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W tym roku szkolnym obchodzimy 75-lecie powstania naszej szkoły.  
To dobry moment, aby z uwagą przyjrzeć się losom placówki. W ciągu  
75 lat istnienia szkoła trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę i dziesięcio-
krotnie zmieniana była jej nazwa. Ale jedno pozostaje niezmienne.  
Wciąż kształci młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. 
                                                                                                    
 

 
Zarys historii szkoły 

Tekst i wybór materiałów archiwalnych J. Jezierna 

Zarys historii szkoły przedstawiony jest do ro-
ku 2002. Współczesny obraz placówki nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania. Do przygo-
towania szkicu historycznego szkoły informacje za-
czerpnięte zostały głównie z kronik szkolnych. 

 
Zapiski kronikarskie zaczęły powstawać z chwi-

lą powołania placówki do życia. Pierwsze wpisy do 
kroniki zostały dokonane już w 1946 roku, zaś tra-
dycja prowadzenia kronik szkolnych, choć w nieco 
zmienionej formie, kontynuowana jest do dnia dzi-
siejszego. Poszczególne roczniki kronik znajdują się 
w zbiorach biblioteki szkolnej. Treść ich pożółkłych 
kartek to prawdziwa skarbnica wiedzy o historycz-
nych korzeniach szkoły. Odnotowują sukcesy 
uczniów, zarówno te naukowe, jak i sportowe i ar-
tystyczne, informują o wspaniałych wycieczkach, 
szalonych studniówkach i ciekawych imprezach kul-
turalnych.  

Wydanie specjalne 

W kronikach, jak w lustrze odbija się również 
historia Polski – od fascynacji socjalizmem, przez 
pierwsze powiewy demokracji, aż do zasadniczych 
zmian politycznych i społeczno-gospodarczych. Śle-
dząc zapiski kronikarskie można przekonać się,  
iż niełatwe było życie nauczycieli w czasach PRL-u. 
Władze polityczne kładły duży nacisk na wychowa-
nie socjalistyczne w szkołach. Nieustannie odbywało 
się kształcenie ideologiczne nauczycieli i uczniów.  
A i życie codzienne było coraz bardziej dokuczliwe 
ze względu na pogłębiający się kryzys gospodarczy. 
W takich realiach odbywała się edukacja przeszłych 
pokoleń. I o tym nie można zapominać, śledząc dzi-
siejsze osiągnięcia szkoły.  

 
Bez względu jednak na lata, w jakich przyszło 

dorastać młodzieży, zawsze był czas zarówno na 
naukę, jak i zabawę. Nauczyciele dokładali wszel-
kich starań, aby rozwijać pasje uczniów, kształto-
wać ich wrażliwość oraz zaopatrywać w wiedzę  
i mądrość życiową. 

Biuletyn Informacyjny Biblioteki ZSP w Łodzi 

 

„Panta rhei” – powiedział filozof czasów starożyt-
nych, Heraklit z Efezu. Wszystko płynie. Nikt dwa 
razy nie może wejść do tej samej rzeki, nikt nie ma 
takiej władzy, aby zatrzymać czas. I właśnie z tego 
powodu warto sięgnąć po pożółkłe karty kronik 
szkolnych, aby uzmysłowić sobie, że dobro, prawda  
i wiara w drugiego człowieka jest miarą ludzkiej 
wielkości i receptą na udane życie. 

 
Jadwiga Jezierna 

 nauczyciel bibliotekarz 
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Powstanie szkoły 
 

Nasza szkoła powołana została do życia w roku 1946 pismem 
nr IV-Sz/4624 ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. We 
wrześniu 1946 roku 40 uczniów zasiadło w ławkach 3-letniej Szkoły 
Przemysłowo-Energetycznej. Rozpoczęli naukę pod okiem grona 
pedagogicznego kierowanego przez dyrektora Leopolda Temersona. 
Zespół nauczycielski w pierwszym roku nauki liczył 16 osób. Jesz-
cze w czerwcu 1947 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe 
Gimnazjum Przemysłowo-Energetyczne. Początki nie były łatwe. 
Zajęcia odbywały się w budynku warsztatów mechanicznych Pań-
stwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 
29.  

 
„Kronika szkolna” z tego okresu donosi:  

 

„Warunki nauki przedstawiały bardzo wiele do życzenia. Wprawdzie 
lekcje teoretyczne i rysunki zawodowe odbywały się w obszernej, 
widnej i dobrze wyposażonej sali wykładowej, ale była ona oddzie-
lona tylko cienką ścianką drewnianą od warsztatów. Hałas więc do-
chodzący z przyległych warsztatów utrudniał w dużym stopniu pro-
wadzenie lekcji”. 

 
Pierwszy własny budynek 

 

1 września 1948 roku szkoła przeniesiona została do budynku 
przy ulicy Kilińskiego 172, w którym funkcjonowała przez dziesięć 
lat.  

