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–1919–
•	 Powstała	Państwowa	Szkoła	Kupiecka	z	dwuletnim	cyklem	

kształcenia,	mieszcząca	się	przy	ul.	Łęczyckiej	5.	Dyrekto-
rem	szkoły	został	Jakub	Stefan	Cezak.

•	 Rozpoczęła	działalność	Spółdzielnia	Uczniowska	,,Jutrzen-
ka”,	 która	była	bazą	 szkolenia	praktycznego	dla	uczniów	
Państwowej	Szkoły	Kupieckiej.

•	 Dyrektor	 Jakub	 Stefan	 Cezak	 zorganizował	 pierwszą	
w	szkole	drużynę	harcerską	im.	Tadeusza	Rejtana.

•	 Została	wydana	książka	dyrektora	Jakuba	Stefana	Cezaka	
pt.	Osiągnięcia szkolnictwa polskiego,	 zawierająca	 poglądy	
na	ustrój	szkolny	w	niepodległej	Polsce.

–1921–
•	 Dyrektor	szkoły	zorganizował	dla	młodzieży	szkolnej	wy-

cieczkę	krajoznawczą	do	Krakowa,	Zakopanego	i	Wielicz-
ki.

–1924–
•	 Państwowa	Szkoła	Kupiecka	została	przekształcona	w	Pań-

stwową	Szkołę	Handlową	z	trzyletnim	cyklem	kształcenia.
•	 Przy	bibliotece	szkolnej	powstała	czytelnia	czasopism.
•	 Na	terenie	szkoły	rozpoczęły	działalność:	chór,	koło	kultu-

ralno-oświatowe,	introligatornia.
–1926–

•	 Z	powodu	zmniejszonego	napływu	chłopców	wprowadzo-
no	do	szkoły	koedukację.

•	 Szkoła	zmieniła	nazwę	na:	Państwowa	Koedukacyjna	Szkoła	
Handlowa.

–1927–
•	 18	września	z	inicjatywy	prof.	Barbary	Zielińskiej	i	absol-

wentów	szkoły	powstało	Koło	Absolwentów.

Pierwszy budynek szkoły przy ul. Łęczyckiej 5 (elewacja północna)



•	 Dyrektor	Jakub	Stefan	Cezak	otworzył	przy	ul.	Łęczyc-
kiej	4	bursę	dla	uczniów	zamiejscowych.

–1928–
•	 7	 listopada	z	 inicjatywy	Jakuba	Stefana	Cezaka	powstało	

w	Zgierzu	Towarzystwo	Krzewienia	Wiedzy	Zawodowej,	
skupiające	światłych	zgierzan,	którego	zadaniem	było	teo-
retyczne	 i	praktyczne	przygotowanie	młodzieży	do	pracy	
w	przemyśle	i	handlu.

–1929–
•	 Ukazały	 się	 kolejne	 pozycje	 książkowe	 Jakuba	 Stefana	

Cezaka:	Wykształcenie ekonomiczne a rozwój mocarstwowy 
Polski	 oraz	Geografia gospodarcza wraz ze statystyką życia 
współczesnego.

–1930–
•	 12	lutego	na	posiedzeniu	Zarządu	Towarzystwa	Krzewienia	

Wiedzy	Zawodowej	 zdecydowano	o	wystąpieniu	do	ma-
gistratu	miasta	Zgierza	o	przyznanie	gruntu	pod	budowę	
nowego	gmachu	szkoły.

•	 W	kwietniu	zgierski	magistrat	zaoferował	towarzystwu	plac	
o	powierzchni	8000	m2	na	Kuraku,	po	stronie	zachodniej.

–1931-1932–
•	 Młodzież	 szkolna	 przebywała	 podczas	 wakacji	 nad	 mo-

rzem,	na	koloniach	letnich,	zorganizowanych	przez	szkołę	
przy	 pomocy	Towarzystwa	Krzewienia	Wiedzy	Zawodo-
wej.

