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Czy wiecie, że ...

"Weź zapytaj, weź tu bądź" - Ekonomik zaprasza
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 (27 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 8/201 9 w Naszej Szkole

uczy się 1 50 chłopców (32%) i 320 dziewcząt

(68%). 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 obchodziła

w zeszłym roku 1 50-lecie

"Handlówki".

Merkury jest patronem kupców

i podróżników.

W Naszej Szkole przechowywane

są 4 sztandary.

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 .

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.

Nadszedł czas, by uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz
ósmych klas szkół podstawowych podjęl i decyzję na temat
swojej przyszłości. Już niedługo rozpoczyna się rekrutacja do
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Przyjrzyjmy
się ofercie edukacyjnej oraz pozalekcyjnej płockiego Ekonomika,
najstarszej szkoły zawodowej na Mazowszu Płockim.
Rozmawiamy z długoletnim dyrektorem naszej Szkoły, Panem
Ireneuszem Szychowskim (od 27 lat).
Panie Dyrektorze, niegdyś uważano, że dziecko zdolne

powinno iść do ogólniaka, zaś średnie – do technikum.

Pokutowało przekonanie, że liceum ogólnokształcące to

jedyna szkoła średnia, która daje szanse na lepszą

przyszłość.

- I reneusz Szychowski: Absolutnie tak nie jest. Przecież
w technikum trzeba być równie zdolnym i wytrwałym.
Obowiązuje ta sama podstawa programowa kształcenia
ogólnego jak w liceach, ale dodatkowo są przedmioty zawodowe.
Uchodzą one, nie wiedzieć dlaczego, za trudne. Z tych
przedmiotów nasi uczniowie osiągają bardzo dobre i celujące
oceny. Nasza Szkoła kształci młodzież w zawodach usługowych
związanych z ekonomią, handlem, turystyką, rachunkowością
czy logistyką. Spotykamy się z opiniami naszych absolwentów,
że zdecydowanie łatwiej było im na studiach, gdyż nasza Szkoła
dała im znakomite podstawy.

Z ręką na sercu powiedziałby Pan rodzicowi zdolnego

dziecka, że można iść do technikum i to nie zmniejsza szans

na dostanie się na studia?

– I .SZ. : Zdecydowanie tak, ale należy pamiętać, że
najważniejsze w wyborze szkoły średniej powinny być
zainteresowania uczniów i ich predyspozycje. Należy
odczarować stereotyp, że dziecko zdolne powinno uczyć się
tylko w ogólniaku. Technikum również daje możliwości
i zapewnia sukces w życiu.
Jak z czystym sumieniem przekonać dziś młodych, by

wybierali szkoły techniczne?

– I .SZ. : Świat się zmienił. Lokalne firmy na nich czekają,
deklarują pomoc w rozwoju zawodowym. Przedsiębiorcy
potrzebują pracowników młodych, ambitnych z wyuczonym

zawodem – najlepiej z tytułem technika. To nie są puste frazesy,
lecz fakty. Z raportu Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego
Służb Zatrudnienia wynika, że 73% respondentów uważa wybór
szkoły zawodowej, technicznej w dzisiejszych czasach za bardzo
dobry wybór. I błędem byłoby się z tym nie zgodzić, gdyż
obserwując rynek widzimy, że z roku na rok brakuje fachowców
w konkretnych dziedzinach, a to oznacza gwarancję pracy.
Zawód to pomysł na życie, ale czy „lepsze życie” dla

absolwenta Ekonomika?

– I .SZ. : Po ukończeniu Ekonomika uczeń będzie mógł od razu
podjąć pracę na stanowiskach ekonomicznych, kadrowych,
księgowych, hotelarskich, handlowych, w działach logistycznych,
spedycyjnych, dystrybucyjnych oraz w działach marketingowych
i innych, ponieważ pracodawcy potrzebują pracowników
z wykształceniem średnim zawodowym. Zdecydowanie łatwiej
jest znaleźć pracę absolwentowi technikum niż ogólniaka. Wielu
naszych absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie oraz
kontynuuje studia (na przykład w systemie zaocznym) na tym
samym lub pokrewnym kierunku. Już na „starcie” doskonale
sobie radzą, co jest naszą dumą. Sam fakt, że nasza Szkoła
wykształciła ponad 25.000 absolwentów o czymś świadczy.
W jakich kierunkach absolwenci gimnazjów i szkół

podstawowych będą mogli od września podjąć dalszą

edukację w płockim Ekonomiku?

