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Czy wiecie, że ...

Uczniowie klas czwartych o Ekonomiku

Najmniejszą liczbę absolwentów

miel iśmy w latach 1 927, 1 930

i 1 932 - mury Szkoły opuszczało

wtedy po 1 5 absolwentów.

Największą liczbę

absolwentów miel iśmy

w roku 1 968 - mury Szkoły

opuściło wtedy 634

absolwentów.

Od 1 921 roku do chwil i obecnej

w Naszej Szkole uczyło ponad

700 nauczyciel i .

"Ekonomik" wykształcił

ponad 25 000 absolwentów.

Najdłużej uczącym

nauczycielem w "Ekonomiku"

był Pan Profesor Stefan

Łepkowski. Uczył w latach

1 945-1 997, czyl i 52 lata.

Pan Dyrektor Ireneusz

Szychowski jest najdłużej

urzędującym Dyrektorem

Naszej Szkoły (26 lat).

W Szkole dysponujemy 27

pracowniami, z czego 7 - to

pracownie informatyczne.

Szkoła zajmuje

powierzchnię 4407 metrów

kwadratowych.

W Naszej Szkole pracuje 59

nauczyciel i , z czego 49 to

nauczyciele dyplomowani, co

stanowi 83% Rady Pedagogicznej

oraz 1 2 pracowników obsługi i 5

administracj i .

W bibl iotece Naszej Szkoły

znajduje się około 1 8 000

książek.
W roku szkolnym 201 7/201 8

w Naszej Szkole uczy się

1 56 chłopców (31%) i 346

dziewcząt (69%). W latach

1 921 -1 931 uczęszczało

1 00% dziewcząt, ponieważ

była to wtedy szkoła żeńska.

"Ekonomik" jest najstarszą

szkołą zawodową na

Mazowszu i piątą tego typu

w kraju.

Nasza Szkoła obchodzi

w tym roku 1 50-lecie

"Handlówki".

Merkury jest patronem

kupców i podróżników.

W Naszej Szkole

przechowywane są 4

sztandary.

Wrecepcji hotelu - zajęcia praktyczne w pracowni hotelarskiej Zajęcia w pracowni hotelarskiej

Zajęcie z etykiety - savoir vivre przy stolePracownia rachunkowości

Pracownia hotelarska - aneks
kuchenny z pełnym wyposażeniem

Szkoła organizuje wycieczki

do międzynarodowych

centrów logistycznych,

renomowanych hotel i (Hilton,

Marriott, Radison), spółek

Grupy Orlen, galeri i

handlowych, ZUS, Urzędu

Skarbowego, Głównego

Urzędu Statystycznego,

urzedów administracj i

publ icznej.

Szkoła organizuje wyjścia

do kin, teatrów, galeri i sztuki,

muzeów. Bierzemy udział

w odczytach, spotkaniach

autorskich i wernisażach.

Współpracujemy

z uczelniami wyższymi

Państwową Wyższą Szkołą

Zawodową w Płocku,

Politechniką Warszawską w

Płocku oraz Wyższą Szkołą

Bankową w Toruniu - te

szkoły wyższe mogą być

kolejnymi przystankami

w Waszej edukacji .

Drodzy Gimnazjal iści,

serdecznie zapraszamy Was do Ekonomika. Po 4 latach nauki chcemy podziel ić się
refleksjami o naszej Szkole:

Spotkałam tu przyjaciół na całe życie,
przytyłam, niestety, 2 kg po zupkach szkolnych,
ale i tak były najlepsze na świecie. Spędziłam
tu wiele wspaniałych chwil, o których będę
pamiętać. I, mimo czasem jedynek, będę
tęsknić za lekcjami w Ekonomiku.
Ala i Klaudia

Wszystkie lekcje były super :). Zawsze
mieliśmy możliwość poprawy na koniec roku,
wspaniali nauczyciele, dużo imprez szkolnych,
dużo wyjść do kina i najlepsi przyjaciele :3
Natal ia

WEkonomiku poznałam wspaniałych znajomych, na których zawsze mogę liczyć, nauczycieli,
którzy zawsze pomogą. Super spędzony czas, wspaniałe wycieczki, ciekawe olimpiady,
wyjścia do kina i teatru. Niezapomniane imprezy szkolne.
Natal ia

Szkołą kierowało w sumie

1 0 dyrektorów.