Lekcja przysposobienia obronnego na dziedzińcu szkoły w obecności dyrektora Cezaka i Henryki Radzińskiej, nauczycielki języka polskiego i historii - 1935

–1936–
•	 Państwowa	Koedukacyjna	Szkoła	Handlowa	zmieniła	na-

zwę	na	Państwowe	Koedukacyjne	Gimnazjum	Kupieckie.
–1937–

•	 19	września,	w	 związku	 z	 dziesięcioleciem	 istnienia	Koła	
Absolwentów,	odbył	się	I	Zjazd	Absolwentów	Państwowej	
Szkoły	Kupieckiej	(roczniki	1921-23)	i	Państwowej	Szkoły	
Handlowej	w	Zgierzu	(roczniki	1925-1937).

–1937–
•	 We	wrześniu	 z	 inicjatywy	Towarzystwa	Krzewienia	Wie-

dzy	Zawodowej	powstał	projekt	architektoniczny	nowego	
gmachu	Państwowego	Gimnazjum	Kupieckiego	i	Liceum	
Handlowego	na	Kuraku.	Budowa	szkoły	miała	być	podzie-

lona	na	 trzy	 etapy	 -	pierwszy	miał	 się	 rozpocząć	w	 roku	
szkolnym	1937/1938.

–1938–1939–
•	 Dyrektor	 Jakub	 Stefan	 Cezak	 pełnił	 funkcję	 naczelnika	

wydziału	szkół	zawodowych	w	Kuratorium	Okręgu	Brze-
skiego.

•	 Dyrektor	Jakub	Stefan	Cezak	wrócił	do	Zgierza	i	ponow-
nie	objął	funkcję	dyrektora	Państwowego	Gimnazjum	Ku-
pieckiego.

–7 października 1940–
•	 Aresztowano	w	Zgierzu	dyrektora	Jakuba	Stefana	Cezaka	

i	wywieziono	go	do	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau,	
a	następnie	do	obozu	w	Mauthausen-Gusen.

Uczniowie na dziedzińcu szkoły. Pośrodku grupy młodzieży siedzi dyrektor Cezak - maj 1938



-18 października 1940-
•	 Dyrektor	 Jakub	 Stefan	Cezak	 zginął	męczeńską	 śmiercią	

w	obozie	w	Mauthausen-Gusen.
–1945–

•	 Po	 ucieczce	 okupanta	 były	 nauczyciel	 szkoły	 Ferdynand	
Gumiński	podjął	starania	o	reaktywowanie	Państwowego	
Koedukacyjnego	Gimnazjum	Kupieckiego.

•	 W	lutym	do	Zgierza	powrócił	były	nauczyciel	szkoły	Jan	
Kosowski,	 który	 zaproponował	 zorganizowanie	 Liceum	
Handlowego	jako	odrębnej	szkoły.

•	 W	nowym	gmachu	zlokalizowano	obie	szkoły,	Państwowe	
Koedukacyjne	Gimnazjum	Kupieckie	 i	 Liceum	Handlo-
we,	pod	dyrekcją	Jana	Kosowskiego.

•	 Dzięki	 staraniom	 grupy	 absolwentów	 udało	 się	 zorgani-
zować	 dla	 szkoły	 nowy	budynek	 przy	 ul.	 17	 Stycznia	 49	
(dzisiaj	ulica	Długa).

–1946-1950–
•	 Od	 roku	 szkolnego	 1945/46	 do	 roku	 szkolnego	 1950/51	

szkoła	funkcjonowała	pod	nazwą	Państwowe	Koedukacyj-
ne	Liceum	Handlowe.

–1950–
•	 Na	 terenie	 szkoły	 zaczęło	działać	Koło	Młodego	Ekono-

misty,	 którego	 założycielem	 i	 opiekunem	 był	 Franciszek	
Szypszak	-	absolwent	i	nauczyciel	szkoły.

•	 Szkoła	zmieniła	nazwę	na	Państwowe	Liceum	Administra-
cyjno-Gospodarcze.

–1951–
•	 W	związku	z	reorganizacją	szkolnictwa	w	grudniu	Mini-

sterstwo	Finansów	przejęło	szkołę	i	zmieniło	jej	nazwę	na:	
Technikum	Finansowe	Ministerstwa	Finansów.