– I .SZ. : Nasza Szkoła odpowiada na potrzeby rynku pracy. Od
września prowadzić będziemy kierunki umożliwiające zdobycie
tytułu technika handlowca, ekonomisty, hotelarstwa, logistyki,
organizacji turystyki i rachunkowości. Absolwenci gimnazjum
kształceni będą w systemie 4-letnim, a podstawówki – 5-letnim.
Natomiast w ramach szkoły branżowej I stopnia oferujemy
kierunki w zawodach: sprzedawca oraz magazynier – logistyk.
Warto podkreśl ić, że współpraca naszej Szkoły z pracodawcami
ma odzwierciedlenie w programie kształcenia, który uwzględnia
dużo zajęć praktycznych oraz daje możliwości odbycia
ciekawych praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców,
czyli uzyskania doświadczenia zawodowego podczas trwania
nauki w renomowanych firmach w mieście. Ważną sprawą jest
to, że w trakcie nauki dajemy też możliwość zdobycia kolejnych
uprawnień zawodowych w ramach wybranego kierunku
kształcenia, czyl i prościej określając - uczniowie mogą zdobyć
dodatkowe kwalifikacje, np. świadczenie usług kelnerskich,
animator czasu wolnego, pi lot wycieczek, rezydent czy
pracownik biura turystycznego, organizator spotkań
biznesowych, sprzedawca w sklepie internetowym czy też
pracownik hurtowni i inne równie ciekawe.
Proszę opowiedzieć o atutach, które wyróżniają płocki

Ekonomik.

– I .SZ. : Ekonomik to powiązanie tradycji z nowoczesnością.
Jesteśmy najstarszą średnią szkołą zawodową na Mazowszu
Płockim, co świadczy o bogatym doświadczeniu w kształceniu
młodzieży. Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla wszystkich
zawodów, w których kształcimy.

dokończenie na str. 2

W naszej Szkole działają: Koło

Matematyczne, Koło Teatralne, Koło

Przyjaźni Polsko - Gruzińskiej, Koło

Turystyczno - Krajoznawcze, Towarzystwo

Przyjaciół Armii Krajowej, Koło

Informatyczne i Koło Gastronomiczne.

Oprócz tego odbywają się zajęcia

fakultatywne z przedmiotów naturalnych

oraz zajęcia sportowe.

20 marca odbył się w naszej Szkole

Dzień Gruziński, a 21 marca Dzień

Świętego Patryka.

"Maturnocka" - powtórka zagadnień do egzaminu maturalnego

Jedna z atrakcji Dnia Gruzińskiego - stoisko promujące historię,
kulturę i atrakcje turystyczne Gruzji.
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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

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

Na kołach przedmiotowych możemy się
dodatkowo dobrze przygotować do
matury i egzaminów zawodowych.

Przemek

Szkoła organizuje i uczestniczy
w wielu konkursach, np. uczestniczyłem
w przygotowaniu konkursu aranżacji

stołów
Krystian

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną z uprawnieniami

egzaminatorów zewnętrznych. Uczymy i pracujemy na
nowoczesnych programach komputerowych, w pracowniach
przedmiotowych. Staramy się urozmaicać zajęcia z udziałem
przedstawiciel i różnych instytucj i , takich jak ZUS czy Urząd
Skarbowy. Organizujemy wyjazdy edukacyjne do renomowanych
hotel i w Polsce oraz innych zakładów i firm. Bierzemy udział
w różnych targach. Ta forma pokazuje uczniom nowe trendy
zawodowe w danej dziedzinie. Posiadamy bogatą l istę zajęć
pozalekcyjnych (Koło Matematyczne, Koło Teatralne, Koło
Przyjaźni Polsko – Gruzińskiej, Koło Turystyczno- Krajoznawcze,
Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej, Koło Informatyczne i Koło
Gastronomiczne), które dają możliwość zaspokojenia, rozwijania
i pogłębiania zainteresowań. Oprócz tego odbywają się zajęcia
fakultatywne z przedmiotów naturalnych oraz zajęcia sportowe.
To wszystko świadczy, że naszym atutem jest właściwe
podejście edukacyjne, co w konsekwencji daje gwarancję
dobrego przygotowania do pracy w danym zawodzie. Idziemy
więc z duchem czasu, kształcimy w tych zawodach, które już są
i będą cenione oraz poszukiwane za kilka lat. A dobre
przygotowanie to duża część sukcesu zawodowego.
Jakie to będą zawody?