Obecna lokalizacja Szkoły

jest jej trzecią - wcześniej

siedziba Szkoły znajdowała

się na ulicy Kolegialnej,

potem na Misjonarskiej,

obecnie od 1 964 jesteśmy

na ulicy Nowowiejskiego 4.



72

StudniówkiDlaczego Ekonomik?
Historia studniówki

Gdy do egzaminów maturalnych pozostaje około 1 00 dni, jest to

doskonały moment na zorganizowanie balu studniówkowego. Ale tradycja

studniówek nie jest nowa. Poznajmy więc historię tego ważnego dla

każdego maturzysty wieczoru.

Jak to się zaczęło?

Nie wiadomo dokładnie, kiedy po raz pierwszy zorganizowano

studniówkę. Większość historyków uważa jednak, że tradycja ta została

zapoczątkowana w tym samym roku, w którym miejsce miał pierwszy

egzamin maturalny. A było to w roku 1 788 w Prusach. Nie jest nam znany

również powód, dla jakiego organizowana jest ona właśnie na 1 00 dni

przed maturą. Niektórzy twierdzą, że symbolika ta związana jest

z postacią Napoleona Bonaparte, który taki właśnie czas rządził po raz

drugi we Francji , zanim poniósł miażdżącą klęskę pod Waterloo. Inni

natomiast uważają, że taki właśnie czas powinien młodzieży wystarczyć

na powtórzenie całego materiału do egzaminu. Bal jest więc symbolem

rozpoczęcia okresu nauki i wytężonej pracy. Taki ostatni wieczór zabawy.

Coś na kształt ostatków. Studniówki nie zawsze miały taką oprawę jak

dziś. Dawniej odbywały się one w szkole, a nie w wynajętych salach.

Zmieniły się także standardy dotyczące strojów. Dziś są o wiele bardziej

wykwintne, a przygotowania do tego wieczoru trwają bardzo długo. Nie

ma się co jednak dziwić. Taki wieczór zdarza się raz w życiu.

Studniówkowe tradycje

Z wieczorem tym wiąże się wiele zwyczajów i przesądów. Stałym

elementem każdego studniówkowego balu jest oczywiście polonez.

Rozpoczyna on wieczór, przypomina o naszej ludowej tradycji oraz

szlacheckich balach w przeszłości. Kolejne ważne studniówkowe

zwyczaje dotyczą stroju. Jeśl i chodzi o panie, to powinny one w ten

wieczór mieć na sobie czerwoną biel iznę. Panowie natomiast powinni

pamiętać, że podczas egzaminów maturalnych należy włożyć garnitur

noszony podczas studniówki. Wszystkie te zabiegi mają zagwarantować

zdającym powodzenie. Podobnie jest z włosami, które od studniówki do

matury nie powinny być obcinane. Jak widać tradycja ta jest ważna dla

każdego młodego człowieka. Dzięki niej może świętować dorosłość

i zakończenie pewnego etapu. I nie tylko w Polsce jest taki zwyczaj. Ten

wieczór przeżywa się tylko raz, a wspomnienia z nim związane każdemu

towarzyszą przez całe życie.

Na koniec balu wspólne pamiątkowe zdjęcie przyszłych absolwentów Ekonomika.

Ekonomik to wspaniali nauczyciele
oraz super znajomi. Braliśmy udział
w rozmaitych wydarzeniach szkolnych.
Mamy super wspomnienia – Ekonomik

to mega szkoła.
Dawid i Dawid

Przez cztery lata w Ekonomiku
spotkałyśmy siebie, czyli najlepsze
koleżanki z ławki. Poznałyśmy

świetnych znajomych, nauczyłyśmy
się wielu ciekawych rzeczy

Paulina i Karolina

WEkonomiku podobały mi się
lekcje u kochanej Pani Niedzielskiej,

na których za żucie gumy
musieliśmy przynosić wszystkim po

krówce, a dla Pani duże :)
Martyna

Do Ekonomika chodziła moja
mama, teraz chodzę ja i mój brat.
Mama po ukończeniu szkoły

znalazła pracę jako księgowa. Chcę
pójść w jej ślady.

