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"Opróżnione i zdewastowane warsztaty 
pracy prz,emysłowej czekają na swych 
pracowników, kierowników i organizato
rów. Politechnika ma ich dostarczyć, by 
życie przemysłowe nie tylko Łodzi, ale i 
całej Polski, zaczęło żywiej pulsować. Nie 
możemy i4ć jednak w tyle poza innymi 
narodami, naśladując z opóźnieniem ich 
osiągnięcia, musimy wykazać twórczą 
inicjatywę pozwalającą dawać nowe war
tości i nieść ze sobą postęp w nauce i 
tech.nice. Do tego potrzebne są nie tylko 
nowe pracownie. Nie - to nie wystarcza. W 
martwe aparaty trzeba tchnąć ducha 
wiedzy, talentu i oddania się z umiło
waniem pracy naukowej, stworzyć po temu 
sprzyjające warunki - to jest właśnie nasze 
drugie nie mniej ważne zadanie powstałej 
uczelni. Bez tego pracownie nasze staną się 
martwymi muzeami i twórcze same przez 
się nie będą. " 

(Z przemówienia rektora Bohdana 
Stefanowskiego na pierwszej inauguracji roku 
akademickiego w Politechnice Łódzkiej w 1945 r. ) 
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'l(ażdy pi!eusz, jest oR._azjq do przedstaWienia osiąqnięć osoby [ub mstyaji, do 
wspomn}en i rej~L Afa to szczegó[ne znaczenie, gdy aotyczy to nie p(!fed~e.f!,.O 
czfouliel@, fee.z f:l/Sięc}j [utfzi, Kjórzy przez pięćdziesiąt lat tworzyfi i rozwgaEi Po[itecfmTke 
Lódz{q. 'W 19{5 rol(µ spefnińj się trwające od 1865 r. dążenia spofeczeństwa Lodzi do 
utworzenia w naszym miescie wgższq uczefni tecfmuznej. Za'U.Jifości fosów spra'lf'ify, że 
Po[itec!mikfl powstawała na terenie faErgki, K]órtj wfascidel bqf w gronie obywatefiLodzi, 
Kjórzy w 1876 rol@ zebrafi środ/(j finansowe i wraz z raaq miejsRg ponownie potfję[i 
starania o utworzenie i1Jst!ftutu po[itwmuznego w LodzL 

Po[itec!mikfl Lodzi@ powstawała w trua_nych warunkach p(!U'O_jennych od podstaw. 
Jtj twórca i pierWszy reKjor prefesor 13ofufan Stefanowski sló:p{f UIOKfJ{ sieEie grono 
zapalonych i oddanych nowemu iziefu pracownikOUJ, Kjórzy w zadziwiajqapn te1!1J?.je 
utworzyfi bazę materiafnq i inteleRJua[nq, pozwafajqcq na urodiomienie sttitfufw w k!ll@ 
miesięcy po formafnym p<YWOfaniu uczelni.. '])ziefó pionierów byfo RfJ~ przez 
następnym reKjorów, senaty i RfJfejne poRfJfenia pracowników. 'Uczelnia rozwgafa. sif 
uzys/(j'Wano nowe ter_eny, powsta'U.JatJ RfJfejne_ butftPtKi, tworzono nowe Ullfdziqtlj. 
'])ziafafność Po{itecfmi# wgszfa poza granice Lodzi, o/fgmujqc przed faty PEoc{G 'Piotr{ww 
i 'BiefsRfJ - 'Bia.ih gdzie znajduje się trwafy <YWOc wgsitlQt Wiefu [utfzi - istniejqca od 26 fat 
:Filia Po[itecfmiK/:LódzfśJ1. 

!){źstoria Po[itecfmi# znaczona byfa takg,e Ważnymi wydarzeniami zacńodzqcymi- w 
k(aju. 'W paidzierniKJ:t 1956 roRu śtudenci i pracownicy przeprmaufzafi ak.gę pomocy 
{ą:waWiqcemu 'ButfapesztOWi. 'W marcu 1968 rol@ studenci, zebrani na zamlą:tięt!Jm 
terenie uczefni, organ'iz<YWafl Wiece protestaqjjne, przy cz_tpn patnjętny by{ wiec w 
audytoriumX. 'W poczqtR._~ ol(resie przemian fat oslemdziesiq~ch w Po/śce studenci 
nasztj ucze[nizorgan'iz<YWafl w [utym 1581 rol@ powszecfmy strajR._1 Wl/11tUSUi roz1111Yl}Jg z 
ówcz~ ministrem szRfJfnictwa wgższego. 'llczefnia sta1W'Wifa. w tym_ ok[esie 
prawtfztwq twierdzę, spontanitznie wspomaganq przez spofeczeństwo LodzL W grudniu 
1981 rol@ przetoczy{ się. przez uczefnię stan UJojenny. 

Osiągnięcia ucz'efni w pófwieczu }tj istnienia moż11'f przedstaWić [uzbq WtJdziafów, 
~cf.anych rf ypfomów, uzysf@ny_ch stopni doKjora, pub[if(agi i prac nauR._owgcli, a ta#,e 
bidynJ(ów i fa6oratorióuJ. JeanaR._ Ftistoria rozwo;u i uzysl@ny__ch osiągnięć zaWiera 
rÓ'Wnież UK[yte w ardiiwadi [ub w pamięci [utfzlśfrj te wszystkfe aziafania i wydarzenia, 
Kjóre przyczynińl się do uzy_sl@nia wspomn:· 'Ch osiqJJnięć i do doprmaufzenia uczefni do 
obecnego fcsztadu. I ta oRfJ{uzność uifasnie s nifa efo wydania k§ięgi p amiqt{owtj, K]órtj 
zadaniem jest utrwalenie dziejów Po[itecfm · ~ zapatfajqcych już częsciouJo w niepamięć. 
Jll..utorz!/. 02racowa.nia w zzoartq formie przedsta'Wi!i wgcfarzenia histo,:yczne i osiągnięcia 
wszyst/(jch poRfJfeń pracowników uczefni, omaWiajqc je w szerokjmzak[esie tematycznym. 
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Z treśd wgfaźnie ~' że nasza uczelnia w k._atdym ok[esie istnienia, niezależnie- od 
~ po{ityczruj czy ek._0tl011tkzruj w k[aju, dobrze realizmvafa Sf!}Oje zaaania, {qczqc 
so{ilfnq, ~tyczną pracę z trosk._q o roziwj uczelni Potwierdża to ta#e liistoria 
ostatnicft fat, szczeg__ófrt.re truanycfi ara nau/(!. i szkf}fnictWa WIJŹSZqJ_O W Pofsce. 
'Iransformaqa gospócfarlą naroadwej postaWifa nowe zaaania przea uczefniatm -Ja#!/ 
rzud!a im wgzuunre do gfę.ioR]cń przemian. 'W Po{itec/inice Lddżk:f.ej od 1990 r. podj~o 
int~ pface muf aostosowaniem jej dżiafa!nośd dycfa#ycznej do aRtualnycń potrzeb 
W!Jt1il(fl-jqcycń z zacńodżącycń przemian. (jruntOUJnre wurwocześniono progra11t!J ituaww, 
ograniczono ~ stuaióW oraz zniesiono ~ dlJPfom:!wania, przez co zacz~o 
liardżiej ogómre k§ztafdć_ stutfentÓW, umoż{taJuyqc absokventom fatwiejsze znafezrenre 
pracy w Ula1"U1tk._acfi 6ezro6ocia. 'Ten cel przyśWiecaf ta#e tworzeniu fUTll'!Jcfi roazajÓUJ 
'stuaióW oraz wgdżiafuw z'Uliflzanycń z organizaqq i zarzqefzaniem, mark._~ 
inf ormatykg oraz ocfuonq środoulisl(a. 2(ozszerzono ta#e dżialania integngqce fóazkje 
uczefnre zarÓUl1UJ w procesie k._sztafcenia Jak. i w 6aaaniacli nauk._fYW!jcfi. !l(oz'Winięto i 
ponkbiono wsp~rącę. z zapranu:q, co poza zWfęk..szeniem ~ pracownik_ÓW i 
~ pozU)(){ifó róUJnieź na urucńomienie studiów w językµ atlffle}SR/m oraz studiów 
w zak[esie moay. '.Pottatfto uczelnia zostafa w 'UJid#ń stopniu sk._omputergz_()U}(lna i 
tfotyczy to zarÓUl1UJ naul(j, procesu dydfl#gcznego Jak. i zarzqdżania szkp{q. "tJ{re moi,na 
też, pominqć faRJu, że mimo trudngcń warun/(ÓW ftno/tsCTW!J,cń Po{itecfmiK[t za!Jpifa. 
w 1993 i 1.9'J4 r. nowe tere!}!f w Lodżi o powierzcfmi 2 ha wraz z buagn!..ami. o 
powierzcfmi pmµuf 5 (XX} tri; /(!óre są obecnie remonttmJatte. 'llzgskano t{#e budgne!_po 
bt/qm Pafacit $[u.i~ w kf<!!!Jm umieszczono angfojęzyczny wglziaf międzgnarodfYW!j. 
:f([,ibgte tereny są przy_fegfe do fa? posiaaaftgcń, stanowfqc. raz~ pofożony w centrom 
miasta, campus po[iteiliiiicztw. 'Wiele.z tycń osiflB!.tięć Po{iiecfmif@zawazięc.za:· rz(twq i 
W!fdatruj pomocy wfadż . -~IQdi i U'Oj_eaxJdż{(/ćliLodżi. !l{ównież wfadże 'Bm ll - 'Buifej 
nwsfq pomoc uczelni, dż~ czemu -:Filia pozyskała nowe tereny o powierz i 7 !iii, 
prziK_azane przez wojskf) wraz z 6uaynkami o powierzcńni 15 rxxf-rri'. 

Po{itedmiK[t Lódżl@ k._ofu:zy Sf:VO.je pięćaziesiędf!lecie maJqc łl 'l!-'!J.dżfa.iiw {9 w Lodżi, 
2 w 'Brefsky - 'Białe;) 15 axJ sfucfentóu> na poczqtky roRu al(ademicJQego 1994195 i 3 700 
praaJWnik_ÓW. '])(a: porÓWltania: w rof:µ 1989 mie{iśmy 7 axJ studentÓW i 4 2lXJ 
pracouJników. 'Ie {icz6y stanowiq taf;t,e pewnq miarę wgiilkµ i osiągnięć pr~ 
uczelni. 

'W trj R..siefze pokf)fenia rracouJflikpuJ i stuaentÓW, Które pr.~ez ięćdziesiqt rat 
rozwgafg uczelnię, pozostaWifljq !is swoicli dżiafaft d{a_ pa:mięp. w i przyk[aau 
afa prz!f!Z{gcń pokoleń. 'J.liec/i ta ~a 6ęi{zre ta#e ftofaem ara tycń, órzy 'l!o[itecfmiK.ę 
tworz!lfi i rozwgali, fee.z już ocfesz ii ntecft 6ętfzre rÓW!tież wyrazem naJwgższego uznania i 
podżię-k..()U)(lniem dra pracownik.ÓW i etnertftcmJantjcń pracownik_ÓU/1 a w SZCZf!f!ó{nośd dra 
tycń, Rf.órzy rozpocżynaf! pracę w uczelni w 1945 rokµ i pracujq w niej efo dżiś mimo 
odejścia na zasfiJżony ocfpocztinek. I wreszcre niecli ta R§ięga pamkftk._()U}(l 6ętfzre {ormq 
sprawozdania zfożonego spofeczeristWu i wfadżom Lodżi, sprawozdania pozwalającego 
ocenić w iakjm stOtJniu zostaltj urzeczyw;stmone. ie/i starania o utworzenre i rozUJój 
Pofitedinik/waz[(/9. 

'Wszystf<:.jtn, k.ttfrzy przyczynili się, do opracouunia tej k..sięgi, sąacfam serdeczne 
podżięR..OUJania. 

Jan X.rysińslą 
2(e#o, Po{itecfmi/(j.lócfz/ć!q 



Od redakcji 

W 1995 roku Politechnika Łódzka obchodzi jubileusz pięćdziesięcio
lecia swego istnienia. Z tej okazji z inicjatywy Komisji Historycznej PŁ 
podjęto się opracowania monografii, która przedstawiałaby w zwartym 
ujęciu historię powstania i rozwoju organizacyjnego uczelni, jej osią
gnięcia w dziedzinie dydaktyki, nauki, kształcenia kadr naukowych i 
związków z uczelniami zagranicznymi. W dotychczasowej historii uczelni 
została wydana książka „ Piętnaście lat Politechniki Łódzkiej 1945 -
1960" [24], która bardzo szczegółowo omawia dawne starania Łodzi o 
utworzenie uczelni technicznej, powstanie Politechniki oraz je] kształto
wanie w okresie pierwszych piętnastu lat życia uczelni. ·Poza omówie
niem działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych zawiera ona 
także wykaz absolwentów uczelni, a także bibliografię dorobku piśmien
niczego pracowników Politechniki Łódzkiej. W późniejszym okresie uka
zywały się doraźne informator>'. o różnym charakterze z okazji 25-lecia i 
30-lecia uczelni, które na ogol ilustrowały tylko niektóre fragmenty jej 
życia. Również poszczególne wydziały w różnych latach publikowały swe 
osiągnięcia w okolicznościowych wydawnictwach lub w czasopismach 
naukowych, np. {l]. Z okazji 40-lecia uczelni ukazała się niewielka 
publikacja „ 40 lat Politechniki Łódzkiej" [JOJ, wydana w 1986 r. 
w małym nakładzie. Jest ona przeglądem najważniejszych osiągnięć 
w zakresie kształcenia kadr dla gospodarki narodowej oraz osiągnięć 
naukowych uczelni w minionym czterdziestoleciu. 

Jubileusz 50-lecia jest szczególny, gdyż tak długi okres czasu powo
duje, że młodzi, a nawet wieloletni pracownicy nie znają początków i hi
storii wielu minionych lat swej uczelni. Ci zaś, którzy tamte lata i dzieje 
pamiętają stanowią stale zmniejszające się grono. Uczelnia tak dyna
micznie się rozwijała, przechodząc zarazem przez wiele okresów zmian 
organizacyjnych wynikających z sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce, 
a także z własnych celów i potrzeb, że mimo zasobów archiwalnych i mu
zealnych wiele faktów odtwarzano z pamięci ludzi. Jednak pamięć ludzka 
jest zawodna i niekiedy te same wydarzenia przetrwały w umysłach prze
żywających je ludzi w zupełnie różny sposób. Ta sytuacja potwierdziła 
słuszność powziętej decyzji i stanowiła dodatkową zachętą do wydania 
księgi pamiątkowej, która utrwali dzieje uczelni, zacierane już przez 
upływający czas. 
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Zamierzeniem autorów i zespołu redakcyjnego niniejszego opraco
wania było możliwie pełne przedstawienie rozwoju i działalności uczelni 
w okresie minionych 50 lat we wszystkich dziedzinach jej życia, obejmu
jących zarówno podstawowe funkcje jak kształcenie i prowadzenie badań 
naukowych, lecz także i te formy, które ujmowały działalność studentów i 
pracowników w stowarzyszeniach naukowych oraz organizacjach 
społecznych. Ze względu na o$raniczoną objętość książki konieczne było 
jednak syntetyczne ujęcie tresci i omówiono tylko najważniejsze wyda
rzenia w życiu uczelni. Narzucone ramy objętości poszczególnych roz-
działów uniemożliwiły autorom przeniesienie na papier cale} swej ob
szernej historycznej wiedzy o opisywanych faktach i wydarzeniach, lecz 
także ograniczyły możliwość stosowania potoczystego, stylistycznie 
barwnego opisu, zmuszając do zapisu kronikarskiego. 

W publikacji pominięto aktualny wykaz składu osobowego 
poszczególnych wydziałów, instytutów, katedr i innych jednostek 
organizacyjnych uczelni, gdyż wykaz taki zawiera „ Skład Osobowy 
Politechniki Łódzkiej" publikowany w uczelni periodycznie. Aktualne 
informacje o działalności naukowej i dydaktycznej poszczególnych 
jednostek organizacyjnych są także przedstawiane w informatorach 
wydawanych cyklicznie w języku polskim, jak również w językach obcych. 

Redakcja uważa za stosowne i konieczne wyjaśnienie kwestii tytułów i 
stopni podawanych przy nazwiskach. Ogólnie zrezygnowano z podawa
nia przy nazwiskach tytułu „ inż. ", gdyż w uczelni technicznej ma ten tytuł 
większość nauczycieli akademickich. Niezręczna także okazała się zasada 
podawania stanowiska yrofesora nadzwyczajnego PŁ za nazwiskiem -
przyjęto zatem dla profesorów bez tytułu skrót „prof PŁ". Te pozornie 
zbędne wyjaśnienia podano z myślą o czytelnikach spoza środowiska 
akademickiego, a także dla czytelników w przyszłości, kiedy zapewne 
nastąpią - jak uczy historia - kolejne zmiany. 

Komisja Historyczna PŁ i zespól redakcyjny wyrażają podziękowanie 
autoromfoszczególnych rozdziałów, a także tym wszystkim kierownikom 
jednoste i pracownikom uczelni oraz działaczom organizacji, którzy 
opracowali opisy lub materiały do opracowania; dziękują także doc. 
Marianowi Mieszkowskiemu i inż. Wacławowi Kalinowskiemu, którzy 
informacjami ze swej pamięci wzbogacili treść opracowania. 
Podziękowanie wyrażają także Akademickiemu Centrum Graficzno -
Marketingowemu LODART za wyjątkowo sprawne i terminowe 
wydrukowanie książki. 

Redakcja i Komisja Historyczna PŁ 
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prof. dr hab. Zdzisław Kembło,wski, 
prof. dr hab. Marian Królak, 
prof. dr Jerzy Luciński, 
prof. PŁ dr hab. Józef Matuszek, 
prof. dr hab. Helena Oberman, 
prof. PŁ dr hab. Bogdan Rogowski, 
prof. dr hab. Janusz Szosland, 
prof. dr hab. Ludomir Ślusarski, 
prof. PŁ dr hab. Jerzy Tomczyk, 
prof. dr hab. Marek Trombski, 
prof. PŁ dr hab. Tadeusz Wódka, 
prof. dr hab. Kazimierz Zakrzewski. 