 
Kronikarz szkolny tak opisał ten moment:  
 

„Mimo niewykończenia jeszcze budynku szkoły przy ulicy Kilińskie-
go 172, zostaje zajęte gotowe już 3 piętro i mimo że z powodu nie-
wykończenia klatki schodowej do budynku dostać się można na ra-
zie tylko po drabinkach murarskich, uczniowie przywożą samocho-
dami meble dostarczone przez Centralę Przemysłu Drzewnego  
i sami urządzają prowizoryczne klasy”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Przez pierwsze dwa lata szkoła 
mieściła się tymczasowo w bu-
dynku warsztatów mechanicz-
nych Państwowej Szkoły Tech-
niczno-Przemysłowej.  

Szkoła przeprowadziła się do 
pierwszego, specjalnie dla niej 
przeznaczonego budynku i funk-
cjonowała w nim przez dziesięć 
lat. Budowa budynku, który 
otrzymała szkoła, rozpoczęta 
została jeszcze przed II wojną 
światową. Wskutek porozumie-
nia z jego właścicielem został on 
na potrzeby szkoły pozyskany  
i dokończony.  

Projekt wstępny budynku szkoły 
opracowali dwaj nauczyciele  
inż. Przybysz i inż. Sobol. Budy-
nek oddany został do użytku  
w roku 1956 i służył początkowo 
jako hotel robotniczy dla pra-
cowników budujących elektro-
ciepłownię. 
We wrześniu 1961 roku nastąpi-
ło otwarcie warsztatów szkol-
nych, które zostały zbudowane  
dzięki inicjatywie rodziców. 

Druga siedziba szkoły 
Łódź, ul. Kilińskiego 172 

 
 

Lata szkolne   
1948/1949 - 1957/1958 

Trzecia siedziba szkoły 
Łódź, ul. Skrzywana 11  
 (obecnie al. Politechniki 38) 

 
 

Pierwsza siedziba szkoły 
Łódź, ul. Kopcińskiego 29  

 
 

Lata szkolne  
1946/1947 - 1947/1948 

Przy wejściu do budynku szkoły.   
Zdjęcie wykonane na schodach murarskich 9.10.1948 roku. 
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W czerwcu 1949 roku pierwsi absolwenci kończą Gimnazjum 
Przemysłowo-Energetyczne. W kronice szkolnej zapisano nazwiska 
dwudziestu siedmiu uczniów, którzy ukończyli szkołę.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokonują się kolejne zmiany. Szkoła z Państwowego Gimna-
zjum Przemysłowo-Energetycznego przekształca się w Państwowe 
Gimnazjum i Liceum Energetyczne, a to w 4-letnie Państwowe 
Technikum Energetyczne. W latach 1951-1954 utworzono klasy  
o nowych, jakże potrzebnych z uwagi na rozwój przemysłu energe-
tycznego w Łodzi, specjalnościach takich jak np. urządzenia ciepl-
ne, czy sieci cieplne.  

 
W latach 1952-1956 istniało już 9 oddziałów. Naukę pobierało 

ponad 320 uczniów pod czujnym okiem kolejnego dyrektora Józefa 
Krzeszowskiego. Za czasów jego następcy, dyrektora Jana Wroń-
skiego, w latach 1956-1961, nastąpił dynamiczny rozwój naszej 
szkoły. 

 
Trzecia siedziba szkoły 
 
 

Od 1 września 1958 roku zajęcia prowadzone były w obecnym 
miejscu, czyli gmachu przy al. Politechniki 38 (dawny adres ulica 
Skrzywana 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy sztandar szkoły 
 
1 marca 1952 roku szkoła zo-
sta ła przemianowana na  
Technikum Energetyczne Mini-
sterstwa Energetyki.  

Sztandar na 30-lecie szkoły 
 

Ufundowany został przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Remontu 
Dźwigów.  
 
Zaprezentowany został po raz 
pierwszy w październiku 1976 
roku w czasie uroczystych ob-
chodów 30-lecia szkoły. W trak-
cie uroczystości rocznicowych  
szkoła otrzymała imię Komisji 
Edukacji Narodowej.  

Rok 1949 - szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 

Prace budowlane przy wznoszeniu budynku szkoły - 1955 r.  
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Kronika szkolna z roku 1958/1959 tak opisuje uwieńczenie sta-
rań dyrekcji o zmianę warunków lokalowych szkoły: 
 „Wykorzystując moment budowy w Łodzi elektrociepłowni, powsta-
ła koncepcja budowy, zamiast baraku, hotelu robotniczego na czas 
budowy elektrociepłowni, stałego budynku, który w przyszłości wy-
korzysta się dla Technikum. Założenia i projekt wstępny wykonali 
nauczyciele naszego Technikum - inż. Przybysz i inż. Sobol. […] 
W marcu 1955 roku przystąpiono do wykonania wykopów oraz roz-
poczęcia budowy. W roku 1956 zakończono budowę. W roku szkol-
nym 1958/59 nasze Technikum przeniosło się do dwóch części no-
wego budynku.”  
 

