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.,Uczelnia nasza nie jest i być nie może tylko szkołą wyższego typu, kształcącą różnych specja
listów. Bezsprzecznie jest to . jej głównym celem, bo tego wymaga życie Państwa. Opróżnione i zde
wastowane warsztaty pracy przemysłowej czekają na swych organizatorów, kierowników i pracowników 
technicznych. Politechnika ma ich dostarc1yć, by życie przemysłowe nie tylko Łodzi ale i całej Polski 
zaczęło żywiej pulsować. 

Nie możemy jednak iść w tyle poza innymi narodami, naśladując z opóźnieniem ich osiągnięcia, 
musimy wykazać twórczą inicjatywę, pozwalającą dawać nowe wartości i nieść ze sobą postęp w na
uce i technice. Do tego potrzebne są nie tylko nowe pracownie. Nie, - to nie wystarcza. W martwe 
aparaty trzeba tchnąć ducha wiedzy, talentów i oddania się z umiłowaniem pracy naukowej, stwo
rzyć do tego sprzyjające warunki - to jest właśnie drugie nie mniej ważne zadanie powstałej uczelni. 
Bez tego pracownie nasze staną się martwymi muzeami i twórcze same przez się nie będą." 

Bohdan Stefanowski - fragment przemówienia na inauguracji pierwszego roku akademickiego 1945/46. 
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Częstochowa, 26 IV 45 
ul. Fabryczna 25 

..... Mianowicie, sprawa uruchomienia Politechniki łódzkiej w lo
dzi, niezależnie od dwóch Wydziałów w Warszawie, stała się aktual
na. Ma to być Politechnika sama w sobie, bez względu na chwilowe 
koniunktury i ma tam pozostać na stałe." 

Fragment listu z dn ia 24 IV 1945 r. prof. B. Stefanowskiego 
do swojego asystenta, ówczesnego szefa zabezpieczenia 

i uruchomienia Politechniki Warszawskiej, 
inż . M. Mieszkowskiego 



Profesor BOHDAN STEFANOWSKI 1945-1948 

Profesor JERZY WERNER 
1962-1968 

PIERWSZY REKTOR 

Profesor OSMAN ACHMATOWICZ 
1948-1952 

Profesor MIECZYSŁAW SERWIŃSKI 
1968- 1975 
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POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

I JEGO NASTĘPCY 

Profesor BOLESŁAW KONORSKI 
1952-1953 

Profesor EDWARD GALAS 
1975-1981 

Profesor MIECZYSŁAW KLIMEK 
1953- 1962 

Profesor JERZY KROH 
od 1981 r. 





Profesor doktor B o h d a n S t e f a n o w s k i urodził się 

w dn,iu 17 czerwca 1883 r. w Lublinie. Po ukończeniu stu
diów wyższrch w 1901 r. na Wydziale Mechanicznym Poli
techniki Lwowskiej odbył praktykę zawodowq w zakładach 
włókienniczych w Saksonłi, następnie zaś pracował w za

kładach iyrardowskich, zajmujqc się problematyką gospo
darki cłeplnej. Zainteresowania zagadnieniami termodynami

ki techrncznej zochęcłły prof. 8. Stefanowskiego do odbycła 
kilkuletnJej praktyki pod kierunkiem wybitnych termodynami

ków - prof. Moffiera w Dreźnie i prof. Jossego w Charlot
tenburgu. 

Po powrocie z Niem1ec prof. 8. Stefanowski rozpoczyna 
pracę w Politechnice lwowskiej w Katedrze Teorii Maszyn, 

kierowanej przez prof. FJedlera, uzyskujqc doktorat zostaje 
docentem, a w 1914 r. otrzymuje nominację na profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Pomiarów Maszyn. 

Po przerwie w dz.iałalnoścl naukowej w okresie I wojny 

światowej prof. B. Stefanowski przeniósł się w 1918 r. do 
Warszawy, gdzie objqł kierown.ictwo Katedry Termodynamiki 
Technicznej oraz Laboratorium Maszyn w Politechnke War
szawskiej. 

W cięłkim okresie powojennym prof. 8. Stefanowski przy

kładał duźq wagę do badań z zakresu chłodnictwa, które 
obok i,nnych zagadnień z zakresu techniki cieplnej i termo
dynamiki stanowiły przedmiot Intensywnej procy naukowej. 

W Laboratorium Maszyn prowadzono też liczne prace 

o charakterze podstawowym, jakkolwiek należy podkreślić, 
że cało dz.iałalność naukowa prof. B. Stefanowskiego była 
zawsze ściśle zwiqzano z potrzebami przemysłu. 

Przez Katedrę Termodynamiki Technicznej i Laboratorium 
Maszyn przeszło w okresie międzywojennym ponad czter
dziestu młodych, zdolnych pracowników nauki, zdobywojqc 
wiedzę i doświadczenie. W·ielu spośród nich objęło póź.niej 
stanowisko profesorskie w wyższych uczelniach krajowych 
i zagranicznych. 

Warto nadmienić, że prof. B. Stefanowski był zawsze zwo

lennik·iem rozwoju dużych laboratoriów przy wyższych uczel
niach, co stanowiło w tamtych czasach nowq myśl, nie 
zawsze rozumianq i popieranq. Wynikiem takich poglqdów 

było przygotowanie przed 1939 r. koncepcji budowy i orga

nizacji Instytutu Techniki Cieplnej przy Politechnice War
szawskiej. Realizacjo tego zamierzenia wskutek wybuchu 11 

wojny światowej zostało opóźniona o kilkanaście lat. 

Na szczególne uznanie zasługuje takie aktywność wydaw
nicza prof. S~efanowsklego. Wydał on przede wszystkim 
wiele podręcz-nłk6w, które w swojej specjalnoścl były pierw
szymi kslqikami pisa.nyml w języku polsklm. 

Pierwszy skrypt z termody,namlld powstał jui w 1914 r. 
we Lwowie I dał poczqtek kolejnym wydaniom pierwszej 
polskiej, bardzo obszer:nej ksiqikl p.t. ,,Termodynamika tech
niczna", która w okresie międzywojennym stanowiła podsta

wowy podręcznik a-kadem1ckl. 

W 1925 r. ukazał się podręcznik „Gospodarka cieplna 

i jej kontrola w zakładach przemysłowych", a w 1932 r. 
.,Chłodnictwo". Obydwie pozycje, plonłerslole w swojej dzie

dzinie, doczekały s,ię kilku wydań. 

Profesor Stefanowski był równie! autorem polskiego słow
nictwa technicznego z zakresu dZlialu chłodnłctwa. Jemu 

zawdzięczamy do dziś powszechnie uźywane terminy, okreś
lajqce wiele zupełnie nowych wówcu:1s pojęć. 

Ponadto opublikował wiele prac naukowych, dotyczqcych 
badań własnych. Wreszcie prof. St~onowskl utrzymywał oźy. 
wione kontakty z przemysłem, między 1nnyml dotyczyły one 
p~waż.nych zagadnień z dziedziny chłodnictwa I zwiqzane 
były z budowq portowych urzqdzeń chłodniczych w Gdyni. 

Profesor Stefa·nowskl działał także ba,rdzo aktywnie w licz
nych organJzacjach techn,lcznych krajowych ł zagranicznych. 

Był reorganizatorem i przez pewien czas redaktorem Prze
glqdu Technicznego. Był także jednym z i,fflcjatorów i współ
twórców Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.• 

Miarą uznon-ia zasług ii osiqgnięć Profesora w dziedzinie 

nauki i dydaktyki było wybranie Go na członka rzeczywistego 
Akademii Nauk Technkznych w Wa·rszawie, członka Komisji 
Polskiej AkademiJ Umiejętności w Kra·kowie oraz członka 

rzeczywistego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. 

Wybuch li wojny światowej pokrzyżował plany działalności 
badawczej, lecz profesor Stefanowski nie porzucił swej pra
cy prowadzqc wykłady w Szkole Wawelberga, na tajnych 
komple·~och oraz w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, 
która realizowała program Politechniki Warszawskiej. Prace 

były prowadzone także w laboratorium, zaś w z.najdujqcym 
się na jego terenie warsztacie naprawiano broń dla ruchu 
oporu. 

• Jerzy Oowkontt: Bohdan Stefanowski. Nauko Polsko - R VI, 2/'l2/58, 
•. 132 - 140. 
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Dzięki nawlqza·nej współpracy z Centralq i Zakładami 

.. Społem" w Warszawie i na prowincji, udało się zorgani

zować prawie dla cołego zespołu pracowników technicznych 

Katedry dodatkowq pracę i stworzyć warunki łatwiejszego 

przeżycia ciętklch dni okupacji oraz poiyteczn:ie wykorzys

tać Ich umiejętności I pracę na potrzeby ludności cywilnej. 

Podczas Powstania Warszawskiego prof. Stefanowski brał 
• czynny udział w obronie terenu uczelni, został ranny ratu-

jqc dzieci z płonqcej portierni, przebywał w lecznicy „Sano" 

przy ul. Lwowskiej. Z ruewyleczonym,i obrażeniami musiał 

opuścić Warszawę, przebywał w obozie w Pruszkowie, a na

stępnie po krótkiej gościnie u przyjaciół no wsi pod Łowi

czem osiadł w Częstochowie, gdZ1ie rozpoczął pracę w zakła

dach „Społem". 

Natychmiast po wyzwoleniu Częstochowy prof. 8. Stefa

nowski nawiqzoł kontakty z ośrodkiem akademickim w Lu

blinie, a następnie z oswobodzonq Worszawq, a szczególnie 

ze swojq Katedrq i Laboratorium, gdzie budziło się nowe 

życie. 

W tym cżasie trwały intensywne rozmowy pomhtdzy Mi

nisterstwem Oświaty, Politechniką Warszawskq i prezydentem 

lodzi na temat przeniesienia niektórych, wydziałów Poli

techniki Warszo.wskiej do lodzi. Tylko ba,rdzo zdecydowane 

stanowisko władz miasta przesądziło o decyzji utworzenia 

w lodzi własnej politechniki. 

Do zorganizowania nowej uczelni został zaproszony prof. 

B. Stefanowski, który mimo jeszcze złego stanu zdrowia, 

przekonany wyraził zgodę na podjęcie tego cięikiego 'i po

ważnego zadania. Dotowaną 5 moja 1945 r. ,nominację, 

Ministerstwo Oświaty wręczyło P.rofesorowi w d-niu ,następ

nym, a już 8 maja 1945 r. pierwszy Rektor Politechniki Łódz

kiej przyjechał do lodzi, znajqc sytuację jedyn.ie z opisów 

swych informatorów lub na podstawie prowadzonych roz

mów wstępnych. 

9 maja 1945 r. - w dniu zakończenia li wojny światowej 

rozpoczął się trzyletni okres wytężonej, wręcz tytanicznej 

pracy Człowieka, który w krótldm czasie potraf.ił zorganizo

wać i wyposaiyć w trwałe fundamenty uczelnię, która „bez 

względu na chwilowe koniunktury ma tam pozostać 

na stałe". 



5 maja 

8 maja 

9 maja 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 5 V 1945 r. - 24 V 1945 r. 

1945 r. 

1945 r. 

1945 r. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Oświaty Wł. Bieńkowski 

mianuje prof. B. Stefanowskiego pełnomocnikiem d.s. organi-
.. 

Politechniki Łódzkiej . ZaCJI 

Prof. B. Stefanowski przyjeżdża po raz pierwszy do lodzi sa-

mochodem użyczonym przez SPOŁEM. 

Prof. B. Stefanowski składa pierwsze wizyty prezydentowi m. 

lodzi i wojewodzie łódzkiemu. Sygnały obwieszczające zakoń- . 

czenie li wojny światowe) zastają Profesora na ul. Piotrkowskiej 

podczas zakupów aparatury dla Pl. 

24 maja 1945 r. Ukazuje się dekret o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. 

25 października 1945 r. - Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Politechnice 

Łódzkie i. 
... ~ ~ 

+r , 
' 

K1anuJ ę Oł>Jwatela J,tlno1"-,on 1k.1•11 •ia1e,ir1t 
nizowania Politechniki Mł1kl~J • &o4•11 pJ:awams:. 

rektorowi. aenatow1 1 racloa •1clsł.ałow1m 11k6l ,an4.ta,lcklch. 

I 

8 

DEKRET 
Z DNIA 24 MAJA 1945 ROKU 

O UTWORZENIU 
POLITECHNIKI t0DZKIEJ 

Na podstawie umowy z dnia 3 stycznia 1945 
roku o trybie wydawania dekretów z mocą usta
wy (Dz.U.R.P. Nr 1, poz. 1) Rada Ministrow 
postanowiła, a Prezydium Krajowej Rady Na
rodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1 Tworzy się Politechnikę Łódzką. 