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: 

dr Lechosław Berliński, 
mgr inż. Krzysztof Bogusławski, 
dr Sędzimierz Furmańczyk, 
dr Andrzej Jakubowski, 
dr Jarosław Janicki, 
dr Andrzej Kasprzak, 
dr Józef Kasprzycki, 
dr Marek Kaźmierczak, 
dr Piotr Liczberski, 
doc. dr Janusz Lipiński, 
mgr Stefan Oliasz, 
dr Jerzy Werner. 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW 
NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKAD.: 

inż. Lech Buła, 
mgr inż. Maria Cybulska, 
mgr inż. Jan Kryczka, 
inż. Jerzy Żurak 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW: 

Dariusz Grzelak, 
Małgorzata Jargieło, 

Tadeusz Kaczmarczyk, 
Adam Kornalski, 
Daniel Kreczmer, 
Krzysztof Opyrchał, 
Jacek Pytko. 
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Rektorzy i prorektorzy Politechniki Łódzkiej 
REKTORZY 

prof. dr Bohdan Stefanowski 
prof. dr Osman Achmatowicz 
prof. dr Bolesław Konorski 

prof. Mieczysław Klimek 

prof. Jerzy Werner 

prof. dr Mieczysław SeIWiński 

prof. dr hab. Edward Galas 

prof. dr hab. Jerzy Kroh 

prof dr hab. Czesław Stnnniłło 

prof. dr hab. Jan Krysiński 

PROREKTORZY 

1945- 1948 I prof. dr OsmanAchmatowicz 
1948-1952 I prof. dr Bolesław Konorski 
1952 -1953 I prof dr Osman Achmatowicz 

t prof. Witold Iwaszkiewicz 
1953 - 1962 ( prof. Tadeusz Żyliński 

i prof. Eugeniusz Jezierski I prof. dr Edmund Trepka 
i prof. Jerzy Werner 
. prof. Jan Werner 
. doc. Zbigniew Komberger 
prof. dr Aleksy Piątkiewicz 
prof. Bronisław Sochor 

1962 - 1968 I prof. Karol Przanowski 
I prof. dr Mieczysław Setwiński 
ł doc. Edward Szwarcsztajn 

1968- 1975

1 

prof. dr Włodzimierz Merc 
doc. dr Hemyk Zając 

• doc. Edward Szwarcsztajn 
doc.dr hab.Juliusz Zakrzewski 
doc. dr hab.Romuald Zawadzki 
doc. dr hab.Jerzy Ruciński 

· doc. dr Mirosław Banasiak 
. doc.dr Sławomir Lesiński 
li doc.dr Przemysław Wasilewski 
doc.dr hab.Edward Galas 

1975 - 1981 I prof. Tadeusz Koter 
doc. dr Karol Hausman 
doc. dr Sławomir Lesiński 
prof. dr hab. Marian Suchar 
doc. dr Hemyk Gralak 
prof. dr hab. Zdzisław Kembłowski 

1981 - 1987 prof. Tadeusz Koter 
doc. dr hab. Wojciech Barański 
doc. dr Przemysław Wasilewski 

1 prof. dr hab. Rajmund Sołoniewicz 

I prof. dr hab. Zbigniew Piotrowski 
prof. dr hab. Czesław Strumiłło 
I prof. dr hab. Cezary Szczepaniak 

1987 - 1990 I prof. dr hab. Tadeusz Jackowski 
'I prof. dr hab. Piotr Klerom 
. prof. dr hab. Zbigniew Piotrowski 
i prof. dr hab. Marek Trombski 

od 1990 f prof. dr hab. Roman Zarzycki 
! prof. dr hab. Marek Trombski 
I prof. dr hab. Bolesław Bolanowski 
ł prof. dr hab. Janusz Turowski 
I prof. dr hab. Józef Mayer 
I prof. dr hab. Andrzej Włochowicz 

1945 - 1948 
1948- 1952 
1952- 1953 
1952- 1953 
1953 - 1956 
1954- 1956 
1956- 1957 
1956- 1957 
1957 - 1958 
1958- 1959 
1959- 1962 
1959 - 1962 
1962-1968 
1962- 1968 
1965 - 1968 
1968-1972 
1968- 1970 
1968-1969 
1969- 1975 
1970- 1972 
1972- 1975 
1972-1975 
1972- 1975 
1973 - 1974 
1974-1975 
1975 - 1978 
1975 - 1978 
1975 - 1978 
1978- 1981 
1978-1981 
1978 - 1981 
1981- 1984 
1981 - 1982 
1981- 1987 
1982-1984 
1984-1987 
1984- 1987 
1984- 1987 
1987-1990 
1987 - 1990 
1987 - 1990 
1987-1990 
1990- 1993 
1990- 1993 
od 1990 
od 1990 
od 1993 
od 1993 



Powstanie i rozwój uczelni 

Rys historyczny 

Ł
ódź, małe rolniczo~ przemysłowe miasteczko, o którym po raz pierwszy wspo
mina się w roku 1332 w Przywileju Władysława, księcia łęczyckiego. 

Miasteczko założono głównie w dobrach kościelnych. W roku 1423 król 
Władysław Jagiełło nadał Lodzi przywilej lokacyjny, natomiast dziesięć lat później 
przeniósł miasto z prawa polskiego na magdeburskie. Pierwsza księga miejska Lodzi, 
świadcząca o tym, że istniała w tym mieście rada miejska, pochodzi z 1471 roku. 
W końcu XVI wieku Łódź zaliczana była do miast małych. Wobec braku odpowiednich 
warunków do rozwoju handlu i rzemiosła, podstawowym źródłem utrzymania mieszczan 
łódzkich było rolnictwo. 

W XVII wieku, w czasie wojen szwedzkich, miasto podupadło. Po drugim rozbiorze 
Łódź znalazła się w zaborze pruskim. W tym okresie przeprowadzono sekularyzację 
dóbr biskupa włocławskiego, co miało korzystny wpływ na rozwój Lodzi. 

Po roku 1820 zaczęli napływać do miasta majstrowie sukienniczy ze Śląska i Niemiec. 
Rozwinęło się rzemiosło i przemysł szklarski. Wzrosła liczba mieszkańców Lodzi, osią
gając w 1822 roku 938 osób. Przekształcenie Lodzi w ośrodek przemysłowy było zwią
zane z postanowieniem Namiestnika Królestwa Polskiego z 18 września 1820 roku, 
które zostało wydane po wizytacji i raporcie Rajmunda Rembielińskiego. Postanowienie 
to zaleciło organizować osady sukiennicze nie tylko w Lodzi, ale m. in. w Dąbiu, 
Zgierzu i Przedeczu. 
W latach dwudziestych XIX wieku zaczęły powstawać na terenie Lodzi „zakłady płó
ciennicze", przędzalnie lnu i bawełny oraz farbiarnie. Były to fabryki K. Maya, K.F. 
Wendischa i A. Potempy. W roku 1841 Łódź otrzymała status miasta gubernialnego. 
W drugiej połowie XIX wieku rozpoczyna się okres dynamicznego i żywiołowego roz
woju Lodzi przemysłowej. 

Czynnikiem potęgującym wzrost produkcji przemysłowej było wybudowanie w 1865 
roku łącznicy kolejowej do Koluszek, przez które przechodziła istniejąca już w latach 
1845 - 1848 linia warszawsko - wiedeńska. Wśród fabrykantów łódzkich dominował 
K. Scheibler obok Geyera, Moesa i Grohmana. Łódź, dzięki szybkiemu rozwojowi 
przemysłu włókienniczego, osiągnęła rangę drugiego miasta w Polsce. Stała liczba 
mieszkańców w 1862 roku to 32364 osoby. Przemysł łódzki wymagał sił fachowych. 
Szkoły zawodowe dostarczały jedynie specjalistów o średnich kwalifikacjach, którzy nie 
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mogli sprawnie obsłużyć nowoczesnych - na owe czasy - urządzeń przemysłowych. 

Nowy park maszynowy wymagał natomiast wysoko kwalifikowanych pracowników, 
absolwentów wyższych szkół technicznych. 

P o upadku Powstania Styczniowego nastąpiła reorganizacja szkolnictwa wyższego 
w Królestwie Polskim. W ramach tego przedsięwzięcia władze carskie 
wydzieliły z Instytutu Politechnicznego i Rolniczo - Leśnego w Puławach 

Instytut Politechniczny i postanowiły przenieść go do Łodzi. Bez wątpienia na decyzję 
taką wpłynęło uczestnictwo studentów puławskiego Instytutu w Powstaniu Stycznio
wym. Projekt ten zyskał dużą przychylność mieszkańców Łodzi, szczególnie właścicieli 
fabryk, którzy zabiegali o założenie wyższej uczelni technicznej. Sprawę prowadził dy
rektor główny Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego - Witte. Osobiście zbadał sy
tuację w Łodzi, gdzie spotkał się z niezwykle przychylnym stanowiskiem Dyrekcji Na
ukowej Łódzkiej dla tego projektu. Dyrekcja postanowiła oddać bezpłatnie plac na zbu
dowanie gmachu Instytutu oraz zabezpieczyć pożyczkę 75 tys. rubli jako pomoc przy 
wznoszeniu zabudowań. Wittemu zaproponowano pod budowę Instytutu Politechnicz
nego plac narożny przy zbiegu ulic Przejazd (Tuwima) i Dzikiej (Sienkiewicza), numery 
hipoteczne 526 - 534, naprzeciw kościoła rzymskokatolickiego. Lokalizacja ta nie 
utrzymała się, gdyż właściciele działek stawiali zbyt wygórowane żądania. Mimo to ra
port Wittego złożony namiestnikowi Bergowi w dniu 12 stycznia 1865 roku w pełni 
popierał starania Rady Miejskiej o utworzenie Instytutu Politechnicznego w Łodzi. 
Stwierdzał, że Łódź jest centrum przemysłowym kraju, ma komunikację kolejową 
z Warszawą i 38 - tysięczną ludność, w większości zatrudnioną w zakładach przemy
słowych. Potrzeby mieszkańców Łodzi - wg Wittego - w zakresie kształcenia politech
nicznego były więc oczywiste. Witte podkreślał konieczność przejęcia znacznej części 
wydatków na Instytut Politechniczny przez miasto. Sytuacja taka nie tylko odciążyłaby 
skarb państwa, ale dawała możliwość natychmiastowego rozpoczęcia budowy. Propo
nował, by w budżecie Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego na rok 1865 przewi
dzieć 60 tys. rubli na wydatki związane z wyposażeniem Instytutu. Witte wnioskował 
także o natychmiastowe otwarcie Instytutu i umieszczenie go początkowo w budynku 
Szkoły Powiatowej i wynajętym od władz domu Petera przy ul. Piotrkowskiej 277 oraz 
rozpoczęcie wykładów od 1 września 1865 roku. Proponował, by oddać do dyspozycji 
władz oświatowych i przepisać na hipotekę miasta Łodzi place oznaczone numerami 
1100 + 1103, położone w kwartale ograniczonym ulicami: Dziką (Sienkiewicza), Prze
jazd (Tuwima), Widzewską (Kilińskiego) i Nawrot, stanowiącym obecnie część parku 
im. Sienkiewicza. Na planie poniżej zaznaczono front Instytutu Politechnicznego, pro
jektowany od strony ulicy Dzikiej (Henryka Sienkiewicza). 

A kt notarialny s.pisano w kwietniu I 865 roku. N ie którzy dzierżawcy odstępowali 
place na tak szczytny cel za darmo. Kasa Miejska natomiast „uwolniła władzę 
edukacyjną od opiaty rocznego czynszu". W roku 1865 Komisja Rządowa 

Spraw Wewnętrznych w zasadzie przyznała pożyczkę 75 tys. rubli, ale jej sfinalizowa
nie uzależniła od decyzji carskiej, zezwalającej na utworzenie Instytutu Politechnicz
nego. Ogłoszono konkurs na budowę gmachu. Pierwszą nagrodę w wysokości 800 rubli 
przyznano Karolowi Martinowi, profesorowi architektury z Puław. Niezwykle szybko 
i sprawnie przebiegały prace związane z organizowaniem instytutu. Dyrektor Szkół Dy
rekcji Naukowej w Łodzi Ernest v. Berg zajął się przystosowaniem wynajętych dla 
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Instytutu domów Rozentala i Peterów na ul. Piotrkowskiej. Opłacono roczny czynsz i do 
unądzenia Laboratorium Chemicznego oddelegowano do Lodzi profesorów: Martina 
i Dudrewicza z Puław. Zaawansowane były także prace związane z wyposażeniem Insty
tutu Politechnicznego. Sporo unądzeń i aparatury przekazano z Puław. Złożono także 
odpowiednie zamówienia na aparaturę i literaturę naukową w kraju i za granicą. We 
wrześniu 1865 roku do przystosowanych budynków nadeszły meble i aparatura. Spraw
nie i szybko pracowano nad statutem szkoły, czyli tzw. Ustawą Instytutu Politechnicz
nego. Jej pierwszy zarys opracowało grono profesorskie puławskiego Instytutu. 
Następnie projekt odesłano do Rady Wychowania Publicznego, której przewodniczył 
Rektor Szkoły Głównej Józef Mianowski. W lipcu 1865 roku odesłano nieco popra
wiony projekt Ustawy Instytutu do Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego. 

ULICA DZIKA. 

Rysunek 1. Plan sytuacyjny placu wybranego na Instytut Politechniczny przez 
Witte'go, wykonany według pomiarów budowniczego m. Łodzi Bojanowskiego 
w 1865 roku. Ze zbiorów kartograficznych Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi 
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Niestety, od tej chwili zaczęły się niepowodzenia i utrudnienia w sprawie powołania Instytutu. 
Namiestnik Berg otrzymał od Ministra Sekretarza Stanu Płatonowa pewnego rodzaju 
naganę za przedwczesne zatwierdzenie przez Radę Administracyjną kredytu 60 tysięcy 
rubli w sytuacji, gdy Ustawa Instytutu ani jego budżet nie były jeszcze zatwierdzone 
przez cara. Płatonow zastrzegł, że „utworzenie tego Instytutu może nastąpić dopiero 
wtedy, gdy będzie zadość uczynione bardziej istotnym potrzebom oświatowym 
w Królestwie Polskim". Te „istotne potrzeby" to powszechne szkoły dla ludności grecko 
- unickiej, na organizowanie których Płatonow pragnął zużyć kredyty przyznane Mini
sterstwu Oświaty. Istniały także poważne obawy władz carskich przed dużym skupie
niem patriotycznie nastawionej młodzieży polskiej. 

W takiej sytuacji Witte szybko złożył namiestnikowi Bergowi raport z projektem ustawy 
i budżetu Instytutu. Projekt ustawy zakładał, że Instytut Politechniczny w Łodzi będzie 
państwowym wyższym zakładem naukowym, składającym się z trzech Wydziałów: In
żynierii Cywilnej, Mechaniczno - Technologicznego i Inżynierii Górniczej. Ustawa 
określała warunki przyjęcia na studia oraz ich czteroletni przebieg. Program studiów 
przewidywał także nauczanie języka i literatury rosyjskiej. Budżet Instytutu miał wyno
sić 69 tys. rubli. Sporo miejsca poświęcono strukturze organizacyjnej. Raport Wittcłgo 
rozpatrywała Rada Administracyjna w maju i czerwcu 1866 roku. Główni opozycjoni
ści: Sołowiew, książę Czerkaskij i Braunschweig podważali wiele ustaleń. Uważali, że 
instytut powinien być zakładem na poziomie średnim, gdyż Królestwo Polskie jest małe, 
ma słabo rozwinięty przemysł: ,,Absolwenci, nie znajdując odpowiednich stanowisk do 
zajęcia, przysporzą rządowi więcej kłopotów niż przyczynią się do podniesienia przemy
słu krajowego". Uznano za zbędny Wydział Inżynierii Górniczej ze względu na słaby 
poziom tego przemysłu w Królestwie Polskim - ,,niewielką liczbę specjalistów potrzeb
nych dla rządowych i prywatnych zakładów górniczych mogłyby dostarczyć zakłady na
ukowe cesarskie". Domagano się, by wykłady z ekonomii politycznej, statystyki i prawa 
były prowadzone w języku rosyjskim. Wnioskowano o ograniczenie liczby studentów 
do 100 oraz skasowanie stypendiów dla młodzieży niezamożnej. Wykluczono możli
wość tajnego głosowania na posiedzeniach Rady Instytutu: ,,członkowie powinni wypo
wiadać otwarcie swe zdania". Na taką ocenę wpłynęły zarówno aspekty polityczne, jak 
i obawa przed rozwojem przemysłu w Królestwie Polskim, który mógłby stać się groź
nym konkurentem dla przemysłu w cesarstwie. 

Wittemu wiele z tych zarzutów udało się obronić. Powołując się na reskrypt cesarski 
z dnia 11 września 1864 roku stwierdził, iż cesarz życzył sobie, by Instytut Politech
niczny był wyższym zakładem naukowym. Szkoła Główna w Warszawie nie ma bowiem 
wydziału technicznego i tę lukę wypełni instytut w Łodzi. N ie zastąpią tej luki wyższe 
zakłady techniczne w cesarstwie, gdyż istnieją w nich ograniczenia do przyjmowania 
młodzieży polskiej. Tak więc możność wyższych studiów technicznych w Królestwie 
Polskim zostałaby faktycznie młodzieży polskiej odebrana. Tym argumentem obronił 
także Witte istnienie Wydziału Inżynierii Górniczej. Stanowisko Wittego w całej roz
ciągłości poparł namiestnik Berg. Po burzliwej dyskusji Rada Administracyjna większo
ścią głosów uznała, że Instytut Politechniczny w Łodzi musi mieć rangę szkoły wyższej 
i wypowiedziała się za utrzymaniem Wydziału Inżynierii Górniczej. Nie ograniczono 
liczby studentów, ale skasowano stypendia dla niezamożnej młodzieży. Podniesiono 
także opłaty z 20 do 50 rubli. W dniu 13 lipca 1866 roku namiestnik przesłał 
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poprawione przez Radę Administracyjną projekty ustawy i budżetu wraz z protokółem 
z posiedzenia rady do Petersburga, na ręce Naczelnika J.C.M. Kancelarii ds. Królestwa 
Polskiego, w celu przedłożenia tych projektów do zatwierdzenia cesarzowi 
Aleksandrowi II. W tym czasie Komitet ds. Królestwa Polskiego przygotowywał już 
akcję rusyfikacyjną mającą na celu likwidację odrębności Królestwa Polskiego. Przewi
dywano zniesienie Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego i podporządkowanie 
spraw oświatowych bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Cesarstwie. Z listu prezy
denta miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 1868 roku do gubernatora piotrkowskiego wia
domo, że car nie zatwierdził ustawy o utworzeniu Instytutu Politechnicznego w Łodzi. 
Sprawa Instytutu Politechnicznego zmierzała do realizacji tylko na terenie Królestwa 
Polskiego. Od chwili przekazania jej do Petersburga - zgasła. Zatriumfował zajadły ru
syfikator, książę Czerkaskij, którego poparły władze carskie. 

L ata 1866 - 1877 to począt~k ":ie~kokap~talistyczn~go_ rozwoju miast~. Od r?ku 
1877 aż do wybuchu I woJny swiatoweJ obserwuJe się długotrwały 1 pomyslny 
rozwój Łodzi. Odczuwano brak dopływu wykwalifikowanej kadry do prężnie 

rozwijającego się przemysłu włókienniczego. Nie wypełniła tej luki powołana w 1869 
roku Łódzka Wyższa Szkoła Rzemieślnicza, której absolwenci byli zatrudniani 
w charakterze majstrów i techników. 

Rada miejska na wspólnym posiedzeniu z przedstawicielami wielkich fabryk 
(Scheiblera, Grohmana, Kunitzera, Rosenblatta i innych) wysłała w dniu 31 stycznia 
1876 roku list do gubernatora piotrkowskiego z prośbą o wstawiennictwo w sprawie 
powołania Instytutu Politechnicznego w Łodzi. Przemysłowcy i kupcy zobowiązali się 
dać zabezpieczenie pożyczki w banku oraz oddali na ten cel place o wartości 35 tys. 
rubli. Niestety - gubernator odmówił. Realizacja tej prośby była niemożliwa. Instytut 
Politechniczny w Łodzi stanowiłby konkurencję dla nowo powstałej Politechniki Ry
skiej oraz dla Instytutu Technologicznego w Petersburgu. 

W okresie I wojny światowej przemysł łódzki podupadał na skutek niszczycielskiej 
działalności okupanta. Wywożono nie tylko maszyny, ale także półfabrykaty i materiały. 
Zniszczono setki domów, represjonowano ludność. 

