

2008 – Rozpoczynamy realizację pro-
jektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Socjalnego. Noszą 
one nazwy: Absolwent szkoły zawo-
dowej europracownikiem XXI wieku 
oraz Szansa na równy start.
Szkoła wzbogaca swoją ofertę eduka-
cyjną o dwa nowe kierunki kształce-
nia:
technik obsługi turystycznej oraz 
technik cyfrowych procesów graficz-
nych. Oba cieszą się dużym zaintere-
sowaniem absolwentów gimnazjów.

2009 – Realizujemy kolejne projekty 
unijne: Wysokie kwalifikacje absol-
wenta technikum szansą na europej-
skim rynku pracy oraz  Moja szkoła 
– moją szansą. 

2010 - Im więcej wiem – tym więcej 
osiągnę to nazwa następnego pro-
jektu edukacyjnego, którego celem 
jest podniesienie poziomu wiedzy 
uczniów oraz podwyższenie wyników 
egzaminów zewnętrznych. 

2011 – Zespół Szkół Nr 3 w Szczeci-
nie im. prof. Oskara Langego zostaje 
objęty patronatem Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie. 

 2013 – Dwie pracownie:  projek-
towania multimedialnego i technik 
poligraficznych wyposażone zostają  
w profesjonalny sprzęt. Wśród nich 
jest ploter wielkoformatowy druku-
jąco-tnący, risograf, proofer cyfrowy. 

W pracowni technik multimedialnych

Dzięki temu uczniowie kierunku  
cyfrowe procesy graficzne na miejscu 
zapoznają się z obsługą tych skompli-
kowanych urządzeń.

 
Profesjonalny sprzęt poligraficzny

2014 – Następuje zmiana na stano-
wisku dyrektora szkoły. Na emery-
turę, po 23 latach kierowania szkołą, 
odchodzi mgr Andrzej Sacharski.  
Od 1 września nowym dyrektorem 
szkoły zostaje mgr Andrzej Kobylec.
13 października 2014 roku Zespół 
Szkół Nr 3 zawiera umowę o współ-
pracy z Wydziałem Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
 Dokument podpisują prof.zw.dr hab.
Waldemar Tarczyński i mgr Andrzej 
Kobylec.
 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
we wspólnie organizowanych przed-
sięwzięciach naukowych i dydaktycz-
nych. 

2015 –  We wrześniu kończą swoją 
działalność Szkoła Policealna, Tech-
nikum Handlowe, Szkoła Zasadnicza.



Na przełomie lat 80 i 90 każdy uczeń mógł bez opłaty 
otrzymać kubek mleka podczas długiej przerwy.   

Udział w pochodach pierwszomajowych był obowiazkowy 
do końca lat 80-tych.

Na zdjęciu: młodzież naszej szkoły uczestniczy w pochodzie 
pierwszomajowym
 

Młodzież naszej szkoły każdego roku wyjeżdżała  
jesienią do Państwowych Gospodarstw Rolnych na  
wykopki. Za pracę przy wykopywaniu ziemniaków  
otrzymywała nocleg, posiłki oraz symboliczną zapłatę. Ile 
przy tym było zabawy… zapytajcie swoich nauczycieli, 
którzy byli uczniami lub nauczycielami w latach 80-tych.

Na zdjęciu: praca naszych uczniów przy wykopywaniu 
ziemniaków   

Czy wiesz, że … 
 

 

 
  

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w naszej szkole  
istniały dwie drużyny harcerskie, ich miejscem spotkań 
była harcówka - dzisiejsza sala 37

Na zdjęciu: harcerze ze Szczepu Dzieci Szczecina na obozie 
wędrownym

W latach 70-tych powszechnie uprawiano gimnastykę śród-
lekcyjną, polegającą na wykonywaniu ćwiczeń rozluźnia-
jących przy otwartym oknie w środku lekcji. Nawet naj-
bardziej ożywioną dyskusję trzeba było przerwać, bo oto 
nadszedł czas na skłony i wymachy.

Obecny dyrektor szkoły Andrzej Kobylec, pedagog Joanna Dudzińska oraz nauczyciele Lidia Pszkit, Katarzyna  
Kosobucka, Marcin Rabe, Ewa Kleszczewska, Izabela Zmysłowska są absolwentami naszej szkoły.

Za czasów dyrektora Szydłowskiego nie wpuszczano spóźnialskich do szkoły, o godz. 8 00 zamykano drzwi  
wejściowe.

Dawniej każdego roku organizowany był Dzień Sportu.  
Zamiast lekcji odbywały się rozgrywki sportowe, a co  
ciekawe - brali w nich udział także nauczyciele.

Pod koniec lat 80-tych w całej szkole było tylko 20 chłopa-
ków.