Art. 2 Politechnika Łódzka jest państwową 
szkołą akademicką. 

Art. 3 (1) Politechnika Łódzka dzieli się na 
trzy wydziały: 1) Mechaniczny, 2) Ele
ktryczny i 3) Chemiczny oraz oddział 
Włókienniczy. 

(2) Minister Oświaty może w drodze 
rozporządzenia powołać do życia 
nowe wydziały i oddziały. 

Art. 4 (1) Pierwszego rektora i pierwszy skład 
profesorów mianuje Prezydent Kra
jowej Rady Narodowej na wniosek 
Ministra Oświaty. 

(2) W okresie organizacyjnym, trwają
cym do dnia 30 sierpnia 1946 roku, 
Rektor Politechniki Łódzkiej ma kom
petencje senatu akademickiego, 
dziekanów i rad wydziałowych. 

(3) Minister Oświaty może w drodze 
rozporządzenia ograniczyć kompe
tencje rektora, określone w ust. 2. 

Art. 5 Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Ministrowi Oświaty. 

Art. 6 Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Oświaty 
Stanisław Skrzeszewski 





Szybkie poznanie sytuacji lokalowej lodzi umo

żliwiło prof. B. Stefanowskiemu podjęcie pierw

szych decyzji. 

Na siedzibę Politechniki łódzkiej został wybra

ny teren byłej fabryki Rosenblatta, ograniczony 

ulicami Żwirki, Gdańską, Swierczewskiego i Że

romskiego. Natomiast w pałacyku (dawny dom 

Scheiblera) przy Rynku Wodnym - obecnie Placu 

Zwycięstwa, umieszczono rektorat i działy admi

nistracji. 

Kilkudniowy wyjazd do Częstochowy umożliwił 

Rektorowi załatwienie wielu spraw personalnych, 

a po powrocie rozpoczęło się energiczne werbo

wanie najbliższych współpracowników i przyszłej 

obsady całej Uczelni. 

PROGRAM 

I. Przemówienie t\~ktora 

i?. lmmatrJ kulacja 

Niełatwe i nie proste były to zadania w tamtych 

czasach. Tylko ktoś tak doskonale zorientow·any 

i wyczuwający aktualną sytuację, jak prof. Stefa

nowski mógł dokonać „cudu", aby już po czterech 

miesiącach można było wydrukować pierwszy, 

choć skromny bo obejmujący 16 stron „Program 

studiów Politechniki łódzkiej na rok 1945/46" 

z wymienieniem składu Senatu i obsady profe

sorskiej na trzech wydziałach powołanych do ży

cia aktem erekcyjnym. 

Równolegle z pracami organizacyjnymi odby

wała się rekrutacja studentów na wszystkie lata 

studiów, którzy na wieść o utworzeniu politech

niki w lodzi licznie przyjeżdżali, aby rozpocząć 

lub kontynuować przerwaną wojną naukę. 

Szybki postęp w pracach organizacyjnych był 

możliwy, jak wspomina niejednokrotnie prof. Ste

fanowski, dzięki specjalnym zasługom, jakie w tej 

pracy „poza personelem profesorskim, położyli 

prof. dr B. Wilkoszewski, prof. W. Iwaszkiewicz, 

POLITECHNIKA ŁOOZKA 
PLAC ZWYCIĘSTWA. 2 

TELEFO~ 17-ł•Si 

• 

dr S. Chszczonowicz, mgr inż. M. Mieszkowski, 

mgr inż. J. Młodziński, dr W. Morozowska i inż. 

W. Kalinowski."* 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi bardzo małej jesz

cze grupki osób, z niewielkim opóźnieniem, bo 

już 25 października 1945 r. odbyła się pierwsza 

inauguracja roku akademickiego 1945/46 Poli

techniki łódzkiej. 

W tym dniu w użyczonej przez dyr. K. Jarzębiń

skiego auli Państwowej Szkoły Techniczno-Prze

mysłowej w lodzi przy ul. Żeromskiego 115 pierw

szy Rektor długo oczekiwanej przez miasto uczelni 

- Politechniki łódzkiej, uroczyście - choć w bar

dzo skromnej oprawie, ogłosił rok akademicki 

1945/46 jako otwarty. 

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej 

Sołtan. Odbyła się również pierwsza immatryku

lacja prymusów, którzy złożyli uroczyste ślubowa

nie. 

• Prof. dr Bohdan Stefanowski: Jak powstała Politechnika łódzka, 
19~1948. Warszawa 1964. 

ZA Pl\OSZENIE 
=-

'5. \Yykłn<ł prof,•!-ora dr. A. Sohana p. I. \V c-zwąrtek dnia 25 poźtl~itłrnilrn l 9 -ł5 r. <> godzinie t 2-ej ,v sali 

t•,uistwo\,·<·j S1.J..oły Tf>rhnit·1.no-Prt<'m~·słow<•j przy ul. Żeromskiego 115 

l)dhętlzie się uroczy'~toś{ otwarcią l\oku Akodv1ukkiego w l'olitcdmir«· 

Łódzkiej. na któnt ma zasz<:zyt znprosif 

' •> Dl\ OGI I PEI\SPEKTY \\' Y FIZ Y "- l \\ 'St>OtCZł·:S~ I·:J • 

Oh Yt\~u.o... m.;l \)"l..ko~ • *·'"~J. C,~~ .~W 
, Pł\Zf.MÓWIE~ OKOLtCZNO:k:10\VYCłł '.'-IE l'HZE\\' llll '.JF. ~lL REKTOR l SE'NAT 
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Rektor prof. B. Stefanowski podczas wygłasza-nia przemó
wienia inaugurującego pierwszy rok akademicki Politechniki 

Łódzkiej 1945/46 

SKŁAD SENATU AKADEMICKIEGO I PROFESOROW 
W ROKU AKADEMICKIM 1945/46 

wg Programu studiów na rok akademicki 1945/46 s. 2-4 

SENAT: 

Rektor prof. Bohdan Stefanowski, 
Prorektor prof. Osman Achmatowicz, 
Dziekani: prof. Bolesław Tołłoczko, 

prof. Janusz Groszkowski, 
prof. Alicja Dorabialska, 

Delegaci Rad Wydziałowych: 
prof. Wacław Moszyński, 
prof. Witold Iwaszkiewicz, 
prof. Edmund Trepka . 

PROFESOROWIE : 

Wydział Mechaniczny: 

Władysław Bratkowski*, inży.nier dyplomowany, 
profesor zwyczajny Włókiennictwa, 

Leon Burnat, inżynier dyplomowany, profesor nad
zwyczajny Obróbki metali I, 

Jerzy Dowkontt, dr nauk technicznych, inżynier 

dyplomowany, profesor nadzwyczajny Silników 
samochodowych, 

Wiktor Duniewicz, inżynier dyplomowany, zastęp

ca profesora Silników wodnych i pomp, 
Rajnold Kurowski, inżynier dyplomowany, profesor 

zwyczajny Wytrzymałości materiałów, 
Wacław Moszyński*, dr nauk technicznych, inży

nier dyplomowany, profesor zwyczajny Części 

Maszyn, 
Witold Pogorzelski*, dr filozofii, profesor zwyczaj

ny Matematyki, 
Michał Skarbiński, inżynier dyplomowany, profe

sor nadzwyczajny Obróbki metali li , 
Bohdan Stefanowski*, dr nauk technicznych, inży

nier dyplomowany, profesor zwyczajny Techniki 
Cieplnej, 

Wacław Suchowiak*, inżynier dyplomowany, pro
fesor zwyczajny Dźwignic, 
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Bolesław Tołłoczko*, inżynier dyplomowany, pro
fesor zwyczajny Kotłów parowych, 

Aleksander Uklański, inżynier dyplomowany, pro
fesor nadzwyczajny Turbin parowych, 

Jan Werner, inżynier dyplomowany, profesor nad 
zwyczajny Silników spalinowych stałych, 

Czesław Witoszyński*, inżynier dyplomowany, pro
fesor zwyczajny Aerodynamiki, 

Kazimierz Zembrzuski *, inżynier dyplomowany, 
profesor nadzwyczajny Budowy lokomotyw, 

Ludwik Żarnowski* , inżynier dyplomowany, profe
sor zwyczajny Technolog ii metali. 

Wydział Elektry c zny : 

Jan Buchholtz, inżynier dyplomowany, zastępca 

profesora Mechaniki, 
Bolesław Dubicki, dr nauk technicznych, inzynier 

dyplomowany, zastępca profesora Maszyn elek
trycznych, 

Janusz Groszkowski*, dr nauk technicznych, inży
nier dyplomowany, profesor zwyczajny Radio
techniki, 

Witold Iwaszkiewicz, inżynier dyplomowany, za
stępca profesora Miernictwa elektrycznego, 

Eugeniusz Jezierski, inżynier dyplomowany, za 
stępca profesora Elektrotechniki ogólnej, 

Stanisław Konczykowski, inżynier dyplomowany, 
profesor zwyczajny Elektroenergetyki, 

Bolesław Konorski, inżynier dyplomowany, zastęp

co profesora Podstaw elektrotechniki , 
Andrzej Sołton , dr filozofii, profesor nadzwyczajny 

Fizyki. 

• Gwiazdką oznaczono nazwiska profesorów z Politechniki Warszaw· 
skiej, dwiema gwiazdkami - z Politechniki Lwowskiej, trzema - z Uni
wersytetu Warszawskiego; pozostałych profesorów powołał Senat Poli 
techniki łódzkiej . 



Wydział Chemiczny : 

Osman Achmatowicz .. ., dr filozofii , dr chemii, 

profesor· zwyczajny Chemii organicznej, 

A l icjo Dorobialska••, dr filozofii, profeso r zwy

czajny Chemii fizycznej, 

Edward Józefowicz, dr chemii, profesor nadzwy

czajny Chemi i nieorganicznej . 

Władysław Kapuściński, dr filozofii , profesor nad 

zwyczajny Fizyki, 

Stanisław Kiełbasiński, dr filozofii , profesor nad

zwyczajny Technologii kauczuku i mas plastycz
nych, 

Czesław Mikulski, inżynier dyplomowany, zastępco 
profesora Maszynoznawstwo, 

,POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

... .$,{J#~~ ~ .. ·--·· 
po t.łoic11in ślubO \\ auia 1u-oc1.ystt-go na piilmi<', iż got,'> w "".':':, jest 

}'O ·f ll!!ZII r l)~ Ć 1,howi1\ZI\ jqr1• j ust li Wi t ' O 11zkołnch nkndemickicb 

i przepisom l:,·w h 1i. oka~.y" u{ p<\sza11owani<" \Vładwm Akad~ 

niickim l Ptofc~orom, przy ldad11ć s ię piluie do studiów obranych; 

l)(ltrtępować 111uralnk i z ~och1ofchi - pr-Ly jęt i został.-." dg 

grona ohywatdi ul..mlm 1k kid 1 Pol i I ech n ik i ł,t'idzkie j i jakd 

clowt'ul oł nym,1! ·- t<: 111al r: l.11ł<:. opa ll7.out\ pieczędą Politechnik.i 

i \\łllSUOJ'~{''f,U~ Ili podpiH'lll łkktora . 

Edward Otto, dr matematyki, profesor nadzwy
czajny Matematyki, 

Edmund Trepka, inżyn ier dyplomowany, profesor 
zwyczajny Technologii włókno i farbiarstwa, 

Bogumił Wilkoszewski , dr nauk fizycznych, zastęp
ca profesora Chemii ogólnej. 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY 
wg Programu wykładów i składu osobowego 

na rok 1946/47 s. 11, 12 

Sekretariat: 
Kierownik Sekretariatu : inż. Karśnicki Felicjan . 
Zast. Kierownika : Michalska Irena. 

Grochowska Helena, Putrym Halino, Smierz
chalska Zofia, Z'acharewicz Wanda. 

Kwestura: 
Kwestor: Birżyszko Wanda. 
Zost. kwestora: Krzyżanowski Mieczysław. 

Chwal ibóg Lidia, Kra jewska Kazimiero. 

Intendentura: 
Intendent : inż. Kunert Czesław. 
Zast. intendenta : Żejmo Władysław . 

Biblioteka: 
Bibliotekarz: inż . Białobrzeski Leopold. 

Dobrska Lucyna, Stollowa Stanisławo, Ziemska 
Eugenio . 