Po odzyskaniu niepodległości Łódź otrzymała rangę miasta wojewódzkiego. Szybko 
dźwignęła się z upadku i wkrótce stała się wielkim centrum handlowym i przemysłowym 
z dominacją przemysłu włókienniczego. W końcu dwudziestolecia międzywojennego 
stanęła u szczytu rozwoju przemysłowego. Powstały też ważne instytucje kulturalne: 
muzea i biblioteki. Wprowadzono przymus powszechnego nauczania. Dźwignął się 

także z upadku cały kraj. Odrodziło się i rozwinęło szkolnictwo wyższe. Zwłaszcza lata 
1918 - 1919 były szczególnie pomyślne. Powołano Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Poznański oraz reaktywowano Uniwersytet Wileński. Powstały wtedy: 
Wolna Wszechnica Polska i Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie. W tym kon
tekście zrozumiałe stają się aspiracje Łodzi do utworzenia politechniki. Istniejąca 

w Łodzi od 1928 roku Filia Wolnej Wszechnicy Polskiej nie zaspokajała bowiem po
trzeb miasta w zakresie kształcenia. 

W 1921 roku poseł ziemi łódzkiej Ludwik Waszkiewicz złożył w imieniu mieszkańców 
Łodzi wniosek o utworzenie Politechniki Łódzkiej, uczelni niezbędnej dla dużego, 
półmilionowego, przemysłowego miasta. Zapewnił, że ,,zarówno Magistrat i Rada 
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Miejska, jak i łódzkie organizacje przemysłowe i handlowe ze swej strony poczynią 
wszystko, co leży w ich mocy, aby wydatnie poprzeć organizację Łódzkiej Politechniki''. 
Wniosek spotkał się z przychylną oceną w Sejmie, ale sprzeciwił się Minister Skarbu nie 
znajdując możliwości wstawienia do budżetu państwa niezbędnych na ten cel środków 
finansowych. Kierownictwo kraju okazało się niełaskawe dla robotniczego miasta. 

Ponury czas II wojny światowej wydłużył. okres starań o realizację aspiracji mieszkań
ców Lodzi w z.akcesie kształcenia na poziomie wyższym. Prawie sześcioletnia okupacja 
niemiecka zniszczyła miasto i zrujnowała przemysł. Zdewastowano majątek naukowy, 
zniszczono budynki, laboratoria i biblioteki. 

W dniu 19 stycznia 1945 roku Łódź, prawie nietknięta bombami, została 
wyzwolona, stała się miastem wydzielonym i siedzibą władz wojewódzkich, 
a następnie również wielu instytucji centralnych. Społeczeństwo szybko za

częło usuwać ślady wieloletniej okupacji. Powołane w lutym 1945 roku władze miejskie 
za priorytetowe zadanie uznały zorganizowanie szkolnictwa i wyższych zakładów na
ukowych. Ogromne zasługi w wykonaniu tych zadań położył dr Bogumił Wilkoszewski, 
kierownik istniejącego przy Wydziale Oświaty i Kultury Referatu ds. Związanych 

z Organizacją Szkół Wyższych. W dużej mierze dzięki jego aktywności i współpracy 
z władzami państwowymi osiągano znaczne postępy w rozmowach. 

Czas naglił. Zarząd miasta Lodzi w dniu I marca 1945 roku przesłał memoriał do Mini
stra Oświaty prosząc o szybkie wydanie dekretów powołujących Uniwersytet 
i Politechnikę, bądź uniwersytet z wydziałami technicznymi. 

Jedenastego marca Minister Oświaty Stanisław Skrzeszewski na konferencji prasowej 
zorganizowanej w Lodzi zapewnił, że w Lodzi zostanie zorganizowana wyższa szkoła 
techniczna, w której będą także funkcjonować pewne wydziały Politechniki Warszaw
skiej. Wciąż jednak oczekiwano decyzji władz centralnych w tej sprawie. 
Z memoriałem do Ministra Oświaty wystąpił także w dniu 20 marca Zarząd Ogólnopol
skiego Towarzystwa Technicznego, domagając się utworzenia Politechniki Łódzkiej. 

27 marca 1945 roku prezydent Lodzi Kazimierz Mijał w imieniu Zarządu Miejskiego 
złożył Ministrowi Oświaty kolejny memoriał z prośbą o jak najszybsze ogłoszenie ak
tów erekcyjnych dotyczących powstania Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej 
i Wyższej Szkoły Włókienniczej. Zrozumiałe jest, że na tok tych starań musiały mieć 
wpływ równolegle narastające·wydarzenia i przeobrażenia w kraju. 

Oswobodzona Warszawa, w odróżnieniu,od Łodzi, była spalona i doszczętnie zburzona. 
Mimo to, tam też bez zwłoki zaczęto działać i myśleć o losach wyższych uczelni. Po
wstały różne koncepcje i projekty rozwiązań na tle zaistniałej, zupełnie nowej sytuacji. 
Tak np. rząd lubelski uruchomił w Lublinie Politechnikę Warszawską, ale ogrom znisz
czeń i wynikające stąd zadania przerastały możliwości Lublina. Myśli zwróciły się ku 
nie zniszczonej Łodzi z nadzieją znalezienia tam miejsca i przychylnej atmosfery. 

Z inicjatywy Ministerstwa Oświaty 8 kwietnia 1945 roku przyjechała do Łodzi delegacja 
w składzie: p. o. rektora Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Lublinie - mianowany 
przez rząd lubelski inż. Władysław Kuczewski, prorektor Politechniki Warszawskiej 
prof. Stefan Straszewicz, starszy asystent Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej inż. Witold Iwaszkiewicz - pełniący rolę informatora i łącznika 
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w rozmowach Łódź -: Warszawa oraz starszy asystent Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Warszawskiej inż. Marian Mieszkowski, mianowany 30 stycznia 1945 roku 
przez wiceprezydenta m. Warszawy szefem zabezpieczenia i przygotowania do 
uruchomienia Politechniki Warszawskiej. 

Delegacja, po wstępnych rozmowach z nadzwyczaj przychylnie nastawionym do sprawy pre
zydentem Łodzi Kazimierzem Mijałem, zawarła z zarz.ądem miejskim i Miejską Radą 
Narodową porozumienie, a uchwała z dnia 1 O kwietnia 1945 roku Miejskiej Rady Narodowej 
zobowiązała Prezydium do wykonania go. Oto najważniejsze punkty porozumienia: 
1. W mieście Łodzi powstaje szkoła akademicka pod nazwą: ,, Politechnika Łódzka". 
2. Organizację Politechniki Łódzkiej obejmuje Politechnika Warszawska pod warunkiem, że 

miasto Łódź dostarczy niezbędnych gmachów szkolnych i mieszkalnych [ . .] 
3. Zespól profesorów, sil pomocniczych i personelu Politechniki Warszawskiej do czasu od

budowy Politechniki Warszawskiej prowadzić będzie zajęcia szkolne w gmachach Poli
techniki Łódzkiej [ . .] 

4. Zajęcia niektórych semestrów lub grup mogą być uruchamiane już 23 maja 1945 roku. 
5. Z dniem, w którym I semestr jednego z wydziałów Politechniki Warszawskiej przeniesie 

się do Warszawy, jednocześnie zostanie uruchomiony w Łodzi I semestr analogicznego 
Wydziału Politechniki Łódzkiej, o ile Wydział taki przewidziany będzie w programie Poli
techniki Łódzkiej. Politechnika Warszawska obowiązana jest zapewnić powstającym 
w Łodzi wydziałom Politechniki Łódzkiej należytą obsadę profesorów ze swego, ewentu
alnie rozszerzonego, grona. Wszelkie urządzenia potrzebne do należytego funkcjonowa
nia Politechniki Łódzkiej będą zakupywane z budżetu Politechniki Łódzkiej i pozostaną 
na miejscu w Łodzi po przeniesieniu się Politechniki Warszawskiej do Warszawy. 

6. Politechnika Łódzka otrzymuje własny program nauczania, budżet i statut oraz własny 
akt erekcyjny [..] 

7. Porozumienie niniejsze winno być przedłożone przez Politechni~ Warszawską Mini
strowi Oświaty i z chwilą tego zatwierdzenia nabiera mocy prawnej obowiązującej tak 
Politechni~ Warszawską, jak i Miejską Radę Narodową w Łodzi. 

• Porozumienie z dnia 1 O kwietnia 1945 roku stało się podstawą dla Wydziału Oświaty do 
i podjęcia starań o prawne uregulowanie przydziału dla Uczelni uzgodnionych obiektów, 
... jak również starań o mieszkania dla personelu naukowego. Realizacja tych przedsię
~ wzięć napotykała na wiele trudności. Szeroko o tych sprawach pisał dr Bogumił 
:i Wilkoszewski, pracujący w Wydziale Oświaty [ 18]. 

= Rola porozumienia - niewątpliwie pozytywna - skończyła się z chwilą, gdy 25 kwietnia 
niezawodny orędownik spraw łódzkich, wychowanek Gimnazjum im J. Piłsudskiego 
w Łodzi, wiceminister Władysław Bieńkowski, na konferencji z prezydium Zarządu 
Miejskiego w Łodzi poinformował o zmianach i decyzjach resortu oświaty w tej 
sprawie. Padły wtedy z jego ust ważkie słowa: 
„Potrzeba zorganizowania w Łodzi Politechniki nie wymaga szerszego uzasadnienia. Ze 
względu na wielotysięczne rzesze ludności zatrudnionej w przemyśle i biorące bardzo czynny 
udział w budowie odradzającego się Państwa, Łódź powinna być wyposażona w jak nąjlepszą 
uczelnię, na jaką tylko Pols~ stać. Po głębszych rozważaniach projekt przeniesienia Politech
niki Warszawskiej do Łodzi na pewien okres czasu nie wytrzymał próby. Niezalężnie od 
uruchomienia w Warszawie Politechniki powinna jednocześnie powstać zaspokajająca potrzeby 
łódzkiego przemysłu Politechnika Łódzka o trzech Wydziałach: Chemicznym, Elektrycznym 
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i Mechanicznym z rozbudowaną sekcją włókienniczą. [..} dekrety erekcyjne Politechniki 
i Uniwersytetu ogłoszone zostaną w ciągu miesiąca". 

Dalej sprawy potoczyły się niezwykle szybko. Już 5 maja podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Oświaty Władysław Bieńkowski mianował prof. Bohdana 
Stefanowskiego pełnomocnikiem Ministerstwa dla zorganizowania Politechniki 
Łódzkiej w Łodzi z prawami, które przysługują rektorowi, senatowi i radom 
wydziałowym szkół akademickich. 8 maja prof. B. Stefanowski przyjechał do Łodzi. 
Następnego, pamiętnego dnia kończącego wojnę, złożył wizytę prezydentowi miasta 
Kazimierzowi Mijalowi, rozpoczynając w ten sposób trzyletnią, intensywną i jakże 
owocną działalność. 

W dniu 24 maja 1945 roku został podpisany dekret erekcyjny, który ukazał się 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 21 z dnia 11 czerwca 1945 
roku, powołujący Politechnikę Łódzką i nadający jej rangę państwowej 

szkoły akademickiej, mającej trzy wydziały: Mechaniczny, Elektryczny, Chemiczny 
oraz Oddział Włókienniczy. Dekret przewidywał możliwość tworLenia nowych 
wydziałów. Stwierdzał, że pierwszego rektora mianuje Prezydent Krajowej Rady Naro
dowej na wniosek Ministra Oświaty i przyznawał rektorowi kompetencje senatu. 

Tak zakończył się okres ponad osiemdziesięcioletnich starań społeczeństwa łódzkiego 
o utworzenie Politechniki. 

Latem 1945 roku rozpoczęły się dni żarliwe, wypełnione ogromem pracy. Tak pisze 
o nich świadek tamtych wydarzeń, prof. dr Alicja Dorabialska: 
,, ... Przyszły miesiące radosnej pracy organizacyjnej, pracy pełnej ognia, poświęcenia i nade 
wszystko wiary w możliwość odbudowy polskiego życia akademickiego i nauki polskiej. 
Pewnego czenvcowego dnia rektor Stefanowski załadował w Warszawie do ciężarówki grupę 
kilkunastu profesorów i wy~ypał nas na Wodnym Rynku, w byłym pałacu Scheiblera. Słońce 
świeciło nad nami i w nas. Ci, co w trudzie i mozole przez cztery lata prowadzili tąjne nauczanie, 
wiedzieli, że teraz będą mogli otwarcie objąć opieką tę całą młodzież ukochaną jak własne 
dzieci. Wiedzieli, że powstaje nowa placówka polskiego życia naukowego, powstaje uczelnia, 
pod którą będzie można założyć kamień węgielny własnych umysłów i serc [ . .] 
W historii kultury polskiej otworzyliśmy nowy rozdział. Tytuł jego Politechnika Łódzka". [3 J 
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DEKRET 

z dnia 24 maja 1945 r. 

o utworzeniu Politechniki Łódzkiej 

Na podstawie ustawy z dnia J stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R. P. Nr I, poz. I) - Rada Ministrów posta
nawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
zatwierdza, co następuje: 

Art. I. Tworzy się Politechnikę Łódzką. 

Art. 2. Politechnika Łódzka jest paJistwową 
szkolą akademicką. 

Art. I . (I) Politechnika Łódzka dzieli się na 3 
wydziały: 1) mechaniczny, 2) elektryczny i 3) che
miczny oraz oddział włókienniczy . 

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

Art. 4. ( 1) Pierwszego rektora i pierwszy skład 
profesorów Politechniki Łódzkiej mian~je Prezy
dent Krajowej Rady Narodowej na wniosek Mini
stra Oświaty. 

(2) W okresie organizacyjnym, trwającym do 
dnia 30 sierpnia 1946 r., rektor Politechniki Łódz
kiej ma kompetencje senatu akademickiego, dzie
kanów i rad wydziałowych . 

(3) Minister Oświaty może w drodze rozporzą
dzenia ograniczyć kompetencje rektora, określo
ne 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 

Rysunek 2. Fotografia fragmentu Dziennika Ustaw RP z dekretem o utworzeniu 
Politechniki Łódzkiej 
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Struktura organizacyjna i baza materialna 

D ziałalność organizacyjna Politechniki Łódzkiej opierała się na ustawie z 15 
marca 1933 roku o szkołach akademickich i Obwieszczeniu Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. Uczelnia 

miała prawo nadawania stopnia inżyniera dyplomowanego, stopnia naukowego doktora 
nauk technicznych i przeprowadzania nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za 
granicą. Struktura uczelni została oparta na Dekrecie z dnia 28 października 194 7 r. 
o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. 

Z perspektywy minionych 50 lat niemal nierealne w swej ilości i jakości wydają się do
konania pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dra Bohdana Stefanowskiego. 
Szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że kadencja jego trwała tylko trzy lata. 
W tych pierwszych, jakże trudnych miesiącach 1945 roku był niemal wszędzie obecny: 
w Warszawie, gdzie naciskał władze o pomoc i werbował profesorów, w Krakowie, 
Częstochowie i Lublinie, gdzie również szukał kadry nauczającej. Przede wszystkim 
działał jednak w Lodzi. W tym okresie ogromną pomoc okazywały profesorowi 
Stefanowskiemu władze miejskie i wojewódzkie oraz instytucje przemysłowe. Pomagali 
profesorowie, a w szczególności jego „sztab" najbliższych współpracowników: 

prof. W. Iwaszkiewicz, dr S. Chrzczonowicz, dr B. Wilkoszewski, mgr inż. M. Mieszkowski, 
mgr inż. J. Młodziński, dr W. Morozowska i inż. W. Kalinowski. 

Władze miejskie w czerwcu przyznały dla potrzeb uczelni pałacyk Scheiblera przy 
Rynku Wodnym 1 - 2 (dziś Plac Zwycięstwa), który wykorzystano na biura rektoratu 
i administracji, stołówkę oraz tymczasowe pomieszczenia dla pracowników. Wydział 
Oświaty dostarczył niezbędne meble, jak również aprowizował stołówkę. Dzięki nie
zwykle sprawnej i żarliwej pracy już w sierpniu udało się profesorowi Stefanowskiemu 
załatwić mieszkania dla kadry profesorskiej w budynkach przy ul. Moniuszki 5 i ul. 
Kilińskiego 82 oraz dwa domy w Pabianicach. Walka o mieszkania została wygrana 
przy wydatnej pomocy dra B. Wilkoszewskiego. 

Następnym etapem były starania o tymczasowe lokale dydaktyczne dla uczelni, gdyż re
krutacja studentów odbywała się równolegle z innymi działaniami organizacyjnymi. 
Znów z pomocą przyszły szkoły i instytucje przemysłowe, które udostępniły swe lokale. 
Niektóre zajęcia odbywały się w salach kinowych. Najściślej współpracowały z uczelnią: 
Państwowa Szkoła Techniczno - Przemysłowa przy ul. Żeromskiego 115, wraz 
z warsztatami mechanicznymi przy ul. Kopcińskiego 29 oraz Widzewska Manufaktura. 
Zajęcia laboratoryjne odbywały się głównie w zakładach przemysłowych. 
To była jednak tymczasowość. Należało umieścić uczelnię w jej własnych lokalach. 

Wstępną zgodę władz miejskich na przydzielenie uczelni dawnej fabryki Rosenblatta 
uzyskał rektor Stefanowski w kwietniu l 945 roku. Był to siedmiohektarowy obszar 
w czworoboku ulic: Żwirki, Gdańskiej, Radwańskiej i Żeromskiego, wykorzystywany 
przez wojska radzieckie na magazyny. We wrześniu 1945 roku dowództwo wojsk 
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radzieckich wyraziło zgodę na przejęcie budynków przez Politechnikę Łódzką pod wa
runkiem przyznania budynków zastępczych na magazyny wojskowe. Wcześniej jednak, 
bo już w maju, po wielkich trudach odnaleziono plany gmachów fabryki i natychmiast 
rektor Stefanowski odbył naradę z architektami warszawskimi, na której zdecydowano, 
że pomieszczenia mogą być przystosowane dla potrzeb wyższej uczelni. Następnie po
wołał komitet budowy pod przewodnictwem prof. dra O. Achmatowicza, który współ
pracował z inż. Jerzym Młodzińskim oraz architektem Stanisławem Godziną. Projekt 
przebudowy powierzono architektowi Janowi Redzie, którego nazwisko chwalebnie 
wpisało się w historię Politechniki Łódzkiej. Prace budowlane, adaptacyjne 
i instalacyjne rozpoczęto w grudniu 1945 roku. Koszty przebudowy były pokrywane 
głównie z kredytów przyznanych uczelni przez Ministerstwo Odbudowy, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu, Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego oraz Centralny Za
rząd Przemysłu Papierniczego. Na wyposażenie gmachów uzyskano środki finansowe 
z Ministerstwa Oświaty. 

