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Poznajcie pierwsze klasy

1 00-lecie odzyskania niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków

jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 1 23

latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i

wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj

odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 l istopada

czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne

państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych

zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju

ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywil izacyjnej.

Rok 201 8 wyznacza rocznicę szczególną – jest to

bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę

niepodległości. W następstwie działań zaborców w latach

1 772, 1 793 i 1 795 Rzeczpospolita przestała istnieć na

mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne,

suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o

niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą

krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych

zrywach niepodległościowych, w powstaniu l istopadowym i

styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym

stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach

byłej Rzeczypospolitej , jak i na emigracji , podejmowany w

celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania

polskiej myśli pol itycznej. Bohaterowie tamtego okresu,

mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony

zaborców, byl i w stanie uchronić i rozwinąć narodową

tożsamość, a następnie przekazać ją następnym

pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską

wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny

światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość.

Odbudowa państwowości, po 1 23 latach zaborów, była

procesem złożonym. 1 0 l istopada 1 91 8 r. powrócił do

Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef

Piłsudski. 1 1 l istopada 1 91 8 r. podpisano zawieszenie broni

na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada

Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne

dowództwo nad wojskiem, a 1 4 l istopada 1 91 8 r. rozwiązała

się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem

Józefowi Piłsudskiemu.

Dzień 11 l istopada ustanowiony został uroczystym

Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia

1 937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało

zniesione po I I wojnie światowej – w 1 945 r. , a następnie

przywrócone ustawą z dnia 1 5 lutego 1 989 r.

W dniu 9 listopada 2018 roku, o godzinie 11.11 nasza Szkoła przystąpiła do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Dla uczczenia 100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, młodzież wraz z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły odśpiewała cztery
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Akcja „Rekord dla Niepodległej” została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę
Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Jej celem było wspólne zaśpiewanie Hymnu Narodowego przez uczniów,
nauczycieli przedszkoli i szkół w kraju i za granicą. Przed zaśpiewaniem hymnu uczniowie przybliżyli nam jego historię, a także
wspomnieli o tym, że 2 grudnia 1868 r. , czyli 50 lat wcześniej niż Polska odzyskała niepodległość, miało miejsce podpisanie aktu
powołania Szkoły Niedzielnej – Handlowej, która stała się kolebką naszej obecnej szkoły. Wkrótce będziemy obchodzić 150 rocznicę
tego doniosłego wydarzenia, a za 3 lata 100 - lecie Ekonomika. Bądźmy dumni z tego, że uczymy się w najstarszej szkole zawodowej
na Mazowszu i w jednej z najstarszych szkół w Płocku.
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Korzenie płockiego szkolnictwa zawodowego
sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy to nadzieje na
szybką niepodległość Polski legły w gruzach wraz z klęską
ostatniego zrywu zbrojnego - Powstania Styczniowego, a
Polacy skłanial i się oraz bardziej ku pracy organicznej.

2 grudnia 1 868 r. aktem Naczelnika Płockiej
Dyrekcji Szkolnej została powoła Szkoła Niedzielno-
Handlowa w Płocku. Wydarzenia te poprzedziły
dziesięcioletnie starania przewidujących, światłych i
przedsiębiorczych jednostek, które widząc brak rodzimej
kadry fachowej w kupiectwie, uznały za konieczne
stworzenie możliwości kształcenia własnych sprzedawców,
korespondentów i księgowych, a nie sprowadzanie ich z
zagranicy. Decyzje o podjęciu starań zmierzających do
utworzenia w Płocku Szkoły Niedzielno-Handlowej podjęto
26 marca 1 859 r. na Sesji Członków Zgromadzenia
Kupieckiego miasta Płocka.

