
 
Historia ZST w Olecku 

   Przed rokiem 1939  
Lata międzywojenne dla Olecka to lata względnej stabilności i rozwoju.             

W mieście funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, szkoła rolnicza oraz 8 szkół 
zawodowych. Zajmowane przez Zespołu Szkół Technicznych w Olecku (wcześniej 
Zasadnicza szkoła Zawodowa; Zespół Szkół Zawodowych) budynki to :  
ul. Zamkowa 2 - budynek zbudowany w roku 1927 i mieściła się tu szkoła  
(rolnicza)  gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt - szkoła ta przygotowywała 
dziewczęta do roli żony, matki, do pracy w administracji i handlu i gospodarstwie 
domowym. Budynek był wyposażony w instalacje wod- kan i co. W czasie działań 
wojennych nie został uszkodzony wymagał tylko remontu bieżącego ze względu 
najego ogólne zniszczenie i brak szyb  

Obok szkoły zlokalizowany był internat z bardzo rozbudowanym zapleczem  
socjalnym i nawet własna salą kina. Budynek internatu został wyburzony a na jego 
miejscu zbudowano blok mieszkalny ( Zamkowa 2A) . W budynku Zamkowa 2            
od 1946 r. do 1950 r. mieściła się szkoła zawodowa( zajęcia praktyczne w piwnicy, 
sale lekcyjne na parterze a na piętrze mieszkania kierownika szkoły czy dyrektora 
oraz nauczycieli). Po roku 1950 budynek był wykorzystywany jako internat 
(pokoje sypialne i dwie sale lekcyjne) - na parterze a mieszkania nauczycieli; 
dyrektora, kierowników internatu oraz pomieszczenia administracyjne - na. piętrze. 
W latach 1978 - 1981 budynek ten ze względu na stan techniczny - został 
wyłączony z użytkowania Po przeprowadzonym w latach 1982 - 1985r. remoncie 
kapitalnym - mieściła się tu stołówka internatu wraz z zapleczem kuchenno                  
magazynowym( w piwnicy i na parterze) a biblioteka szkolna i pomieszczenia 
administracyjne (na piętrze). W roku 2003 pomieszczenia biblioteki przekazano  
Wszechnicy Mazurskiej na sale wykładowe a bibliotekę szkolna przeniesiono do 
budynku dydaktycznego przy Zamkowej 2. W roku 2005 Wszechnica opuściła            
te pomieszczenia.  
ul. Zamkowa 4 - był budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek był 
wyposażony w instalację wod - kan. z ogrzewaniem piecami tzw. fizycznymi. W 
czasie działań wojennych nie został uszkodzony. W okresie 1946 - 1947 był 
siedzibą szkoły rolniczej a następnie przez trzy lata bursa TBS i dalej - jako 
internat szkoły zawodowej. Po przeprowadzonym w 1978r. remoncie kapitalnym( 
wymiana stropów, instalacji i nowej aranżacji wnętrza)- urządzono tu pokoje 
sypialne (101 miejsc) oraz zaplecze sanitarno - magazynowe ..  
Budynek ten zajmowany jest przez internat 1 pokoje sypialne na 101 miejsc wraz z 
zapleczem sanitarnymi  
ul. Plac Zamkowy 3 - "Zamek" zbudowany w roku 1894 i do 1939 r. była to 
siedziba starostwa powiatowego. W czasie wojny uszkodzony w niewielkim 
stopniu 1 ściana od podwórka l. Po odbudowie od 1946 był siedziba XIV Ośrodka 
Szkoleniowego. Od 1951/52 do roku 1958/59 mieścił się tu internat a później był 
to budynek dydaktyczny.  



ul. Plac Zamkowy 2 - to jednopiętrowy budynek mieszkalny, w którym do 
1939r.mieszkali pracownicy obsługi starostwa powiatowego. Budynek ten w 
wyniku działań wojennych został zniszczony ( wyburzona na całej długości 
budynku ściana od strony rzeki). Został przez szkołę odbudowany jako budynek 
parterowy w 1952 r. i zlokalizowano tu warsztaty stolarskie a następnie warsztaty 
działu budowlanego. W latach 1986 - 1990 został zmodernizowany i rozbudowany 
do obecnej wielkości i stał się drugim budynkiem dydaktycznym.  
ul. Armii Krajowej 30 - był budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 
Zniszczony w czasie wojny. Odbudowany przez szkołę i dostosowany do potrzeb 
Warsztatów  