Równolegle z przebudową fabryki Rosenblatta pracowano nad uruchomieniem zajęć 
dydaktycznych i rozpoczęciem roku akademickiego. W dniu 26 czerwca ukonstytuowały 
się władze wszystkich trzech wydziałów. Na pierwszy rok studiów zgłosiło się 700 kan
dydatów, przyjęto natomiast 525 studentów. Na wyższych latach kontynuowało studia 
458 studentów. Była to młodzież, która studiowała przed wojną lub konspiracyjnie 
w czasie okupacji niemieckiej. Inauguracja pierwszego roku akademickiego 1945/1946 
odbyła się 25 października 1945 roku w auli Państwowej Szkoły Techniczno - Przemy
słowej przy ul. Żeromskiego I 15. Wykład inauguracyjny pt. ,,Drogi i perspektywy fizyki 
współczesnej" wygłosił prof. dr Andrzej Sołtan. Na pierwszej inauguracji przemówił 
także rektor prof. dr Bohdan Stefanowski, przedstawiając wizję nowo powstałej 

Politechniki Łódzkiej: 
,, [..] Uczelnia nasza nie jest i nie może być tylko szkolą l1Jl.Ższego typu kształcącą zawodowców 
różnych Jpecjalności. Bezsprzecznie jest to jej główne zadanie, bo lł'.Ymaga tego życie państwa. 
Opróżnione i zdewastowane warsztaty pracy przemysłowej czekają na Slł'.Ych pracowników, kie
rowników i organizatorów. Politechnika ma ich dostarczyć, by życie przemysłowe nie tylko Ło
dzi, ale i cale} Polski, zaczęło żywiej pulsować. Nie możemy iść jednak w tyle poza innymi naro
dami, naśladując z opóźnieniem ich osiągnięcia, musimy lł'.Ykazać twórczą inicjatywę pozwala
jącą dawać nowe wartości i nieść ze sobą postęp w nauce i technice. Do tego potrzebne są nie 
tylko nowe pracownie. Nie - to nie lł'.Ystarcza. W martwe aparaty trzeba tchnąć ducha wiedzy, 
talentu i oddania się z umiłowaniem pracy naukowej, stworzyć po temu sprzyjające warunki - to 
jest właśnie nasze drugie nie mniej ważne zadanie powstałej uczelni. Bez tego pracownie nasze 
staną się marflł'.Ymi muzeami i twórcze same przez się nie będą. [..}" 

Pierwszy Senat Politechniki Łódzkiej 
REKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ: 
PROREKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ: 
DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO: 

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO: 

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO: 

DELEGACI RAD WYDZIAŁOWYCH: 

prof. dr Bohdan Stefanowski 
prof. dr Osman Achmatowicz 
prof. Bolesław Tołłoczko 
prof. dr Janusz Groszkowski 
prof. dr Alicja Dorabialska 
prof. dr Wacław Moszyński 
z-ca prof. Witold Iwaszkiewicz 
prof. Edmund Trepka 
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W roku akademickim 1945/1946 uczelnia posiadała 33 katedry. Na Wydziale Mecha
nicznym natomiast, od chwili powołania uczelni, istniał Oddział Włókienniczy. 

R
ozpoczął się pierwszy, trudny rok akademicki. Dzięki koncepcjom rektora 
Stefanowskiego i projektom inż. Jana Redy przebudowa podstawowych gma
chów została szybko dokonana. W następnych dwóch latach w skrzydle 

wschodnim, mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 155 ( obecnie ul. Stefanowskiego), ulo
kowano wydziały: Mechaniczny, Elektryczny i częściowo Chemiczny. Oddano do dys
pozycji Audytorium X (obecnie im. A. Sołtana) na 440 miejsc, 12 dużych sal wykłado
wych, 2 kreślarnie i kilkanaście pomieszczeń dla zakładów naukowych. Meble do 
nowych lokali dostarczała Fabryka Mebli Magrowicza z Pabianic. Inauguracja drugiego 
roku akademickiego 1946/1947 odbyła się już na terenie uczelni, w Audytorium X. Wa
runki studiów na wydziałach Mechanicznym i Elektrycznym zbliżały się do zadowalają
cych; audytoria, kreślarnie i laboratoria odpowiadały swemu przeznaczeniu. Wydział 
Chemiczny wciąż znajdował się w trudnej sytuacji i korzystał w dużym zakresie 
z gościny fabryk i zakładów. Jedną z pracowni chemicznych wyposażyła Izba 
Przemysłowo - Handlowa w Łodzi. 

W 1947 roku rozpoczęła się przebudowa zachodniego skrzydła dawnej tkalni fabryki 
Rosenblatta (obecnie gmachu chemii), przeznaczonego dla Wydziału Chemicznego. Za
adaptowano także wtedy pawilon przędzalnictwa dla mającego powstać Wydziału 
Włókienniczego. W 1948 roku uczelnia przejęła Ośrodek Rolny Puczniew - Mianów, 
który dysponował około 1 OOO ha ziemi i wieloma budynkami. Zorganizowano tu stację 
doświadczalną dla Wydziału Włókienniczego w zakresie badań włókien łykowych. 
W późniejszym okresie część pomieszczeń przeznaczono na ośrodek wypoczynkowy 
dla pracowników uczelni. W 1953 roku Puczniew - Mianów przekazano Szkole Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Młodzież akademicka Politechniki Łódzkiej korzystała 
w tym okresie z przystosowanego dla niej domu studenckiego przy ul. Zamenhoffa 13 
(1176 m2

, ok. 100 miejsc) oraz kwater prywatnych. W końcu kadencji rektora B. 
Stefanowskiego zaadaptowano ogółem I4787m2 powierzchni, głównie dla celów 
dydaktycznych. 

W okresie kadencji rektora B. Stefanowskiego rozwinęła się struktura uczelni. 15 wrze
śnia 1947 roku powołano Wydział Włókienniczy. Uczelnia w końcowej fazie tej ka
dencji rektorskiej posiadała więc 4 wydziały i liczyła w sumie 39 katedr i 16 czynnych 
zakładów. Po 30 latach tak wspominał ten okres profesor Stefanowski: 
,, Władze municypalne przyjęły mnie z otwartymi ramionami. Ale na początku nie było niczego -
tylko wielu chętnych na studia. Ale powoli wytworzyła się atmosfera sprzyjająca mojemu przed
sięwzięciu, a ogarnęła ona nawet szerokie masy robotnicze. Otwierano mi wszystkie zakątki fa
bryk, bym mógł brać potrzebne mi aparaty, urządzenia, książki. Ta gotowość i przyjazny stosu
nek robotników nie likwidował wielu istniejących trudności, ale dawał moralnąpodporę. Udało 
się zebrać grono wybitnych profesorów, znalazł się pierwszy gmach - szkoła na ul. Żeromskiego 
i oto nadszedł dzień pierwszej immatrykulacji. Około 100 studentów i kilkunastu prqfesorów, 
którzy ubrani byli niemal w łachmany, na co zwrócił uwagę ówczesny dyrektor generalny prze
mysłu włókienniczego Henryk Golamki. Zażądał listy nazwisk i wkrótce dostaliśmy talony na 
pełne ubranie - od skarpetek po kapelusz. W togach wystąpiliśmy dopiero .!'V trzecim roku i wtedy 
Łódź była już miastem akademickim, szybko się rozwijającym [ .. ] " [ 19}. ·. 
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Ł 
odzianie darzyli Politechnikę Łódzką ogromnym uznaniem pomagając jej 
niejednokrotnie w kłopotach. Środowisko · techniczne miasta, skupione 
w Naczelnej Organizacji Technicznej, ufundowało wtedy dla uczelni łaficuch 

rektorski. Wręczono go profesorowi B. Stefanowskiemu w dniu 24 czerwca 1947 roku. 

Ogromne dokonania pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej nastąpiły dzięki niezwy
kłym zaletom prof. Stefanowskiego, który wytworzył w Łodzi, spragnionej własnej Poli
techniki, wspaniały klimat życzliwości. Był to okres spontanicznej współpracy 

z władzami miejskimi, szkolnymi i zakładami przemysłowymi. Rektor potrafił także 
szybko nawiązać kontakt z wieloma swymi wychowankami w kraju i za granicą, którzy 
okazywali ogromną pomoc w zdobywaniu wyposażenia do laboratoriów i pracowni. 
Nadsyłali wydawnictwa, tworząc zręby biblioteki uczelnianej. Profesor Stefanowski 
skupił wokół siebie wspaniały zespół współpracowników, fachowców pracujących 

z pasją i oddaniem. Jakże często zniszczone urządzenia dostosowywała dla potrzeb 
uczelni kadra nauczająca. Przede wszystkim ogromnemu talentowi organizacyjnemu 
i pasji prof Stefanowskiego zawdzięcza Politechnika Łódzka sprawną działalność 
w pierwszych latach swego istnienia. Najbliższy współpracownik pierwszego rektora 
Politechniki Łódzkiej prof. dr Osman Achmatowicz tak określił jego osobowość: 
„ To był wybitny inżynier. Profesor starej szkoły akademickiej w Warszawie. Człowiek bardzo 
twardy, konsekwentny. Jemu nie można było niczego narzucić. Nie dal sobą kierować. To On 
kierował. No, a poza zdolnościami organizacyjnymi ogromna energia, oddanie i znajomość 
szkoły wyższej, jej struktury, zadań i działania oraz pozycji inżyniera w przyszłości, miał szczę
śliwą rękę. Dobierał sobie ludzi i to trafnie dobieral"[29}. 

Dzieło pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej niestrudzenie i sprawnie kontynuował 
prof. Osman Achmatowicz w ciągu czterech lat kadencji rek.1:orskiej 1948 - 1952. 
W strukturze uczelni nastąpiły zmiany rozwojowe. We wrześniu 1950 roku powołano piąty 
wydział: Chemii Spożywczej, z sześcioma katedrami. W tyn1że roku wprowadzono do 
struktury stanowisko dyrektora administracyjnego, które powierzono mgrowi Michałowi 
Albertowi. Sprawował je przez 21 lat. Rozwinęły się wtedy centralne służby administracyjne. 
W tym czasie okrzepła także Biblioteka Główna i Biblioteka Wydziału Chemicznego, 
otaczana szczególną troską przez rektora. W ostatnim roku kadencji rektora Achmatowicza 
uczelnia posiadała 5 wydziałów, 56 katedr, 63 zakłady i 3 jednostki międzywydziałowe: 
Bibliotekę Główną, Studium Wojskowe i Studium Wychowania Fizycznego. 
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KATEDRA MECHANIKI 

KATEDRA OBRÓBKI METALI I 

KATEDRA OBRÓBKI METALI li 

KATEDRA METALURGII 

KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ 

KATEDRA CZĘŚCI MAS2YN 

KATEDRA DŻWIGNIC 

KATEDRA KOTŁÓW PAROWYCH 

KATEDRA TURBIN PAROWYCH I MASZYNOZNAWSTWA 

KATEDRA POMP I SILNIKÓW WODNYCH 

KATEDRA SILNIKÓW SPALINO'NYCH STAŁYCH 
KATEDRA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH I LOTNIC2YCH 

KATEDRA PAROWOZÓW 

KATEDRA MECHANIKI 

KATEDRA PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI OGÓLNEJ 

KATEDRA MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO 

KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

KATEDRA FIZYKI 

KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ 

KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ 

KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ 

KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ 

KATEDRA TECHNOLOGII KAUCZUKÓW I MAS PLASTYCZNYCH 

KATEDRA TECHNOLOGII WŁÓKNA I FARBIARSTWA 

KATEDRA MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO 

KATEDRA TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ 

Tablica 1. Schemat organizacyjny Politechniki Łódzkiej w roku ak. 1945/1946 



Prof. Bohdan Stefanowski 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1945 - 1948 

' I 



Prof. Osman Achmatowicz 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1948-1952 



Prof. Bolesław Konorsk:i 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1952-1953 



' ' ., . ' 

' \ 

Prof. Mieczysław Klimek 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1953-1962 



Prof. Jerzy Werner 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1962 - 1968 



Prof. Mieczysław Serwiński 
Rektor Politechniki Lódzkiej 1968-1975 



Prof. Edward Galas 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1975-1981 



Prof. Jerzy Kroh 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1981-1987 



Prof. Czesław Strumiłło 
Rektor Politechniki Łódzkiej 1987-1990 



Rektorat Politechniki Łódzkiej 
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N a przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ukształtował się model szkol
nictwa wyższego w naszym kraju. Głównym celem szkół wyższych, który wy
nikał ze zniszczeń wojennych w gospodarce, było wykształcenie specjalistów 

dla przemysłu, jak również kadr politycznych i administracyjnych, mających budować 
nowy ustrój państwa. Dlatego model szkoły wyższej polegał na jednolitości, scentrali
zowanym kierowaniu procesem naukowo - dydaktycznym i na sprawności kształcenia, 
zapewniającej systematyczny dopływ kadr do zakładów pracy, jakkolwiek niejedno
krotnie obniżającej poziom kształcenia. Taki model szkolnictwa wyższego utrzymał się 
aż do lat siedemdziesiątych. ,,Model ten tworzył ze szkolnictwa spójny makrosystem, 
kierowany centralnie" [ 15]. W grudniu 1951 r. została ogłoszona ustawa o szkolnictwie 
wyższym i placówkach nauki (Dz. U. nr 6/1952). Akt ten wyraźnie ograniczał samo
rządność uczelni. System zarządzania szkołą opierał na zasadzie jednoosobowego kie
rownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności. Organy kolegialne sprowadzono do roli 
opiniujących. Zniesiono wybieralność władz: rektora powoływał minister, a prorekto
rów, dziekanów, prodziekanów i kierowników innych komórek organizacyjnych - mini
ster na wniosek rektora. Senat stał się organem współdziałającym z rektorem; opiniował 
bieżące sprawy przekazane przez rektora pod obrady. Drugi rektor Politechniki Łódz
kiej prof. Achmatowicz objął stanowisko w fazie znaczącego rozwoju uczelni. Stanął 
przed skomplikowanymi sprawami rozbudowy bazy materialnej, która zawsze stanowi 
jeden z podstawowych warunków prawidłowej działalności uczelni. W roku 1948 
przebudowano skrzydło zachodnie drugiego gmachu fabrycznego dla Wydziału 

Chemicznego, a w dwa lata później została oddana do użytku druga połowa gmachu. 
Wyposażono go, jak na owe czasy, bardzo nowocześnie. W pawilonie chemii 
umieszczono także rektorat, dziekanaty, kwesturę i inne biura uczelni. Baza Wydziału 
Włókienniczego w roku akademickim 1950/1951 poszerzyła się o pawilon wykończal
nictwa oraz trzypiętrowy budynek d 1 a zakładów: Dziewiarstwa, Technologii 
Barwników i Włókien Sztucznych. W gmachu głównym przy ul. Gdańskiej 155 uzys
kano, dzięki przeróbkom, trzy audytoria oraz zaadaptowano trzecie piętro, które oddano 
do dyspozycji Studium Wojskowego. Zaawansowane także były prace nad halą maszyn 
dla Katedry Techniki Cieplnej oraz halą dla Zakładu Silników Lotniczych 
i Samochodowych. Nowo powstałemu Wydziałowi Chemii Spożywczej Prezydium 
Rady Narodowej przyznało w 1951 roku budynek szkolny przy ul. Wólczańskiej 

171 /173; od razu przystąpiono do prac adaptacyjnych. 

Ogromną trudność sprawiało wyposażenie przystosowanych pomieszczeń w maszyny 
i aparaturę. Uzyskiwała je uczelnia z zakładów przemysłowych i zjednoczeń. Pracowali 
w nich wtedy H. Golański i M. Klimek, którzy okazali uczelni wydatną pomoc w tym 
zakresie. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych maszyny i urządzenia, pochodzące 
z darów lub uzyskane po niższych cenach z fabryk, przerabiali i przystosowywali pra
cownicy naukowi Politechniki Łódzkiej. Bardzo dotkliwie odczuwany był brak miejsc 
w domach studenckich w Łodzi. Ogólna ich liczba w roku akademickim 1948/1949 wy
nosiła 710, co zaspokajało potrzeby 4,3% ogólnej liczby studiujących. W roku 1948 
przystąpiono do budowy nowego domu studenckiego dla Politechniki Łódzkiej na 450 
miejsc przy ulicy Bystrzyckiej. Ukończono go i oddano do dyspozycji młodzieży 
w 1951 roku. Inwestorem tego obiektu był Zarząd Ośrodków Akademickich, który 
został powołany do rozbudowy i administrowania, w skali środowiska, obiektów 
socjalno - bytowych dla studentów. 
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Rozwój studiów dwustopniowych, jak również studiów zaocznych i eksternistycznych, 
oraz działalność naukowa szkół wyższych sprawiły, że podczas jednorocznej (1952/53) 
kadencji trzeciego rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dra Bolesława Konorskiego, po
jawiły się w strukturze uczelni stanowiska prorektorów i prodziekanów do spraw nauki 
i do spraw nauczania. Powołano Katedrę Międzywydziałową Ekonomiki i Organizacji 
Pracy oraz Studium Języków Obcych. Nie zmieniła się liczba wydziałów (5) i katedr 
(56), wzrosła jedynie liczba zakładów: z 63 do 70. Nastąpił także postęp w rozwoju 
bazy lokalowej. Zakończono adaptację pierwszej połowy gmachu przy ul. Wólczańskiej 
171/1.73 i oddano go do dyspozycji Wydziałowi Chemii Spożywczej. W gmachu tym 
przystosowano także salę gimnastyczną dla Studium Wychowania Fizycznego. W tym 
samym roku ukończono także halę maszyn dla Katedry Techniki Cieplnej. Powstały hale 
dla Katedry Silników Spalinowych i Katedry Budowy Samochodów. 6 czerwca 1953 
roku położono kamień węgielny pod budowę Pawilonu Włókienniczego. 

W czasie trzech pierwszych kadencji rektorskich przystosowano 33 822m2 powierzchni 
dla celów dydaktyczno - nauko~ch i administracyjnych. Powierzchnia w domach stu
denckich sięgnęła wtedy 9 240m . Przejęcie budynków dawnej fabryki Rosenblatta za
ważyło w późniejszym okresie na lokalizacji uczelni w mieście. Politechnika bowiem 
sąsiaduje ze śródmiejską dzielnicą i stanowi ważny element struktury funkcjonalno -
przestrzennej miasta. Fakt powstania Politechniki na terenach silnie zabudowanych 
przez przemysł utrudniał ekspansję terytorialną uczelni i dopiero po latach okazał się 
korzystny, gdy uczelnia otrzymała lub kupiła likwidowane zakłady przemysłowe. 

W pierwszym etapie rozbudowy następowały adaptacje budynków przemysłowych bądź 
szkolnych, znajdujących się w sąsiedztwie. Ten etap rozbudowy Politechniki Łódzkiej, 
daleki jeszcze od ideału, umożliwił jednak uczelni sprawne funkcjonowanie. 

W czasie kadencji rektorskiej prof. Mieczysława Klimka (1953 - 1962) ogłoszono 
w 1956 roku ustawę o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 41/1956) oraz 
ustawę o szkołach wyższych w 1958 roku (Dz. U. nr 68/1958). Oba akty prawne rozpo
czynają okres zdecentralizowanej struktury organizacyjnej, przyznania uczelniom więk
szej autonomii, która trwała do 1960 roku. Przywrócono obieralność rektorów 
i dziekanów oraz zwiększono ich samodzielność; rozszerzono uprawnienia senatu i rad 
wydziałowych. W roku akademickim 1953/54 uczelnia posiadała 5 wydziałów, 53 kate
dry, 73 zakłady i 5 jednostek międzywydziałowych. W roku 1954 pojawiła się koncep
cja przekształcenia Politechniki Łódzkiej w wielowydziałową akademię włókienniczą; 
na szczęście została zaniechana. Od 1950 roku działała w Łodzi, powołana z inicjatywy 
Naczelnej Organizacji Technicznej, Szkoła Inżynierska z czterema wydziałami: Me
chanicznym, Elekt1ycznym, Włókienniczym i Budownictwa. W roku 1951 szkołę tę 

przejęło Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki i nadało jej nazwę Wieczorowej Szkoły 
Inżynierskiej (Dz. U. nr 25/1951 ). Wykładowcami byli przede wszystkim profesorowie 
z Politechniki Łódzkiej, m. in. Juliusz Zakrzewski oraz Michał Niezgodziński. Profesor 
Mieczysław Klimek pełnił w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej obowiązki rektora w 
roku akademickim 1952/53. W Wieczorowej Wyższej Szkole Inżynierskiej studiowali 
na ogół ludzie w wieku dojrzałym, powyżej 30 lat; około 20% studentów zajmowało 
stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach przemysłowych. Szkoła rozwijała się 

dynamicznie. W pierwszym roku akademickim liczyła 463 studentów, natomiast w 
końcu swej działalności w 1954 miała 1762 studiujących. I września 1955 roku 
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Wieczorowa Szkoła Inżynierska została włączona do Politechniki Łódzkiej (MP nr 
83/1955). Rozwijający się łódzki okręg przemysłowy odczuwał brak inżynierów 

budownictwa. Uczelnia odpowiedziała na to zapotrzebowanie powołaniem w dniu 11 
maja 1956 roku szóstego wydziału Budownictwa Lądowego. Jego organizatorem był 
prof. dr Władysław Kuczyński. 