U w a g a . Pierwszy raz wydrukowano skład personelu administracyj• 
nego w 1946 r., gdyt zawodowa administracja tworzyła si• dopiero 
w pierwszym okresie rozruchu uczelni. 

o~ i .pt~· zgoroua :a 
# • • • ~ ari · Pell1ecllal111 UdalcleJ · 

łl I I ' 

w "'11l • ~l•tftlb o to41. l„ł „aa„ bletht chemtcsny ł " f'. 
fłV'iło · urOOlytt• ołftreie Politeoinłkł błldydo.t6'r był olh · ·tle "11 
t.6dl ł~.· Ut"ot1yłtól6 odbt'- ał41 w ~ braj<u pomieszcttń fn · ~ ._.l\l 
c:hll . Panlłw. Szkoły Wld~1enni0Nj Pl'l't e1yć łlo!ó ttudel\MW cło Jllltntatia, idei.-w. !ttotłllll..gb ttS wobec saprossońyoh dnokrotnit s k~" odli.ay, C,l'tl\ 
gołot. •••• tROf•1ot11th•fo l ltosttych r1wa1 coj się do nauki se naserym. ł•P•I•. 
st~d,btów.. • , · . Nil pierwszy rok studiów 1glos,Bo sltt p ,· 
lł.ektot Połłteehniki,. prot. B. Stełanow1ld, nad 700 kandydatów, a eiego soatał• 

w i,neffidWi.eniu swym wyra1il r1tdołó s przyjętych 555. 
powodu otw~rcia, ~owej, t~k pot~ebnej .1 w ' Końeząc swoje prze~ówienie rekto1 1wr6 
J)n!~~Yf!łOW9] Łod.".1 U;C'Zelru polskiej,. k!or~ cit s i ę z gorącym . podziękowaniem dC, 
k•~tt.łoi~ ma bud<>wniczyc~ pnysileJ PGl tych wszystkich. kt61%y dopomogU de 
ski,# 'las1Uć ka.dry faeh~WC,Ow i przygot:>· ·otwarcia Politechniki a następnie złoty) 
wao nowa •nstępy lud11 do pracy nauko... " -Ił • . ..., ' .a. • . 
wej. ~litechnika t6~zl<a, l)Owsta!a ,m:m~ ~roi.es:o":" 1 siuue.ntom aycze~1~ owoc-
09romn• pr.~eszkody 1 trudnol~ 1 d11ęk1 eJ . P ev , . .. . . . I • . . . , • ' 

1espołowi p1er,rt&orzędnych ttł profesor; • Po priemówieniu te'kt6ra na.sh\pffa lm.ffi:•: 
akich, nu1jąayoh tr ,1dyaje , uaelni pobklen .rykulacja 9 . stadenł6• - pt'Hdstawtcłeh 
i •agranidlnych, ,tani• na "W'f'lokoioł.stuł.a· tnech wv:d-z1ałów" . 1d6rty złołyli n.ajfep,. 
a\fa. sze ~am1ny kot4lntrsowa. 
• W obecnej chwili PoUteohn!ka,· nie po- . Urócsy9toś6 1ako6csył odcz:t'ł dn · A, 

1Jf adoiąca. jesieie własnego odpo-vriedniogo Sołt.a..na p~ t. ,,[> .• :r;_ogi • i penp•luywy -fi11 
g machu, uruchomiła h:1 wydst~ly: rnecha- zyk1 w spolc.zesneJ . , fł) 

-
Notatka z prasy - Dzienn ik Popularny z dn. 26 X 1945 r. 
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Rozpoczął się ciężki pierwszy rok działalności 

Politechniki Łódzkiej. Przydzielony do dyspozycji 

Politechniki budynek z kompleksu dawnej fabryki 

Rosenblatta był jeszcze niedostępny, pozostałe 

zabudowania wymagały również przeróbek, adap

tacji lub wręcz przebudowy oraz całkowitego wy

posażenia. 

Zajęcia prowadzono przejściowo w pomieszcze

niach PSTP przy ul. Żeromskiego 115 i w salach 

kinowych na terenie miasta, a niektóre laborato

ria zorganizowano na terenie zakładów przemy

słowych. 

Rektor Stefanowski stał się wówczas głównym 

projektantem przebudowy i zagospodarowania 

terenu . Swoje koncepcje, często w formie szki

cowych, ale konkretnych rozwiązań przekazywał 

współpracownikom , wśród których należy wymie

nić doskonałego realizatora tych pomysłów inż. 

arch. Jana Redę z Warszawy. 

Prace budowlane rozpoczęto dopiero wczesną 

wiosną 1946 r. Na pierwszy ogień poszedł budy

nek przy ul. Gdańskiej, zwany odtąd Gmachem 

Głównym PŁ. Wielki zapał i nadzwyczajna gorli

wość podejmujących inicjatywy Rektora, umożli-

12 

wiły organizację drugiej inauguracji roku akade

mickiego 1946/47 we własnych pomieszczeniach, 

w całkowicie przebudowanym fragmencie Gma

chu Głównego, w tzw. Audytorium Głównym X 

- obecnie audytorium im. A. Sołtana. 

Przebudowany i przystosowany do potrzeb 

uczelni Gmach Główny wraz z przylegającym bu

dynkiem szedowym, przeznaczony został dla wy

działów Mechanicznego i Elektrycznego. Pomieś

cił również inne jednostki ogólnouczelniane, takie 

jak: międzywydziałową Katedrę Fizyki z laborato

riami i pracowniami naukowymi, magazyny Biblio

teki Głównej, księgarnię, kiosk „Ruchu", a nawet 

prywatne mieszkania pracownicze. 

Należy podkreślić, że zapał i dobre chęci nie 

wystarczyłyby do realizacji zamierzeń, gdyby nie 

niepowtarzalny klimat, jaki wytworzył się w mieś

cie spragnionym własnej politechniki. Pomoc 

władz miejskich i wojewódzkich oraz przemysłu 

i wielu instytucji okazywana była natychmiast, 

wręcz spontanicznie i bardzo skutecznie. 

Wiele zakładów produkowało sprzęt wyposaże

niowy wyłącznie dla Politechniki Łódzkiej (np. Fa

bryka Mebli Biurowych - Magrowicz - Pabia

nice). 

W tym też czasie prof. Stefanowski nawiązał 

kontakt z wieloma swoimi wychowankami, rozrzu

conymi po całej Polsce. Im też należy zawdzięczać 

w dużej mierze pomoc w odkrywaniu i zdobywaniu 

wyposażenia dla laboratoriów i pracowni. 

Budynek dawnej fabryki Rosenblatta - stan z końca 1946 r. 



Audytorium Główne X - 1946 r. 

Wejście do Audytorium Głównego X - 1946 r. 
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Maszynownia fabryczna - 1945 r. 

REKTOR I SENAT POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ MAJĄ ZASZ
CZYT ZAPROSIĆ NA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU 
AKADEMICKIEGO 1946/47, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 
5 PA2DZIERNIKA BR. O GODZ. 11-EJ W AUDYTORIUM 
GŁÓWNYM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, UL. GDAŃSKA 155. 

PROGRAM UROCZYSTOSCI 

1) 11, 15-11,30 - Sprawozdanie J. M. Rektora prof. dr B. 
Stefanowskiego 

2) 11,30-11.45 - Promocja doktorska 

3) 11,45-12,00 - Immatrykulacja 

4) 12,00-12,05 - Przemówienie przedstawiciela Bratniej Po
mocy Studentów Politechniki Łódzkiej 

5) 12,05-12,30 - Wykład inauguracyjny Dziekana prof. St. 

6) 12,30 

Konczykowskiego „Zagadnienia nowocze
snej elektroenergetyki" 

- Zwiedzanie wystawy prac konstrukcyjnych 
(kreślarnia, Il p.) 

Zaproszenie i program Inauguracji Roku Akademickiego 1946/47 we 

własnym audytorium. 



Pierwszy samochód Rektora - Mercedes 170 V, złożony 

z części przez pracowników Katedry Techniki Cieplnej -
1946 r. 
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Kreślarnio w Gmochu Głównym - 1946 r. 

Basen wybudowany w drugim roku istnienia Pl 



Laboratorium Techniki Cieplnej I (pomiarowe) - 1947 r. 

Od momentu przyjazdu do lodzi, myśl prof. 
Stefanowskiego zaprzątała sprawa organizacji 
Katedry Techniki Cieplnej, której kierownictwo 
przyjął na siebie. Skupił wokół siebie kilku sta
rych, wypróbowanych pracowników z Politechniki 
Warszawskiej, zaangażował nowych asystentów 
i pracowników technicznych, tworząc nieliczną, 

ale· bardzo zwartą grupę, która oprócz swych za
jęć dydaktycznych brała czynny udział w ogólno
uczelnianych pracach organizacyjnych i admini
stracyjnych. 

Po dwóch latach Katedra pracowała już na 
pełnych obrotach, posiadała dwa dobrze wypo
sażone laboratoria Techniki Cieplnej, hamownię 
silnikową dla celów naukowo-dydaktycznych oraz 
warsztat podręczny z doskonałą obsadą technicz
ną. 

Rozpoczęta zostaje również skuteczna współ

praca z przemysłem, który po zniszczeniach wo
jennych oczekuje realnej pomocy w postaci 
ekspertyz, badań bilansowych i analiz. 

Laboratorium Techniki Cieplnej li (maszynowe) - 1948 r. 
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• RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Warsnwa„ cln .... U.::;i&~•i•········· lHJ„r. 

~ *'t' . 

MINISTERSTWO OłWIATY Obywatel Bohdan S·T.IFAN„OWSXI 
~·-

Nr. IP-9676/45N prot e so r zwyozajny 
Poli teohnild. warssawskiej 

w Pl 1 e j eo u 

Deleguj, Obywatela Prc!eaora z ważnoeoi\ od dnia l maja 1945 r. 
do odwołania do Politechniki Łódzkiej w Łodzi, oe'lem prowad~enia 
w charakterze profesora zwyczajnego wykładów 1 - 6wiczeń na katedrze 
Teohnik:i Cieplnej na Wydziale Meohanioznym. tej Uczelni. 
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• PREZYD!NT 
DAłOWEl UJ)Y NARODOWE) - .. 

proi'eeor Z'fłY czu jti;/ 

i ol1 t e c hJliki .'t.re::uws k1oj 

; i .o. profnso;:o. I·oli tcech;11k1 Lódzkiej 
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" PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSK!Ef 

Obyw'-l t,e l 

dr BOf-OAN S'!'EFANO":SKI 1 

pr ofe!';cr 7.wyc7,ajn:v 

re li tęchniki v: arszawnkie j 

p . o. :profusor"' Politechniki Łódzkiej 

w Ł o d z 1 
----------------------

Zat.wi•~rdzam uchwal~ zcbr anja d o1Pgat r5w Rad Wy:hia-

1owych Po1i~e0h!'liki Łu Jzhej w Łc,i·:i ~ dnia 9 maja 

l J ,:7 r., I:.ocą ktJrej Obywat"'l Profesor wybran.v został 

h•~torem tPjie Uczel~i na lata ~~a~~mickie 1947/49 

j 1?4q/4·) .-



Przebudowane wejście do szedu ,przy Gmachu Głównym - widok 
od ul. Żwirki 
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laboratorium Zakładu Maszyn Elektrycznych - 1947 r. 



Profesor Władysław Bratkowski w jednym z op

racowań, zebranych w kslqżce p.t. ,,Prace wybra-.. . ne , pisze: 

uPrzy organlzacJJ PoUtechnlkl Warszawskiej w latach dwu

dzlestych powstał problem powołania do życia studium włó

kienniczego. W czasle częstych przejazdów przez Warszawę 

spotykałem się z kolegom! z Politechniki Lwowskiej, profe· 

serami B. Stefanowsk·lm I W. Chrzanowskim, którzy nakła

niali mnie do zorga,nlzowan.la .na Wydiiale Mechanicznym 

Politechniki Wanzawsklej sekcji energetyczno-włókienniczej. 

Sekcja ta kształcić m,lała dla fabryk włók,lennlczych lnżynle· 

rów ruchu, obeznanych z tech,nolog·lq włóklennlczq I gospo• 

darkq clepl.nq. 

Nowoutworzonq katedrę objqłem w lutym 1931 r. Zasta

łem w niej dość dobrze wyposażone laboratorium, głównie 

w zakresie technologi! przerobu bawełny. Nowa dyscyplina 

zrazu za,1 ,nteresowoła młodzież PQlltechnlkl Warszawskiej. 