Tomek

Miły i niezapomniany klimat, dużo
wyjść do kina, wycieczki klasowe

Ola

WEkonomiku fajne są pracownie,
a najbardziej hotelarska,

szczególnie łóżka w klasie. Szkoda,
że nie można na nich poleżeć na

przerwie.
Piotrek

Już w gimnazjum uprawiałem sport.
Ekstra, że w Ekonomiku mogę się

dalej rozwijać.
Hubert

Niezwykłe w naszej Szkole jest Koło
Gruzińskie, gdzie poznawaliśmy m. in.

kuchnię gruzińską (sami przygotowywaliśmy
potrawy). Chciałabym, abyśmy kiedyś

pojechali do Gruzji.
Kaśka

Sympatyczni nauczyciele, dobrzy
znajomi, świetnie spędzone przerwy

Klaudia

Na kołach przedmiotowych możemy
się dodatkowo dobrze przygotować

do matury i egzaminów
zawodowych.

PrzemekSzkoła organizuje i uczestniczy
w wielu konkursach, np.

uczestniczyłem w przygotowaniu
konkursu aranżacji stołów

Krystian
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Sport w Ekonomiku Dzień Otwarty / Dzień Zawodowca

Atrakcją Dni Otwartych są spotkania z uczniami,

rozmowy z nauczycielami i prezentacje multimedialne

przygotowane przez uczniów. W czasie Dni Otwartych

swoją obecnością Ekonomik zaszczycają przedstawiciele

Urzędu Miasta, Kuratorium, Urzędu Marszałkowskiego,

którzy podkreślają rolę, jaką w nowoczesnym kształceniu

pełni Ekonomik i bez wahania polecają tę placówkę

młodzieży, która pragnie się rozwijać, pogłębiać swoją

wiedzę oraz stać się atrakcyjną dla pracodawców na

zmieniającym się rynku pracy. Podsumowaniem Dni

Otwartych jest wspólny piknik, który jest gwarancją

niepowtarzalnej atmosfery panującej w Ekonomiku.

Od wielu lat w miesiącu kwietniu w naszej Szkole

odbywają się Dni Otwarte połączone z Dniem

Zawodowca. Ekonomik przygotowuje się na przyjęcie

Gimnazjal istów, którzy mają okazję zwiedzić najstarszą

szkołę zawodową na Mazowszu. A jest co oglądać.

Uczniowie Ekonomika wraz z nauczycielami pięknie

przygotowują pracownie, które reprezentują poszczególne

zawody: ekonomistę, logistyka, handlowca, hotelarza,

sprzedawcę. Gimnazjal iści oprowadzani przez naszych

uczniów mają okazję obejrzeć nie tylko pracownie, ale

i gabinety Dyrektora, Wicedyrektorów, pedagoga,

psychologa, pielęgniarki oraz bibl iotekę szkolną.

Adepci przyszłych zawodów - ekonomiści wraz z nauczycielami
przedmiotów zawodowych.

Stawiamy na naukę języków obcych tak potrzebnych we
współczesnym świecie - pracownia języka angielskiego.

Kwiecień 2015 - młodzi artyści "Ekonomika" wraz z opiekunami
po występie z okazji Tygodnia Zawodowca

Kwiecień 2016: Wyspa Skarbów - musical wystawiony z okazji
Tygodnia Zawodowca.

Pracownia obsługi ruchu turystycznego - tu poznasz tajniki
działania m. in. biura podróży.

Wizyta w "Misiowni" - Gabinet Pana Dyrektora.

W zdrowym ciele – zdrowy duch! Sport w Ekonomiku odgrywał

zawsze ważną rolę. Nasi uczniowie zdobywają medale i puchary na

licznych imprezach sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym

i krajowym.

Sport to nie tylko rywalizacja, ale też wspaniała atmosfera,

umacnianie więzi koleżeńskich i świetna zabawa. Nad formą naszych

sportowców czuwają pasjonaci sportu – nauczyciele wychowania

fizycznego.

W czym jesteśmy doskonali :

- biegi ul iczne i przełajowe - piłka nożna chłopców i dziewcząt

- tenis stołowy - siatkówka

- frisbiee - lekkoatletyka - koszykówka

Uczestniczymy w Biegu Papieskim, ale także kibicujemy naszym
kolegom i koleżankom.

Lubimy przełaje i osiągamy dobre wyniki.

Nasi lekkoatleci. Damsko-męska reprezentacja naszej Szkoły w biegach przełajowych.