Rozwinęły się studia zaoczne i eksternistyczne; te ostatnie na wszystkich wydziałach. 
W strukturze uczelni pojawiło się stanowisko prorektora do spraw studiów dla pracują
cych. Na szczeblu wydziałów powoływano natomiast kierowników dla studiów wieczoro
wych i kierowników dla studiów zaocznych. 

Nastąpiły korzystne zmiany w sytuacji lokalowej uczelni. Wydział Chemii Spożywczej 
otrzymał drugą, zaadaptowaną połowę gmachu przy ul. Wólczańskiej 171/173. Dyspo
nował więc powierzchnią 14 221m2

• W 1962 roku została ukończona hala cukrownictwa 
o powierzchni użytkowej 800m2

• Nowo powołany Wydział Budownictwa Lądowego 
ulokowano w 1956 roku w uzyskanym od władz miasta pałacyku pofabrykanckim przy 
ul. Worcella 6/8. Od Ministerstwa Przemysłu Lekkiego Politechnika Łódzka uzyskała 
w tymże roku nieruchomość przy ul. Piotrkowskiej 266 (o powierzchni 3 674m2

); 

w dużej mierze było to zasługą ministra Henryka Golańskiego. Lokal przeznaczono dla 
Studium Wojskowego. W 1956 roku uczelnia weszła w posiadanie nieruchomości 
w Bogdańcu i zorganizowała tam ośrodek doświadczalny dla wydziałów: Chemicznego 
i Włókienniczego. W cztery lata później ukończono budowę pawilonu włókiennictwa 
przy ul. Żeromskiego 116 ( o powierzchni 17 045m2). Ulokowano w nim katedry Wy
działu Włókienniczego, trzy katedry Wydziału Chemicznego, Bibliotekę Główną, Stu
dium Języków Obcych oraz Katedrę Matematyki. Także w tym okresie Katedra Ciepl
nych Maszyn Przepływowych wybudowała z własnych środków halę laboratoryjną koło 
pawilonu mechaniki [8] a dla Wydziału Budownictwa Lądowego przebudowano starą 
oranżerię na halę laboratoryjną badań betonów. Powierzchnia pomieszczeń dydaktycz
nych wynosiła w tym czasie 62 930m2

• Wskutek starzenia się budynków 
w niekorzystnym położeniu znalazły się wydziały: Mechaniczny i Elektryczny. Trudną 
sytuację miał Wydział Budownictwa Lądowego. Rozpoczęto remontowanie środkowej 
części dawnego pawilonu mechaniki. 

W korzystniejszej sytuacji znaleźli się w tym czasie pracownicy naukowi. Ukończono bowiem 
dla nich dom przy ulicy Wierzbowej, w któI)'I11 Politechnika uzyskała dziewięć mieszkań. 

Polepszyła się sytuacja w zakresie zakwaterowania młodzieży akademickiej. W związku 
z likwidacją Zarządu Ośrodków Akademickich Politechnika przejęła pięć domów 
studenckich. Ukończono także budowę III Domu Studenckiego o powierzchni użytkowej 
8 064 m2

. W 1960 roku uczelnia zarządzała sześcioma domami studenckimi i trzema 
stołówkami o powierzchni 17 304 m2

. Osiedle domów studenckich zostało usytuowane 
wzdłuż ul. Żeromskiego ( obecnie Al. Politechniki) od ul. Wróblewskiego 
do ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Radwańska). Oprócz hoteli studenckich mieściły się tu 
stołówki, ośrodki zdrowia oraz placówki kulturalne. 
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W czasie dziewięcioletniej kadencji profesora Klimka przebiegał drugi etap rozbudowy 
uczelni. Był to okres powstawania nowych inwestycji, projektowanych dla poszczegól
nych wydziałów Politechniki; okres pozwalający na realizację bardziej nowoczesnych 
programów dydaktycznych. Tereny rozwojowe uczelni objęły obszar pomiędzy ulicami: 
Żwirki, Wólczańską, Wróblewskiego i Żeromskiego .. 

W czasie kadencji rektora Jerzego Wernera (1962 - 1968) opracowano tzw. ,,Generalny 
plan rozwoju uczelni". Przewidywał on budowę nowych gmachów dla wydziałów: Me
chanicznego, Elektrycznego, Chemii Spożywczej, Budownictwa Lądowego oraz bu
dowę obiektów socjalnych i domów studenckich. Z planu tego w kadencji rektorskiej 
prof. Jerzego Wernera zrealizowano budowę pawilonu chemii radiacyjnej (1 620m2

) 

oraz pawilonu katedr: Technologii Garbarstwa i Aparatury Przemysłu Chemicznego 
(3 l 75m2

). Rozpoczęto budowę pawilonu mechaniki przy ul. Gdańskiej 155 oraz pawi
lonu dla Wydziału Elektrycznego po drugiej stronie ul. Gdańskiej. Budynki te osiągnęły 

· w tym czasie tzw. stan zamknięty. Zaawansowane były prace nad halą ciężkich maszyn 
dla Katedry Techniki Cieplnej oraz magazynem materiałów niebezpiecznych. W 1962 
roku nastąpiło przejęcie gmachu przy Al. Politechniki 11 (tzw. ,,Akwarium"). W roku 
1968 w wyniku zakończenia przedsięwzięć inwestycyjnych stan posiadania Politechniki 
Łódzkiej powiększył się o 79 000m2

• Kubatura obiektów dydaktyczno - naukowych 
uczelni osiągnęła 425 000m3 wobec 80 000m3 w roku 1947. Ogromne trudności rozbu
dowy Politechniki Łódzkiej wynikały z jej położenia w rejonie gęstej zabudowy 
miejskiej. Budowę nowego gmachu Wydziału Mechanicznego trzeba było poprzedzić 
zburzeniem starych budynków pofabrycznych. W tym okresie wybudowano trzy domy 
studenckie: I, II i IV. W stosunku do roku 1960 powierzchnia domów akademickich 
wzrosła dwukrotnie, osiągając 36 480m2

. 

W latąch 1961 - 1967 w politechnikach nastąpiło kształtowanie się struktury 
katedralno - instytutowej. Zjawisko to było następstwem zwiększonych 

zadań: rozwój studiów dla pracujących, studia podyplomowe i doktoranckie, 
powstawanie punktów konsultacyjnych w regionie. Politechnika Łódzka obsługiwała 
punkty konsultacyjne w Płocku (w latach 1963 - 1968) i w Piotrkowie Trybunalskim 
(w latach 1968 - 1982). Punkt konsultacyjny w Płocku prowadził stacjonarny kurs stu
diów zawodowych dla wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego i Budownictwa Lą
dowego. Opiekunem tego punktu był prof. Antoni Justat. Punkt konsultacyjny studią,w 
zawodowych w Piotrkowie Trybunalskim posiadał jedynie Wydział Mechaniczny 
i Wydział Budownictwa Lądowego; kierownikiem punktu był dr Wacław Zwoliński. 

Nowy akt prawny z dnia 31 marca 1965 roku wprowadził znaczące zmiany do ustawy 
o szkołach wyższych (Dz. U. nr 13/1965). Nowela ta zmieniała koncepcję instytutu, 
który wymieniano na pierwszym miejscu w szkole, jako jednostkę prowadzącą pracę 
naukową i dydaktyczno - wychowawczą. Do tej pory do kompetencji instytutów nale
żała jedynie działalność naukowo - badawcza. Wymieniony akt dawał także ministrowi 
możliwość wprowadzania zmian w strukturach szkoły wyższej, po zasięgnięciu opinii 
senatu i Rady Głównej. W Politechnice Łódzkiej powstał w roku 1965 Instytut Techniki 
Radiacyjnej, a w 1968 roku Międzywydziałowy Instytut Przemysłu Papierniczego. 
W roku akademickim 1966/1967 powołano na Wydziale Mechanicznym Katedrę 
Chłodnictwa, Na Wydziale Elektrycznym Katedrę Matematyki i Katedrę Wysokich 
Napięć. Wydział Chemii Spożywczej powiększył się o Katedrę Biochemii Technicznej, 
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a Wydział Budownictwa Lądowego o Katedrę Mechaniki Teoretycznej. W roku 
1967 /1968 Politechnika Łódzka posiadała sześć wydziałów, jeden instytut międzywy
działowy, 78 katedr, 45 samodzielnych zakładów, 2 instytuty wydziałowe oraz 7 jedno
stek pozawydziałowych, a wśród nich powołane w tym okresie: Ośrodek Technik 
Audiowizualnych i Studium Nauk Politycznych. 

W związku z rozwojem różnych rodzajów studiów powstało kilka stanowisk prodzie
kańskich. Powołano również nowe stanowisko prorektora do spraw studiów dla pracują
cych oraz kilka komisji wydziałowych i senackich. Nastąpił wzrost prestiżu funkcji pro
rektorów, którzy z zastępców rektora stali się faktycznymi kierownikami działalności 
naukowej i dydaktycznej uczelni. Zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej na
stąpiły w okresie kadencji prof. dra Mieczysława Serwińskiego ( 1968 - 197 5). 

Reformę wprowadzającą strukturę instytutową poprzedziły akty prawne z 1968 roku 
(Dz. U. nr 29/1968 i Dz .. U. nr 44/1968) i wytyczne ministerstwa z 1969 roku, będące 
wynikiem sytuacji politycznej w Polsce w tym okresie. Nowa ustawa ograniczała zakres 
samodzielności szkoły, przywróciła procedurę powoływania rektorów i prorektorów 
przez ministra, a dziekana przez rektora za zgodą ministra. Uprawnienia senatu i rad 
wydziałów zostały ograniczone przez wprowadzenie nowych organów: kolegium rektor
skiego i kolegiów dziekańskich. Po raz pierwszy jako członkowie senatu, obok przed
stawicieli rad wydziałowych i kolegiów rektorskich, wystąpili przedstawiciele Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, dotychczas biorący udział w posiedzeniach jako osoby 
zapraszane z głosem doradczym. W posiedzeniach tych uczestniczyli również przed
stawiciele związku zawodowego oraz organizacji młodzieżowych. Nowe akty prawne 
dawały możliwość utrzymania w szkole wyższej wydziałów, instytutów, katedr, zespo
łów i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych. Jednak wytyczne resortu z 1969 
roku wyraźnie określały instytut jako podstawową jednostkę organizacyjną, w ramach 
której mogły być tworzone zakłady lub zespoły dydaktyczne, a do rozwiązywania okre
ślonych zadań naukowych powoływano zespoły badawcze instytutowe lub 
międzyinstytutowe. Przewidywano tworzenie jednostek międzywydziałowych, instytu
tów na prawach wydziału i instytutów niezależnych od wydziałów. Ustawa przewidy
wała także tworzenie jednostek organizacyjnych poza siedzibą szkoły, dając początek 
powstawania filii. 

Odrębne zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 1 O kwietnia 1970 
roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Łódzkiej (Dz. Urz. MOiSzW nr 
A-8/1970) stało się podstawą zmian strukturalnych w naszej uczelni. Do zarządzenia 
opracowano w Politechnice Łódzkiej załączniki zawierające regulaminy dotyczące or
ganizacji i działalności instytutu wydziałowego i instytutu międzywydziałowego. Nowe 
akty prawne zlikwidowały samodzielność katedr, łącząc je w instytuty i ostatecznie ka
sując dysfunkcjonalne elementy, istniejące w strukturze katedralnej. W wyniku reorga
nizacji Politechnika Łódzka posiadała 6 wydziałów, Instytut Inżynierii Chemicznej na 
prawach wydziału, 28 instytutów wydziałowych oraz 4 instytuty międzywydziałowe, 3 
studia, Bibliotekę Główną, Zakład Nowych Technik Nauczania, Ośrodek Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej oraz Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej, którą 

powołano 21 maja 1969 roku. W cztery lata później filia ta uzyskała autonomiczną 
strukturę. W roku 1974 rektor zatwierdził „Plan rozwoju s-ieci bibliotecznej Politechniki 
Łódzkiej do roku 1990", przewidujący organizowanie bibliotek filialnych na wszystkich 
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wydziałach uczelni. Do roku 1985 zorganizowano je na wydziałach: Chemicznym, Elek
trycznym, Chemii Spożywczej i Budownictwa Lądowego. Nową strukturę Politechniki 
Łódzkiej prezentuje tablica 2. 

W ciągu kadencji rektora Serwińskiego powstały nowe jednostki międzywydziałowe, 
jak np. Ośrodek Wynalazczości. Rozwinęła się Filia w Bielsku - Białej. Powstały tam 
nowe instytuty i studia. W strukturze uczelni wprowadzono stanowisko prorektora do 
spraw rozwoju uczelni. W roku 1972 zespół projektowy Politechniki Łódzkiej pod kie
rownictwem docenta Jerzego Samujłły opracował plan zagospodarowania przestrzen
nego Politechniki Łódzkiej, uwzględniający perspektywiczny rozwój uczelni. Główną 
ideą przestrzenną planu było wykorzystanie ulicy Gdańskiej i jej przedłużenia 

w kierunku południowym. Realizacja tego planu okazała się trudna do wykonania ze 
względu na przeszkody związane z dostępnością do terenów rozbudowy, zajętych przez 
zakłady przemysłowe. Narastające zmiany strukturalne w szkolnictwie wyższym były 
wyrazem przemian w gospodarce, w której do przeszłości należał już okres odbudowy. 
Była to gospodarka na wyższym poziomie nowoczesności, organizacji i wyposażenia 
technicznego. Dokonywały się ważne zmiany w strukturze zatrudnienia i w poziomie 
pracy. Tego rodzaju przemiany musiały wpłynąć na radykalną zmianę modelu szkoły 
wyższej, przekształcającej się powoli z instytucji masowego kształcenia w instytucję 
o cechach elitarnych, przekazującą krajowi absolwentów - specjalistów o wysokich 
kwalifikacjach. Dalsza poprawa sytuacji lokalowej nastąpiła w latach 1969 - 1975. 
W grudniu 1968 roku zakończono pierwszy etap realizacji planu inwestycyjnego Wy
działu Elektrycznego i przekazano do użytku pawilon o powierzchni 7 210 m2

• W roku 
1969 zakończono budowę pawilonów Wydziału Mechanicznego oraz hali maszyn dla 
Instytutu Techniki Cieplnej. W latach 1969 i 1971 zakończono także dwuetapową bu
dowę gmachów Wydziału Budownictwa Lądowego i przekazano wydziałowi 12 374m2 

powierzchni. Inwestycja ta została ufundowana przez Ministerstwo Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W 1972 roku zakończono budowę pawilonu in
żynierii chemicznej (5 442 m2

). 

Wielką pomoc w uzyskiwaniu terenów pod budowę obiektów Politechniki Łódzkiej 
okazywały Urząd Miasta Łodzi i władze Urzędu Dzielnicowego Łódź - Polesie. 

Wybitnie polepszyła się sytuacja młodzieży w domach akademickich. W tym okresie od
dano do użytku siedemnastokondygnacyjny VII Dom Studencki ze stołówką (7 376 m2

) 

i VI Dom Studencki przy Al. Politechniki 11 na 740 miejsc (o powierzchni 4 618 m2). 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych a także Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miej
skich w Bielsku - Białej finansowały adaptację gmachów ofiarowanych Filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku Białej. Wyposażenie było finansowane przez uczelnię macierzystą, 
Fabrykę Samochodów Małolitrażowych i zakłady przemysłu lekkiego. 

W kadencji rektora Serwińskiego rozpoczęto także działania mające na celu utworzenie 
własnych ośrodków wypoczynkowych. W 1974 roku zakupiono działkę z budynkiem 
mieszkalnym w Wiartlu, gdzie powstał mały, lecz atrakcyjny ośrodek wczasowy. 
Rozpoczęto także starania o przekazanie Politechnice dworku w Konopnicy. 



INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN 4) 

INSTYTUT MATERIAŁOZNAW. i TECHNOL. METALI 4) 

INSTYTUT OBRABIAREK i TECHN. BUD. MASZYN <!) 

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ i CHŁODNICTWA <!) 

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH<!) 

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ <!) 

INSTYTUT TECHNIKI RADIACYJNEJ 4) 

INSTYTUT POLIMERÓW <!) 

INSTYTUT BARWNIKÓW <!) 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH i SPOŁECZNYCH 

INSTYTUT MATEMATYKI 

INSTYTUT PAPIERNICTWA i MASZYN PAPIERNIC2YCH 

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘ2YKÓW OBCYCH 

STUDIUM WOJSKOWE 

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ZAKŁAD NOWYCH TECHNIK NAUCZANIA 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

Q$RODEK ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ 

3 l 

{ ~INSTYTUT AUTOMATYKI i ELEKTRONIKI 

_, ~ INSTYTUT TRANSFORMATORÓW, MAS2YN i AP. EL. 

% IM ~INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI 
•t..:::: 

~ INSTYTUT METROLOGII, WŁÓKNIN i ODZIEŻOWNICTWA 

~ INSTYTUT MECHANICZNEJ TECHNOLOGII WŁÓKNA 

~ INSTYTUT WŁÓKIEN SZTUCZNYCH 

~ INSTYTUT FIZYKI WŁÓKNA i CHEM. OBRÓBKI WŁÓKNA 

~ INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH 

IJ ~ ODDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 
1# 

@? ~ ODDZIAŁ WŁÓKIENNIC2Y WYDZIAŁU WŁÓKIENNICZEGO 
}\:~ 

Tablica 2. Schemat organizacyjny Politechniki Łódzkiej w roku ak. 1970/1971 
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Dom Pracy Twórczej, a obecnie ośrodek wypoczynkowy „Dworek" w Konopnicy 



Ośrodek wypoczynkowy „Zenit" w Jastrzębiej Górze 



Ośrodek wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie 
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Wroku 1980 powołano Instytut Informatyki. W następnym roku w Bielsku - Białej po
wstał Wydział Budowy Maszyn. W jednostkach międzywydziałowych pojawił się Ośro
dek Aparatury Naukowej. Instytut Nauk Politycznych i Społecznych przekształcił się 
w Studium Podstaw Filozofii Marksistowskiej i Zespół Podstaw Nauk Politycznych. 

Wiosną 1981 roku trwał ponad trzy tygodnie strajk studencki. W wyniku narastających 
przemian politycznych przedstawiciele młodzieży studenckiej stali się pełnoprawnymi 
członkami wszystkich władz kolegialnych uczelni i wydziałów. Było to dokonane na 
podstawie tzw. ,,Porozumienia Łódzkiego". 
Praca prof. dra hab. Jerzego ~h, pierwszego wybranego w demokratycznych wybo
rach rektora Politechniki Łódzkiej, przebiegała w niezwykle trudnej sytuacji społeczno -
politycznej kraju. Kadencja rektora (1981 - 1987), to początek ogromnych przemian 
politycznych. Był to także okres regresu ekonomicznego, który ogromnie utrudniał 

prawidłową działalność uczelni ze względu na brak funduszy na wykończenie będących 
w budowie pawilonów Bi C Wydziału Elektrycznego oraz Międzyresortowego Instytutu 
Techniki Radiacyjnej. Dopiero w roku akademickim 1983/1984 ukończono bunkier 
i zainstalowano akcelerator elektronów. Oddano także do użytku tego instytutu łącznik 
o powierzchni 470m2

, natomiast w pawilonie C Wydziału Elektrycznego uruchomiono 
prace budowlane. Do osiągnięć tego okresu należy zmodyfikowanie systemu ciepłowni
czego, zmierzające do likwidacji ostatniej indywidualnej kotłowni na terenie uczelni. 
Z budynku obok gmachu Wydziału Chemii Spożywczej wygospodarowano 9 mieszkań 
zastępczych, traktując ten budynek jako filię Hotelu Asystenta. Od miasta uzyskano te
ren o powierzchni lha na boisko sportowe przy ul. Wólczańskiej 248. W 1983 roku 
uczelnia przejęła nieruchomość w Małkowie koło Warty o powierzchni 863m2 wraz 
z parkiem o powierzchni 7ha. Nie dokonano jednak żadnych prac adaptacyjnych w tym 
obiekcie wypoczynkowym ze względu na trudną sytuację finansową. 