W pierwszym roku zapisało się na Sekcję Energetyczno-Wł6• 

klenniczq dwunastu studentów. Gdy musieli oni odbywa~ 

obowiqzkowe praktyki w zakładach łódzkich, niewłaściwy 

stosu.nek personelu techn,j.cznego wywoływał jednak wśród 

nich przekonanie, że włókiennictwo nie daje mechanikom 

żadnych szans życiowych. Przed wojnq ukończyło sekcj41 

około trzydziestu absolwentów, z których tylko nieznaczna 

ilość pracowała w przemyśle włókienniczym, bowiem wielu 

właścicieli fabryk, głównie Niemców i Fra·ncuzów, posłu

giwało się chętniej personelem kierow.nkzym obcego po

chodzen·ia. Przemysł włókienniczy nie wykazywał zresztq 

specjalnego zainteresowania sprawą zatrudnienia wysoko 

kwalifikowanych pracowników ·inży.n.ierskich, gdyż pozostawał 

w trudnym położeniu finansowym, wywołanym ujemnymi 

skutkami wojny i zdekompletowaniem parku maszynowego 

przez okupanta, przy czym niektóre firmy były niewypłacalne 

i pozostawały pod kontrolą państwową. 

Tak się złożyło, że moja działalność naukowo-badawcza 

no Politechnice Warszawskiej poczęło kolidować z interesa

mi łódzkich przemysłowców. No zlecenie Biuro Wojskowego 

Ml-nlsterstwa Przemysłu ·I Handlu pracowałem nad kotonl· 

zacjq lnu. Zagadnienie to występowało w przeszłości w tych 

krajach, które mogły być w <:zasie wojny odcięte od dostaw 

bawełny. Już podczas woje,n napoleońskich Gay Lussac op

racował metodę traktowa!'lla l,nu na przem~an ługiem I kwa. 

sem. Niemcy hitlerowskie I Ich portnerzy - Włochy I Japo-nla 

- przygotowujqc się do wojny rozbudowywali produkcję 

włókien sztucznych. Domieszka koton·lny przy produkcJ• wy. 
robów z ciętych włókien sztucz,nych miała łm zapewnić 

wlększq odporność -na pranie. 

Nad problemem kotonizacji pracowałem szereg lat wespół 

z moim asystentem, obecnłe profesorem Pl T. Żylińsk i m, 

stawlajqc Jednak zbyt wygórowa,ne, co dziś jest oczywiste, 

wymaganie przędzenia ,na maszynach bawełn,larsklch czys

tego l,nu. Te mozol-ne doświadczenia nie były Jednak bez

owocne, wysunęły bowiem na czoło problemu słu sznq 

zasadę potokowoścl , jako waru·nek racjonalnego I ekono

m.lcznfe uzasadnionego procesu kotonizacj i."• 

• Włodyałow Brotkowakl: Proce wybrane. Wydawnictwo Przemyału 
Lekkiego I Społywczego , Waruawo 1967, 1. 26, 27. 

Jedna z hal laboratoryjnych przędzalnictwa Wydziału Włókienniczego Politechniki łódzkiej 
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O ZEKAlNIA 

Przykłady rozwiązania wnętrz w budynku szedowym - 1947 r. 
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Budynek szedowy od ul. Swierczewsklego przeznaczony na siedzibę przędzalnictwa 
Oddziału Włókienniczego na Wydziale Mechanicznym - 1946 r. 

Profesor B. Stefanowski dobrze znał zagadnie

nia, związane z polskim włókiennictwem. Tym 

bardziej były Mu one bliskie, ponieważ pracował 

przez pewien czas w Zakładach Żyrardowskich. 

Na Wydziale Mechanicznym PŁ od początku 

został zorganizowany Oddział Włókienniczy, który 

już w trzecim roku istnienia uczelni - w wyniku 

starań Rektora - przekształcił się na mocy rozpo

rządzenia Ministra Oświaty z dnia 15 września 

1947 r. w samodzie'.ny Wydział Włókienniczy. 

Już wcześniej zaczęły się prace przygotowawcze. 

Budynek szedowy usytuowany wzdłuż ulicy Swier

czewskiego został przeznaczony na potrzeby przę

dzalnictwa. Następnie zaadaptowano na potrzeby 

tkactwa szed znajdujący się przy ul. Żwirki. 



Budynek przeznaczony dla tkactwo ·przy ul. Żwirki 

Dzięki osobistym staraniom prof. Stefanowskie

go Politechnika Łódzka otrzymała wyposażenie 

dla laboratoriów i pracowni naukowych, a nawet 

wiele urządzeń w prezencie od zakładów włókien

niczych i zagranicznych producentów - dostaw

ców tych urządzeń do Polski. 

Zaproszony przez prof. Stefanowskiego przyje

chał do lodzi prof. W. Bratkowski. Pracę w Po

litechnice rozpoczęło również wielu wybitnych 

fachowców z przemysłu. 

Rozpoczął się okres rozkwitu Wydziału Włókien

niczego - czwartego z kolei wydziału Politechniki 

Łódzkiej. Podjęto przygotowania do budowy 

własnego gmachu przy ul. Żeromskiego . Maszyny włókiennicze - da ry przemysłu dla Pl 
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Laboratorium chemiczne w części zachodniej gmachu Wydzfołu Chemicznego - 1947 r. 

Gmoch Wydziału Chemicznego - wygląd obecny 

Biblioteko „profesorsko" w części zachodniej budynku Wydziału Chemicznego - 1947 r. 
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Wydział Chemiczny, zgodnie z planami Rektora, miał objąć w posiadanie 
duży gmach pofabryczny położony centralnie, prostopadle do ul. Żeromskiego 
i Gdańskiej . Budynek miał również pomieścić Rektorat, Dziekanaty, Sekre
tariat i Kwesturę i wymagał, zgodnie z projektem, znacznych przeróbek oraz 
wybudowania zupełnie nowego „elementu" środkowego z filarami. 

Prace budowlane prowadzono etapami tak, że część zachodnią oddano 
do użytkowania już w trzecim roku istnienia Politechniki - pozostawi ając 

budowę „elementu" środkowego i części wschodniej na rok następny . 

Tymczasem władze uczelni i administracja urzędowały w dawnym pałacyku 
Scheiblera, mieszczącym się przy Rynku Wodnym (Placu Zwycięstwa) . 

Realizując plany przerwane wybuchem li wojny światowej prof. Stefanowski 
powołał do życia przemysłowy Instytut Techniki Cieplnej, użyczając mu goś
ciny na terenie budującej się i budzącej do życia Politechniki Łód zkiej . 

Oficjalne objęcie patronatu nad Instytutem Techniki Cieplnej przez Mini
sterstwo Przemysłu Ciężkiego nastąpiło w 1948 r., a bezpoś red nim zwierzch
nikiem stał się Główny Instytut Mechaniki . W tym też czasie prof. Stefanowski 
otrzymał nominację na przewodniczącego Komitetu Naukowego ITC. 

Gmach Wydziału Chemicz
nego w trakcie budowy -

1947 r. 
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DZIESIĘCIOLECIE INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ 7 

Dr inż., dr h.c. BOHDAN STEFANOWSKI 
Profesor Politechniki Warszawskiej 

JAK POWSTAŁ INSTYTUT TECHNIKI 

CIEPLNEJ 

W 19-15-1946 r. kiedy po\\'stała Politechnika Lódzka, 
przed jej organizatorami zostały postawione cele dydak
tyczne, przygotowanie sal ,vykłado\\'ych. kreślarń, labo
ratoriów oraz odpowiedni dobór sil nauko\vych. W związku 
z tym należało stworzyć odpowiednie \\'arunki do pracy 
naukowej w ogóle, ze szczególnyn. u\\rzględnieniem zagad
nień cieplnych. 

Ze względu na brak zakładów, mog,1cych się podjąć 
\\'ykonania przyrządów oraz maszyn potrzebnych do roz
poczęcia pracy dydaktycznej. zadanie organizatorów było 
bardzo trudne; jeszcze gorzej przedstawi.al.a się sytuacja 
w dziedzinie organ:zacji prac naukowych w zakre3:e 
techniki ciepl:nej. 

Odcięci od obcej literatury technicznej przez szereg lat 
wojny. nie \\'iedzieliśm~·. a domyślaliśmy si~ racz~j. jakie 
zadania mćiją przed sobą aktualnie praco,vnic nauko\vc 
po~a grar.icami Kraju i dlatego trudno nam było na\vią
zac do tych prac. 

Wyda\\·ało się nam. że duży prob1em \V małej skali 
będziemy mogli próbo,vac rozwiązać. miano,vicie przestu
diować parę zadań. opierajclC sie na jedynym cennym ele-· 
mencie jaki n1ieliśmy. tj. na ludziach. entuzjastach nauki. 

Do jednego z zadań nale?.ało bliższe zapoznanie si~ 
z prze,vodnict\vem cieplnym. ~-pecjalnie materiałów ciepło
chronnych o budo\\·ie ,vłóknistej. Udało się st\\·orzyć apa
raturę. a \\'ynikiem tego była praca doktorska wykonana 
przez mgr inż. Ryszarda Szymanika. 

Drugi problem stano\\riła sprav:a zapoznania się z za
gadnieniami klin1atyzacji, wiążącymi sie z \\'lókiennictwem. 
I tu ró\\rnież znaleźliśmy utalentowaną pracowniczkę 
w osobie mgr inż. Wiktorii Morozo,vskiej. która w wielkim 
trudzie zdołała \\'yposażyć odpowiednio stoisko i rozpo
cząć pracę. 

Wreszcie trzeci problem nasu,vały no,ve, nie tylko dla 
nas. studia nad elementami turbiny gazo\\·ej; do tej· pracy 
stanął dr Kazimierz Szałwiński. 
Działalność została zapoczątko.,vana, ale jej rozpoczę

cie było łat,\·iejs~e. niż podtrzymanie właściwego tempa 
pracy ze \\'zględu na konieczne \\'ydatki rzeczowe i per-
sonalne. . 

W tyn1 cza~ie Centralny Zarzqd Przemysłu Maszyno
,vego reprezcnto,vany przez jego wicedyrektora prof. Ig
n~ce~o Bracha. ,v zrozumieniu potrzeby istnienia pla
co,vk1 nnuko\\·o-badawczej \\r)Taził zgodę na jej przejęcie 
gdyż możliwości finansowe Politechniki nie pozwalały n~ 
należyty jej roz\\•ój. . 

Tak po\\rstał Instytut Techniki Cieplnej, który obecnie 
obchodzi dziesięciolecie s\\·ego po,vstania. dziesięciolecie 
s\\rego roz\\roju i formo,vania swego charakteru. Instytut 
ten stoso\\·nie do potrzeb życia przemysłowego obsługuje 
je skutecznie. nie przerywając prac nowych na podłożu 
naukowym, nie tylko ,vięc rozwiązując bieżące problemy, 
a!e nasta,viając S\\·ój personel do pracy nad podstawo
,vymi zagadnieniami naukowymi. 

Artykuł B. Stefanowskiego z Biuletynu f.nformacyjnego ITC, Łódź, 1958 
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Karykatura prof. B. Stefa,nowskiego, wykonana przez J. Zarubę ,podczas zebrania 
organizacyjnego ITC 
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PROFESOR , dr inż. BOHDAN STEFANOWSKI 
we wspomnieniach pracowników łódzkiego Instytutu Techniki Cieplnei 

Mija 100 lat od urodzin drogiego naszej 

pamięci Profesora dr inż. Bohdana Stefa

nowskiego, wychowawcy wielu pokoleń inży

nierów energetyków, wspaniałego pedagoga, 

uczonego o bogatym dorobku naukowym, 

żarliwego patrioty, a przede wszystkim wiel

kiego przyjaciela młodzieży akpdemickiej, 

której kształceniem poświęcił się z ogromnym 

zaangażowaniem. 

Był pierwszym rektorem Politechniki łódz

kiej, którą budował od podstaw razem z gro

nem oddanych Mu pracowników, urzeczonych 

Jego twórczym młodzieżowym entuzjazmem. 

Był wybitnym naukowcem-specjalistą w dzie

dzinie termodynamiki technicznej i zagadnień 

pokrewnych a jednocześnie człowiekiem skro

mnym i\życzliwym, co zjednywało Mu ogólny 

szacunek i sympatię nie tylko środowiska na

ukowego. 

Budować i tworzyć lepsze życie - oto ha

sło, któremu hołdował Profesor i które na 

niwie naukowo-technicznej konsekwentnie 

realizował, angażując w podejmowane przed

sięwzięcia całą swą wiedzę i niepospolity 

talent organizatorski. 

Była to niełatwa praca, zwłaszcza w pierw

szych latach powojennych, kiedy gospodarka 

narodowa dźwigała się z ruin i zniszczeń. 

W tym właśnie okresie z inicjatywy Profesora 

powołany został do życia w 1948 r. Instytut 

Techniki Cieplnej w lodzi jako placówka 

naukowo-badawcza, mająca za zadanie 

współuczestniczyć w zaspokajaniu bieżących 

i perspektywicznych potrzeb przemysłu w dzie

dzin ie budowy i eksploatacji maszyn i urzą

dzeń cieplnych. 