Pamiętnego 1 września 1958 roku swoje podwoje otworzyła 
Zasadnicza Szkoła Energetyczna. Przed szkołą pojawiły się nowe 
możliwości, które skrzętnie wykorzystano do wyposażenia wielu 
pracowni i laboratoriów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzieło rozbudowy infrastruktury szkoły uwieńczone zostało od-
daniem do użytku w 1961 roku nowych warsztatów szkolnych. 
Warsztaty szkolne były, jak na te czasy, dobrze  wyposażone i zaj-
mowały się również produkcją eksportową.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sztandar na 50-lecie szkoły 
 

 

Ufundowany został przez absol-
wentów z okazji obchodów  
50-lecia szkoły. Poświęcony zo-
stał 11.10.1996 roku w Bazylice 
Archikatedralnej w Łodzi.   

         

 1 września 2002 r. 
 
 

Wchodzi w życie reforma szkol-
nictwa. Powstają nowe typy 
szkół - gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Na sztandarze  
pojawia się  nazwa szkoły - Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9.  

 

Warsztaty - uchwyty do kabli przygotowane do wysyłki do ChRL 

1961 rok - widok na wejście do szkoły 

  Rok szkolny 2019/2020 
 
 

Od roku szkolnego 2019/2020 
szkoła funkcjonuje pod nazwą  
Zespół Szkół Politechnicznych. 
Nowy sztandar szkoły fundują: 
absolwent Marcin Jaszyk, firma 
Veolia Energia Łódź S.A., firma 
Mc-ART. Sp. z o.o. oraz Rada 
Rodziców i uczniowie. 
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Produkowano m.in.: uchwyty do kabli, tablice sterownicze, roz-
dzielnie n/n, słupowe szafki rozdzielcze SSR-200 i SSR-400, stoja-
ki, stoliki, czy różnego rodzaju urządzenia na place zabaw dla dzie-
ci. Warsztaty posiadały kilka działów. W kronikach szkolnych moż-
na odszukać zapiski o dziale mechanicznym, dziale obróbki ręcznej, 
spawalni i kuźni. Warsztaty w latach 60-tych zwiedzało wiele dele-
gacji krajowych i zagranicznych. Szkoła gościła przedstawicieli róż-
nych instytucji m.in. z Bułgarii, Litwy, Węgier, ZSRR, czy Kuby. 
 
Orkiestra szkolna 1958-2011 
 

Orkiestra szkolna powstała w listopadzie 1958 roku i grała 
przez 53 lata. Uświetniała swymi występami wiele uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych oraz odnosiła sukcesy na konkursach. 

Pierwszy występ dała podczas obchodów 1 Maja w 1959 roku. 
Przez 16 lat orkiestrę szkolną prowadził Mikołaj Stanisławski 
(1958/1958-1973/1974), następnie przez 24 lata Edward Ślipski 
(1974/1975-1997/1998).  

W roku szkolnym 1998/1999 opiekę nad orkiestrą przez kilka 
miesięcy sprawował nauczyciel Cezary Kobierski. Następnie batutę 
po nim przejęła Wiesława Najgebauer, pod kierunkiem której orkie-
stra wystąpiła po raz pierwszy 3 maja 1999 roku. Opiekę nad or-
kiestrą Wiesława Najgebauer sprawowała do marca 2009 roku.  

Próby przedłużenia życia orkiestry szkolnej podejmowali Stani-
sław Tetera (od kwietnia 2009 r. do maja 2010 r.) oraz Patryk Ko-
bylarczyk (od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku). Występ 
orkiestry na koniec roku szkolnego 2010/2011 zakończył ostatecz-
nie jej działalność. 

 
Lata sześćdziesiąte - intensywny rozwój szkoły 
 

 

W latach 1961-1971 szkołą kierowali kolejno: dyrektor Maciej 
Majewski, dyrektor Jan Wroński oraz dyrektor Zbigniew Osiniak.  
1 września 1964 roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum Energe-
tyczne nr 1 w Łodzi.  

W latach  sześćdziesiątych powstały nowe kierunki kształcenia 
związane z potrzebami łódzkiego przemysłu. W Technikum Energe-
tycznym utworzono nowe specjalności, między innymi elektroener-
getykę i elektrownie cieplne. W funkcjonującej obok Technikum 
Państwowej Szkole Technicznej uczniowie pobierali naukę w zakre-
sie takich dziedzin jak: telewizja, pomiary przemysłowe, automaty-
ka i elektroniczne maszyny matematyczne.  