Pierwszy występ i od razu zwycięstwo - turniej frisbiee Szkolna reprezentacja dziewcząt w piłce nożnej.

Biegi uliczne to też nasza spacjalność - nasza reprezentacja przed
Biegiem Tumskim.
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Historia Ekonomika Noc Muzeów w naszej Szkole

Rok 1928 - pracownia bieliźniarstwa w Szkole Przemysłowo-
Handlowej Żeńskiej (jeszcze przy ulicy Kolegialnej)

Jedno z najstarszych świadectw
wystawione przez Naszą Szkołę

16 czerwca 1972 r. - uroczystości 50-lecia Szkoły

Honorowi Goście na Jubileuszu 95 - lecia Ekonomika2012 - Szkoła została odznaczona za wybitne zasługi oraz całokształt
działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dyrektor odbiera
z rąk Marszałka Senatu RPAdama Struzika medal "Pro Masovia"

Dzieje Szkoły, to losy ludzi z nią związanych –

tych, którzy dziel i l i się swoją wiedzą, doświadczeniem

i kształtowali charaktery powierzonych sobie uczniów. To

także historia ogromnej rzeszy wychowanków, którzy tu

uczyli się zawodu i D życia. Dziś Ekonomik może być

dumny ze swojego dorobku, ponieważ wychował wielu

zdolnych absolwentów, którzy odnieśl i sukces w życiu

zawodowym.

W ciągu dziesięcioleci zmieniały się okoliczności,

warunki materialne i status szkoły. Były lepsze i gorsze

czasy, które wynikały z sytuacji zewnętrznej – konfl iktów

zbrojnych, trudnych lat powojennych czy reorganizacji

szkolnictwa. Pomimo wielu kryzysów i przeciwności losu

Szkoła zachowała swoją tożsamość.

Ekonomik, jako najstarsza szkoła zawodowa na
Mazowszu, co roku włącza się w Noc Muzeów w naszym
mieście. W ten wieczór „wehikułem czasu” można się przenieść
do szkoły z dawnych lat, obejrzeć dawne pomoce dydaktyczne,
urządzenia i przybory szkolne. Jest okazja, aby zajrzeć do
dzienników, świadectw, kronik, zeszytów, podręczników
pradziadków, dziadków i rodziców, spotkać nauczyciel i i kolegów
z tamtych czasów. Przedstawiane są stare fotografie, otwarte

zostają archiwa i kawiarnia, gdzie przy domowej szarlotce
można pogawędzić z Dyrektorem Ireneuszem Szychowskim,
znawcą i miłośnikiem regionu Mazowsza.

Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży i nauczyciel i
Ekonomika co roku w Noc Muzeów odwiedzający mogą się
przenieść w dawne czasy, poczuć cudowną atmosferę łączącą
przeszłość z teraźniejszością.

Rok 1928 - w szkolnej szklarni Wydziału
Ogrodniczego Naszej Szkoły

Płocki Ekonomik to najstarsza szkoła zawodowa

na Mazowszu i jedna z pięciu najstarszych szkół tego typu

w Polsce. Początek naszej działalności datuje się na 1 868

rok. Wówczas powołana została Szkoła Niedzielno –

Handlowa. Przez dziesięciolecia działalności szkoła

przechodziła wiele zmian i przekształceń. Zmieniała

lokalizację – najpierw był budynek przy ulicy Kolegialnej,

potem przy Misjonarskiej i na koniec ten, w którym Szkoła

działa do dziś, czyl i przy ul icy Nowowiejskiego.

Budowa budynku przy Nowowiejskiego 4 została

zakończona we wrześniu 1 964 roku, 1 7 września

rozpoczęły się w niej zajęcia szkolne. Technikum

Ekonomiczne otrzymało imię Ludwika Krzywickiego,

znanego socjologa i ekonomisty.

Nasi uczniowie z radością włączają się co roku w organizowanie Nocy Muzeów, sami pogłębiają wiedzę o historii Szkoły oraz chętnie się nią dzielą
ze zwiedzającymi.

Nasze eksponaty łączą wszystkie pokolenia: seniorów . . . . . . i dzieci.

Pan Dyrektor, doskonały znawca historii naszej Szkoły, opowiada
o najcenniejszych eksponatach w naszej kolekcji - o sztandarach Szkoły.

Kawiarenka - absolwenci naszej Szkoły, państwo Niedzielscy.