Szkolnych kierunku mechanicznego. W budynku tym zlokalizowano: na 
parterze - hala frezarek, dwie hale tokarek, zaplecze sanitarne( WC + umywalnia) , 
stołówka i kuchnia ( wcześniej mieszkanie dozorcy), biuro techniczne: na piętrze - 
pomieszczenia administracyjne, dwie sale obróbki ręcznej, wypożyczalnia 
narzędzi, pokój nauczycielski i szatnie młodzieży. Budynek ten w dniu 1.06 2006 
roku został przejęty przez Starostwo Powiatowe w Olecku a wyposażenie 
warsztatowe przeniesiono do budynku na Placu Zamkowym ( po magazynie 
warsztatów a później magazynach obozu PO a w ostatnim okresie - sale szkolne K 
i L).  

 Początek szkoły  
Według spisu wykonanego 1 września 1946r. Olecko liczyło 1425 mieszkańców a 
w tym liczna grupa bardzo młodych ludzi. Część z nich ma ukończoną V, część VI 
a część VII klasę szkoły podstawowej ( w większości szkoły rosyjskiej ).  
W takich to warunkach ówczesny inspektor szkolny Józef Majkowski w budynku 
przy ul.  
Zamkowa 2 gromadzi 23 uczniów i tworzy klasę pierwszą powołując tym samym 
nową szkołę tj. Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Olecku jak ją wówczas 
nazwano. Jej kierownikiem zostaje nauczyciel matematyki ze szkoły podstawowej 
w Raczkach Wiktor Jankowski.  
Naukę rozpoczęto 11 listopada 1946 r. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez 
sześciu nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 z ul. Poznańskiej ( obecnie ul. 
Nocznickiego ) tylko w godzinach 16.00 20.00. Młodzież zorganizowano w dwóch 
klasach - wstępną - dla uczniów nie mających ukończonej szkoły podstawowej  
(zajęcia wyrównawcze) oraz klasę pierwszą - ogólno zawodową.  

W marcu 1947r szkoła otrzymała 50 tyś. zł. za które zakupiono 6 maszyn do 
szycia a do prowadzenia nauki zawodu krawiectwa przydzielono tez szkole etat 
nauczyciela zawodu. Zakupu tych maszyn dokonano w Łodzi. Po przywiezieniu do 
szkoły (a nie było to łatwe - brak komunikacji) okazało się, że wszystkie maszyny 
są niesprawne.  
W budynku Zamkowa 2 - mieściły się sale lekcyjne i pomieszczenie 
administracyjne na parterze zaś sale zajęć praktycznych z krawiectwa w piwnicy,  
a na poddaszu mieszkanie kierownika Jankowskiego a później również                           
i nauczycielki zawodu p. Styczyńska.  



Pod koniec roku szkolnego 1947/48 20 kwietnia 1948r. 1 kierownik Jankowski 
Wiktor zostaje przeniesiony do innej szkoły a nauczycielka zawodu działu 
krawieckiego rezygnuje z pracy; w szkole pozostał sam woźny, który opiekował 
się budynkiem i zgromadzonym tam sprzętem,  
Po wakacjach szkołę przejmuje dotychczasowy inspektor szkolny w powiecie 
oleckim i gołdapskim - Majkowski Józef, rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w 
dniu 11 września 1948r., w dniu tym w szkole pracuje tylko kierownik i woźny. 
Baza materialna szkoły - nie zmienia się.  
W roku 1949 1 50 nadaje się nowe nazwy dla utworzonych tu szkół:  
Zasadnicza Szkoła Metalowo - Budowlana CUSZ, Średnia Szkoła Zawodowa               
( ogólno zawodowa ), Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa w Olecku,  
Siedzibą szkoły jest w dalszym ciągu budynek przy ul. Zamkowa 2. W szkole 
prowadzona jest nauka na kierunkach - mechanicznym, stolarskim. Naukę pobiera 
- 70 uczniów na początku roku po czym w jego trakcie - wzrasta liczba uczniów do 
IlOna koniec roku. Dyrektorem szkoły zostaje Roszkowski Czesław, zastępcą 
Ulikowski Józef a kierownikiem warsztatów - Andrejczuk Aleksander.  
Warsztaty kierunku mechanicznego mieszczą się przy ul. Plac Wolności ( obecnie 
garaże poczty), a warsztaty kierunku drzewnego - budynek gospodarczy obok 
Zamku ( obecnie biblioteka Wszechnicy Mazurskiej ).  
W roku 1950 1 51 kolejny raz zmieniono nazwy tu zorganizowanych szkół:  
Zasadnicza Szkoła Metalowa - Budowlana CUSZ (przyłączenie XIV Ośrodka) 
Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa Metalowo - Drzewna,  
Dwuletnia Średnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych,  
Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa Metalowa,  
Państwowa Zasadnicza Szkoła Zasadnicza Metalowo - Drzewna Siedzibą szkoły 
jest budynek przy ul. Kolejowa 32 ( później ul. Lenina) a utworzony przy szkole 
internat mieści się w budynku przy ul. Zamkowa 2 oraz w Zamku. Do szkoły 
zostali przeniesieni uczniowie ze szkół tego samego typu z Knyszyna, Raczek, 
Wieliczek oraz Gródka.  