Ważnym i trwałym aspektem, odnoszącym się do działalności 
naszej szkoły, jest fakt, iż umożliwiała ona naukę nie tylko absol-
wentom szkół państwowych, ale także osobom już pracującym.  
W Wieczorowym Technikum w Wydziale dla Pracujących, funkcjo-
nującym przy Technikum Energetycznym, pogłębiane były umiejęt-
ności między innymi w zakresie elektroenergetyki, czy obsługi 
dźwigów osobowych. W Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym 
kształcono zaś nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W roku szkol-
nym 1968/1969 ostatnich 38 absolwentów ukończyło tę szkołę. 

 
O tempie i dynamice rozwoju szkoły w latach sześćdziesiątych 

świadczą statystyki, z których wynika, że w roku szkolnym 
1963/1964 w 48 oddziałach naukę pobierało 1532 uczniów. W 
czerwcu 1971 roku kronika szkolna podaje, że szkołę ukończyło 
304 absolwentów, w tym w Wydziale dla Pracujących 117. 

 

30.04.1994 
 

Orkiestra szkolna pod kierun-
kiem Edwarda Ślipskiego zdo-
była I miejsce w Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Łodzi.  

30.04.1959 
 
Pierwszy występ orkiestry 
szkolnej pod dyrekcją Mikołaja 
Stanisławskiego. Orkiestra dęta 
wystąpiła na akademii z okazji 
1 Maja przy współudziale chóru 
i zespołu recytatorskiego. 

25.11.2006 
 

Orkiestra  pod dyrekcją Wie-
sławy Najgebauer uświetniła 
obchody 60-lecia szkoły. 

 

29.01.1973  
 
Orkiestra szkolna pod kierun-
kiem Mikołaja Stanisławskiego 
zagrała na koncercie w Teatrze 
Wielkim z okazji 550 rocznicy 
nadania praw miejskich Łodzi.   
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Szkoła otrzymuje imię Komisji Edukacji Narodowej 
 

W latach 1971-1987 stanowisko dyrektora piastował Jan Dawi-
dowski. W roku 1972 utworzono Liceum Zawodowe nr 2, którego 
głównym profilem działalności stało się kształcenie wykwalifikowa-
nych robotników dla potrzeb energetyki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 1974 roku szkoła otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej. Od 1975 roku placówka rozpoczęła kształcenie w nowej spe-
cjalności szerokoprofilowej - elektrotechnika przemysłowa. Dzięki 
współpracy z Ministerstwem Oświaty i Wychowania szkoła została 
znacząco doposażona, a uczniowie mogli korzystać z wielu nowo-
czesnych środków dydaktycznych. 

 
1 września 1976 placówka zmieniła ponownie nazwę, tym ra-

zem na Zespół Szkół Energetycznych nr 1 w Łodzi, zaś 14 paździer-
nika, podczas uroczystych obchodów 30-lecia istnienia, otrzymała, 
noszone po dziś dzień, imię Komisji Edukacji Narodowej. 

 

 

 

Kurator Oświaty i Wychowania  
Tadeusz Podwysocki wręcza 
dyrektorowi Janowi Dawidow-
skiemu Akt Nadania Imienia 
Komisji Edukacji Narodowej 
Zespołowi Szkół Energetycz-
nych nr 1 w Łodzi. 

Prezentacja sztandaru ufundo-
wanego z okazji 30-lecia szko-
ły przez zakład opiekuńczy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Re-
montu Dźwigów w Łodzi. 

Odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej ufundowanej z okazji na-
dania szkole imienia przez Fa-
brykę Szlifierek im. J. Strzel-
czyka w Łodzi. Tablica ta zdobi 
po dziś dzień ścianę budynku 
szkolnego. 
Odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej dokonali: sekretarz KŁ 
PZPR G. Adamczewska, I za-
stępca Prezydenta Miasta Ło-
dzi J. Morawiec i dyrektor Fa-
bryki Szlifierek im. J. Strzel-
czyka St. Dworczak. 

1973 rok - Dzień Sportu 

Prasa łódzka tak wtedy pisała o naszej szkole: 
 
 

„Wiedziałam już, że w szkole tej od lat działa teatr szkolny, 
że istnieje orkiestra instrumentów dętych, a ostatnio wielkim 
wzięciem cieszy się młodzieżowa kapela folklorystyczna. Wie-
działam, iż uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych nr 1  
w Łodzi to doskonali sportowcy, którzy w piłce nożnej nie mają 
sobie równych wśród uczniowskich drużyn z Górnej, zaś 
ogromną popularnością cieszy się także sekcja piłki ręcznej  
i lekkoatletyczna. Słyszałam o szczepie harcerskim, z którego 
wywodzi się wielu doskonałych instruktorów harcerskich, sło-
wem zdawało mi się, że wiem o tej szkole naprawdę dużo. 

  
Jednak widok maszyny cyfrowej „Odra 1003” wprowadził 

mnie w osłupienie. Stoi sobie w niewielkim pokoiku komputer, 
na którym uczniowie mają się uczyć przetwarzać dane, spraw-
dzać wyniki, czynić obliczenia”.    
 