24 sierpnia 1 868 r. Magistrat zawiadomił
naczelnika Dyrekcji Szkolnej, że szkoła mieścić się będzie
w lokalu Płockiego Męskiego Gimnazjum Klasycznego.
Uroczyste otwarcie Szkoły nastąpiło 1 3 czerwca 1 869 roku.
Program nauki zatwierdzony przez Naczelnika Płockiej
Dyrekcji Szkolnej obejmował: jęz. rosyjski, jęz. niemiecki,
arytmetykę z elementami prawa wekslowego i geografię
gospodarczą. Z takim programem była to raczej placówka
dokształcająca, a nie typowo handlowa. Kupcy płoccy
niezadowoleni z takiego stanu rzeczy dążyli do
podniesienia poziomu nauczania przez wprowadzenie
większej i lości przedmiotów zawodowych. W 1 884 r. do
programu wprowadzono trzy nowe przedmioty: geografię
Rosji , historię Rosji i korespondencję handlową. Reforma
ta nie przyniosła spodziewanych korzyści, ponieważ w
dalszym ciągu było zbyt mało przedmiotów zawodowych.
Problem pogłębiał dobór kadry pedagogicznej. Dwóch
pierwszych nauczyciel i nie gwarantowało szkole charakteru
handlowego. Zaangażowano do przedmiotów zawodowych
buchaltera i referenta, ale ci wkrótce przekonali się, że
praca nauczyciela bez zasad dydaktycznych, jest zbyt
trudna i opuścil i szkołę. Od tej chwil i aż do roku 1 91 4
stanowiska nauczycielskie powierzano nauczycielom
ludowym, którzy nie byli fachowcami w dziedzinie handlu i
prowadzil i ją na wzór kursów dokształcających.

Od końca czerwca 1 91 4 r. do 1 maja 1 91 6 r. szkoła
była nieczynna z powodu działań wojennych. Po zajęciu
miasta przez wojska niemieckie kupiectwo płockie
rozpoczęło starania o wznowienie jej działalności.

W dniu 7 grudnia 1 91 5 r. powołana przez kupców
Komisja wystąpiła do Wydziału Szkolnego Magistratu z
wnioskiem o reaktywowanie placówki pod nazwą Szkoła
Handlowa Wieczorowa w Płocku. Opracowano zasady jej
funkcjonowania i finansowania. Wykłady miały się odbywać
3 razy w tygodniu: w niedzielę oraz wtorki i czwartki. W
dniu 30 grudnia 1 91 5 r. Naczelnik Okręgu Płockiego
zawiadomił Magistrat, iż zezwala na uruchomienie szkoły
pod warunkiem, że lekcje nie będą odbywać się w
niedziele i święta, j . rosyjski zostanie wycofany z programu
a językiem wykładowym będzie j. polski.

Na zebraniu kupców 23.02.1 91 6 r. ustalono budżet
i uchwalono, że do szkoły będą przyjmowane także
dziewczęta. 1 maja 1 91 6 r. rozpoczęły się normalne lekcje

dla uczniów. Od tej chwil i szkoła cieszyła się wielką
popularnością wśród młodzieży. Do zwiększonego
zainteresowania nauką zawodową przyczyniła się zapewne
uchwała Rady Miejskiej z 1 3 października 1 921 r. Uchwała
ta nakładała na właściciel i przedsiębiorstw obowiązek
zgłaszania do nauki wszystkich pracowników w wieku 1 4-
1 8 lat nieposiadających stosownego wykształcenia. Do
popularności szkoły przyczynił się bezsprzecznie
wzrastający z każdym rokiem poziom naukowy, będący
wynikiem troski Rady Opiekuńczej (zapewnienie dobrego
wyposażenia w pomoce naukowe oraz pozyskanie wysoko
kwalifikowanej kadry nauczycielskiej). W tym okresie
szkoła, jako jedna z niel icznych, mogła szczycić się tym, że
wszyscy jej nauczyciele posiadali ukończone wyższe
studia zawodowe. Poza kształceniem zawodowym
pedagodzy wielką wagę przywiązywali do wychowania w
duchu obywatelskim i prospołecznym.

W latach 1 91 6-28 szkoła była dwukrotnie
reformowana z powodu ujednolicenia przez władze
oświatowe programów szkół wieczorowych i kursów
handlowych. 1 l ipca 1 91 8 r. została przejęta przez
Magistrat. W dniu 25.08.1 91 9 r. Magistrat otrzymał
formalną koncesję na prowadzenie szkoły pod nazwą
Miejska Wieczorowa Szkoła Handlowa w Płocku.