Za sprawą Profesora wyłoniono spośród 

kadry naukowej Politechniki Łódzkiej zespół 

pracowników stanowiący zalążek naszego In

stytutu. Sam Profesor stanął na czele Komi

tetu Naukowego ITC i stał się głównym 

inspiratorem jego pierwszych prac. 

Instytut rozwijał się dynamicznie zasilany 

kadrą, której trzon stanowili wychowankowie 

Profesora. 

W 1948 r. Profesol>przeniósł się z lodzi 

do Politechniki Warszawskiej. ale łącząca 

nas więź nie została przerwana. Jeszcze przez 

wiele lat spotykaliśmy się na licznych konfe

rencjach i sympozjach naukowych, a Profesor 

'Z7 

z dużym ·zainteresowaniem śledził rozwój ITC, 

udzielał nam rad i konsultacji, opiniował 

szereg naszych prac. 

Po przejściu na emeryturę był nadal ak

tywny na miarę swych sił i możliwości. 

Jeszcze przed dziesięcioma laty - wspierał 

się wówczas na lasce - niektórzy z nas spo

tykali Go idącego wolno ulicami Warszawy. 

Poznawał ludzi z którymi niegdyś miewał kon-· 

takty, odtwarzał sytuacje, w jakich się z nimi 

spotykał lub współpracował. Zachował dos

konałą pamięć, chociaż nie zawsze kojarzył 

nazwiska. Spotkania te i rozmowy były życz

liwe i serdeczne a rozmówcę ogarniało wzru

szenie, gdy Profesor pytał o różne szczegóły 

nie tylko zawodowe lecz również o sprawy 

prywatne, kłopoty rodzinne i zdrowie. 

Już od paru lat ni.e spotykamy naszego 

sędziwego Profesora. Nie ma Go wśród nas. 

Starsze pokolenie pracowników ITC - ludzie, 

którzy mieli bezpośrednie kontakty lub współ

pracowali z Profesorem, zachowają o Nim 

pamięć zawsze żywą i serdeczną, młodsi 

przejmą tę pamięć z rozmów i opowiadań 

i przekażą następnym, aby przetrwała jak 

legenda. 



Niemały udział miał prof. Stefanowski również 
w organizacji Naukowo-Badawczego Instytutu 
Włókiennictwa, aktualnie Instytutu Włókiennictwa. 
W zachowanym dokumencie czytamy: 

A. RADA NAUKOWA 

1 . .POWSTANIE RADY 

Na posiedzeniu Rady Naukowej Centralnego Biura Tech
nicznego Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn w dniu 
1 lutego 1947 ·r. przedstawiciele Władz Państwowych - wi
cemi,nister inż. mgr H. Golański 1 naczelny dyrektor Cen
tralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego W. Wende -
poddali projekt przekonstytuowania się Rady na Naukową 
Radę przy Naukowo-Badawczym Instytucie Włókiennktwa, 
prosząc rektora prof. inż. B. Stefanowskiego o zatrzymanie 
sta,nowiska przewodniczącego. 

Po przyjęciu przez Przewodniczącego i Radę wysuniętego 
wniosku zebranie zostC;Jło uznane przez obecnych za orga
n•izacyjne posiedzenie Rady Naukowej przy Naukowo-Ba
dawczym Instytucie Włókiennictwa. 

2. DZIAlALNOść RADY 

Tymczasowe Prezydium Rady na kolej,nych zebraniach 
organizacyjnych w dniach 26 lutego i 4 marca 1947 r. 
opracowało statut Rady i wykonało prace przygotowawcze 
do płerwszego zebrania plenarnego zwołanego na dzień 
11 kwietnia 1947 r. 

Na posiedzentu tym został uchwalony statut Rady oraz 
dokonano dodatkowych wyborów zastępcy przewodniczące
go i sekretarza, · ustalając następujący skład Prezydium: 

przewodniczący - prof. dr inż. B. Stefanowski, 
zastępca - inż. mgr G. Landkof, 
sekretarz - prof. dr inż. J. Dowkontt. 

Prezydium Rady w przeciągu lat 1947 ·i 1948 odbyło czter
naście protokołowanych ,posiedzeń. W zmniejszonym skła

dzie obradowała Rada w dniach 13.9. i 16.12.47 r. Zwoła.no 
dwa plenarne posiedzenia. 

Krystalizowanie się organizacji Instytutu najle
piej opisuje wydrukowane Sprawozdanie z dzia
łalności Naukowo-Badawczego Instytutu Włókien
nictwa za rok 1947. Dokument ten świadczy o 
dużym i ważkim wkładzie prof. B. Stefanowskiego 
w dzieło powstawania Instytutu Włókiennictwa. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAlALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEGO INSTYTUTU WtOKIENNICZEGO 

ZA ROK 1947 

Naukowo-Badawczy Instytut Włókien,nictwa powołany zos
tał zarządzeniem Generalnego Dyrektora Centralnego Za
rządu Przemysłu Włóldennoiczego z dnia 7 września 1945 r. 

W roku ubiegłym, będącym początkiem rzeczywistej rea
lizacji Instytutu, za cel postawiono stworzenie placówki na
ukowo-doświadczalnej, mogącej zaspokoić wszelkie potrzeby 
naszego przemysłu włókiennkzego w zakresaie prac badaw
czych - placówki, która opierając się na najnowszych 
zdobyczach wiedzy, stałaby się głównym czynnikiem pro
wadzącym do osiągnięcia w najkrótszym czasie racjonaH
zacj,i i postępu przemysłu. 

Z tego też względu, wyzyskując badania nad organizacją 
1,nstytutów za granicą, a w szczególności w Związku Ra
dz,ieckim i w Anglii, co zostało umożl'iwione dzięk.i pobytowi 
Dyrekcjł Instytutu w wymienionych krajach w ro·ku ubiegłym, 
stworzono w Instytucie Włókiennictwa następujące działy: 

I. Dział Włók.ien Natural.nych: 

li. Dział Włókien Sztucznych i Syntetycz·nych i 

Ili. Dział Dziewiarstwa i Konfekcji; 

IV. Dział Ogólny. 

Sprawy administracyjne i gospodarcze załatwia wspólnie 
dla wszystkich działów kierownictwo adminbtracyj,ne. 

Organami Instytutu są: 

I. Rodo Naukowa: 

li. Dyrekcja. 

R a d a N a u k o w o składa się z 11 członków, przedsta
wicieli świata ,naukowego i przemysłu włókienniczego, powo
łanych przez Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu 
Przemysłu Włók,ienniczego. 

Głównym zadaniem Rady Naukowej jest rozpatrywa.nie 
i zatwierdzanie programu procy badawczo-naukowej i rocz
nego sprawozda,nia Dyrekcji Instytutu. Dla ułatwienia wy
konania tych zadań Rada Naukowa wyłoniła trójosobowe 
Prezydium, złożone z Przewodn:iczącego, Zastępcy Przewod
nkzqcego i General·nego Sekretarza Rady. 
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W roku sprawozdawczym Prezydium Rady Naukowej sta
nowif.i: 

1) Przewodniczący Rady Naukowej: 
Prof. dr inż. Bohdan Stefanowski, 
JM Rektor Politechnik,i Łódzkiej. 

2) Zastępca Przewodniczącego: 

Inż. Grzegorz Landkof, 
Naczelny Dyrektor Zjed,noczenia Budowy Maszyn 
Włókienniczych. 

3) Sekretarz Generalny Rady Naukowej: 
Dr inż. Jerzy Dowkontt, 
Prof. Politechniki Łódzkiej. 

Członkami Rady Naukowej byli: 

4) Prof. dr Osman Achmatowicz, 
Prorektor Politechniki tódzk1ej. 

5) l,nż. Władysław Bratkows·ki, 
Prof. Pol,itechniki Łódzkiej. 

6) Dr Ja·nusz Jagmi,n, 
Prof. Uniwersytetu Poznańskiego. 

7) Paweł Prindisz, 
Dyrektor Techn,iczny Państwowych Zakładów Prze
mysłu Bawełnianego Nr 1 w lodzi. 

8) Prof. dr inż. Jerzy Suszko, 
Dziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 
Uniwersytetu Poznańskiego. 

9) Prof. dr inż. Marian Świderek, 
Dyrektor Instytutu Przemysłu Chemicznego w War
szawie. 

10) Dr inż. Jerzy Urbański, 
Prof. Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału 

Chemicznego. 

11) Walenty Wende, 
Generalny Dyrektor Centralnego Za·rządu Przemysłu 
Włókienniczego. 

Zadaniem Dyrekcji Instytutu jest koordynowanie prac 
poszczegól,nych działów Instytutu w zakresie badawczym 
i administracyjnym. W roku sprawozdawczym Dyrektorem 
Instytutu był inż. Mieczysław Klimek, pierwszym jego zas
tępcą inż. Tadeusz Żyliński, zastępcą do spraw adm·inistra
cyj,nych Edward Borzęcki. 



Instytut Papiernictwa - zapoczątkowała także 

myśl prof. Stefanowskiego. Z korespondencji do 

znanego specjalisty z dziedziny papiernictwa 

Józefa Łapińskiego wynika, że Rektor Pl podjął 

decyzję zorganizowania w uczelni Instytutu Pa

piernictwa już w grudniu 1945. r. Działania Rekto

ra, zmierzające do uruchomienia „Papiernictwa" 

w lodzi nie dały na siebie długo czekać. Już 

w 1946 r. w Przeglądzie Papierniczym ukazała się 

wzmianko o pierwszych sukcesach .• 

W wyniku tych pierwszych inicjatyw wyrósł obec

ny Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 

- dziś potężna cząstka Politechniki Łódzkiej. 

Organizację tego działu powierzył Rektor Józe

fowi Łapińskiemu. I w tym przypadku podjął, jak 

zwykle, trafną decyzję . 

Aktualnie Instytut Papiernictwa I Maszyn Pa

pierniczych jest gospodarzem nowego pawilonu 

o łqcznej powierzchni około 10 tys. m2• 

• Przeglqd Papierniczy R 1946, 

S„anowny ranie Dyrektor,., I 

,Szukdem dl\li;O l'hd"'ml'l6o1 o loeaoh Jian lll6dono 006 o 
1Creko1111 ,d9pioro 

0

Dyr,Kal"pi!l11k1 pointer .oul ,,mh, h r n w ~cU 
n1o dawne a1~e a:iejace pracy. 

,Pow.6a;dla którego l1et ten p1111, nie eet tylko n11tury 
uczuc1ov.o}; dykto11,11ny chęci!\ dowiednniło 11 c1.ogo6 o Panu,ale 
1nt1rentm~,.r~1zt~ pub tc , nyrn. 

, , 

~olt echntka ł6dzke,kt~r11 od p•jdziern1k• br,jts ju~ c11nna 
n• wuyaU ich eemeetrach wydr.1aMl!Vectw-:1ceneeo,!lelct.rJczn•«o i , 

Ohem1 czne~o, ma 0,111du 1 !Y 1 t'. kieM1oaiy, do kt~rtF.O chc1e llŚJllY prz11,0176 
grupę papierntccą,by cho w cz~~c1 zaepokoić ~rak allo1ych intynitr6w 
z tej bz:anży, wyobrliu sobie, że pewne 11yltłady I dz1ei1ziny aitohlft!C 
nej

1 
cieplnej 1 elektryc?.ntj byłyby dl cahpi.. odlizialu v.apólne, 

nato:niut z111t.het w łflk ienn 1otH1 by lob:; papiernictwo, tnktow•n• hifla• 

leżnie z punktu widzen111 mechanic:i:nego 1 chemictne,:o /oelulonl, • 
•uystko poparte pr11ctł lllboratory jnfl, 

Otćż w związku z ym zwrao111m się do Pana a prośb4 o po:n.oo, 
1111ano1'ic1e, czy nie ot,j~łby Plln "Ykl11d6" papiernictwa, a jednocześni• 
•ap1ldr.talanh przy cryanizouniu Instytutu Paplerniczego z natury 

rzeczy 

P•na.,. 
nil 1Wlł 

ni11, 

boi,i, l. 

pr?.y Politechntce. 
Nie bylob:; to zwit,unc z kor.iec1no.~c.i§ stałej obecn ' ŚCi 

ta et a,,, , . 
Lod?.1; mógłby 'P4'n doskor.o.le SI e /Jełn ł•a:tierapeł>11Ć .ttojezdta j~C 

dni I'• tyr.odniu przy n1ed?.iel \J'Słl?'I 1dwniem moim, d .> zreali?. .1••· 

! icr. c na., v. a11.a1d z1 , o:ny .'. · m., o'! . owie l ź 1'1o1n11 i przy jlł zt! 
1o lodzt ,by ustnie u pra~ę oalą omfgf ~, R~ l1 s erd· ~~nw r0:1r , • ien1• 

/ 
I ,I! / 
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Z n1t&WJkl\ prz7jemnoeo1 odczy'ałem tytuł: 1 na1wiato 
P~• D& QPr1ejei1 przya l ~n•j mi kei toi. 