 
 

Ferenc Mirosława: Gdy komputer pomaga w kształceniu. 
Express Ilustrowany z dnia 11.10.1976 r.  



INFOTEKA                                                                                           

 

7 

 
 
 

Pierwsi w Polsce kształcimy w zawodzie technik informatyk 
 
 

Od 1987 roku szkołą kierował dyrektor Mirosław Indryszczak. 
W latach 1987-2002 dokonywał się dalszy rozwój szkoły, zmierza-
jący do dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do no-
wych tendencji rozwojowych w przemyśle. 5 marca 1987 roku 
otwarto pierwszą w Łodzi pracownię komputerową i już od 1 wrze-
śnia 1987 roku nasza szkoła, jako pierwsza w Polsce, rozpoczęła 
kształcenie w zawodzie technik informatyk. Podstawę dla tego no-
wego profilu kształcenia stanowił autorski program nauczania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizowano również eksperymenty pedagogiczne. W 1989 ro-
ku powstało Pedagogiczne Studium Techniczne. Od 1989 roku 
szkoła kształciła techników elektryków o specjalności systemy i sie-
ci komputerowe oraz techników elektryków o specjalności energo-
elektronika. Nastąpiło dalsze, znaczące unowocześnianie pracowni 
zawodowych. 

 We wrześniu 1991 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół 
Szkół Elektroniczno-Energetycznych im. Komisji Edukacji Narodo-
wej. Placówka otrzymała dotację na wyposażenie nowych pracowni 
dla potrzeb powstałego pierwszego września 1994 roku Liceum 
Technicznego. 

Od 1995 roku szkoła rozpoczęła kształcenie techników elektro-
ników w szerokim profilu wg założeń europejskiego programu UPET 
IMPROVE. To właśnie dzięki temu programowi powstały trzy nowo-
cześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym jedna pra-
cownia do programowania mikroprocesorów. Dzięki patronatowi 
medialnemu Telewizji TOYA szkoła uzyskała stały dostęp do Inter-
netu i sygnału telewizyjnego.  

 

Kronika z roku szkolnego 1992/1993 podaje:  
 

„Rzeczpospolita z dnia 25 I 93 r. zamieściła artykuł o najlepszych, 
wyróżniających się poziomem nauczania, programami autorskimi, 
posiadanymi pracowniami i sprzętem dydaktycznym, szkołach  
w Polsce. Wśród kilku scharakteryzowanych placówek znalazł się 
również Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych w Łodzi. Wśród 
osiągnięć naszej szkoły podkreślono: wyposażenie pracowni kom-
puterowych, współpracę z Politechniką Łódzką, program autorski  
w zakresie informatyki”. 

 

 

Październik 2000 r. 
 
Szkoła gości uczestników kon-
ferencji „Toya. Szkoła. Net” 
dla łódzkich szkół. Szkoła za-
prezentowała własne pracow-
nie i działanie szkolnej sieci 
internetowej.  

Czerwiec 1994 r.  
 
Prezentacja prac dyplomowych 
Policealnej Szkoły Zawodowej 
na pokazie innowacji dydak-
tycznych w szkolnictwie zawo-
dowym „Giełda Promocja Eks-
pozycja” w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli w Łodzi. Szkoła zaprezen-
towała projekty wynalazcze, 
komputerowe wspomaganie 
projektowania oraz najnowsze 
rozwiązania dla stanowisk dy-
daktycznych.   

Czerwiec 1996 r.  
 
Szkoła jest gospodarzem ogól-
nopolskiego podsumowania 
prac nad wdrożeniem nowych 
modeli kształcenia zawodowe-
go. Następuje prezentacja rea-
lizacji europejskiego programu 
„UPET-IMPROVE” i projektu  
„Liceum Techniczne”. 

Rok szkolny 1989/1990 - biblioteka szkolna 
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Leopold  
Temerson 
 

1946/1947-1951/1952 

Józef  
Krzeszowski 

1952/1953-1955/1956 

Jan  
Wroński 

1956/1957-1960/1961 

Maciej  
Majewski 

1961/1962-1967/1968  
do maja 

Jan  
Wroński 

maj - wrzesień 1968 

Zbigniew  
Osiniak 

1968/1969-1970/1971 

Jan  
Dawidowski 

1971/1972-1986/1987 

Mirosław  
Indryszczak 

1987/1988-2001/2002 

Henryka  
Michalska 

2002/2003-2021/2022 

 
Dyrektorzy szkoły 

Szkoła Przemysłowo-Energetyczna  
 01.09.1946 - 29.06.1947 
Państwowe Gimnazjum  

Przemysłowo-Energetyczne  
30.06.1947- 31.08.1949 

Państwowe Gimnazjum i Liceum Energetyczne  
01.09.1949 - 31.08.1951 

Państwowe Technikum Energetyczne  
01.09.1951 – 29.02.1952 

Technikum Energetyczne Ministerstwa Energetyki  
 01.03.1952 – 31.08.1964 

 