Działalność inwestycyjna w tym czasie sprowadziła się do budowy hali technologicznej 
dla Wydziału Elektrycznego. Władze uczelni podjęły starania o uzyskanie tytułów inwe
stycyjnych dla kontynuowania budowy pawilonów Wydziału Mechanicznego oraz bu
dowy gmachu Instytutu Informatyki. Założenia techniczno - ekonomiczne dla tych 
obiektów opracowano w 1986 roku. Do użytku oddano magazyn gazów technicznych. 
Trudna sytuacja lokalowa uczelni, a także ograniczenie działalności inwestycyjnej 
sprawiły, że w tym okresie zintensyfikowano działalność remontową. Prowadzono re
monty kapitalne w budynku przy ulicy Wólczańskiej 219, gdzie miały być ulokowane: 
Instytut Elektroniki, Instytut Fizyki i Instytut Maszyn Przepływowych. Remont kapitalny 
prowadzono także w hali Instytutu Pojazdów oraz w pawilonie chemii radiacyjnej. 

W 1985 roku przeniesiono rektorat do pałacyku przy ul. Worcella 6/8 ( obecnie ul. Ks. I. 
Skorupki). Kontynuowano remont w budynku Instytutu Włókien Sztucznych, Studium 
Wojskowym, sali kinowej, w Społecznym Domu Usług i w innych obiektach. W ostatnim 
roku kadencji prof. J. Kroh wyraźnej intensyfikacji uległy prace wykończeniowe pawilonu 
B i C Wydziału Elektrycznego. 

W tym okresie ruch „Solidarności" wywołał w kraju falę strajków. Także w środowisku 
akademickim trwały walki o samorządność. Początek tych ruchów politycznych wg 
prof. Jana Szczepańskiego miał charakter okresu konstytutywnego, który stworzył pod
waliny reform kładących podstawy pod wielkie przemiany polityczne i społeczne nie 
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tylko w naszym kraju. Było to o tyle łatwiejsze, że Polacy od początku wykorzystali swoją 
kulturę narodową do modyfikowania radzieckiego modelu realnego socjalizmu. Bunt na 
początku lat osiemdziesiątych zmierzał do głębokiej modyfikacji ustroju socjalistycznego. 

Na fali tych ruchów powstała 4 maja 1982 roku ustawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
nr 14/1982), dająca uczelniom szerokie uprawnienia w dziedzinie samorządności 

i prawa wyboru władz akademickich. Nowo wybrany przez kolegium elektorów rektor 
stanął przed zadaniem nadania uczelni i wszystkim jej instytucjom samorządnego 
charakteru. Do opracowania statutu uczelni została powołana komisja pod przewodnic
twem prof. Jerzego Rachwalskiego. Jej pierwszym zadaniem było opracowanie trybu 
powoływania dyrektorów instytutów, kierowników katedr i zakładów, sprecyzowanie 
sposobu działania ciał kolegialnych, takich jak: senat, rady wydziałów i rady instytutów. 
Nowe władze w większym stopniu pragnęły związać działalność naukową z życiem 
wydziałów. Doświadczenie wykazało, że wyłączenie działalności naukowej z zakresu dzia
łania dziekana i rad wydziałów nie było słuszne. Zgodnie z zasadąjedności funkcji uczelni 
w zakresie dydaktyki i wychowania, nauki i kształcenia kadry, wszystkie te funkcje powin
ny mieć swe odbicie w pracach wydziału jako podstawowej jednostki organizacyjnej 
uczelni, uprawiającej określony kierunek działalności naukowej. Dwustopniowość wyra
ziła się jedynie w kontroli realizacji tych funkcji przez władze rektorskie. 

R
ozpoczęte w 1982 roku prace nad statutem uczelni, mimo niepokojących wyda
rzeń politycznych w naszym kraju, zostały ukończone i senat zatwierdził Statut 
Politechniki Łódzkiej w dniu 21 września 1983 roku. W okresie tym jak wia

domo, w dniu 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny, który trwał prawie dwa 
lata i przytłumił przemiany polityczne w naszym kraju. Był to wielki szok dla społe
czeństwa polskiego. Zaczęły także zanikać uczelniane przywileje. Statut Politechniki 
Łódzkiej został jednak opracowany w duchu I wersji ustawy. Zapewnił szeroką samo
rządność i głęboką demokratyzację życia uczelni, wybieralność władz rektorskich 
i dziekańskich, konsultowanie z radami instytutów i wydziałów obsady kierowniczych 
stanowisk w instytutach, możliwość tworzenia il}ątytutów, katedr i zakładów zgodnie 
z merytorycznymi potrzebami szkoły, szeroką reprezentację studentów i młodych pra
cowników naukowych w organach szkoły. Po zatwierdzeniu statutu Senacka Komisja 
Regulaminowa przygotowała regulaminy organizacyjne instytutu, katedry, studium, bi
blioteki i administracji. Stan wojenny sprawił, iż nie wszystkie ustalenia ustawy i statutu 
dało się wprowadzić w życie. Pewne elementy samorządności zostały jednak zacho
wane. Uczelnia powróciła do struktury wydziałowej, łączącej wszystkie funkcje uczelni. 
Dziekan czuwał nad dydaktyką i wychowaniem, procesem naukowym i kształceniem 
kadry. W Łodzi powołano kilka nowych zakładów, natomiast w Bielsku - Białej powstał 

Wydział Włókienniczy. 

W okresie kadencji prof. Kroh miała także miejsce podniosła uroczystość. W dniu 24 
maja 1983 roku, w związku ze stuletnią rocznicą urodzin twórcy i pierwszego rektora 
Politechniki Łódzkiej, przed gmachem chemii spożywczej odsłonięto pomnik 
prof. Bohdana Stefanowskiego, a nazwę fragmentu ulicy Gdańskiej przebiegającej przez 
campus politechniczny zmieniono na ul. B. Stefanowskiego. Prof. Kroh tak wspominał 
tę chwilę: ,,Uroczystość 24 maja miała dla Uczelni szczególne znaczenie - przypominała pio
nierski okres rozwoju Politechniki, entuzjazm i zapał jej twórców i organizt/ltorów, trudności, 
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z którymi się borykali i które umieli przezwyciężać. Była to uroczystość krzepiąca dla starszych, 
pouczająca dla młodych, zespalająca wszystkich wokół spraw Uczelni". 

Utrzymujący się długo stan wojenny, represje i internowanie wielu działaczy 

,,Solidarności" powodowało zrozumiałe wzburzenie wśród młodzieży akademickiej. 
Kierownictwo kraju niechętnie przyjmowało rozwijającą się samorządność szkół 

wyższych. Nie akceptowano w pełni statutów opracowanych przez uczelnie. 1 O września 
1985 roku ukazało się Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
wzorcowego statutu szkoły wyższej (Dz. Urz. MNiSzW nr 5/1985). W uczelni powo
łano nową komisję - początkowo pod przewodnictwem doc. K. Studniarskiego, później 
doc. A. Demsa - do opracowania nowego statutu, opartego na „Wzorcowym statucie 
szkoły wyższej". Statut ten ukazał się w 1986 roku i zawierał szereg ograniczeń 
w zakresie samorządności, wynikłych z nowych aktów prawnych wnoszących zmiany do 
ustawy o szkolnictwie wyższym. Według zmian, kandydatów na rektora proponował se
nat, ale minister mógł zgłosić sprzeciw i wyznaczyć nowy termin zgłoszenia 
kandydatów. O ile w określonym terminie lista kandydatów nie wpłynęła do ministra, 
rektora powoływał właściwy minister. Prorektorów na wniosek rektora wybierał senat, 
ale wniosek rektora musiał mieć zgodę ministra. Najbardziej przykrym zjawiskiem było 
zachwianie immunitetu szkoły wyższej, wyrażone w sformułowaniu: ,,Rektor wzywa na 
teren szkoły organy porządku publicznego, jeżeli nie może zapewnić przywrócenia naru
szonego porządku publicznego" (Dz. U. nr 14/1982). Ograniczenia dotyczyły także sta
tutu, który musiał być konsultowany nie tylko z organami kolegialnymi szkoły, ale rów
nież z organizacjami politycznymi i społecznymi. 

Z ałamanie gospodarki w latach osiemdziesiątych pogorszyło sytuację ekono
miczną szkół wyższych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych sytuacja utrwa
liła się. W roku 1989 drastycznie obniżono nakłady na szkolnictwo wyższe 

w dochodzie narodowym. Nakłady te były o 14,6% niższe niż w roku 1988. Stąd też 
rozwój bazy materialnej uczelni w kadencji rektora prof. Czesława Strumiłły (1987 -
1990) stał się praktycznie niemożliwy. ,,Program rozwoju Politechniki Łódzkiej do roku 
2000", przygotowany w 1988 roku przez Komisję Senacką ds. Organizacji i Rozwoju 
Uczelni, był nie do zrealizowania wobec narastających trudności ekonomicznych. 
W tym okresie jednak uczelnia przejęła kompleks budynków prz{ ul. Milionowej 21 
(4 40lm2

) oraz budynek przy ul. Sterlinga 18/22 (1 370 m-). Mimo kłopotów 
z zaopatrzeniem w podstawowe materiały budowlano - instalacyjne, przeprowadzono 
w tym okresie poważne prace remontowe sieci elektrycznej i instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ogólnobudowlane. Dotyczyły one zarówno domów studenckich (I, II, 
V, VII i VIII), jak i pawilonów dydaktycznych: chemii, architektury, Wydziału Elek
trycznego, Wydziału Chemii Spożywczej, Studium Wojskowego, przędzalnictwa, bu
dynku przy ul. Milionowej 21 i budynku kwestury. W tym okresie zakupiono 
i przekazano w użytkowanie ośrodek wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie. 

Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni opracowała w 1988 roku „Raport 
o stanie organizacji Politechniki Łódzkiej", który stał się podstawą do usprawnień or
ganizacyjnych w uczelni. W latach tych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej powołano Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych do którego, oprócz 
zadań naukowo - dydaktycznych, należało doradztwo dla rektora w sprawie komputery
zacji uczelni oraz wykonywanie usług i ekspertyz z zakresu sieci komputerowych na 
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zlecenie jednostek organizacyjnych. Na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Obrabia
rek i Technologii Budowy Maszyn powołano cztery zakłady. Również pięć zakładów 
zostało utworzonych w Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych. Na Wydziale 
Chemicznym zmieniono nazwę Instytutu Chemii Ogólnej na Instytut Chemii Ogólnej 
i Ekologicznej. Na Wydziale Budownictwa i Architektury zniesiono Instytut Inżynierii 
Budowlanej, tworząc w jego miejsce pięć katedr. Natomiast w Instytucie Architektury 
i Urbanistyki powołano cztery zakłady. W tym niezwykle trudnym okresie, dzięki prze
znaczeniu przez rektora na aparaturę pięciokrotnie wyższych funduszy i możliwości 
nieograniczonego importu z II strefy płatniczej, zakupiono aparaturę o najwyższych pa
rametrach technicznych. Zakupy sprzętu komputerowego sięgały 31 % środków finan
sowych uczelni przeznaczonych na aparaturę. To wyposażenie uc:telni w nowoczesny 
sprzęt pozwoliło w następnym okresie na rozwinięcie modernizacji w zakresie naucza
nia i badań naukowych. 

Ustalenia „Okrągłego Stołu", które zapadły wiosną 1989 roku p1:zewidywały, że środki 
budżetowe na szkolnictwo wyższe będą zwiększone z 1 % do 3% dochodu narodowego. 
Decyzje te nie zostały zrealizowane. W końcu lat osiemdziesiątych i na początku lat 
dziewięćdziesiątych nastąpiło znaczące obniżenie nakładów inwestycyjnych na szkolnic
two wyższe. Spowodowało to bardzo niekorzystny wpływ na stan infrastruktury 
materialnej uczelni. 

R ozpoczął się proces przebudowy społeczno - ekonomicznej kraju, trudny okres 
przejściowy, w którym wciąż zmniejszało się zasilanie budżetowe, 

a gospodarka nie była w stanie lub nie była skłonna przeznaczać na badania na
ukowe i kształcenie na poziomie wyższym potrzebnych uczelniom środków. 
Nowo wybrany rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. ,!au__~siński stanął przed 
niezwykle trudnym zadaniem. W czasie dwóch jego kadencji, a więc-w latach 1990 -
1996, przede wszystkim skupiono się na utrzymaniu na dobrym poziomie istniejącej 
bazy materialnej. Kontynuowano remonty, przeprowadzano niezbędne adaptacje; doty
czyło to zarówno pomieszczeń dydaktycznych jak i domów studenckich. Poważne prace 
remontowe dotyczyły usprawnienia wentylacji, instalacji elektrycznych, węzłów 

cieplnych. Wykonano liczne prace murarskie i malarskie w obiektach uczelnianych. 
W tym okresie pozyskano i zaadaptowano budynek przy ul. Ks. I. Skorupki 10/12 
(1 312 m2

) dla International Faculty of Engineering, pomieszczenia dla potrzeb Instytutu 
Fizyki, Biblioteki Głównej (330 m2), a także pomieszczenia w gmachu chemii spożyw
czej ( 466m2

). Sukcesem było ukończenie i oddanie w 1993 r. do użytkowania nowych 
obiektów: dwukondygnacyjnego pawilonu dydaktyczno - informatycznego (800 m2

) 

Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej oraz budynku o trzech kondygna
cjach (470 m2

) dla Instytutu Maszyn Przepływowych. Mimo niezwykle trudnych 
warunków finansowych w tej kadencji rektorskiej kontynuuje się budowę pawilonu dla 
Wydziału Mechanicznego przy ul. Stefanowskiego 1/15. Szczególne znaczenie dla dal
szego rozwoju uczelni miało zakupienie w 1993 i 1994 roku od zakładów LODEX przy 
ul. Wólczańskiej tere~ó': o powierzch~i ok. 20 OO? ~

2 
wraz~ budynkami o po~ierzchni 

ponad 5 200 m-. Dz1ęk1 temu nastąpiło połączeme I scaleme dotychczas posiadanych 
przez uczelnię terenów, a remontowane budynki poprawią warunki lokalowe kilku jed
nostek; już obecnie w budynku pałacowym mieści się Centrum Ochrony Środowiska. 
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Rysunek 3. Zasoby lokalowe Politechniki Łódzkiej w latach 1945 - 1994 (m2
) 

Czas przebudowy społecznej i ekonomicznej kraju stworzył szkolnictwu wyższemu 
w Polsce ogromne szanse, ale także zagrożenia. Przede wszystkim odbudowano zasady 
samorządności uczelni, przekazując przedstawicielom kadry akademickiej prawo do 
podstawowych decyzji merytorycznych dotyczących uczelni. Przekształcenia gospodar
cze, rytmiczny rozwój kraju powinny doprowadzić do zwiększenia realnego popytu na 
kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr i badania naukowe i w efekcie przyczynić się 
do zwiększenia środków finansowych dla szkół wyższych. lstnieje jednak niebezpie
czeństwo tkwiące w znanym, tradycyjnym konserwatyzmie uczelni, które do lat dzie
więćdziesiątych przystosowywały się do metod i zasad funkcjonowania gospodarki -
były wszak utrzymywane przez budżet państwa. Uczelnie stoją więc również przed 
problemem przełamania barier psychologicznych społeczności akademickiej, która 
z kierowanej centralnie musi przekształcić się w samodzielnie kierującą swoimi sprawami. 

Podstawy samorządności uczelnianej zostały odnowione w ustawie o szkolnictwie wyż
szym z 1990 roku (Dz. U. nr 65/1990). Podjęto pracę nad dostosowaniem ustroju 
i organizacji uczelni do nowych warunków. Wyczerpującym dopełnieniem tego aktu 
prawnego było szereg aktów wykonawczych, jak również statuty wyższych uczelni. 
Nowy statut Politechniki Łódzkiej ukazał się w 1991 roku. Był to wynik działania Se
nackiej Komisji Statutowej, kierowanej przez prof. J. Lanzendoerfera. Opracowano 
i wydano szereg przepisów dostosowujących strukturę formalną uczelni do wymagań 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W zakresie środków finansowych przekazano 
szerokie uprawnienia decyzyjne wydziałom. Po raz pierwszy w swej historii Politech
nika Łódzka uchwaliła własny statut samodzielnie. Ma do tego prawo jako uczelnia 
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w pełni akademicka, w której więcej niż połowa wydziałów posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

W tym okresie dokonano licznych zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki 
Łódzkiej. W 1991 roku powołano Wydział Organizacji i Zarządzania z katedrami: Za
rządzania, Ekonomii i Marketingu, Nauk Humanistycznych oraz Filozofii Ekologicznej. 
Wydział ten rozbudowano poprzez włączenie w jego strukturę czterech katedr działają
cych w Bielsku - Białej: Systemów Informatycznych, Systemów i Technik Zarządzania, 
Nauk Społecznych oraz Inżynierii Produkcji. W rok później uruchomiono International 
Faculty of Engineering (Międzynarodowy Wydział Inżynierii) z językiem wykładowym 
angielskim. Pierwszym kierunkiem studiów na tym wydziale była mechanika i budowa 
maszyn, a w 1993 roku uruchomiono kierunek zarządzanie i marketing. Instytut Inży
nierii Chemicznej i Procesowej został przekształcony w Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska z czterema katedrami. Pewne zmiany nastąpiły na Wydziale Me
chanicznym - zniesiono Instytut Mechaniki Stosowanej, powołując w zamian trzy 
katedry. W czasie kadencji rektora J. Krysińskiego nastąpiła zmiana nazwy Wydziału 
Elektrycznego na Wydział Elektrotechniki i Elektroniki. Nastąpiły zmiany 
w nazewnictwie dwóch następnych wydziałów: Wydział Chemii Spożywczej przyjął na
zwę Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii oraz Wydział Budownictwa 
i Architektury zmienił nazwę na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska. Na tym ostatnim wydziale zaszło szereg zmian w nazwach jednostek 
organizacyjnych. Powołano także dwie nowe katedry. W tym okresie zlikwidowano 
Studium Filozofii, Zespół Podstaw Nauk Politycznych, Studium Wojskowe oraz Zakład 
Technicznych Środków Nauczania. Niezbędne zmiany nastąpiły także w administracji 
uczelni poprzez przekształcenie i zniesienie niektórych komórek organizacyjnych. 

Rok 1992 przyniósł znaczące zmiany w strukturze Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku 
- Białej. Powołano Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 
- w organizacji. Na Wydziale Budowy Maszyn zniesiono Instytut Technologiczno - Samo-
chodowy i Instytut Mechaniczno - Konstrukcyjny, powołując w ich miejsce dziesięć katedr. 
Zniesiono Sekcję Szkolenia Obronnego. 

Strukturę organizacyjną Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 1994/1995 prezen
tuje schemat organizacyjny (tablica 3). W roku jubileuszowym Politechnika Łódzka po
siada jedenaście wydziałów, w tym dziewięć w Łodzi, pozawydziałowy Instytut Papier
nictwa i Maszyn Papierniczych oraz International Faculty of Engineering nie posiada
jący uprawnień wydziału, gdyż zajmuje się wyłącznie kształceniem. 