Uczniowie w bursie przy ul. Łęczyckiej nr 4 - grudzień 1932
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–1953–
•	 Dyrektorem	szkoły	został	Eugeniusz	Górko.

–1955-1956–
•	 Technikum	Finansowe	przekształcono	w	Technikum	Ra-

chunkowości	o	specjalności	finanse przedsiębiorstw przemy-
słowych,	co	wynikało	z	przemysłowego	charakteru	Zgierza	
i	okolic.

•	 Ministerstwo	Finansów	postawiło	szkołę	w	stan	likwidacji	
z	powodu	przejściowego	braku	zatrudnienia	dla	absolwen-
tów	na	terenie	miasta.

–1957–
•	 Odbył	się	II	Zjazd	Absolwentów	Państwowej	Szkoły	Ku-

pieckiej	i	Handlowej.
•	 Na	cmentarzu	przy	ulicy	Piotra	Skargi	5	poświęcono	płytę	

na	grobie	dyrektora	Jakuba	Stefana	Cezaka,	ufundowaną	
ze	składek	absolwentów	szkoły.

•	 W	wyniku	interwencji	mieszkańców	i	władz	miasta	Zgie-
rza	Ministerstwo	Finansów	odwołało	wcześniejszą	decyzję	
o	likwidacji	szkoły	i	wydało	zgodę	na	uruchomienie	5-let-
niego	Technikum	Ekonomicznego	o	specjalności	ogólno-
ekonomicznej	oraz	3-letniej	Zasadniczej	Szkoły	Zawodo-
wej,	kształcącej	w	zawodzie	sprzedawca sklepowy.

–1960–
•	 Prezydium	Miejskiej	Rady	Narodowej	w	Zgierzu	przydzieliło	

teren	pod	budowę	nowego	gmachu	szkoły	przy	ulicy	17	Stycz-
nia	89/91	(dzisiaj	ulica	Długa).	Inicjatywę	wzniesienia	budyn-
ku	dla	Technikum	Ekonomicznego,	Zasadniczej	Szkoły	Za-
wodowej	i	Ośrodka	Szkolenia	Zawodowego	dla	pracowników	
„Społem”	podjęły	 już	w	 1959	 roku	Powszechne	Spółdzielnie	
Spożywców	województwa	łódzkiego.

Pracownia chemiczna  i Jan Kosowski - 1935

Wmurowanie aktu erekcyjnego - 19 lipca 1962
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–19 lipca 1962–
•	 19	 lipca	na	placu	budowy,	przy	udziale	władz	miejskich,	

wojewódzkich	 i	 spółdzielczych,	 odbyła	 się	 uroczystość	
wmurowania	aktu	erekcyjnego.

–1963–
•	 Zaczęło	działalność	Szkolne	Koło	Ochrony	Przyrody.	Jego	

opiekunką	została	nauczycielka	Joanna	Klimczak.
–1964–

•	 15	 maja	 Rada	 Pedagogiczna	 podjęła	 uchwałę	 o	 nadaniu	
szkole	 imienia	 Dwudziestolecia	 PRL.	 W	 uzasadnieniu	
podkreślano,	że	imię	szkoły	będzie	trwałą	pamiątką	prze-
mian	gospodarczych	i	społecznych	Polski	Ludowej.

•	 W	 Techniku	 Ekonomicznym	 uruchomiono	 specjalność	
ekonomika handlu.

•	 Dyrektorem	szkoły	został	Aleksander	Główka.
–19 września 1964–

•	 Odbyła	 się	 uroczystość	 przeniesienia	 szkoły	 do	 nowego	
gmachu	 -	 budynku,	 który	 powstał	 jako	 778.	 Szkoła	Ty-
siąclecia.