M741~ moj, było etwor~yć ni 11tniejąc dot~d edz1t-
1n4dej oerodk1 rr 07 n r,1ukowej 1 dydaktyoznej w ddtdzinle 
•l6~1enniotwa 1 pap1ern1otwa. 

R'adesł:ana mi ks11ttlca ; ana 1 z ··powi dt opraco·Nywania 
dalnych toa6w I dz edł1Jl1 ju.t konetr .1.kcj1 maezyn p&1,1ern1-
c11ch - wekaZJje, te myJl ~oja jest r alizowana, co napełnia 
mnie wielki~ Z4dowoleniem wewn~ t r 2nY111• 

K•iqtk'~ ~rzejrzclem 1 odniosłe~ wruten1e, ~ew tej 
cia1nej a ważnej dzied zinie trzemysłu papierniczego dał 
Pan podr.,.ozn1k; .~tóry oałk o·.vioie ztisroko i ro tr?.eby prnoowni
ków tego działu. · 

Jehli.~ j ak Pan 4•t rn:e, cho~ w 11':a.ł ym otopni1.1 J' rzyozy
niłe~ ei~ podredn1o do tego, tym m1 r r zyjerc.niej było zoba
czyć wynik Pana pracy 1 dowied zie ć s1~ o zru:i1er ~en1aeh dal
szych. 

Z całego serca w1ns ~uj ~ łanu tero 1 t~cz\ , by trJdniej• 
sze bo ohe :.1err.iejsze 1 ni eco i nne z:...Cianie, nad kLrym Fan 
prac l.l. je, było rozw1~zane r .:-wn1e dobr ze 1 w kr-5 tk1m tera:.in1e. 

$!:iiO serdeczne poz•l row1enia, 1•r 2es~ lam k~lete:iskie 
u~c1s k1 dłoni od 

I ·1 / t~ ( ;, , , ( 



W jedynym w Pol sce uczelnianym Instytucie nych przetwórstwa papierniczego poligroficz- KRONIKA* 
tego typu wykonuje się badania o charakterze nego. 

podstawowym i stosowanym, dotyczące bazy su- Obecnie w Instytucie jest zatrudnionych trzech 

rowcowej i doskonalenia procesów technologicz- profesorów, sześciu docentów, kilkunastu starszych 

nych w przemyśle celulozowo-papierniczym, o tok- wykładowców i adiunktów, a także liczne grono 

że konstrukcji maszyn i urządzeń dla przemysłu pracowników inżynieryjno-technicznych. 

celulozowo-papierniczego, płyt drewnopochod-

Fragment Laboratorium Instytutu Papiernictwo Pl - 1947/48 r. 
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MILION ZlOTVCH DLA POLITECHNIKI l0DZKIIJ. 

Dyrektor Naczel,ny C. Z. P. P. Int. ,Plsaneckl wręczył Rek
torowi Polltech,nlkl Łódzkiej prof. Stefanowskiemu czek na 

1 milion złotych. 

Subsydium C. Z. P. P. ,przyczyni 'się nlewqtpllwie do rych

lejszego powstania na terenie Politechniki ośrodka pracy 

naukowej i dydaktycznej w dziedzinie papiernictwa. 

OTWARCIE li -go KURSU MISTRZOW 
PAPIERNICZYCH. 

Dnia 25 b. m. nastąpiło w Łodzi otwarcie półrocz,nego 

kursu mistrzów papiemiczych dla robotników zatrudnionych 

w przemyśle papierniczym. Uczestnicy ,kursu w Uczble dwu

dziestu kilku przybyli w większej części z fabryk znajdujq

cych się na terenach zachodnich . Bogaci zdobytq wiedzq 

i doświadczeniem wrócą do swoich zakładów pracy, by 

zająć stanowiska, które ciągle jeszcze z braku odpowied

nio kwalifikowanych sił polskich dzierżą Niemcy. 

Uruchomienie ·kursu w lodzi, ważne ze względu na obec

ność na miejscu wykładowców - specjalistów spośród pra

cowników Centralnego Zarząd:.: Przemysłu Papierniczego 

stało się możliwe dzięki poparciu okazo,nemu przez Wydział 

Szkol,nictwa Zawodowego Ministerstwa Przemysłu. Delegatu

ra łódzka tegoż wydziału zapewniła mianowicie uczest-nikom 

kursu odpowiednią ilość miejsc w świeżo zorganizowanej 

bursie przy ul. Kilińs-kiego 24. 

WYKlADY PAPIERNICTWA NA POLITECHNICE 

lODZKIEJ. 

Dnia 21 marca b. r. inż. Henryk Karpiński Dyrektor Pół

nocnego Zjednoczenia ,Przemysłu Celulozowo-Papiemiczego 

rozpoczął wykłady technologii papiernictwa na wydziale 

mechanicznym Politechniki łódzkiej. 

Program oddziału papierniczego wydziału mechanicznego 

tejże Politechniki przewiduje wprowadzenie wykładów szere

gu dalszych przedmiotów związanych z ,papiernictwem. 

• Przegląd Papierniczy R 1946. 



W drugiej połowie 1945 r. rozpoczęło swq dzia
łalność Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne, 
a w poczqtkach następnego postanowiono powo
łać komitet organizacyjny sekcji branżowej SIMP 
w składzie: prof. B. Stefanowski, prof, J. Dowkontt, 
prof. W. Korewa. 

Jesi'eniq 1946 r. odbyło się zebranie organi
zdcyjne i nastqpiło powołanie do życia SIMP 
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 102. O dużym za
angażowaniu prof. Stefanowskiego i Jego współ
pracowników z uczelni w prace Stowarzyszenia 
świadczy wzmianko umieszczona w Kronice Pl 
1946/47 r. 

„Jak bliskim stał się stosunek świata technicznego Łodzi 

do swej Uczeln.i niech służy ja·ko ilustracja, fakt zaofiaro

wania przez byłe Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne 

i Oddział Łódzki Naczelnej Organizacji Technicznej łańcu

cha rektorskiego jako symbolu więzi pomiędzy społeczeń

stwem technicznym Łodzi i Politechniką Łódzką." 

W przyszłości nasz Rektor otrzyma na XI Wal

nym Zjeździe Delegatów SIMP w 1955 r. pierwsze 

po wojnie honorowe członkostwo. 

Pomimo rozlicznych zajęć prof. Stefanowski 

znalazł czas, by napisać syntetyczny i przystępny 
podręcznik z zakresu termodynamiki p.t. .,Pod
stawy techniki cieplnej",• który umożliwił studen

tom lepsze przygotowanie się do trudnego no 

ogół egzaminu. O celowości i potrzebie napisa
nia tego podręcznika świadczy fakt, że „Podstawy 
techniki cieplnej", uzupełniane i poprawiane, 
doczekały się siedmiu wydań (ostatnie pośmiertne 
- VII, u·kazało się w 19n r.). 

• Bohdan Stefanowski: Podstawy techniki cieplnej. Trzaska, Evert 
I Michalski, Warszawa 1947. 

Rektor znalazł również czas, by wyszukać i uzys
kać gospodarstwo rolne Puczniew-Mlanów nad 
Nerem w okolicach Lutomierska, w celu stworze
nia tam Zakładu Doświadczalnego dla Wydziału 
Włókienniczego. Puczniew-Mianów stał się rów-

. nież bardzo pożyteczny w ogólnej gospodarce 
uczelni. 

Profesor Stefanowski specjalną troską i ojcow
ską opiekq otaczał młodzież. Był doskonałym wy
chowawcą I dydaktykiem. Znajdował zawsze czas, 
by być wśród swoich studentów nie tylko podczas 
zajęć i spotkań oficjalnych; dlatego też młodzież 
aktywnie pomagała w pracy swemu Profesorowi. 
Przysłowiowym „oczkiem w głowie" Rektora stały 
się takie organizacje społeczne, jak: Bratnia Po
moc Studentów Politechniki łódzkiej oraz kola 
naukowe, a szczególnie prężnie dzialajqce Koło 
Mechaników. Bratnia Pomoc wydawała obszerny, 
o atrakcyjnej tematyce Biuletyn Informacyjny. 

„Chcąc zbliżyć do siebie młodzież, często pochodzącą 

z róż,nych okolic Polski i związać ją zewnętrznie ze sobą, 

zaprojektowałem w porozumieniu z przedstawicielami mło

dzieży - czapki, koloru Politechniki, więc maUnowy z szarym 

otokiem, gdyż takie tylko materiały były osiągalne w tym 

jeszcze prawie wojennym okresie, a .poza tym została za

projektowana odznaka Politechniki Łódzkiej przez mego 

syna Adama tak dla studentów do wpięcia w ubranie 

i czapkę, ja·k i dla Uczelni do dokumentów, co się utrzy

mało do dziś."* 

W atmosferze wytężonej do maksimum pracy 
nadeszła nieunikniona chwilo powrotu prof. B. 

Stefanowskiego do Warszawy - do czekających 
Go tam nowych zadań w macierzystej Politechnice 
Warszawskiej. 

• Prof. dr B. Stefanowski: Jak powstała Politechnika Łódzka 1945 
-1948. Warszawa 1964. 

•• Program wykładów i skład osobowy na rok akad. 1949/50, Poli~ 
technika Łódzka, Łódź 1949, s. 21, 
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W dniu 3 października 1948 r. odbyła się 

czwarta, kolejna inauguracjo roku akademickie
go 1948/49, podczas której z wielkim żalem że
gnano pierwszego Rektora. 

Kronikarz w programie na rok akademicki 
1949/50„ zapisał: 

„W roku ubiegłym zanotować należy ważną zmianę na 

stanowisku Rektora Politechniki Łódzkiej: ustąpił prof. dr 

Bohdan Stefanowski, pierwszy Rektor i Budowniczy Łódzkiej 

Uczelni. Opuszczenie Politechniki Łódzkiej przez Rektora 

Stefanowskiego odczuwane jest z żalem przez wszystkich 

tych, którzy z Nim współpracowali w ciqgu pierwszych lot 

istnienia Politechniki; zasługi pierwszego Rektora ocenił 

Senat Akademicki nadając Mu tytuł doktora nauk technicz

nych honoris causa; poza tym Rektor Stefanowski odzna

czony został orderem Sztandaru Pracy oraz za zasługi przy 

utworzeniu Wydziału Włókien,niczego - odznaką Przodow

nika Pracy Przemysłu Włókienniczego. Struktura organiza

cyj-na Politechniki Łódzkiej tak już okrzepła, że pomimo 

ustąpienia Rektora Stefanowskiego, może ona śmiało i uf

nie patrzeć w przyszłość, widząc przed sobą wyraźnie zaz

naczone drogi rozwojowe." 

Wzruszające były chwile pożegnań, a przeżycia 
zebranych w X Audytorium Głównym no czwartej, 

pożegnalnej inauguracji należą do niezapomnia

nych. Młodzież akademicko podczas uroczystości 
wręczyła swemu Opiekunowi piękny dar w postaci 

oprawionego w skórę i metolowe okucia albumu 
o wymiarach 350X450 mm zawierającego stronę 
tytułowq z dedykacją oraz 25 kart z ręcznie wy

konanymi godłami Politechniki i napisami objaś
niającymi oraz naklejonymi fotografiami. Obecnie 
album stanowi dokument dokonań tamtych trzech 
lat. Również miłym i charakterystycznym momen
tem było ofiarowanie przez firmę budującą gma
chy przyszłej uczelni albumu z dokumentalnymi 
dzisiaj zdjęciami wnętrz i wyposażenia. 
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Gdy zamykacie rok Waszej działal,ności pewnym spra

wozdaniem z tego, czego dokonaliście czy dokonać pragnę

liście, •i ja, w imieniu starszego ,pokolenia, które na Wasze 

wysiłki i zmagania się patrzy, .również pragnę swój głos 

dorzucić. 

Od -razu jedno muszę podkreślić, że jakby nie wypadła 

ta ocena w Waszej własnej mierze jako wykonawców i re

alizatorów zamierzeń bratniackich czy w mierze tych, dla 

których ta praca była wykonywana, należy pamiętać, że 

pra~O Wasza zaczyna się na surowym jeszcze terenie, bez 

dobrych tradycji _studenckich i w warunkach bardzo trud 

nych, po katastrofie wyrpadków wojennych na naszych zie

miach. 