Prowadzone w szkole kierunki nauki - metalowe, drzewne i budowlane  
Dyrektorem szkoły zostaje Ulikowski Józef a kierownikiem internatu - Bilbin 
Wincenty zaś kierownikiem warsztatów - Andrejczuk Aleksander ( kierunku 
metalowego) oraz Małaszko Włodzimierz ( działu drzewnego).  

 
 

Okres stabilnego rozwoju 
 
W kolejnych latach następuje szybki rozwój szkoły. Wzrastała liczba 

uczniów, pracujących nauczycieli, wychowanków w internacie a także zwiększała 
się ilość zajmowanych przez szkołę budynków.  
Od roku 1950/ 51 do 1957 / 58 szkoła mieści się w budynku przy ul. Kolejowej zaś 
internaty w budynkach przy ul. Zamkowej 2; Zamkowej 4 i Plac Zamkowy 3 .  



Od roku 1958/59 do 1990/91 siedzibą szkoły był zamek a w latach następnych 
szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach; zamku i budynku przy ul. Plac Zamkowy 
2 zaś internat zajmuje dwa budynki; Zamkowa 2 i Zamkowa 4. Warsztaty 
metalowe od roku 1950/51 zajmują dwa budynki przy ul. Armii Czerwonej                    
( obecnie Armii Krajowej 30 ) a warsztaty stolarskie do 1961 a następnie 
budowlane do 1975 przy ul. Plac Zamkowy 2.  
W latach 1946/47 do 1954/55 bardzo często zmieniano nazwy funkcjonujących tu 
szkół a następnie:  
od roku 1957/58 - Zasadnicza Szkoła Metalowo - Budowlana w Olecku, od roku 
1958/59 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olecku,  
od roku 1978/79 - Zespół Szkół Zawodowych w Olecku,  
od roku 1993/94 - Zespół Szkół Technicznych w Olecku.  
Oprócz tu funkcjonujących szkół zawodowych w kolejnych latach utworzono:  
w roku 1976/77 - Technikum Wieczorowe dla pracujących kierunku 
ogólnobudowlanego na podbudowie ZSZ,  
w roku 1977/78 - Technikum Wieczorowe dla pracujących kierunku 
mechanicznego na podbudowie ZSZ,  
w roku 198/89 - Technikum Mechaniczne po ZSZ - mechanik maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego,  
w roku 1991/92 - Technikum Mechaniczne 5 letnie - budowa maszyn  
w roku 1994/95 - Liceum Ogólnokształcące po ZSZ i Liceum Handlowe po szkole 
podstawowej.  
W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowały tu:  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  
Liceum Profilowane Spedycyjno - Transportowe, Liceum Ekonomiczno - 
Administracyjne, Liceum Zarządzania Informacją,  
Liceum Uzupełniające,  
Technikum Ekonomiczne,  
a jako szkoły zaoczne:  
Policealna Szkoła Informatyczna Technikum Handlowe, Policealna Szkoła 
Ekonomiczna  
 
 


