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Jan Kosowski to przedwo-
jenny nauczyciel Koedukacyj-
nego Gimnazjum Kupieckiego. 
Uczył przedmiotów zawodo-
wych: towaroznawstwa i rekla-
my. 

Po zakończeniu II wojny 
światowej zorganizował w Zgie-
rzu Liceum Handlowe i jako 
dyrektor wykazał zmysł organi-
zacyjny, dobierając wykwalifi-

kowaną kadrę pedagogiczną. W 1953 roku został przeniesiony 
na równorzędne stanowisko do Technikum Ekonomicznego 
w Krakowie.

Eugeniusz Górko urodził się 
20 marca 1920 roku w Zgierzu. 
Był absolwentem Liceum Han-
dlowego w Zgierzu, ukończył  
Wydział Zaoczny Szkoły Głów-
nej Planowania i Statystyki 
w Warszawie. W szkole wykła-
dał głównie towaroznawstwo, 
technologię, liternictwo, rekla-
mę oraz ekonomię polityczną. 

Eugeniusz Górko działał społecznie w spółdzielczości, peł-
niąc funkcję sekretarza Rady Okręgowej ZSS „Społem”. Prze-
wodniczył zespołowi liternictwa i reklamy w Ośrodku Meto-
dycznym w Łodzi. Zaangażował się w budowę nowego gmachu 
szkoły. Uhonorowany Odznaką Zasłużonego Działacza Spół-
dzielczości oraz Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Aleksander Główka urodził 
się 12 grudnia 1921 roku w Skier-
niewicach. Był absolwentem 
Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki z tytułem magistra 
nauk ekonomicznych. Ukoń-
czył także Akademię Nauk Po-
litycznych w Warszawie oraz 
Instytut Turystyki w zakresie 
turystyki i hotelarstwa. 

W latach 1945-1986 był 
nauczycielem księgowości. W 

1964 roku objął stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicz-
nego w Zgierzu, które za jego kadencji zostało uznane przez 
kuratorium za szkołę wiodącą. Wiązało się to z prowadzeniem 
eksperymentu pedagogicznego i dydaktycznego, wysokim 
poziomem nauczania i najlepszym w województwie wyposa-
żeniem w pomoce naukowe. Rozszerzono ofertę edukacyjną 
szkoły przez zorganizowanie wydziału dla pracujących oraz 
szkoły policealnej o specjalności ekonomika budownictwa.

Jan Kosowski 1945-1953

Eugeniusz Górko 1953-1964
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Aleksander Główka 1964-1974
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Aleksander Główka to także inicjator budowy w czynie spo-
łecznym łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a internatem, 
dzięki czemu powstały cztery dodatkowe pracownie przedmio-
towe i biblioteka. Za pracę i działalność społeczną został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Wdowiak urodził 
się 9 stycznia 1927 roku we wsi 
Bagno. Ukończył gimnazjum 
w Łasku, po czym rozpoczął 
naukę w zgierskim liceum pe-
dagogicznym, które ukończył 
w 1949 roku. Po maturze pod-
jął pracę w Państwowym Domu 
Młodzieży w Łodzi i zaczął studia 
na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł 
magistra matematyki uzyskał 

po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. 
Od 1951 roku swe losy zawodowe związał ze Zgierzem, 

gdzie pracował w wielu placówkach oświatowych, między 
innymi: w internacie Technikum Chemicznego, szkole ćwi-
czeń Liceum Pedagogicznego oraz w Domu Kultury Dzieci 
i Młodzieży. W 1963 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Łodzi powierzyło mu stanowisko zastępcy dyrektora i zada-
nie zorganizowania Technikum Gospodarki Wodnej i Szkoły 
Rzemiosł Budowlanych w Zgierzu. Od grudnia 1967 roku praco-

wał na stanowisku starszego wizytatora w Wydziale  Szkolnictwa 
Zawodowego Kuratorium Oświaty Okręgu Łódzkiego, nadzoru-
jąc powstawanie szkół zawodowych w: Bełchatowie, Tomaszowie 
Mazowieckim, Zduńskiej Woli i Łodzi. Za całokształt pracy za-
wodowej i społecznej otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Zło-
ty Krzyż Zasługi (1974), Honorową Odznakę za zasługi w sporcie 
szkolnym (1976), Zasłużony dla miasta Zgierza (1979).

Urodził się 18 czerwca 1943 
roku w Zgierzu. Ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ro-
mualda Traugutta, a następnie 
historię na Uniwersytecie Łódz-
kim. W 1968 roku podjął pracę 
w liceum ekonomicznym, po-
czątkowo jako nauczyciel przy-
sposobienia obronnego, późnej 
historii. W latach 1975-79 pra-
cował na stanowisku naczelnika 

oświaty w Urzędzie Miasta Zgierza. W roku 1979 został powo-
łany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Funkcję tę pełnił do 1991 roku. W latach 1979-1991 zapewnił 
szkole dynamiczny rozwój, o czym świadczą otwarcie w poma-
turalnym studium zawodowym specjalności finanse i rachunko-
wość oraz powstanie liceum ogólnokształcącego o profilu pod-
stawowym, pracowni komputerowej i Izby Pamięci. 