– I .SZ. : Do tych zawodów bez wątpienia można zaliczyć
handlowców – specjal izujących się w sprzedaży sieciowej,
bezpośredniej i internetowej, finansistów i księgowych –
specjal izujących się w budżetowaniu, analizach kosztów
i zarządzaniu finansami, doradców podatkowych – zajmujących
się obsługą biznesu czy hotelarzy jako specjal istów z dziedziny
hotelarskiej lub menadżerów w placówkach hotelarskich oraz
turystycznych jako, np. specjal istów w dziedzinie organizacji
turystyki, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej czy też
badania rynku usług turystycznych. Nie można pominąć
potrzebnych dzisiaj logistyków niezbędnych w firmach
transportowych (w działach logistycznych, spedycyjnych
i dystrybucyjnych), specjal izujących się w sprzedaży
i prognozowaniu popytu, planowaniu zakupów czy produkcji ,
zarządzaniu centrum dystrybucyjnym. A zatem wachlarz
możliwości pracy po naszej szkole jest ogromny, bo znamy rynek
i wiemy, jakich specjal istów i fachowców obecnie potrzeba.
Na zakończenie, proszę powiedzieć jakie osiągnięcia

naukowe czy sportowe lub inne ma Ekonomik oraz jakie

znane osoby są absolwentami Ekonomika, którymi szkoła

się szczyci?

– I .SZ. : Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach
przedmiotowych z ogromnymi sukcesami. Mamy laureatów

konkursów wiedzy o turystyce, wiedzy o hotelarstwie, wiedzy
o przedsiębiorczości, zwycięzców w konkursach literackich oraz
w zawodach sportowych (piłka nożna dziewcząt czy tenis
stołowy). U nas nie ma czasu na nudę, bo zawsze coś się dzieje.

Uczniowie co roku zdobywają też stypendia Prezesa Rady
Ministrów, Prezydenta Miasta Płocka oraz Fundacji Orlen – Dar
Serca – rzecz jasna za najlepsze wyniki w nauce. Nasi uczniowie
zasiadają też w Młodzieżowej Radzie Miasta Płocka. Jak
wspomniałem wcześniej, mury Ekonomika opuściło już ponad 25
000 absolwentów, wykwalifikowanych pracowników, których
można spotkać w urzędach, instytucjach, firmach, zakładach
usługowych, sklepach itp. Znanymi absolwentami Ekonomika
są m. in. Pan Janusz Witkowski – profesor nauk ekonomicznych,
który jest specjal istą z zakresu demografi i , pol ityki społecznej,
zaś w latach 2011 – 201 6 był prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego. Absolwentkami naszej szkoły są również Panie
Marlena Mazurska i Anna Kaszuba, które obecnie są
kierownikami delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Płocku i w Siedlcach. Trzeba też przywołać Panią Honoratę
Motylewską – najlepszą płocką wioślarkę, nota bene
wicemistrzynię świata w tej dyscyplinie. Zatem mówiąc pół
żartem, pół serioE płocki Ekonomik przygotowuje uczniów do
pełnienia ważnych funkcji w państwie, w powiecie i w lokalnym
środowisku. A zatem wybór jest chyba oczywisty (uśmiech).
To zapytajmy teraz przedstawiciela społeczności

uczniowskiej. Arku, jesteś uczniem Ekonomika.

Podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, co mógłbyś

powiedzieć kandydatom czy też jak dobrze zareklamować

szkołę, w której się uczysz?

- A. K. : O ofercie edukacyjnej mówił Pan Dyrektor, zatem nie
będę powtarzał. Chciałbym podkreśl ić, że nasz Ekonomik jest dla
tych, którzy z pewnością chcą rozwijać się, pogłębiać swoją
wiedzę, umiejętności i talenty. Cenię tę Szkołę za bardzo dobrą
atmosferę panującą zarówno między uczniami, jak
i nauczycielami. Każdy dzień jest kolejnym dniem nowych
przygód. Cenię fakt, że nie odczuwa się dystansu między
nauczycielem a uczniem; można swobodnie (oczywiście na
miarę możliwości) porozmawiać z nauczycielem, pośmiać się
i pożartować. Owszem, trzeba poświęcić czas i włożyć wysiłek,
żeby osiągnąć swój cel, ale bardzo dużo zależy od ludzi, którzy
nas otaczają. Wszelkich informacji (a jest ich dużo) udziel imy
podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 29 marca br. , a na
który bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że nikt nie
będzie żałował, że jest wśród nas.
Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 1
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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. Stawiamy na naukę języków obcych tak potrzebnych we współczesnym
świecie - pracownia języka angielskiego.

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
- frisbee - lekkoatletyka - koszykówka

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

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

Obrona tytułu w wielkim stylu w turnieju Frisbee Ultimate. Szkolna reprezentacja dziewcząt w piłce nożnej.

Biegi uliczne to też nasza spacjalność - nasza reprezentacja przed
Biegiem Tumskim. Pracownia sprzedaży Uczennice kl. II b Technikum Hotelarskiego po finale międzyszkolnego

konkursu "Stół dla Niepodległej" w towarzystwie p. Piotra Piusa.
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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 E 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.

Ze szkolnego archiwum: dzienniki i kroniki

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.




