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Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 

pierwszego września 1946 roku 

jako Szkoła Przemysłowo-Energetyczna.

Już od następnego roku szkolnego funkcjonowała jako 

Państwowe Gimnazjum Przemysłowo-Energetyczne.



Przez pierwsze dwa lata szkolne 

placówka nie posiadała własnego budynku.

Zajęcia odbywały się w budynku warsztatów mechanicznych

Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej

przy ulicy Kopcińskiego 29.

Pierwsza siedziba szkoły – Łódź, ul. Kopcińskiego 29 



`

We wrześniu 1946 roku w ławkach 

3-letniej szkoły zasiadło  pierwszych 40 uczniów.

Rada pedagogiczna 

kierowana przez dyrektora Leopolda Temersona

w pierwszym roku istnienia szkoły liczyła 16 osób. 



W trzecim roku swego istnienia

szkoła otrzymała budynek 

przy ulicy Kilińskiego 172.

Został on dostosowany do potrzeb szkoły.

Kartka z Kroniki szkolnej – 1.09.1948 r.

Druga siedziba szkoły – Łódź, ul. Kilińskiego 172



Początki były trudne! 

Uczniowie wchodzili 

do szkoły

prowizorycznymi 

schodami murarskimi.

Zdjęcia archiwalne

Kronika szkoły 1948/1947



Zdjęcia 

archiwalne

Kronika szkoły 

1948/1947

Uczniowie sami porządkowali teren szkoły,

przygotowywali sale lekcyjne i rozładowywali węgiel na opał.



W czerwcu 1949 roku pierwszych 27 absolwentów opuściło 

mury Państwowego Gimnazjum Przemysłowo-Energetycznego.

Zdjęcia 

archiwalne

Kronika szkoły 

1948/1947



W nowym budynku przy ulicy Kilińskiego 172 szkoła 

funkcjonowała przez dziesięć lat, zmieniając trzykrotnie 

swoją nazwę na:

Państwowe Gimnazjum i Liceum Energetyczne 

Państwowe Technikum Energetyczne

Technikum Energetyczne Ministerstwa Energetyki

Zdjęcie archiwalne

Kronika szkoły 1948/1947



W latach szkolnych 1952/1953 – 1956/1961 

szkołą kierowali kolejni dyrektorzy 

Józef Krzeszowski i Jan Wroński.

Szkoła rozwijała się prężnie. 

Powstały nowe specjalizacje:

urządzenia cieplne i sieci cieplne. 

Pierwszy sztandar szkoły.

Towarzyszył ważnym wydarzeniom szkoły 

w latach 1956-1976



Trzecia siedziba szkoły – Łódź, ul. Skrzywana 11 

Wykorzystując moment budowy elektrociepłowni, 

powstała koncepcja wzniesienia, 

zamiast prowizorycznego baraku dla budowniczych, 

stałego budynku, który po budowie elektrociepłowni 

przekazany zostanie na potrzeby szkoły.

1955 - prace budowlane 



1955 - prace budowlane

Projekt wstępny budynku szkoły 

opracowali  nauczyciele 

inż. Przybysz i inż. Sobol.

W marcu 1955 roku 

przystąpiono do wykonania 

wykopów oraz rozpoczęcia budowy.  



Budowę budynku zakończono w roku  1956. 

W roku szkolnym 1958/1959 Technikum Energetyczne przeniosło się 

do dwóch części nowej siedziby szkoły. 

Zdjęcia archiwalne

Kronika szkoły 

1961/1962



W 1961 roku oddano do użytku warsztaty szkolne, 

na które składało się kilka działów,

m.in.: dział obróbki ręcznej, spawalnia, czy kuźnia.

Zdjęcia archiwalne

Kronika szkoły 

1961/1962



W warsztatach produkowano m.in.: uchwyty do kabli,

tablice sterownicze, słupowe szafki rozdzielcze, stojaki, stoliki, 

czy urządzenia na place zabaw dla dzieci. 

Produkcja 

warsztatów

Kronika szkoły 

1961/1962



Warsztaty zajmowały się 

również produkcją eksportową. 

Uchwyty do kabli przygotowane 

do wysyłki do ChRL. 

Zdjęcie archiwalne

Kronika szkoły 1961/1962



Powstały nowe kierunki kształcenia 

elektroenergetyka i elektrownie cieplne.

Wprowadzane zostało kształcenie z takich dziedzin jak: 

telewizja, pomiary przemysłowe, automatyka, 

elektroniczne maszyny matematyczne. 

Tarcza szkolna –lata sześćdziesiąte

W latach 1961-1971 szkołą kierowali: dyrektor Maciej Majewski,

dyrektor Jan Wroński oraz dyrektor Zbigniew Osiniak.



Tarcza szkolna

1 września 1964 roku szkoła zmieniła nazwę na
Technikum Energetyczne nr 1 w Łodzi.

W roku szkolnym 1963/1964 w 48 oddziałach

naukę pobierało 1532 uczniów.



W roku 1972 utworzono Liceum Zawodowe nr 2,

którego głównym profilem działalności stało się

kształcenie wykwalifikowanych robotników dla potrzeb

energetyki.

Dyr. J. Dawidowski – Kronika szkoły 1984/1985

W latach 1971-1987 stanowisko

dyrektora szkoły piastował Jan Dawidowski.