5 kwietnia 1989 roku dzięki jego staraniom Zespół Szkół 
Ekonomicznych otrzymał imię Jakuba Stefana Cezaka.

Tadeusz Wdowiak 1974-1979
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Bogdan Winkler 1974-1991
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Małgorzata Barylska uro-
dziła się 17 sierpnia 1950 roku 
w Zgierzu. Jest absolwentką fi-
zyki na Uniwersytecie Łódzkim 
oraz studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania oświatą. 
Pracę w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Zgierzu podjęła 
w roku 1972 na etacie nauczy-
ciela fizyki. Jako instruktor 

ZHP przez wiele lat była komendantką działającego na terenie 
szkoły Szczepu Zielonego Szlaku. 

Funkcję dyrektora szkoły pełniła w latach 1991-2006, czyli 
przez trzy kadencje, dbając o poziom dydaktyczno-wychowaw-
czy szkoły oraz podnosząc jej rangę w środowisku lokalnym. 
Była doskonałym menadżerem, co wyraziło się wdrożeniem 
nowych kierunków. W prowadzonej przez dyrektor Małgorzatę 
Barylską placówce rozpoczęto również realizowanie programu 
autorskiego w zawodzie technik prac biurowych. W wyniku sta-
rań dyrektor Małgorzaty Barylskiej szkoła odzyskała pomiesz-
czenie o powierzchni 2500 m2, zajmowane wcześniej przez PSS 
„Społem”, co przyczyniło się do otwarcia nowych pracowni. 
Dyrektor Barylska aktywnie współpracowała z instytucjami 
i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz oświaty i wychowa-
nia. W listopadzie 1996 roku zorganizowała ogólnopolską kon-
ferencję, dotyczącą aktywizacji i edukacji ekonomicznej. Była 
także współorganizatorką i założycielką Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Edukacji Ekonomicznej w Polsce „Oskar”. 

Rozpoczęła kontynuowaną do dziś współpracę ze zgier-
skim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Doprowadziła  
do podpisania w listopadzie 1999 roku umowy partnerskiej 
z Polnohospodarską Szkołą w Kieźmarku na Słowacji.

Za działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą 
otrzymała w 1996 roku nagrodę Kuratora Oświaty, w 2000 
roku nagrodę Starosty Powiatu Zgierskiego, a w 2001 roku Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej.

Michał Szalewski urodził się 
12 września 1959 roku. Ukończył 
pedagogikę opiekuńczo-wycho-
wawczą w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Bydgoszczy, a także 
studia podyplomowe z zakresu 
organizacji i zarządzania oświatą 
oraz przysposobienia obronnego 
i edukacji dla bezpieczeństwa. 
W 1993 roku rozpoczął pracę 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 
na stanowisku kierownika internatu. Funkcję dyrektora szko-
ły pełnił w latach 2006-2011. Dzięki jego inicjatywie w szko-
le otwarto nowe, atrakcyjne i kontynuowane do dziś kierunki 
kształcenia w takich zawodach jak: technik obsługi turystycz-
nej, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik 
cyfrowych procesów graficznych.

Niezwykłym sukcesem szkoły kierowanej przez dyrektora 
Szalewskiego było uzyskanie w 2008 roku prestiżowego Cer-
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Małgorzata Barylska 1991-2006

Michał Szalewski 2006-2011
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tyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz dołączenie  
do sieci szkół promujących zdrowie.

Jako dyrektor wspierał udział uczniów w międzynarodowych 
olimpiadach. Zorganizował w „Cezaku” projekt pod nazwą Kul-
tura czasu wolnego młodzieży w Europie z udziałem zagranicznych 
szkół. W 2007 roku szkoła została zaproszona do wzięcia udzia-
łu w międzynarodowym konkursie „European Student Con-
test”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół średnich ze Sło-
wacji, Węgier, Czech i Rumunii. We wrześniu 2007 roku szkoła 
otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowej Olimpiadzie Szkół 
Ekonomiczno-Rolniczych „Lippadi Days” na Węgrzech. Suk-
cesem zakończył się też udział w Międzynarodowym Turnieju 
„Youth in Europe” w Rumunii. 

Dzięki staraniom dyrektora Michała Szalewskiego w szkole 
przeprowadzono istotne prace modernizacyjne - dostosowano 
budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, unowocześnio-
no bibliotekę szkolną i internat. W 2009 roku z inicjatywy dy-
rektora powstała Izba Pamięci, Historii i Tradycji Szkoły, której 
uroczystego otwarcia dokonano podczas obchodów jubileuszu 
90-lecia placówki.

Dyrektor Michał Szalewski był czynnym ekspertem  
MENiS, uczestniczącym w pracach komisji dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy. Za działalność dydak-
tyczną i opiekuńczo-wychowawczą otrzymał nagrody Kurato-
ra Oświaty w 1990 i 1992 roku, Starosty Powiatu Zgierskiego 
w 2002 i 2008 roku oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej 
w 2004 roku.