Wiem, że Młodzież liczy „siły na za miary, a nie zamiar 

według sił", że szereg Waszych kolegów, mimo ciężkich 

własnych warunków życia , oddało wiele czasu -i wysiłku na 

Zaprosze1,ie na wieczorek 

,.Mecha-ników" 

KOCHANA MlODZIEŻYI 

terenie pracy akademickiej, a jeżeli nie osiągnięto zamie

rzonych celów, nie zawsze jest to ich winą . 

Jeżeli spojrzymy wstecz, a patrzeć będziemy bezstronnie, 

zauważyć musimy, że na terenie samopomocowym zrobiono 

już wiele. Z chaosu pierwszych miesięcy wyłania się już 

organizacja w miarę rozbudowana, która chce zaspokoi"ć 

potrzeby studiującej młodzieży, a w znacznej mierze je za 

spakaja. 

Ktoś korzystający z bratniackich świadczeń nie zawsze 

może zdaje sobie sprawę, He to trudu, myśli i czasu kosz

tuje realizacja tych świadczeń, a przecież ten ciężar dźwiga 

tylko garść Kolegów dla tysiąca i,nnych. Dlatego apelował

bym do ogółu Młodzieży, by bez względu na te czy inne 

powody, które dotąd nie dały możności pracy w Bratniaku, 

stanęli do niej, pomagając swą ,pracą ciężkiej doli studenta , 

a jednocześnie tworząc atmosferę koleżeńskiego współżycia, 
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w1ąząc nici wzajemnej przyjaźni w świadomości dla innych 

i przechodząc szkołę życia, która tak bardzo przyda się póź

niej . 

Więzy przyjaźni, zadzierzgnięte na terenie współpracy 

akademickiej są trwalsze, może, od innych, bo są bezinte

resowne, -i wszechstronne, a stanowią w życiu wspomnienie, 

do którego się chętnie wraca, jako do czegoś dobrego 

i czystego. 

Niech więc nie zabraknie rąk do ,pracy koleżeńskiej, niech 

wszystkie dziedziny pracy bratnlacklej ożywią się intensyw

nym wysiłkiem, by w Rzeczypospolitej Akademickiej dobrze 

się działo, by nie było niedociągnięć i braków, ale wszyst

kie potrzeby były zaspokojone. W dużej mierze jest to 

w Waszym ręku. 

Wobec zamknięcia okresu pracy chcę tu jako Rektor po

dziękować Zarządowi Bratniej Pomocy i Komisji Rewizyjnej 

za ich pracę, nie zawsze łatwą i często wykonywaną z usz

czerbkiem spraw osobistych. 
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Godz. 11 .1 S - Sprow.ozdonie vttępvjqceQo J. M. Rełtłoro 
prof. Or &. Stef anoweltiego 

.. 

.. 
" .. 

1 1 . 30 - Prrem6wienie J. M. Rek.toro prof. Dr O . Achmotowiczo 

11 . 3 5 - Promocjo doktorska 

11.50 - Rozdonie nogr6d za no1le-psie proce k.ons1rvkcy1nt 

12 .00 - łmmotrykulac jo 

12.1 5 - Przemówieni~ pttedsłow1c1eio 8ro•niej Pomo,., Stu
det1t6w Politechnilci l6d.tk1e1 

12.20 - Wykład 1nougvrocyjńy prof. dr A. Dorabiolsk,ej. 

Dz1ekoM Wydvałv Chemicznego, p. t ... Horyzonty 
Chemii Współczesnej" 

12.40 - z.,., iedzonie wy!.łowy proc kc"lstrv~cy111 ych .:.raz 

l'\OWyt;h Zok.ład6w Pol 1łecr.nik1, 



Dedyka cj o umieszczono w albumie, ofiarowa nym p rzez mlo 

dzież akademicką PŁ. w momencie wyjazd u Rektora prof. 

B. Stefanowskiego z Łodz i 
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MINISTERSTWO PRZEMYSŁU W-we. 22.X.l947r. 

łnż. H. GOLAŃSKI 

Rektor Poli techniki Udzkiej 
Profesor Dr Int.Bohdan Stefanowski 
Udt, Pl. Zwyoif;stwa 2. 

Potwierdzam z podziękowaniem odb16r 
materiałów, informuj,oyoh o obeonrm stanie 
Pol1teohn1k1 Zćdzkiej.~ 

Stroni~c od komplement6w, mue2ę wyra
zi(! swój szczery podziw dla tego, co zoeta. 
1:o w kr~ tkim czas ie dokonane w dawnych bu• 
dynkaoh fabryki Rosen bla ta w Z.odzi. • 

Jako łodzianin z urodzenia mu~, pod
kre śl:t(r te f'ak t zorganizowania Poli techn1· 
ki w Łoazi raz na zawsze zw.1.ą.zanr btdzie 
z nazwisklan Pana Hektora.• 

Ze szcze~lnym zadowoleniem przegltłd 
program wyktadćw W-lu Włókienniczego Poli• 
techniki. Mam przekonanie, te za lat 6 wł'• 
k1enn1otwo polskie poeiadad będzie wielu 
modzielnyoh prsoowników tecłmicznych i tw&1 
oz70h uozeetników prac nauko·wo-badawoz,oh.• 

~k2adam przy tej okazji Panu ftektoro1d 
szczere gratulacje z żyozen4--am1 dal•yoh, 
-podobnie jak dotąd owoon~h • wyn1k6w prac,:. 

~~· 
,· 
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Nr l. •. !«re-l 9~60/48. 

Obywatel 

dr 'Bohdan ste:t'anowaki 

proteaor IWYCZ..,ny 

Rektor 

'Politechniki ł(S4zkie, 

w J.odsi -~---------~~~--~~-

Pnych:,lając e1, do prot$by z dnia 7 d.erpnia 1948 r„ 

zwalniam Obywatela Profesora s dniem ,1 ,ierpnia 1948 r. . 
z urzędu Rektora Politechniki ŁódzkieJ • lA:Jdsi. 

Jednocae~nie wyra.tam Obywatelowi Profesorowi Po4sit

ltowanie 11a wydatną. i owoc~ pracę nad zorganizowanie• i 

uruchomieniem Poli techniki Łódakie,1 " Łodzi • naJtntdniej

szym okresie tworzeni'&. H'tbów nauki Polskiej oclradsa.,,cego 

się Po latach okupacji Pal!atwa Polskiego, jak równid stł ... 

dam \\Znanie dla wybitnych &ashg• po?otorv eh • ccaeie peł

nienia urstdu Rtlctora zarówno dla rozwoju ueulni, jako 

też dla nauki J)Oldltte~. 

Mini eter 

.~~~· 



37 



W 1949 r. profesor Stefanowski przeniósł się 

do Warszawy. by po raz czwarty w swym życiu 

budować laboratorium techniki cieplnej. Dopiero 

teraz powstały warunki do realizacji zamierzeń 

zwiqzanych z utworzeniem Instytutu Techniki Cie

plnej. W 1955 r. został oddany do użytku nowy 

budynek Instytutu z dobrze wyposażonymi labo

ratoriami. Rozpoczęto zajęcia dydaktyczne dla 

wielu wydziałów. Dobre warunki procy stworzyły 

możliwość wykonywania licznych proc doktorskich 

i naukowo-badawczych. Jedno z laboratoriów 

Instytutu Techniki Cieplnej. odpowiednio wypo

sażone. przeznaczono problematyce chłodniczej. 

W momencie utworzenia Polskiej Akademii Na

uk profesor Stefanowski został powołany no jej 

członka rzeczywistego i aktywnie włączył się w jej 

działalność. Był założycielem i przewodniczącym 
• 

Komitetu Budowy Maszyn PAN. założycielem i re-

daktorem kwartalnika „Archiwum Budowy Mo

szyn11. członkiem prezydium PAN. a także kierow

nikiem Zakładu Termodynamiki PAN. 

W tym okresie profesor Stefanowski utrzymywał 

również ożywione kontakty z przemysłem, rozwią

zujqc z gronem współpracowników liczne zgłoszo

ne problemy. Znaczna część tych proc dotyczyło 

zagadnień chłodniczych i przyczyniła się do roz

woju przemysłu chłodniczego. 

Profesor Stefanowski był także zwolennikiem 

sprawy rozwoju specjalności chłodniczej w lodzi 

i bardzo przychylnie odniósł się do poczynań, 

zmierzajqcych do utworzenia Instytutu Techniki 

Cieplnej i Chłodnictwa w Politechnice łódzkiej. 

Profesor Stefanowski był nie tylko znakomitym 

uczonym i dydaktykiem. ale także wychowawcą 

i przyjacielem młodzieży. Interesował się losem 

swoich studentów. którzy po wielu latach ze wzru

szeniem stwierdzają. że profesor pamięta ich na

zwiska i szczegóły z okresu studiów. Profesor 

Stefanowski był także promotorem 18 prac dok

torskich i opiekunem 3 prac habilitacyjnych. 

Skupiał wokół siebie zawsze zdolną kadrę na

ukową. a swoich współpracowników zjednywał 

życz I iwością. 

Działalność naukowa. dydaktyczna i organiza

cyjna Profesora zostało wysoko oceniona i wyróż

niona nagrodami państwowymi i orderami, w tym 

Orderem Sztandaru Pracy i Krzyżem Komandor

skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Poli

technika Warszawska nadało Mu tytuł doktora 

honoris causa. 

Pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę. pro

fesor Stefanowski brał czynny udział w pracy 

Instytutu Techniki Cieplnej. służąc swym wielkim 

doświadczeniem i wiedzą. Szczególnie duże za

sługi wniósł prof. Stefanowski dla polskiego 

chłodnictwa. Jego pionierskie prace no temat 

chłodnictwa, napisane po I wojnie światowej 

przyczyniły się do zapoczątkowania tej dziedziny 

wiedzy w Polsce. 

W Politechnice Warszawskiej. później zaś 

w łódzkiej i znowu w Warszawie pod kierunkiem 

prof. Stefanowskiego została wykształcono liczna 

grupo specjalistów-chłodników, wywierająca dziś 

decydujący wpływ na działalność krajowego prze

mysłu chłodniczego. Profesor był zawsze prekurso

rem nowoczesnych kierunków i rozwiązań, ukie

runkował wiele dziedzin badawczych w zakresie 

chłodnictwa. · 

37 

Z inicjatywy prof. Stefanowskiego w 1956 r. 
odbył się w Warszawie pierwszy Zjazd Jednoi

miennych Katedr Termodynamiki - Sejmik Termo

dynamików Polskich. Na Zjeździe postanowiono 

organizować podobne spotkania co 3 lata. Obec
nie zjazdy znacznie rozszerzyły swq działalność 

i objęły szeroki krąg instytucji naukowych. zain

teresowanych zagadnieniami z zakresu techniki 
cieplnej. 

W 1982 r. w Szczecinie-Swinoujściu odbył się 
kolejny XI Zjazd pod nazwq „XI Zjazd Termody
namików11. 

W odstępach 2-letnich pod patronatem PAN 

są organizowane sympozja naukowe o skali ogól

nopolskiej lub międzynarodowej pod nazwą „Wy

miana ciepła i mosy11 oraz „Spolanie11. 

Wyjazd prof. B. Stefanowskiego do Warszawy 

nie zakończył Jego działalności dla lodzi. W la

tach pięćdziesiątych nasza uczelnio gościła Go 

często. gdyż zdarzały sJ.ę różne ku temu okazje. 

Był wtedy owacyjnie i spontanicznie witany i okla
skiwany. a inauguracje. w których uczestniczył. 

pozostawiły niezapomniane i ciqgle wzruszajqce 

wspomnienia. łodzianie - Jego współpracownicy 

i wychowankowie brali z kolei udział w spotka

niach „warszawskich". 

Często do starej Katedry. a później do nowo

wybudowanego Instytutu Techniki Cieplnej lub 

prywatnego mieszkania w Warszawie zaglądali 

Jego następcy - rektorzy naszej Politechniki. 

Długo jeszcze po wyjeździe Profesora Stefa

nowskiego z lodzi konsultowano się z Nim w spra

wach, dotyczących rozwoju naszej Uczelni. Było 

to dobrze pomyślane działanie. zmierzajqce do 

prawidłowej realizacji generalnych planów Twór

cy Uczelni. 



~~ .... ~~ 
4~rau/iu: 

~~ C ~~ ~'-O <f:!t:»,..· . 
1>tl... . ~(fQ 

})k)~K'TOR 

~{:~• 



PROGRAM UROCZYIT08CJ 
DZIESIĘCIOLECIA POLITECHKllCt ł.ÓDZ.ICtEJ 

w płQlek dnia 28 patdz.lemlka 1955 r. 