–1965–
•	 6	stycznia	został	oddany	do	użytku	internat,	w	którym	za-

mieszkało	76	uczennic.
•	 2-3	października	odbył	się	III	Zjazd	Absolwentów.
•	 Szkoła	 otrzymała	 nowy	 sztandar,	 ufundowany	 przez	 by-

łych	wychowanków.
•	 Na	terenie	szkoły	odsłonięto	tablicę	pamiątkową	dla	uczcze-

nia	 pomordowanych	w	 czasie	 wojny	 nauczycieli	 i	 wycho-
wanków	szkoły.

–1967–
•	 10	kwietnia	odbył	się	Konkurs	Młodego	Sprawnego	Sprze-

dawcy,	 przeznaczony	 dla	 uczennic	 Zasadniczej	 Szkoły	
Handlowej.

Konkurs Młodego Sprawnego Sprzedawcy - 1967

Nowy budynek szkoły - ul. Długa 89/91

Studio języków obcych
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•	 12-13	maja	odbyła	się	I	Olimpiada	Ekonomiczna,	w	której	
pierwsze	miejsce	zajęła	reprezentacja	szkoły.

•	 Na	terenie	szkoły	powstała	Sekcja	Ekonomiczna	Okręgo-
wego	Ośrodka	Metodycznego	Kuratorium	Okręgu	Łódz-
kiego,	którego	kierownikiem	został	Alojzy	Dynowski,	były	
nauczyciel	szkoły.

–1969–
•	 14-15	 czerwca	 odbyły	 się	 uroczystości	 z	 okazji	 50	 lat	 ist-

nienia	Liceum	Ekonomicznego	im.	Dwudziestolecia	PRL	
i	Zasadniczej	Szkoły	Handlowej.

•	 W	tych	dniach	odbył	 się	IV	zjazd	byłych	wychowawców,	
absolwentów	i	wychowanków	Państwowej	Szkoły	Kupiec-
kiej,	 Państwowej	 Szkoły	Handlowej,	 Państwowego	Gim-
nazjum	Kupieckiego	i	Liceum	Handlowego,	Państwowego	
Liceum	 Administracyjno-Gospodarczego,	Technikum	 Fi-
nansowego,	Technikum	Rachunkowości,	Technikum	Eko-
nomicznego	i	Zasadniczej	Szkoły	Handlowej.

•	 Wydano	monografię	Nasza Szkoła,	obrazującą	rozwój	i	do-
robek	poszczególnych	typów	szkół	w	latach	1919-1969.

–1971–
•	 Otwarto	Policealne	Studium	Zawodowe	(dla	absolwentów	

szkół	 ogólnokształcących)	 o	 specjalnościach:	 ekonomika 
budownictwa	i	ekonomika transportu samochodowego.

•	 Otwarto	Technikum	dla	Pracujących	o	specjalności	ogól-
noekonomicznej.

•	 Oddano	do	użytku	pawilon,	łączący	budynek	szkoły	z	inter-
natem.	Powstał	on	dzięki	staraniom	dyrektora	Aleksandra	
Główki,	przy	dużym	zaangażowaniu	Komitetu	Rodziciel-
skiego,	nauczycieli,	pracowników,	administracji	i	obsługi.

Teresa Majteles-Sulmowska - członek komisji egzaminu dojrzałości  - 1970



–1974–
•	 Dyrektorem	szkoły	został	Tadeusz	Wdowiak.

–1979–
•	 Dyrektorem	szkoły	został	Bogdan	Winkler.

–1985–
•	 3	maja	odsłonięto	pamiątkową	tablicę	z	nazwiskami	dy-

rektorów	 i	 nauczycieli	 szkoły	 w	 latach	 1919-1985.	 Tego	
dnia	młodzież	 szkoły	 spotkała	 się	 z	 uczestnikami	 walk	
pod	Monte	Cassino.

•	 16	maja	dokonano	uroczystej	dekoracji	Sztandaru	Szkoły	
za	 zasługi	placówki	w	zakresie	propagowania	 idei	współ-
pracy	Organizacji	Harcerskiej	ze	ZBoWiD-em.

•	 26	listopada	odbyła	się	uroczystość	przekazania	szkole	urn	
z	ziemią	z	Westerplatte	i	z	obozu	zagłady	w	Chełmie.