Liliana Lipińska od 2011
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 Liliana Lipińska urodziła 
się 31 lipca 1965 roku we Wrocła-
wiu. Ukończyła biologię na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego, a także 
następujące kierunki studiów po-
dyplomowych: nauczanie przyro-
dy, pedagogika twórczości i zarzą-
dzanie oświatą. Pracę zawodową 
zaczęła w Szkole Podstawowej 
nr 136 w Łodzi, a następnie 
w Zespole Szkół Sportowych 

im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. W tym 
czasie zorganizowała Szkolne Koło Turystyczno-Ekologiczne, 
rozwijając zainteresowania i aktywność młodzieży. Dodatkowo 
była jedną z założycielek Fundacji Pomoc Kasi.

Pełniła funkcję Wiceprezydenta Rady Fundacji Europa 
(fundacja edukacyjno-ekologiczna działająca na rzecz młodzie-
ży gimnazjalnej województwa łódzkiego).

We wrześniu 2011 roku została dyrektorem Zespołu Szkół 
nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. Od pierwszych dni 
pozyskiwała fundusze na rozwój zaplecza edukacyjnego szko-
ły. Była inicjatorką i współtworzyła liczne projekty współfi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego.
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Dostosowała kierunki kształcenia do zmieniających się wa-
runków lokalnego rynku pracy. Efektem tego było otwarcie klas 
o profilach: technik hotelarstwa, technik kelner, technik orga-
nizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, cukiernik.

W sposób zaplanowany i systematyczny nadzorowała re-
monty i modernizację budynku szkoły i bursy, budowę boiska  
Orlik, sali gimnastycznej i siłowni sportowej. Otworzyła nowe 
pracownie: gastronomiczną (jednocześnie zmodernizowała 
starą), dwie informatyczne, obsługi konsumenta, turystyczną, 
hotelarską. Wspierała projekt Moja wymarzona ekopracownia, 
dzięki któremu sala biologiczna zyskała nowoczesne wyposa-
żenie Podczas kadencji dyrektor Lipińskiej wyremontowane 
zostały prawie wszystkie pomieszczenia „Ekonomika”, łącznie 
z Izbą Pamięci Szkoły.

Inicjowała wiele wyjątkowych przedsięwzięć pod patronatem 
Wojewody Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Staro-
sty Zgierskiego i Prezydenta Miasta Zgierza: Międzynarodowy 
Konkurs Gastronomiczny Gotowanie bez granic, Projekt Edu-
kacji Patriotycznej, kolejne edycje Wojewódzkiego Konkursu 
Ekonomicznego Euronomik, cykliczne zmagania kulinarne Ku-
charz roku, liczne konkursy związane z technikami cyfrowymi, 
Międzyszkolny turniej e-sportu, Ogólnopolski Konkurs Pożarniczy 
(eliminacje miejsko-powiatowe), konwencje fitness.

Uczestniczyła w przygotowaniu Regionalnego Forum Tuto-
ringu zorganizowanego przez Collegium Wratislaviense.

Aktywnie współpracuje z: Polskim Związkiem Niewi-
domych, Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń, STVK Centrum, 
Polskim Związkiem Kombatantów, Towarzystwem Gim-
nastycznym Sokół, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Towarzy-
stwem Przyjaciół Zgierza, parafią pw. św. Katarzyny w Zgierzu, 
Domem Dziecka w Dąbrówce.

Współpracuje z gimnazjami, szkołami podstawowymi, 
przedszkolami w zakresie szerzenia zdrowego stylu życia i orga-
nizowania warsztatów kulinarnych.

Zasługą dyrektor Liliany Lipińskiej jest założenie w 2014 
roku Stowarzyszenia Edukacyjnego Profesjonalni XXI wieku, 
objęcie Honorowym Patronatem pracowni przedmiotowej - 
technik cyfrowych procesów graficznych przez Bank Spółdzielczy 
w Zgierzu, a także porozumienie o współpracy pomiędzy firmą 
Develay Polska Sp. z o.o. a Zespołem Szkół Nr 1 im. Jakuba 
Stefana Cezaka w Zgierzu.

W okresie kierowania placówką przez paną Lilianę Lipińską 
szkoła otrzymała: Certyfikat dla Szkół Promujących Zdrowie Wo-
jewództwa Łódzkiego, certyfikat potwierdzający włączenie Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu do Łódzkiej Sieci 
Kształcenia Modułowego, certyfikat Innowacyjna szkoła zawodowa 
na rynku pracy, tytuł Bezpieczna Szkoła oraz certyfikowane wy-
różnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Projektów Społecznych 
Zwolnieni z teorii.

W czasie sprawowania funkcji dyrektora otrzymała hono-
rowy tytuł Przyjaciel Dziecka, nadany przez wychowanków 
Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej, oraz odznakę Przyjaciel 
Niewidomych, przyznaną przez Zarządu Okręgu Łódzkiego Pol-
skiego Związku Niewidomych.
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