W sprawozdaniu za rok 1992 rektor tak scharakteryzował ostatnie zmiany w strukturze 
. . . 

orgamzacyJneJ: 
„Uczelnia w pełni korzysta/a ze swobody kształtowania swej struktury organizacyjnej, jaką 
przyniosła ostatnia ustawa o szkolnictwie ~szym. Dzięki temu struktura organizacyjna prze
stała być celem samym w sobie, ustalanym przez zwierzchność i zaczęła spełniać funkcje instru
mentalne, wspomagające procesy adaptacji do zmieniających się warunków dzialanid'. 

Patrząc na rozległy campus uczelni nie chce się wierzyć, że wiosną 1945 roku pierwszy 
rektor Politechniki Łódzkiej profesor B. Stefanowski zaczynał od sytuacji zerowej. 
W następnych kadencjach rektorskich sprawnie kontynuowano dzieło pierwszego 
rektora. Ileż to walk stoczono o tytuły planów inwestycyjnych i środki finansowe, 



39 

by osiągnąć aktualną bazę materialną uczelni. Mądrość realizacji planów rozbudowy 
szkoły polegała na uprzedzaniu trudności wykonawczych, związanych z jakże chwiejną 
sytuacją gospodarczą kraju. 

Zasadnicze zmiany w organizacji uczelni, jej strukturze, niejednokrotnie przebiegały 
w niekorzystnych warunkach politycznych. Często te przeobrażenia były wynikiem 
ostrożności państwa wobec narastających fal niezadowolenia społecznego. Ograniczenia 
w samorządności uczelni są tego dowodem. Takie nagłe i wymuszone reorganizacje 
uczelni niosły okresy jej osłabienia, które skutecznie pokonywali rektorzy. Politechnika 
Łódzka rozwijała się prawidłowo. Dziś pięćdziesięcioletnia Alma Mater zajmuje znaczące 
pod względem wielkości miejsce w kraju i jest uczelnią znaną w skali międzynarodowej. 
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Rysunek 4. Widok z 1945 roku byłej fabryki włókienniczej S. Rosenblatta, 
którą władze miasta przydzieliły powstającej Politechnice Łódzkiej 
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BIBLIOTEKA GŁ WNA CENTRUM KOMPUTEROWE 
CENTRUM DIAGNOSTYKI i TERAPII LASEROWEJ OŚRODEK WYNALAZCZOŚCI 

ADMINISTRACJA REKTORSKA WYDAWNICTWO 

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN I INSTYTUTPOJAZDOW 
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Pracownicy 

W okresie minionych 50 lat liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych 
w Po1itechnice Łódzkiej ciągle wzrastała stosownie do potrzeb rozwijającej 
się uczelni. Dopiero od 1985 r. nastąpiła pewna stabilizacja na poziomie 

ok.1500 osób, a w ostatnich latach obserwuje się nawet niewielkie zmniejszenie się 
liczby nauczycieli akademickich. Pierwszy zespół samodzielnych pracowników nauki 
w roku 1945/46 liczył 33 osoby; w tym na Wydziale Mechanicznym 16, na Wydziale 
Elektrycznym 8, na Wydziale Chemicznym 9. Byli to głównie profesorowie Politechniki 
Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej oraz inne osoby powołane przez senat. Ich dzia
łalność była wspierana przez 15 adiunktów i 53 asystentów. 

Pierwsi samodzielni pracownicy naukowi w roku akademickim 1945/46 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

• profesorowie zwycza1m: Władysław Bratkowski, Rajnold Kurowski, 
dr Wacław Moszyński, dr Witold Pogorzelski, dr Bohdan Stefanowski, 
Wacław Suchowiak, Bolesław Tołłoczko, Czesław Witoszyński, 

Ludwik Żarnowski; 
• profesorowie nadzwyczajni: Leon Burnat, dr Jerzy Dowkontt, Michał Skarbiński, 

Aleksander Uklański, Jan Werner, Kazimierz Zembrzuski; 
• zastępca profesora: Wiktor Duniewicz. 
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 

• profesorowie zwyczajni: dr Janusz Groszkowski, Stanisław Kończykowski; 
• profesor nadzwyczajny: dr Andrzej Sołtan; 
• zastępcy profesorów: Jan Buchholtz, dr Bolesław Dubicki, Witold Iwaszkiewicz, 

Eugeniusz Jezierski, Bolesław Konorski. 
WYDZIAŁ CHEMICZNY 

• profesorowie zwyczajni: dr Osman Achmatowicz, dr Alicja Dorabialska, 
Edward Trepka; 

• profesorowie nadzwyczajni: dr Edward Józefowicz, dr Władysław Kapuściński, 
dr Stanisław Kiełbasiński, dr Edward Otto; 

• zastępcy profesora: Czesław Mikulski, dr Bogumił Wilkoszewski. 

Prawie wszyscy członkowie pierwszego grona profesorskiego pochodzili spoza Łodzi. 
Przybyli tu na zaproszenie rektora B. Stefanowskiego, by podjąć trudne zadanie zorga
nizowania w Łodzi nowej uczelni technicznej. W okresie pierwszych 15 lat wielu profe
sorów, związanych w okresie międzywojennym z Politechniką Warszawską, przeniosło 
się do odbudowanej macierzystej uczelni w Warszawie. W roku 1960 spośród pierw
szych 33 profesorów - założycieli uczelni pozostało tylko 11 osób. 

Pierwsi pomocniczy pracownicy naukowi rekrutowali się głównie spośród adiunktów 
:i asystentów przedwojennych uczelni, głównie z Warszawy. Ponadto pewną część sta
nowili inżynierowie z biur konstrukcyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych oraz wy
bitni nauczyciele łódzkich szkół technicznych. W pierwszych latach Politechniki, wobec 
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braku osób o pełnych kwalifikacjach, byli zatrudniani w charakterze zastępców asysten
tów i młodszych asystentów wyróżniający się studenci ostatnich lat studiów. Wielu spo
śród nich po ukończeniu studiów pozostało na uczelni, zdobywając stopnie naukowe 
i uzyskując później tytuły profesorskie. W ten sposób uczelnia od samego początku 
swego istnienia zaczęła kształcić własną kadrę samodzielnych pracowników nauki. 

Z upływem lat, aż do 1985 r. mimo wzrostu liczby studentów liczba profesorów wzra
stała stosunkowo powoli (rysunek 6), natomiast znacznie powiększała się liczba docen
tów. Jednakże liczba samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i docentów) 
w długim okresie czasu kształtowała się na poziomie ok. 21 O - 230 osób. Widoczny na 
rysunku 6 wzrost liczby profesorów w ostatnim pięcioleciu wynika z wprowadzenia 
w szkolnictwie wyższym możliwości powoływania w uczelni na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, ale bez 
tytułu naukowego profesora. Jednocześnie w tym czasie ustawa o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65/1990) zlikwidowała stanowisko docenta. 
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Rysunek 6. Liczba nauczycieli akademickich 

W grupie pomocniczych pracowników naukowo - dydaktycznych charakterystyczny jest 
bardzo duży wzrost liczby adiunktów od połowy lat siedemdziesiątych i zmniejszanie 
się w tym okresie liczby asystentów. Wynikało to z ustawowego ograniczenia okresu za
trudnienia asystentów bez stopnia doktora (tzw. rotacja pomocniczych pracowników 
naukowo - dydaktycznych). W ten sposób wytworzyła się w uczelni niekorzystna struk
tura w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych, gdzie ok. 50% wszystkich 
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nauczycieli stanowili adiunkci i oni pa.ejęli większość prowadzonych zajęć 

dydaktycznych. W tym okresie obserwuje się także wzrost liczby wykładowców. Są to 
w dużej mierze adiunkci z dużym doświadczeniem dydaktycznym, którzy, rezygnując 
z wykonywania pracy habilitacyjnej, poświęcili się głównie pracy dydaktycznej. Obser
wowane ostatnio znaczne zmniejszenie się dopływu młodej kadry, spowodowane za
równo ograniczeniami etatowymi jak i spadkiem materialnej atrakcyjności zawodu na
uczyciela akademickiego, doprowadziło do zmniejszenia się liczby asystentów. Taka sy
tuacja może wywołać Jukę pokoleniową - początkowo w grupie adiunktów, a później 
także w grupie profesorów. W końcu 1994 r. w Politechnice Łódzkiej było zatrudnio
nych 1569 nauczycieli akademickich w tym 122 osoby z tytułem profesora. 

Ważną rolę w pracach dydaktycznych i naukowych odgrywa grupa pracowników 
naukowo - technicznych, w skład której wchodzą inżynierowie, technicy, laboranci, me
clianicy, elektrycy, a czasami także osoby ze stopniem doktora. Jest to grupa pracowni
ków zatrudnionych w instytutach, katedrach i innych jednostkach dydaktycznych, która 
wykonuje prace pomocnicze związane z procesem dydaktycznym i pracami naukowo 
- badawczymi ( obsługa laboratoriów dydaktycznych, naukowych pracowni komputero
wych, warsztatów i pracowni specjalistycznych). Kwalifikacje tych pracowników mają 
niemały wpływ na poziom i efektywność wykonywanych prac naukowo - badawczych 
i poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych. W początkowym okresie byli to głównie 
technicy, później w dużej części inżynierowie, a ostatnio nawet doktorzy nauk. 
W pierwszych latach istnienia uczelni ta grupa pracowników była bardzo mała, a prace 
pomocnicze wykonywali asystenci i adiunkci. Z upływem lat liczba pracowników 
naukowo - technicznych wzrastała, w szczególności w okresie lat siedemdziesiątych 
(rysunek 7), gdy zaczęła się rozwijać w szerokim zakresie współpraca naukowo 
- badawcza z przedsiębiorstwami gospodarki narodowej, osiągając w latach 1985 - 90 
liczbę około I 100 osób. W okresie ostatnich pięciu lat nastąpiło zmniejszenie zatrud
nienia w tej grupie, spowodowane w dużym stopniu znacznym ograniczeniem współ-
pracy z przemysłem i trudnościami finansowymi uczelni. W końcu 1994 r. było zatrud
nionych w uczelni 902 pracowników naukowo - technicznych. 

Zatrudnienie pracowników administracyjnych wzrastało wraz z liczbą osób zatrudnio
nych w uczelni (rysunek 7) i stanowiło w różnych okresach 12 - 15 % wszystkich pra
cowników w uczelni. W końcu 1994 r. liczba pracowników administracyjnych wynosiła 
505 osób, co stanowi 14,5% wszystkich pracowników. 

Liczba wszystkich pracowników w Politechnice Łódzkiej na początku drugiego 
ćwierćwiecza uczelni (1970 r.) wynosiła I 479 osób i wzrastała osiągając w latach 1980 
- 85 liczbę ok. 4200 osób (rysunek 8). W ostatnim pięcioleciu zatrudnienie zmniejszyło 
się do 3 731 osób w 1994 roku, co zostało spowodowane zarówno likwidacją Studium 
Wojskowego, Studium Podstaw Filozofii, Zespołu Podstaw Nauk Politycznych, Zakładu 
Poligraficznego, jak i racjonalizacją zatrudnienia w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych uczelni. 
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Kształcenie 

Organizacja procesu kształcenia 

Z chwilą powołania uczelni w maju 1945 r. rozpoczęto prace zmierzające do 
zorganizowania procesu dydaktycznego. Zadanie nie było łatwe. Łódź nie miała 
w okresie przedwojennym wyższej uczelni poza Oddziałem Wolnej Wszechnicy 

Polskiej, w której wykłady były prowadzone przez profesorów dojeżdżających 

z Warszawy. Nie było zatem w Łodzi kadry nauczycieli akademickich i pomieszczeń 
przystosowanych do prowadzenia zajęć w wyższej uczelni, a tym bardziej uczelni 
technicznej. Dzięki nadzwyczajnej przedsiębiorczości założyciela i pierwszego rektora 
prof. B. Stefanowskiego zdołano odnaleźć rozproszonych po całej Polsce profesorów 
Politechniki Warszawskiej, Lwowskiej i innych wyższych uczelni, zachęcić ich do 
przyjazdu do Łodzi i dzięki przychylności władz miejskich zorganizować dla nich wa
runki mieszkaniowe. Niełatwą sprawą było także zatrudnienie pomocniczych pracowni
ków naukowych oraz personelu technicznego. Mimo tych trudności już w październiku 
1945 r. na trzech wydziałach Politechniki Łódzkiej było zatrudnionych 14 profesorów 
zwyczajnych, 11 profesorów nadzwyczajnych, 8 zastępców profesora oraz 15 adiunktów 
i 53 asystentów. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem były sprawy lokalowe. Począt
kowo zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkół średnich, podstawowych, zawodo
wych, w pomieszczeniach zakładów przemysłowych, w salach kinowych, a nawet 
w przedszkolach. Dużą pomoc uzyskała w tym czasie uczelnia od Państwowej Szkoły 
Techniczno - Przemysłowej przy ul. Żeromskigo 115, gdzie odbywały się wykłady 
i zajęcia laboratoryjne. Dyrektor tej szkoły inż. K. Jarzębiński wykazywał szczególną 
życzliwość dla nowo powstającej uczelni. W miarę przejmowania budynków po fabryce 
Rosenblatta przy ul. Gdańskiej 155 zajęcia były częściowo przenoszone do zaadaptowa
nych dla celów dydaktycznych sal pofabrycznych. Jednak przez pierwszych kilka lat 
zajęcia dydaktyc~ne odbywały się w różnych pomieszczeniach zastępczych. Rozrzucone 
po całym mieście miejsca zajęć dydaktycznych stwarzały znaczne trudności organiza
cyjne i wymagały dużego wysiłku fizycznego zarówno ze strony studentów, jak 
i pracowników naukowych. Jednakże nie było to żadną przeszkodą dla młodzieży, która 
po pięcioletniej wojnie mogła podjąć studia w wolnym kraju. Prof. B. Stefanowski 
- założyciel i pierwszy rektor - tak wspomina owe czasy: 
„Jednakże to tymczasowe rozwiązanie sprawy pomieszczeń na wykłady i ćwiczenia 
umożliwiało w ciągu najbliższych miesięcy rozpocząć normalną naukę na wszystkich 
semestrach, to jednak prowadzenie dydaktyki i prac naukowych w dziewięciu rozpro
szonych po mieście punktach wymagało od personelu naukowego wielkiego trudu gra
niczącego z przeciążeniem swego zdrowia i czasu co mogło być osiągnięte tylko dzięki 
entuzjazmowi i pragnieniu zrealizowania normalnego życia nowo powstałej uczelni"[I 3). 
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Egzaminy wstępne na I rok studiów :zostały przeprowad:zone w salach wykładowych 
i kreślarniach w budynku warsztatów mechanicznych Państwowej Szkoły Przemysłowo -
Technicznej przy ul. Kopcińskiego 29. Okoliczności, które towarzyszyły tym egzaminom, 
tak wspomina prof Włodzimierz Krysicki. 
,, ... Egzamin wstępny na pierwszy rok studiów wszystkich wydziałów w październiku 1945 
roku rozpoczął się oryginalnie. Przed wejściem do gmachu, w którym mia/ się rozpocząć 
egzamin pisemny zgromadzili się kandydaci i nie wchodząc na sale egzaminacyjne, wy
krzykiwali tłumacząc, że w okresie okupacji większość z nich walczyła w partyzantce, bądź 
też służyła w wojsku, a więc nie mieli możliwości przygotowania się do egzaminu, oraz że 
zamierzają wysiać następnego dnia własną delegację do ministerstwa z wnioskiem, aby 
wszyscy kandydaci zostali przyjęci bez egzaminu. W tej sytuacji egzamin w tym dniu nie 
odbył się, a wobec nie uwzględnienia życzeń kandydatów przez ministerstwo - egzamin 
wstępny w terminie późniejszym odbył sięjuż normalnie" 

Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 25 października 1945 roku w auli 
Państwowej Szkoły Techniczno - Przemysłowej przy ul Żeromskiego 115. Wykład 
inauguracyjny pt „Drogi i perspektywy fizyki współc:z.esnej" wygłosił prof. dr Andrzej Sołtan. 

Z pocz.ątkiem roku akademickiego 1945/46 :zostały uruchomione zajęcia dydaktyczne na 
wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym i Chemicznym, zarówno na pieiwszym roku, 
jak i na wszystkich wyższych latach studiów. Na wyżsre lata zgłaszali się studenci, którzy 
z powodu wojny przerwali studia na Politechnice Warszawskiej, Lwowskiej i Gdańskiej 
oraz słuchacre Państwowej Wyżsrej Szkoły Technicznej w Warszawie, którzy w latach 
1942 - 1944 w sposób konspiracyjny odbywali studia u profesorów Politechniki 
Warszawskiej. W roku 1945 przyjęto na studia 983 studentów, w tym 458 osób na wyższe 
lata studiów. Program studiów był czteroletni, w:zorowany na programie Politechniki 
Warszawskiej. Już w roku akademickim 1945/46 ukończyło studia w Politechnice 
Łódzkiej 26 osób, uzyskując dyplom inżyniera: 

• na Wydziale Mechanicznym Zachariasz Awerbuch, Jerzy Czachórski, 
Janusz Dębski, Stanisław Dobrzyński, Tadeusz Drozdowski, Janusz Gajl, 
Józef Grosman, Mates Heilig, Jerzy Hiibner, Zbigniew Jędraszko, Edward Kowal, 
Adam Kowalski, Kazimierz Małysa, Hemyk Mańkowski, Mieczysław Okołowicz, 
Zbigniew Skoraczyński, Edward Szymański, Franciszek Wietki, Stanisław Wójcik, 
Leonard Wolski, Janusz Wróblewski, Andrrej Zieliński; 

• na Wydziale Elektrycznym: Edward Cichecki i Władysław Pełczewski; 
• na Wydziale Chemicznym: Tadeusz Antczak i Helena Pohoska. 

W latach 1945 - 1948 był organizowany w ucrelni roczny kurs wstępny dla młodzieży, 
której wojna uniemożliwiła ukońcrenie w pełnym zakresie nauki w liceum szkoły średniej. 
Zadaniem kursu było uzupełnienie wykształcenia szkoły średniej ze szczególnym 
uwzględnieniem przedmiotów niezbędnych dla rozpoczęcia studiów na poziomie 
akademickim. Kurs wstępny ukończyło ok. 600 osób. 

W okresie półwiecza organizacja, formy studiów i programy nauczania uległy znacznym 
i różnorodnym zmianom. Pocx.ątkowo do roku 1948/49 na wszystkich trzech wydziałach 
obowiązywał czteroletni program studiów. Po wykonaniu pracy dyplomowej absolwenci 
uzyskiwali dyplom inżyniera (dyplomowanego). Pocx.ąwszy od roku 1948/49, na mocy 
ustawy z 28 stycmia 1948 roku, wprowad:zono we wszystkich uczelniach technicznych 
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studia dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie. Studia inżynierskie trwały 3,5 roku, a od 
roku 1952/53 zostały przedłużone do 4 lat. Po ukończeniu tych studiów absolwent otrzy
mywał dyplom inżyniera określonej specjalności. Studia magisterskie trwały dodatkowo 
· dwa lata i absolwenci uzyskiwali dyplom magistra inżyniera. Wprowadzenie w tym czasie 
studiów inżynierskich miało przyspieszyć kształcenie kadr, których potrzebował odbudo
wujący się ze zniszczeń wojennych przemysł i różne działy gospodarki narodowej. Na 
studiach inżynierskich prowadzono kształcenie w wąskich specjalnościach zawodowych. 
Studia magisterskie miały rozszerzony zakres przedmiotów teoretycznych i ich absolwenci 
byli przewidywani do pracy koncepcyjnej w instytutach i ośrodkach naukowo - badaw-

. czych oraz w zapleczu naukowo - technicznym przemysłu. Na studia magisterskie przyj
mowano 1 O do 20% absolwentów studiów inżynierskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
na dotychczasowych studiach. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed wprowadzeniem 
systemu dwustopniowego, kontynuowali je według dawnego programu i uzyskiwali dy-

. płom inżyniera i magistra nauk technicznych. 