- Olwmci. ~ I -4wt.nle ltakloNt PoUl*<:bnlkl l.6dolld,tl Pn--!'new~ LM. m. Locbl 
Pn-6wl...i. Prot. Or Int. 1lohdaoo Slełano,,llluiooo 
Pn•mow1...,. Pro!. Dr o.mano Ac~ 
Pr...,,.6wi.ni., P.ol. Dr 11\.t. lloi..krwo Kcoorakl-

God&. IHO - lS.lll - Pn-a 
R.i.m; Wrdrialu Wec:banłan
Rel•rat Wyd-.!alu Dekłrran"IJo 
Rele.QI 'Wydrialu o-i.,_ 
ReMTal Wyd&lalu WlókJe~ 
11 •f•rot 'Wyd.dołu. Ch•mJl Sp<,q,te..f 

Goci& 18 00 - Pnt•mósri•nl• ltoi>cow• ~klonr PQ!ll.chnlld l.6cłcltH,I 

ł WYSTAWA DZIESIĘCIOLECIA POLITECHNIKI LÓDZKIEJ 
czynna 1eet na I piętne Gmachu Chemil 28 (plQlek), 29 (110botol 

I 30 {niedzielo) potd?.iernlka 1955 r. w godz. 9.00 -18.00 

ZJAZD ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI LÓDZK IEJ · 
odbftd.iie me dnlo 29 oatdiiemlka 1955 r . .. 

...... - .,.,,,, .----· ---.. ·-- -- ~--- -· -·-· ' --- -- ... _ "' .. "- - ----------·--
PRFl\'OIUM RADY NAROOOWł· J 

m. ŁODZI 

IJ·:(; rrY 'L\ ( 'J .\ 

<> n 7 

,fn • 19i I . 

ł 

J 

I 

i 

f 

' l 
t 

• 
I 

i 
f 

I 
I 
I I 

UCHWAŁĄ 

PIU 7Yl)l M RAOY NARODOWEJ 

m. U>DZł 

''}rc,>.nion)(a) został(a) 

Oh. 

HO'.\OROW :\ 

O D Z ~ .. \ K :\ m. L O O Z ł 

,~~ 
/:.,:...'v ·:, .• ., ~.-\ 

f .,.' -• -1 ~.. - 1'r1t\~V..tt,•~J.t~_, 

\ : 'f . : · . : • 'ł, , 1um R<illtt ' ,1t.•J•"•~J 
\ ,. .~ m . ł ,'<Il! -

,·.:.._ , .. ~~ 
•*- ____ "'" __ _ 

39 

Ob. :::~r 

na 

UROCZYSTOŚĆ DZIESIĘCIOLECIA 
POLITECHNIKI LÓDZKIEJ 
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Przemawia prof. B. Stefanowski ,podczas uroczystej sesji z okazj i X-leda Politechni,ki łódzkiej 
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Z wiekiem, a dożył sędziwego wieku 93 lat -
mimo utraty sił - nie przestał interesować się 

szczegółowo życiem Politechniki łódzkiej. Regu
larnie odwiedzany przez swoich byłych pracowni
ków, zadziwiał doskonałą orientacją w postępach 
naszych prac. Jeszcze na dwa tygodnie przed 
śmiercią wysłuchał obszernej relacji na temat 
bieżących wydarzeń w umiłowanej - jak mówił 
- Jego Politechnice łódzkiej. 

Do końca życia zachował pełną sprawność -
zadziwiał doskonałą pamięcią faktów, nazwisk 

'łlOCZYSt ·Ą ,10MOCJĘ 

B.OHDANA STEFANOWSKI G0 
DOIC'l'OIA NAVK TECl-łNICZh!YCH. flOfESOAA POt.tTECHNIKf W/\RSUWSKIEI 

lWHEGO ltEICTOlĄ I IUQOWNICUGO POl.ftECHtilKI t.O~iK.tU 

N1' 

ac.ozi li( W HltOZlE~ PNIA 12 CURWCA 1949 l. Q 000%. tli 
W OOYTOl!VM X POL~CH I~, lł !CA ODAmtv. Nl 1Slł 

i ludzi. Posiadał szczególny dar zapamiętywania 
studentów, których bezbłędnie rozpoznawał nawet 
po wielu latach. 

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy w lodzi 
wiadomość o śmierci Profesora w dniu 3 stycznia 

1976 r. Politechnika łódzka okryła się głębokq 

żałobą - żałobą, jaką nosi się w sercu po stracie 

dobrego ojca i wielkiego przyjaciela. 

8 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe, 

które stały się wielką manifestacją tłumnie ze-

Pr•tm6w~ 1. M. lttloto ,~.~1,,,11,1 t.ocłit.lel Pfl)I. D,. 0.- Alłwll ...... 
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'Dr WITOLDOWI WIERZBICKIEMU 
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Politechniki Warszawskiej. Plac Jedności Robot niczej Nr l 

w dniu 25 czerwca 1960 r. o godz. 10.15. 

Prośba o u 11r;,ci..:; mi ""'isc do ąodz 10.00 
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branych Jego przyjaciół, kolegów, pracowników 

i wychowanków. Profesor B. Stefanowski został 

pochowany w grobowcu rodzinnym na Starym 

Cmentarzu Powązkowskim, Pozostanie na zawsze 

w pamięci łodzian, a Jego działalność stanowi 

cząstkę historii naszego miasta. 

Profesor 8. Stefonows·kl w stroju doktora honoris causo 



3 października 1948 r, 

12 czerwca 1949 r. 

28 października 1955 r. 

25 czerwca 1960 r. 

17 czerwca 1963 r. 

wrzesień '1967 r. 

22 majo 1973 r. 

16 czerwca 1973 r. 

3 stycznia 1976 r. 

8 stycznia 1976 r. 

24 majo 1983 r. 

KALENDARIUM 
ważniejszych wydarzeń w latach 1948-1913 

Inauguracjo czwartego, kolejnego roku akademickiego w Politechnice łódzkiej. Pożegnanie J. M. Rektora 

B. Stefanowskiego. 

Uroczysta promocjo B. Stefan"wskiego no doktora honoris causa Politechniki łódzkiej. 

Uroczystość Dziesięciolecia Politechniki. łódzkiej - przemó~ienie Jej pierwszego Rektora. 

Nadanie stopnia doktora honoris causo przez Politechnikę Warszowskq. 

Uroczyste posiedzenie Rody Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

poświęcone BO-leciu urodzin i 45-leciu pracy w Politechnice Warszawskiej prof. B. Stefanowskiego. 

- Dwudniowy pobyt prof. B. Stefanowskiego w lodzi na kolejnym VI Zjeździe Katedr Termodynamiki 

w Arturówku pod Lodziq, organizowanym przez Katedrę Techniki Cieplnej i Katedrę Chłodnictwa Poli

techniki łódzkiej. 

Nadanie prof. B. Stefanowskiemu przez Rodę No rodowq Odznaki Honorowej m. lodzi. 

Uroczystość Jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i 90-lecio urodzin prof. B. Stefanowskiego zorganizo

wana w Auli Politechniki Warszawskiej przez Akademię Nauk, Politechnikę lódzkq i Politechnikę· 

Warszawską. 

Wiadomość o zgonie prof. B. Stefanowskiego. 

Uroczystości pogrzebowe na Starym Cmentarzu Powązkowskim z udziałem licznych rzesz wychowanków, 

współpracowników i kolegów z całego kraju. 

Uroczystości w lodzi z okazji 100-lecia urodzin prof. B. Stefanowskiego. 
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PRACE STUDYJNE DO POMNIKA BOH DA 
W ŁODZI 

A STEFANOWSKIEGO 

Projekty art. rzeźb . Antoniego Biłaso Projekty art. rzeźb. Krysty,ny Fołdygi-Solskiej 
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POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

Skład ciała naukowego przedstawiał się nastę-
pująco: 

profesorów zwyczajnych 
profesorów {ladzwyczajnych 
profesorów kontraktowych 
zastępców profesorów 
wykładowców 

adiunktów 

9 
11 
2 

15 
48 
15 

starszych asystentów 107 
młodszych asystentów z dyplomem 8 
młodszych asystentów bez dyplomu 54 

Liczba studentów wynosiła 1694 (w tym męż-

czyzn 1532 i kobiet 162), z czego na roku studiów: 

W roku akademickim 1982/83 (stan na 31 XII 
1982 r.) zatrudnionych jest 1453 nauczycieli aka
demickich, w tym: 

pracownicy pracownicy 
dydaktyczni nauk.-bad. 

profesorów zwyczajnych 16 
profesorów nadzwycz. 42 
docentów 130 
adiunktów 
starszych wykładowców 
wykładowców 

starszych asystentów 
asystentów 
asystentów staż. 

614 
101 
48 

293 
51 
10 

52 

42 
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Na wszystkich rodzajach studiów i latach stu
diuje 9259 osób, w tym: 

na Wydziale Mechanicznym 2810 osób 
na Wydziale Elektrycznym 1560 osób 
na Wydziale Chemicznym 665 osób 
na Wydziale Włókienniczym 1643 osoby 
na Wydziale Chemii Spożywczej 640 osób 

R O K A K A D E M I C K I 1947 /48 

- wstępnym 167 
- pierwszym 479 
- drugim 622 
- trzecim 247 
- czwartym 179 

w tym na Wydziałach: 
Mechanicznym 710 

- Elektrycznym 366 
- Chemicznym 437 
- Włókienniczym 181 

Stypendia w wysokości od 3000 do 5000 zł 
miesięcznie zostały rozdzielone pomiędzy 421 stu-

ROK AKADEMICK 

na Wydziale Budownictwa 
i Architektury 
na Wydziale Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej 
w Instytucie Inżynierii Chemicznej 
(na prawach wydziału) 

1982/83 

1582 osoby 

170 osób 

189 osób 
Na poszczególnych latach liczba studentów 

przedstawia się następująco: 

na pierwszym roku 1723 osoby 
no drugim roku 1729 osób 
na trzecim roku 1835 osób 
na czwartym roku 1970 osób 
no piątym roku 2002 osoby 

W trzydziestym ósmym roku istnienia Pl dzia
łalność dydaktyczno-wychowawcza realizowana 
jest w 35 instytutach i,~ studioch. Poszczególne 
Wydziały obejmują: 

Mechaniczny 
Elektryczny 
Chemiczny 
Włókien n i czy 
Chemii Spożywczej 
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- 7 
- 5 
- 5 
- 6 
- 4 

instytutów 
instytutów 
instytutów 
instytutów 
instytuty 

dentów na ogólną sumę 1 646 OOO zł, z czego 
przypada na Ministerstwo Oświaty 529 000, Mi
nisterstwo Przemysłu i Handlu 780 OOO zł, Mini
sterstwo Komunikacji 53 OOO zł, Organizacje 
Społeczno-Gospodarcze, Społeczne, Samorządo
we i osoby prywatne 284 OOO zł. 

Wobec tego, że właściwa stołówka studencka 
znajduje się w dużej odległości od Politechniki, 
gdzie młodzież przebywa prawie cały dzień, w celu 
zaoszczędzenia czasu została zorganizowana sto
łówka również i na terenie Pólitechniki. Oddano 
także do użytku basen pływacki oraz place do 
gier ruchowych. 

Budownictwa i Architektury - 3 instytuty 
Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej - 3 instytuty 
Obecnie uczelnia posiada osiem domów stu-

denckich z 3148 miejscami. W domach tych 
mieszka 42!1/o wszystkich studentów. 

Politechnika łódzka posiada trzy stołówki o 740 
miejscach, w których posiłki otrzymuje 2332 stu
dentów, co stanowi 31°/o studiujących. 

Stypendia pobiera 2110 studentów, tzn. około 
32!1/o ogółu studentów studiów dziennych, z tego 
1415 - stypendia zwyczajne i 695 - stypendia 
fundowane. 

Ponadto Politechnika łódzka posiada w Biel
sku-Białej Wydział Budowy Maszyn z dwoma 
Instytutami, Instytut Włókienniczy w ramach łódz
~iego Wydziału Włókienniczego oraz trzy studia 
międzywydziałowe. W Bielsku-Białej zatrudnionych 
jest 128 nauczycieli akademickich, w tym 16 pro
fesorów i docentów oraz 45 adiunktów ze stop
niem doktora. Kształci się tam 11°/o ogółu stu
dentów PŁ. 



Drogiego Czytelnika przeglqdajqcego te strony zachęcam do chwili za
dumy i zastanowienia nad tym, co jeden Człowiek w ciqgu swego - wpraw
dzie długiego - życia może stworzyć a szczególnie, co może zrobić w ciqgu 
trzech lat, jeżeli istnieje właściwy klimat i odpowiednio dobrany i harmonijnie 
wspólpracujqcy zespól ludzi. 
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