Lata 1 91 9-23 to okres rozkwitu. Jednak rok
szkolny 1 923/24 przynosi dramatyczną decyzję o
zawieszeniu zajęć lekcyjnych z braku środków
finansowych. W roku następnym zajęcia zostają
wznowione, ale kondycja finansowa szkoły jest bardzo
słaba. Pogarsza się również frekwencja młodzieży, co z
kolei podnosi koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego
ucznia. W istniejącej sytuacji Magistrat przyspiesza
działanie w kierunku reorganizacji miejskich szkół
dokształcających. W dniu 8 lutego 1 927 r. podjęto uchwałę
o przystąpieniu do likwidacji oddzielnej dokształcającej
szkoły handlowej. Stała się ona częścią Państwowej
Szkoły Żeńskiej Przemysłowo-Handlowej im. Królowej
Kingi.

W ciągu dziesięcioleci ulegała ona przemianom
zgodnie z polityką władz oświatowych i oczekiwaniom
rynku pracodawców, aż powstał dzisiejszy Ekonomik, który
również reaguje na potrzeby współczesnego rynku pracy.
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Dzień Edukacji Narodowej

Hejka, Pierwszaki!

Witamy Was w progach naszej Szkoły. Niedawno
dołączyłyście do społeczności uczniowskiej "Ekonomika".
Szkoła ta ma ponad 95-letnią tradycję, a jej mury opuściło
wiele pokoleń absolwentów. Dyrekcja i Rada
Pedagogiczna tworzą życzliwą atmosferę do pracy i nauki.
Tu rozwiniecie swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach kół
zainteresowań. Nasza Szkoła realizuje także ciekawe
projekty edukacyjne, dba o rozwój osobowości każdego
ucznia.

Może jeszcze nie wiecie, że w naszej szkole

ukazuje się szkolna gazeta "MERKURY", która jest
redagowana przez zespół złożony z uczniów i nauczyciel i .
Jeżeli chciel ibyście współredagować gazetę zapraszamy
do zespołu (kontakt – Samorząd uczniowski).

Gazeta nasza prowadzi rubrykę "Listy do
Redakcji". Uczniowie, którzy chcą poruszyć jakikolwiek
temat, mają taką możliwość wrzucając swoje l isty do
skrzynki (przy pokoju nauczycielskim), pt. "Listy do
Redakcji". Odpowiadamy na wszystkie pytania, zapytania,
próbujemy rozwiązywać Wasze problemy.

Pozdrawiamy

Uczestnicy i jurorzy turnieju "Słodkie misie" vs. "Różowe ptysie"

Przekazanie defibrylatora naszej Szkole

Dnia 1 5 października Ekonomik uroczyście
świętował Dzień Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych
gości byl i : Agnieszka Sulkowska - Dyrektor Mazowieckiego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,
Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Płocku, Marek Maria Karol Babi -
biskup naczelny Kościoła Starokatol ickiego Mariawitów oraz
ks. Wiesław Gutowski - proboszcz parafi i pw. Św.
Bartłomieja w Płocku. Podczas uroczystości Dyrektor
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Agnieszka Sulkowska przekazała szkole na ręce Pani
Wicedyrektor Małgorzaty Mikołajczyk defibrylator Phil ips
HeartStart FRX.

Na początku głos zabrała Pani wicedyrektor Ewa
Księżakowska, która złożyła Radzie Pedagogicznej i
pracownikom serdeczne życzenia. Odczytała l ist od
Prezydenta Miasta Płocka oraz Dyrektor Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty - Pani Aurel i i Michałowskiej. Na
uroczystości zostały wręczone wyróżnionym nauczycielom i
pracownikom administracj i nagrody Dyrektora. Część
artystyczna została przygotowana przez p. Martę Goleń. Jej
główną atrakcją był turniej drużyn "Słodkie misie" vs.
"Różowe ptysie". Wielką niespodzianką uroczystości był
występ profesora Marcina Wernera w duecie z naszą
uczennicą - Sylwią Chrustowską.

1 50-lecie Szkoły Niedzielnej Handlowej
Mamy więcej lat niż Niepodległa

Ul. Kolegialna - widokówka z okresu międzywojennego; na pierwszym
planie budynek Gimnazjum i Liceum im. hetmanowej Reginy Żółkiewskiej,
dalej widoczna siedziba Państwowej Szkoły Przemysłowo-Handlowej
Żeńskiej im. Królowej Kingi, ul. Kolegialna 21 (budynek parterowy)
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