 

Technikum Energetyczne nr 1  
 01.09.1964 - 31.08.1976 

 

 

Zespół Szkół Energetycznych nr 1  
01.09.1976 - 31.08.1991 

Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych  
 01.09.1991 - 31.08.2002 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  
01.09.2002 – 2018/2019 

Zespół Szkół Politechnicznych  
2019/2020 – do chwili obecnej 

 

Reformy oświaty - nowe typy szkół 
 

 

Pierwszego września 2002 roku do polskiego sytemu oświaty zostają wprowadzone dwa nowe 
typy szkół - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Wskutek reformy oświaty Zespół Szkół Elektro-
niczno-Energetycznych zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Po raz pierwszy 
w historii placówki dyrektorem szkoły została kobieta, dyrektor Henryka Michalska. I od tego mo-
mentu rozpoczyna się najnowsza historia naszej szkoły. Ale to już jest temat na zupełnie inne 
opracowanie. Warto jeszcze zaznaczyć, że kolejna reforma szkolnictwa z 1 września 2017 roku  
wprowadziła do struktury organizacyjnej oświaty szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dopro-
wadzając 31 sierpnia 2019 roku gimnazja do ostatecznej likwidacji. Od roku szkolnego 2019/2020 
nasza szkoła zaczyna funkcjonować pod nazwą Zespół Szkół Politechnicznych.  

 

Dyrektorzy szkoły 
 
 

Nasza szkoła przetrwała trudne chwile powojenne, indoktrynację polityczną lat 50-tych, czas 
zrywów wolnościowych, zmian politycznych w latach 80-tych, przemian społecznych i gospodar-
czych w latach 90-tych oraz zawirowań reformatorskich oświaty na początku XXI wieku. Wciąż tkwi 
na posterunku i dalej kształci młodzież w zawodach poszukiwanych na wielu rynkach pracy. Nie 
byłoby jej na łódzkiej mapie placówek edukacyjnych, gdyby nie zaangażowanie kadry kierowniczej 
i personelu nauczycielskiego. Dlatego w tym miejscu należy przywołać nazwiska osób, które kiero-
wały szkołą w ciągu siedemdziesięciu pięciu lat jej istnienia, bo to dzięki ich pracy możemy cieszyć 
się dniem współczesnym szkoły.   
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School’s foundation 
  

Our school has been brought to life in 1946. In September the benches of the 3-year Industrial 
and Energy School (Szkoła Przemysłowo-Energetyczna) have been seated by 40 students. They 
began their education under the teaching staff led by the headmaster Leopold Temerson. The 
teaching team consisted of 16 people in the first year of education. In June 1947 the school chan-
ged its name into the State Industry and Energetics Secondary School (Państwowe Gimnazjum 
Przemysłowo-Energetyczne). The beginnings weren’t easy. Classes were held in the mechanical 
workshops of the State Technology and Industry School (Państwowa Szkoła Techniczno-
Przemysłowa) at 29 Kopciński street. 

  
First own building 

  
On September 1st 1948, the school was moved to a building at 172 Kilińskiego street, in which 

it functioned for the next 10 years. The conditions were difficult. The school community carried out 
many construction and renovation works on its own, providing necessary furniture and organising 
coal for fuel.   

The School was later transformed from the State Industry and Energetics Secondary School 
(Państwowe Gimnazjum Przemysłowo-Energetyczne) to the State Energetics Secondary and High 
School (Państwowe Gimnazjum i Liceum Energetyczne), which was later transformed into the  
4-year State Energetics Technical School (Państwowe Technikum Energetyczne). In the years 1951
-1954, new faculties were created, teaching professions that were in demand due to rapidly deve-
loping energy industry in Łódź, such as, for example, thermal devices management or heat ne-
tworks.  

In the years 1952-1956 9 faculties already existed. Over 320 students were studying under 
the supervision of the headmaster Józef Krzeszowski. Through the times of his successor, head-
master Jan Wroński, in the years 1956-1961, our school developed dynamically. 

  

 

 

A summary of the school’s history 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tłumaczenie:  
uczniowie klasy IE: Konrad Marcinkowski, Krzysztof Pilarski, Bartłomiej Sośnia i Łukasz Stępień 
pod kierunkiem nauczyciela Lidii Romanowskiej.  

In the current school year we are celebrating the 75th anniversary of our school’s fo-
undation. Over the 75 years of its existence, the school has changed its headquarters 
3 times and its name has been changed 10 times. The school was run by eight head-
masters. The school still educates young people in professions that are in demand on 
the labour market. 
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Third headquarters of the school 

  
From September 1st, 1958, classes were conducted in the building that is currently in use, that 

is at 38 Politechniki Avenue (former address: 11 Skrzywana street).  
The preliminary construction design for the school building was prepared by two teachers, en-

gineer Przybysz and engineer Sobol. The building was put into use in 1956 and initially served as  
a hotel for construction workers. 

