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języku polskim przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodo-
wych, absolwenci szkoły byli 
chętnie zatrudniani przez firmy 
polskie, ale także niemieckie. 
Choć wychowywanie uczniów w 
łączności z narodem polskim, 
jego kulturą i tradycją spotykało 
się z wieloma szykanami, na 
przykład ze strony młodzieży 
niemieckiej. Dyrektor Marian 
Seredyński mógł poszczycić się 
tym, że kształci kadry polskich 
fachowców. W latach 70-tych i 
80-tych XX wieku szkoła bardzo 
się rozrosła. W gościnnych 
murach szkoły swoje miejsce 
znalazły też Szkoły Odzieżowe.
Dziś, Dyrektor Szkoły Pani 
Justyna Kulling–Bogdan i całe 
grono pedagogiczne Szkół Eko-
nomiczno-Handlowych imienia 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku, 
chętnie korzystają z bogatych 
doświadczeń poprzedników. 
Ekonomik, to także szkoła, 
gdzie każdym gestem, zacho-

waniem pisze się sprawdzian z 
empatii: “Cokolwiek dzieje się 
tobie, dzieje się mnie.” Historia 
wyznaczyła wiele cezur czaso-
wych, kufer szkolnej społeczno-
ści jest pełen doświadczeń oraz 
barw życia: studniówki, wyciecz-
ki, szkolne przedstawienia, 
sport, wolontariat... i bliskość 
tych z jednej ławki czy klasy 
uwiecznionej na fotografiach. 
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oparty o nowoczesne technolo-
gie, zmieniającą się dynamicznie 
rzeczywistość i nowe modele 
współpracy międzynarodowej. 
Jesteśmy Szkołą w Chmurze 
Microsoft, która bazuje na nowo-
czesnej technologii informacyjno 
- komunikacyjnej pomiędzy 
pracownikami szkoły, nauczycie-
lami, uczniami i rodzicami jedno-
cześnie integrując nowe modele 
uczenia się i nauczania w szkole. 
Dzięki realizacji projektów i 
programów europejskich przygo-
towujemy absolwenta, który 
posiada niezbędne kompetencje 
do wykonywania pracy na 
rynkach krajowych i zagranicz-
nych. Stawiamy na przedsiębior-
czość i kreatywność w realizacji 
powierzonych zadań. W Wolnym 
Mieście Gdańsku, gdy do grona 
pedagogicznego należeli między 
innymi: Alf Liczmański, Maria 
Pikarska, Marian Pelczar, Szcze-
pan Pilecki, Zdzisław Kaszuba, 
ks. Leon Bemke, uczono w 

Od 95 lat kolejne pokolenia wpi-
sują w spiralę czasu swoje 
wspomnienia z gdańskiego 
Ekonomika.(  Nazwy zmieniały 
się na przestrzeni lat kilka razy, 
od Polskich Szkół Handlowych 
z siedzibą przy Langgarten 80a 
w roku 1926 do Szkół Ekono-
miczno - Handlowych  im. 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku, 
przy ul. Seredyńskiego 1A.(
Rdzeń tego miejsca pozostał 
niezmienny. Imię Macierzy 
Szkolnej i Pszczoła - symbol 
pracowitości - towarzyszą kolej-
nym rocznikom uczniów. W 
roku 2021 nie trzeba już na 
szczęście, walczyć o polskość 
szkoły, ale korzenie tego miej-
sca( nadal pozwalają rozrastać 
się( kolejnym ((dobrze przygoto-
wanym do wejścia w dorosłe 
życie pokoleniom wykwalifiko-
wanych specjalistów z dziedzi-
ny ekonomii, handlu i rachunko-
wości. Uczymy młode pokolenia 
rozumieć otaczający świat 