14 października 1976 roku szkoła otrzymała 

imię Komisji Edukacji Narodowej, 

które nosi po dziś dzień.

Nowy sztandar ufundowało szkole

Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów. 

Prezentacja sztandaru

Kronika szkoły 1976/1977

1 września 1976 szkoła zmieniła nazwę na 

Zespół Szkół Energetycznych nr 1 w Łodzi.



Uczniowie mogli korzystać z wielu 

nowoczesnych środków dydaktycznych. 

W szkole pojawiła się pierwsza 

maszyna cyfrowa – ODRA 1003.
Express Ilustrowany: Gdy komputer 

pomaga w kształceniu, 1976.11.10

Od 1975 roku szkoła rozpoczęła

kształcenie w nowej specjalności

elektrotechnika przemysłowa.



5 marca 1987 roku otwarto 

pierwszą pracownię komputerową 

i już od 1 września 1987 roku nasza szkoła, 

jako pierwsza w Polsce, 

rozpoczęła kształcenie techników informatyków  

wg autorskiego programu nauczania. 

Karta z Kroniki szkolnej 1986/1987



Szkoła rozpoczęła kształcenie techników 

elektryków o specjalności

systemy i sieci komputerowe

oraz techników energetyków 

o specjalności energo-elektronika.

Dyrektor M. Indryszczak – matura 1988

W  latach szkolnych 1987/1988 - 2001/2002

szkołą kierował dyrektor Mirosław Indryszczak. 



We wrześniu 1991 roku 

szkoła zmieniła nazwę na 

Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej.

Sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów

z okazji obchodów 50-lecia szkoły w 1996 roku.



kartka z Kroniki szkoły 1991/1992  

W latach dziewięćdziesiątych szkoła

prowadziła kursy informatyczne dla

nauczycieli oraz chętnych spoza szkoły,

w tym cykl kursów dla bezrobotnych.

Nastąpiło dalsze unowocześnianie

pracowni zawodowych,

związane z powstaniem pierwszego września 

1994 roku Liceum Technicznego.



Od 1995 roku szkoła rozpoczęła kształcenie 

techników elektroników wg założeń 

europejskiego programu UPET IMPROVE. 

Powstały trzy nowocześnie wyposażone 

pracownie komputerowe, 

w tym jedna pracownia 

do programowania mikroprocesorów. 
Pracownia komputerowa – sala 226



W roku szkolnym 2000/2001

szkoła uzyskała, 

jako jedna z pierwszych szkół w Łodzi, 

stały dostęp do Internetu 

i sygnału telewizyjnego. 

Zdjęcie archiwalne -Kronika szkoły 2000/2001 



Koniec roku szkolnego 2000/2001 był niezwykle 

stresujący dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Znaleźliśmy się na czarnej liście szkół 

do likwidacji.

Na szczęście przetrwaliśmy trudne chwile.  

Kartka z kroniki szkoły 2000/2001  



Po raz pierwszy dyrektorem szkoły została kobieta, 

dyrektor Henryka Michalska. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2002/2003 

Od roku szkolnego 2002/2003 

Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych 

zmienił nazwę na 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. 



Bez względu na lata, 

w jakich przyszło dorastać młodzieży, 

zawsze był czas zarówno na naukę, jak i zabawę.

Kulig - Kronika szkoły 1963/1964



Różne były metody nauczania i wychowania, 

różne były też realia polityczno-społeczne, 

ale nauczyciele dokładali wszelkich starań, 

aby rozwijać pasje uczniów, kształtować ich wrażliwość 

oraz zaopatrywać w wiedzę i mądrość życiową.

Kronika szkoły 1974/1975



Orkiestra szkolna uczyła i bawiła młodzież 

przez 53 lata (1958-2011).

Pod dyrekcją Mikołaja Stanisławskiego

Kronika szkoły 1958/1959

Pod dyrekcją Wiesławy Najgebauer

Kronika szkoły 2006/2007



Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła zaczyna funkcjonować

pod nazwą Zespół Szkół Politechnicznych. 

Sztandar szkoły w 2020 roku fundują:

absolwent Marcin Jan Jaszyk, 

firma Veolia Energia Łódź S.A., 

firma Mc-ART. Sp. z o.o.



Technik automatyk

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik energetyk

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik programista

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 615 uczennic i uczniów. 

Obecnie szkoła kształci w Technikum nr 9 w zawodach:



DROGA SZKOŁO

Z okazji Twojego 75-lecia życzymy wszystkiego najlepszego! 

Dzięki Tobie wiele roczników młodych ludzi zdobyło zawód,
zdało maturę i kontynuowało naukę na wyższych poziomach edukacji.

Życzymy Ci długich lat istnienia, 
byś mogła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodzieży.

Życzymy Ci, abyś była miejscem przyjaznym 
i miłym dla wszystkich uczestników życia szkolnego 

oraz wielu sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych…

Niech zawsze znajduje się dofinansowanie na wszystkie Twoje potrzeby,
a grono partnerów wpierających proces edukacyjny niechaj rośnie w siłę.

Miłośnicy szkoły



Opracowanie 

Biblioteka Zespołu Szkół Politechnicznych

Łódź, 15 października 2021