The work of expanding the school infrastructure was crowned with the commissioning of new 
school workshops in 1961. The school workshops were well equipped and even dealt with export 
production. 

  
The sixties - intense growth of the school 

  
From 1961 to 1971, the school was managed sequentially by the headmaster Maciej Majew-

ski, the headmaster Jan Wroński and the headmaster Zbigniew Osiniak. On the first day of 
September in 1964, the school changed its name into the Energetics Technical School no. 1 in 
Lodz. The pace and dynamics of the school’s development in the sixties are reported by the stati-
stics which show that in the school year 1963/1964, 1532 students attended 48 classes. 

  
The school receives the name of the National Education Commission 
  

From 1971 to 1987, the headmaster was Jan Dawidowski. In 1972, Vocational High School 
No. 2 (Liceum Zawodowe nr 2) was created. The main target of this foundation was the education 
of skilled workers for energetics needs. 

In 1975, the school started education in a new wide-profile specialization - industrial electrical  
engineering. The school was richly equipped. The students could use many modern graphic training  
aids. 

In 1976, the school changed its name again. This time to Energetics School Complex  
no. 1 in Łódź (Zespół Szkół Energetycznych nr 1 w Łodzi). On 14th October, during the celebrations 
of the 30th anniversary of the school’s foundation, the school received the name of the National 
Education Commission . The school has been functioning under these auspices until today. 

  
First in Poland to educate in the computer science 

  
Since 1987, the school headmaster was Mirosław Indryszczak. From 1987 to 2002, there  

was further development in adjusting to the new industrial trends. On 5th March 1987, the first  
computer lab was opened in Łódź. Since 1st September 1987, our school was first to educate in  
the computer science faculty. 

In September 1991, the school changed its name to the Electrical and Energetics School Com-
plex (Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych)  under the auspices of the National Education 
Commission. The Institution received a grant to equip new workshops for the needs of the newly 
founded on 1st September 1994 Technical High School (Liceum Techniczne). 

From 1995, the school began educating electronics technicians in a wide specialization accor-
ding to the directions of the European UPET IMPROVE program. It is thanks to this program that 
three modernly equipped computer labs were created, including one workshop for programming 
microprocessors. Thanks to the media patron TOYA TV, as one of the first schools in Łódź, our 
school obtained permanent access to the Internet and television signal. 

  
Educational reforms - new types of schools 

  
On September 1st 2002, a new type of school was introduced to the Polish education  

system - middle schools. As a result of the education reform, the Electronics and Energetics School 
Complex (Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych) changed its name into the Upper Secondary 
School Complex no.9 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9). For the first time in the history of 
the school, a woman became the headmistress - Henryka Michalska. 

Another education reform on September 1st, 2017 introduced primary and secondary schools 
into the organizational structure of the school education system, leading to the final liquidation of 
middle schools on August 31, 2019. Since the school year 2019/2020 our school has adapted the 
name of Polythechnical School Complex (Zespół Szkół Politechnicznych). 
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Gründung der Schule  

Unsere Schule ist im Jahr 1946 gegründet worden. Seit September 1946 besuchten die ersten 
40 Schüler die Gewerblich-Energetische Schule. Das Lehrerteam leitete Herr Leopold Temerson. 
Im ersten Schuljahr arbeiteten hier sechzehn Pädagogen. Bereits im Juni 1947 änderte die Schule 
ihren Namen zum Staatlichen Gewerblich-Energetischen Gymnasium. Die Änfänge waren nicht ein-
fach. Der Unterricht fand im Werkstattsgebäude der Technisch-Gewerblichen Staatsschule in der 
Kopcińskiego-Straße 29 statt.  

   
Erstes gemeinsames Gebäude 
 

Am ersten September 1948 ist die Schule zum Gebäude in der Killińskiego-Straße 172 versetzt 
worden. Hier funktionierte die nächsten 10 Jahre das Schulleben in schwierigen Umständen. Arbei-
ter und Schüler führten selbst viele Bau- und Renovierungsarbeiten aus, besorgten nötige Möbel 
und Kohle zur Heizung.   

 
Die Schule wurde wieder umbenannt – zum Staatlichen Energetischen Gymnasium und Ly-

zeum und kurz danach zum 4-jährigen Energetischen Technikum. In den Jahren 1951 – 1954 ent-
standen neue Bildungsrichtungen, neuen energetischen Industriezweigen entsprechend, unter an-
derem Heizgeräte oder Heiznetzwerke. 

 
In den Jahren 1952-1954 unterrichtete man junge Menschen in neun Klassen. Die Schule be-

suchten 320 Schüler, unter der Schulleitung von Herrn Józef Krzeszowski. Sein Nachfolger, Herr 
Jan Wroński, förderte eine dynamische Entwicklung der Schule. 