–1986–
•	 27	maja	odbyło	się	spotkanie	byłych	uczniów	klasy	IIIA,	

absolwentów	z	roku	szkolnego	1939/40.	Uczestnicy	zgłosili	
wniosek,	 aby	w	 setną	 rocznicę	urodzin	dyrektora	 Jakuba	
Stefana	Cezaka	nazwać	szkołę	jego	imieniem.	Inicjatorem	
spotkania	 był	 nauczyciel	 szkoły	 Alojzy	Dynowski,	 jeden	
z	uczniów	klasy	IIIA.

•	 Podczas	uroczystości	odsłonięto	tablicę	pamiątkową	i	por-
trety	10	uczniów	i	absolwentów	szkoły,	rozstrzelanych	pod-
czas	II	wojny	światowej.

–1988–
•	 W	Pomaturalnym	Studium	Zawodowym	otworzono	spe-

cjalność	finanse i rachunkowość.
–1988–

•	 30	 września	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	 podjęło	
decyzję	o	nadaniu	szkole	imienia	Jakuba	Stefana	Cezaka.
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Organizatorzy uroczystości nadania szkole imienia - Małgorzata Barylska, Alojzy 
Dynowski, Dobrosława Remelska, Henryk Kacprzak

Klasa III A - absolwenci z roku szkolnego 1939/40

–5 kwietnia 1989–
•	 5	kwietnia	odbyło	się	uroczyste	nadanie	szkole	imienia	Ja-

kuba	 Stefana	Cezaka,	 założyciela	 i	 pierwszego	 dyrektora	
Państwowej	Szkoły	Handlowej.

–1990–
•	 5	kwietnia	odbył	się	I	Konkurs	Wiedzy	o	Patronie	i	Histo-

rii	Szkoły.	Pomysładowczynią	konkursu	była	nauczyciel-
ka	geografii	Anna	Angerman.

Uczestnicy I Konkursu Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły - 1990

•	 W	Zespole	Szkół	Ekonomicznych	zostało	otwarte	liceum	
ogólnokształcące	o	profilu	podstawowym.

–1991–
•	 Dyrektorem	szkoły	została	Małgorzata	Barylska.
•	 Otwarto	4-letnie	liceum	administracji	o	specjalności	tech-

nik prac biurowych	z	programem	autorskim	Teresy	Bogu-
sławskiej	i	Henryka	Kacprzaka	-	nauczycieli	szkoły.
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•	 Nastąpiła	 zmiana	 nazwy	 szkoły	 z	Zespołu	 Szkół	 Ekono-
micznych	na	Zespół	Szkół	Nr	1.

–1992–
•	 Otwarto	2-letnie	policealne	studium	zawodowe	o	specjal-

ności	technik prac biurowych.
–1994–

•	 15-16	kwietnia	szkoła	obchodziła	 jubileusz	75-lecia	 istnie-
nia.	Z	tej	okazji	wydano	biuletyn	okolicznościowy	Słowo 
o Szkole.

•	 Odbył	się	V	Zjazd	Absolwentów.
–1995–

•	 Otwarto	4-letnie	liceum	techniczne	o	profilu	administra-
cyjno-ekonomicznym.

–1997–
•	 Otwarto	5-letnie	technikum	handlowe.
•	 Szkoła	 odzyskała	 pomieszczenia,	 zajmowane	 wcześniej	

przez	„Społem”.

Poczet sztandarowy i chór szkolny podczas pierwszego publicznego wykonania Hymnu Szkoły - 1999
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–1998–
•	 28	 listopada	 nauczycielka	 szkoły	 Dobrosława	 Remelska	

ukończyła	pracę	nad	słowami	i	muzyką	Hymnu	Szkoły.
–1999–

•	 26	 marca,	 u	 progu	 80-lecia	 istnienia	 placówki,	 po	 raz	
pierwszy	wykonano	Hymn	Szkoły,	który	został	zaprezen-
towany	dyrekcji	i	radzie	pedagogicznej	przez	chór	szkolny.

•	 15-16	kwietnia	szkoła	obchodziła	jubileusz	80-lecia	istnie-
nia.