 

 

 
Ein Überblick über die Geschichte der Schule 

 

 
 
 
  

Tłumaczenie:  
uczniowie klasy III TD pod kierunkiem nauczyciela Iwony Karaszkiewicz.  

1961 r.  

In diesem Jahr feiern wir das 75. Jubiläum unserer Schule. Im Laufe von 75 Jahren hat 
die Schule dreimal ihren Sitz und sogar zehnmal ihren Namen gewechselt. In ihrer Ge-
schichte hatte sie acht Schulleiter. Eins aber bleibt unveränderlich – der Schulverband 
der Fachhochschulen bildet junge Menschen in Berufen aus, die auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt sind. 
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Dritter Sitz der Schule 
 

Seit dem ersten September 1958 wurde der Unterricht letztendlich im jetzigen Gebäude der 
Schule in der Politechniki-Straße 38 (ehemalige Skrzywana-Straße 11) geführt.  

 
Das Anfangsbauprojekt des Schulgebäudes wurde von zwei Lehrern, dem Ingenieur Przybysz 

und dem Ingenieur Sobol vorbereitet und 1956 zum Gebrauch übergeben. Eine Neuigkeit kann hier 
erwähnt werden und zwar, dass die Baulichekeit zunächst als Hotel für die Arbeiter des in der Na-
chbarschaft neugebauten Heizkraftwerkes diente. 

 
Die Schule wurde weiter ausgebaut und 1961 entstanden Gebäude von Schulwerkstätten  pro-

fessionell ausgestattet und lange Zeit mit der Exportherstellung befasst.  
  
Sechziger Jahre – intensive Entfaltung der Schule 
 

In den Jahren 1961 – 1971 leiteten die Schule Herr Maciej Majewski, Herr Jan Wroński und 
Herr Zbigniew Osiniak. Am ersten September 1964 wurde die Schule zum Energetischen Techni-
kum Nummer 1 in Lodz umbenannt. Laut den Statistiken besuchten in den Jahren 1963-1964 das 
Technikum eintausendfünfhundertzweiunddreißig Schüler und das in achtundvierzig Klassen.    

 
Die Schule bekommt den Namenspatron – KEN (Nationale Bildungdkomission)  
 

In den Jahren 1971 – 1987 besetzte das Amt des Schulleiters Herr Jan Dawidowski. 1972 
entstand das Berufslyzeum Nummer 2, das künftige Arbeiter der Energiewirtschaft qualifizierte. 
Seit 1975 begann die Schule junge Menschen in neuen Berufen zu bilden und zwar in Richtung Elk-
trotechnik. Man hat die Schule dazu ausgestattet und es gab zahlreiches modernes Zubehör zur 
Verfügung. 
 
Am ersten September 1976 bekam die Schule neuen Namen, diesmal hiess sie der Energetische 
Schulverband Nummer 1 in Lodz und am vierzehnten Oktober beim festlichen 30. Jubiläumstag 
erhielt sie den Namenspatron – Komisji Edukacji Narodowej – Nationaler Bildungskomision. Diesen 
Namenspatron trägt sie bis heute.  
 
Als erste Schule in Polen bilden wir Techniker Informatiker aus  
 

Seit 1987 leitete die Schule Herr Mirosław Indryszczak. In den Jahren 1987-2002 entwickel-
te die Schule neue Bildungsrichtungen gemäß neuen Industriezweigen. Am fünften März 1987 wur-
de in Lodz ein erster Computerraum eröffnet und seit dem ersten September 1987 begann die 
Schule im Beruf - Techniker Informatiker zu bilden.  

 
Im September änderten wir den Namen zum Schulverband für Elektronik und Elektrotechnik 

namens KEN. Wir bekammen finanzielle Mittel zur Entwicklung von neuen Unterrichtsräumen im 
Technischen Lyzeum, das 1994 in der Schule entstand. 
 

Seit 1995 bildete die Schule Techniker Elektroniker gemäß dem europäischen Programm UPET 
IMPROVE und die Schule bekam drei modern ausgestattete Computerräume. Dank dem Medienpa-
tronat vom Kabelfernsehen Toya erhielt die Schule als eine der ersten in Lodz den Festzugang zum 
Internet und Fernsehen.  
 
Bildungsreformen – neue Schultypen 
 

Am ersten September 2002 wurden im polnischen Bildugssystem zwei neue Schutypen ein-
geführt – Gymnasien und übergymnasialische Schulen. Unsere Schule wurde zum Schulverband 
weiterführender Schulen (Sekundarstufe II). Zum ersten Mal in der Geschichte der Schule wurde 
zum Schulleiter  Frau Henryka Michalska gewählt. 

 
Weitere Bildungsreform vom 1. September 2017 brachte Grundschulen und Oberschulen 

zurück und am einunddreißigsten August 2019 führte zur endgültigen Abschaffung von Gymnasien. 
Seit dem Jahr 2019/2020 funktioniert unsere Schule unter dem Namen Schulverband der 
Fachhochschulen namens KEN. 