W roku akademickim 1954/55 zgodnie z wytycznymi Rady Głównej Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego, zostały wprowadzone jednolite studia pięcioletnie, po ukończeniu któ
rych i zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskiwano dyplom magistra inżyniera. Te zmiany 
miały na celu rozszerzenie dyscyplin teoretycznych i poznawczych, a ograniczenie wąskiej 
specjalizacji zawodowej w wykształceniu inżyniera. W połowie lat pięćdziesiątych wpro
wadzono studia wieczorowe i zaoczne dla pracujących. Początkowo były to studia magi
sterskie sześcioletnie, a następnie od roku 1964 studia inżynierskie czteroipółletnie. Były 
prowadzone także studia magisterskie dwuipółletnie wieczorowe dla osób, które posiadały 
dyplom inżyniera i pragnęły uzyskać dyplom magistra inżyniera. Ta forma studiów miała 
charakter przejściowy i miała jedną lub dwie rekrutacje na niektórych wydziałach. Istniały 
także studia eksternistyczne II stopnia (magisterskie) dla osób pracujących, które ukoń
czyły studia I stopnia (inżynierskie). W latach siedemdziesiątych na niektórych wydziałach 
wprowadzono czteroipółletnie zawodowe studia przemienne. Studenci tych studiów jeden 
semestr studiowali na uczelni, a w czasie następnego odbywali praktykę w zakładzie prze
mysłowym pod opieką nauczycieli akademickich. Ten rodzaj studiów został szybko zanie
chany jako nie najszczęśliwszy sposób kształcenia inżynierów. Wszystkie te zmiany orga
ni:zacyjne i różnorodność rodzajów studiów wymagały odpowiednio zmienionych progra
mów i form zajęć dydaktycznych. Wymagało to nadzwyczajnego wysiłku ze strony pra
cowników naukowo - dydaktycznych, gdyż różne grupy studentów miały różne programy 
:zajęć, w zależności od roku, w którym rozpoczynały studia. Dla studentów stwarzało to 
również trudności, zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów musiały powtarzać 
niektóre Iata studiów. 

Począwszy od roku 1973/74 wprowadzono na studiach dziennych jednolite pięcioletnie 
studia magisterskie, po ukończeniu których absolwent otrzymuje dyplom magistra inży
niera. Natomiast studia dla pracujących wieczorowe i zaoczne trwają cztery i pół roku 
i mają charakter wyższych studiów zawodowych; absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. 
Ta forma kształcenia - jako zasadnicza - jest utrzymana do chwili obecnej na wszystkich 
wydziałach. Prowadzone są także studia eksternistyczne inżynierskie i magisterskie dla 
osób pracujących, które odbywająje według indywidualnego programu studiów. W latach 
1993 - 1994 na niektórych wydziałach wprowadzono na studiach dziennych kształcenie 
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dwustopniowe jako bardziej odpowiadające zapotrzebowaniu społecznemu w okresie 
transformacji gospodarczej kraju i potrzebom gospodarki wolnorynkowej. 

Zorganizowane jest ono jednak na innych zasadach niż było to w latach pięćdziesiątych. 
Pieiwsze trzy lub cztery semestry (w zależności od wydziałów) są wspólne dla wszystkich 
studentów studiów dziennych. Po ich ukończeniu studenci wybierają studia inżynierskie 
trzyipółletnie lub magisterskie pięcioletnie. Ta forma studiów bardziej odpowiada studen
tom, gdyż mogą świadomie dokonywać wyboru studiów stosownie do uzdolnień, 

a niejednokrotnie stosownie do warunków życiowych. W ostatnich latach na niektórych 
wydziałach wprowadzono nowy rodzaj dwuletnich studiów technicznych typu college. 
Absolwenci tych studiów podejmują pracę zawodową lub po zdaniu dodatkowych 
egzaminów mogą być przyjęci na drugi rok studiów odpowiednich kierunków. 
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Rysunek 9. Studenci w Politechnice Łódzkiej (wg stanu w grudniu) 

W okresie półwiecza liczba studentów wzrastała w miarę wzrostu liczby wydziałów, 
a także liczby studentów na poszczególnych wydziałach (rysunek 9). Okres znacznego 
zmniejszenia się liczby studentów wystąpił w latach osiemdziesiątych, gdy wyraźnie 
zmniejszyło się zainteresowanie młodzieży studiami technicznymi, zwłaszcza na tradycyj
nych kierunkach konstrukcyjnych. Począwszy od roku 1990 gwałtownie wzrosła liczba 
studentów. Zostało to spowodowane uruchomieniem w uczelni nowych kierunków studiów 
- jak automatyka i robotyka, informatyka, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing. Te 
nowe kierunki studiów są najczęściej preferowane przez młodzież ubiegającą się 
o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej. Na rysunku 10 przedstawiono liczby studen
tów na studiach magisterskich i zawodowych inżynierskich niezależnie od formy studiów 
(dzienne, wieczorowe, zaoczne). Studia inżynierskie w przekroju półwiecza mają dwa 
okresy silnego wzrostu: w latach 1950 - 1960, kiedy stanowiły one formę dominującą na 
studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych oraz w okresie lat 1965 - 1980, gdy wystę
powały one praktycznie tylko na studiach wieczorowych i zaocznych, silnie w tym okresie 
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rozbudowanych, a także na studiach dziennych w latach siedemdziesiątych w formie stu
. diów przemiennych w krótkim okresie czasu zaniechanych. W ostatnich latach obserwuje 
. się znowu zwiększone zainteresowanie studiami inżynierskimi. W roku akademickim 
'1994195 na 11 wydziałach Politechniki Łódzkiej (9 wydziałów w Łodzi i 2 w Bielsku -
'Białej) studiuje ponad 12,5 tysiąca studentów. Liczebność studentów na poszczególnych 
wydziałach przedstawiono w tablicy 4, wg stanu na 31. 12. 1994 r. 
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Tablica 4. Studenci w roku akademickim 1994/95 

1791 672 9908 

677 487 2664 

2468 1159 12572 

Wraz z rozwojem uczelni wzrastała liczba i różnorodność kierunków kształcenia. 

W roku 1945 studia były prowadzone na 3 kierunkach: 
• mechanika ze specjalnościami: energetyczno - konstrukcyjna, kolejowo -

komunikacyjna, samochodowa, technologiczna i włókiennicza, 
• elektrotechnika ze specjalnościami: energetyczna i konstrukcyjna, 
• chemia - bez podziału na specjalności. 

W okresie pięćdziesięciu lat liczba kierunków i specjalności przy dużej zmianie rodza
jów studiów ulegała ciągłym zmianom, w szczególności liczba specjalności na studiach 
inżynierskich. Począwszy od lat siedemdziesiątych występuje wyraźna tendencja ograni
czania liczby specjalności na rzecz bardziej wszechstronnego wykształcenia magistra 
inżyniera. Liczba kierunków studiów wzrastała nie tylko w miarę powiększania się 

liczby wydziałów, ale także na skutek powstawania i rozwoju nowych dziedzin 
w zakresie nauk technicznych. Obecnie w Politechnice Łódzkiej odbywają się studia na 
16 kierunkach studiów na 11 wydziałach (tablica 5). 
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Tablica 5. Kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej 

Niektóre kierunki o tej samej nazwie, prowadzone na różnych wydziałach, charakteryzują 
się nieco odrębną specyfiką kształcenia, właściwą dla danego wydziału. Do unikatowych 
w skali krajowej należą studia na kierunku włókiennictwo (na Wydziale Włókienniczym 
w Łodzi i na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Bielsku -
Białej), biotechnologia (na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii) oraz studia 
w międzywydziałowym Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papitmiczych, które przygoto
wują specjalistów w dziedzinie technologii celulozy i papieru oraz budowy maszyn 
papierniczych. Do unikatowych należy także zaliczyć studia na specjalności „barwniki" 
w ramach kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym. W roku akademic
kim 1993/94 utworzono specjalne studia na wydziale międzynarodowym International 
Faculty of Engineering, prowadzone w języku angielskim. W pierwszym roku studiów uru
chomiono kierunek „electromechanical engineering", a w roku 1994/95 także kierunek 
„business and technology". W następnym roku przewiduje się rozszerzenie kierunków 
studiów na „telecommunications and computer science" oraz „textile engineering". 
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W latach 1945 - 1994 Politechnika Łódzka wykształciła 40 823 magistrów inżynierów 
i inżynierów różnych specjalności, w tym 2 476 w filii w Bielsku - Białej. Dyplomy 
magistra inżyniera otrzymały 29 123 osoby, zaś dyplomy _ inżyniera 11 700 osób (w tym 
w filii w Bielsku - Białej odpowiednio: 1 455 i 1 021). Ilustrację wydanych dyplomów 
magistra inżyniera i inżyniera w poszczególnych przedziałach czasowych przedstawiono 
na rysunku 12. Największa liczba wydanych dyplomów przypada na Iata 1970 - 1985. 
Zmniejszająca się po tym okresie liczba wydanych dyplomów jest konsekwencją 
zmniejszenia się liczby studiujących. 
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Rysunek 12. Dyplomy ukończenia studiów w latach 1945 - 1994 

Poza normalnym kształceniem na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych pro
wadzone są w uczelni studia podyplomowe przeznaczone dla osób pracujących 

i skierowanych przez zakłady przemysłowe i" inne instytucje gospodarki narodowej dla 
podwyższenia kwalifikacji zawodowych w różnych specjalnościach. W latach 1975 - 80 
było zarejestrowanych w uczelni 30 studiów podyplomowych, które były uruchamiane 
co 2 lub 3 lata stosownie do zapotrzebowania. Studia te są zwykle dwusemestralne. 
Obecnie w okresie recesji gospodarczej i transformacji struktury organizacyjnej przemy
słu zmalało zapotrzebowanie na tę formę dokształcania zawodowego, natomiast wzrosło 
zapotrzebowanie na studia podyplomowe w zakresie nowych dziedzin techniki, jak 
informatyka, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, a także studia pedago
giczne dla studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni, umożliwiające absolwentom 
studiów podjęcie pracy w szkolnictwie. W 1994 roku na Wydziale Włókienniczym 
uruchomiono specjalne dwuletnie studia podyplomowe „moda i wzornictwo" we współ
pracy z francuskim Uniwersytetem Lumiere Lyon 2. Studia są przeznaczone dla osób 
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pragnących uzyskać wiedzę w zakresie kreowania mody i wzornictwa. Uczestnicy stu
dium otrzymują dyplom Universite de la Mode, równoważny odpowiednim studiom we 
Francji. W roku akademickim 1994/95 jest czynnych 12 studiów podyplomowych, 
w których uczestniczy l 016 słuchaczy. Najliczniejsze były studia podyplomowe 
w zakresie informatyki oraz z zakresu zarządzania i organizacji. Uczelnia prowadzi 
także studia doktoranckie, które bliżej omówiono w rozdziale poświęconym działalności 
naukowej. W roku akademickim 1994/95 w studiach tych uczestniczy 91 doktorantów. 

Pozawydziałowe jednostki dydaktyczne 
Pozawydziałowe jednostki dydaktyczne zostały powołane do obsługi wszystkich 
wydziałów w zakresie niektórych zajęć dydaktycznych. 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Równocześnie z powstaniem Politechniki Łódzkiej w roku 1945 został zorganizowany 
Zespół Lektorów, zajmujący się nauczaniem języków obcych. Jego organizatorem 
i opiekunem został z-ca prof. w Katedrze Chemii Ogólnej dr Bogumił Wilkoszewski. 
Dzięki jego staraniom już 1 października 1945 r. ośmiu lektorów przystąpiło do stałego 
prowadzenia zajęć dydaktycznych. W roku 1953 nastąpiła reorganizacja placówki. 
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego przekształcono Zespół 
Lektorów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Kierownikiem studium został 
dr fil. Arno Will i pełnił swe obowiązki do 1965 r. Kolejnymi kierownikami byli: 
dr Wanda Piątkiewicz (1965 - 1974), mgr Danuta Miller (1974 - 1979), a od 1979 r. 
pełni tę funkcję mgr Ryszard Pawlak. Studium dysponuje biblioteką liczącą około 5700 
woluminów. Znaczna ilość słowników ułatwia studiującym korzystanie z obcej literatury 
technicznej. Studium jest wyposażone w laboratorium językowe dla 24 osób. Obecnie 
program zajęć obejmuje naukę języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
francuskiego i hiszpańskiego. Lektorzy opracowali 24 skrypty przeznaczone do opa
nowania umiejętności tłumaczenia tekstów technicznych. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Zajęcia programowe w roku 1945 nie uwzględniały zorganizowanych zajęć sportowych. 
Podstawową przyczyną był brak bazy sportowej, wyszkolonej kadry i sprzętu. Pomimo 
powszechnych trudności młodzież studencka od początku wykazywała dużą aktywność 
sportową. Od 1945 roku działał w Łodzi Klub AZS. W celu zapewnienia większych 
możliwości uprawiania sportu w uczelni, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego 
AZS, w 1949 r. powstało Koło Uczelniane AZS. Jednak te wszystkie działania nie za
pewniły odpowiedniej, zorganizowanej formy ćwiczeń fizycznych ogółowi studentów. 
W maju 1949 roku, w czasie konferencji w Ministerstwie Oświaty na temat wychowania 
fizycznego młodzieży studiującej, zdecydowano wprowadzić obowiązkowe zajęcia wy
chowania fizycznego do programów studiów we wszystkich szkołach wyższych. W 1950 
roku wprowadzono w Politechnice Łódzkiej obowiązkowe ćwiczenia wychowania fi
zycznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla studentek i studentów nie podlegających 
rygorowi zajęć w Studium Wojskowym na I i Il roku. Organizację zajęć powierzono 
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mgr Alinie Nonas, a po roku organizację Studium Wychowania Fizycznego podjął 
mgr Narcyz Nonas. Studium otrzymało własny lokal i 3 zastępcze sale ćwiczeń. 

Społecznie rozpoczęto budowę boiska, gdzie dziś znajduje się gmach Wydziału 

Włókienniczego, skwer i otwarta pływalnia. Zajęciami obowiązkowego wychowania 
fizycznego objęto studentów I i Il roku. 

Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 1954 roku ustaliło regu
lamin studiów wychowania fizycznego i program zajęć. Spowodowało to szybki rozwój 
działalności studium, które stało się jednostką organizacyjną odpowiedzialną w uczelni 
za kształtowanie umiejętności ruchowych i rozwój sprawności fizycznej studentów. 
Nastąpiło mocniejsze powiązanie Studium Wychowania Fizycznego z działalnością 
Koła Uczelnianego AZS. Studium WF zapewniało bazę, kadrę i sprzęt. Rozszerzono 
działalność sportową o organizację lig międzywydziałowych. W roku 1953/54 Studium 
WF otrzymało salę sportową oraz pomieszczenia pomocnicze i zaplecze socjalne 
w gmachu Wydziału Chemii Spożywczej, gdzie obok sali wybudowano boisko 
z możliwością uprawiania gier sportowych. W roku 1965 Studium WF przeniosło się do 
pomieszczeń adaptowanego budynku przy Al. Politechniki 11, obok którego w 1967 r. 
oddano do użytku boisko. Zarządzeniem Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki studia wychowania fizycznego przemianowano na studia wychowania fizycz
nego i sportu oraz ustalono nowy program działalności, w którym obok obowiązkowego 
wychowania fizycznego położono duży nacisk na rozwój działalności sportowej 
i rekreacyjnej. Zalecono rozszerzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na 
wszystkie lata studiów. W 1975 roku rozszerzono obowiązkowe zajęcia wychowania fi
zycznego na III rok studiów, a w 1983 na IV rok. Wprowadzono I godzinę tygodniowo 
zajęć z pływania dla studentów II roku, na wynajmowanym basenie „Olimpia". 

Po odejściu na emeryturę w 1973 r. twórcy i wieloletniego kierownika studium 
mgra N. Nonasa funkcję tę pełnili: mgr Andrzej Bogusz (1973 - 76), mgr Stefan Oliasz 
( 1976-92), a od 1992 r. - mgr Marek Stępniewski. Obecnie działalność studium jest pro
wadzona w trzech działach: obowiązkowego wychowania fizycznego, sportu i rekreacji. 
Zajęciami obowiązkowego wychowania fizycznego są objęci studenci od I do IV roku. 

Dział rekreacji fizycznej organizuje zajęcia fakultatywne i imprezy masowe dla studen
tów we współpracy z Radą Osiedla Akademickiego i Klubem Uczelnianym AZS. 
Najpopularniejsze z nich to: Tydzień Sportu, Wielki Turniej Osiedla, Bieg Przełajowy 
o Puchar JM Rektora. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ściśle współpracuje 
z Klubem Uczelnianym AZS, zapewniając kadrę szkoleniową, obiekty i sprzęt sportowy 
dla sekcji sportowych. 

Studium Wojskowe 

Szkolenie wojskowe studentów w wyższych uczelniach technicznych, w tym także 
w Politechnice Łódzkiej, zostało wprowadzone w roku akad. 1949/1950 na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów. Było podstawową szkołą odbywania obywatelskiego 
obowiązku służby wojskowej przez studentów, zapewniało im uzyskanie niezbędnych 
kwalifikacji i stopnia oficera rezerwy. Dla organizacji i prowadzenia szkolenia 
wojskowego powołano w każdej wyższej uczelni studium wojskowe jako jednostkę 
organizacyjno - dydaktyczną podległą rektorowi, a w sprawach programów szkolenia 
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wojskowego oraz merytorycznego nadzoru nad jego realizacją - odpowiednim organom 
wojskowym. Kadrę kierowniczą i dydaktyczną Studium stanowili oficerowie zawodowi 
delegowani czasowo przez MON. Monisterstwo Obrony Narodowej zaopatrywało 

studium wojskowe w amunicję, broń i sprzęt wojskowy. Pozostałe potrzeby związane ze 
szkoleniem wojskowym i jego zabezpieczeniem pokrywane były z budżetu uczelni. 
Ministerstwo Obrony Narodowej ze swoich środków zapewniało podnoszenie 
kwalifikacji oficerów zatrudnionych w studium wojskowym na kursach doskonalących 
w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich. 

W Politechnice Łódzkiej Studium Wojskowe zorganizował w roku akademickim 
1949/50 pierwszy kierownik kpt. Witold Lenczewski i pełnił te obowiązki do 1973 roku. 
Do roku 1972 studium pełniło funkcję szkoły podchorążych rezerwy, w następnych la
tach szkolenie miało charakter ograniczony. Można zatem okres działania studium po
dzielić na dwa oddzielne etapy. W pierwszym okresie istnienia Studium Wojskowego 
(1949 - 1972) mężczyźni posiadający kategorię zdrowia „zdolny do służby wojskowej" 
byli powoływani do odbycia obowiązku służby wojskowej w Studium Wojskowym. 
W tym okresie studia wojskowe w wyższych uczelniach cywilnych były jedyną formą 
szkolącą oficerów rezerwy dla sił zbrojnych. Odbycie w ten sposób obowiązku służby 
wojskowej było korzystne dla odbudowującej się po zniszczeniach wojennych gospo
darki narodowej. Było również dogodne dla absolwentów, gdyż mogli bezpośrednio po 
studiach podjąć pracę w swoim zawodzie. Wojskowe szkolenie było przedmiotem 
obowiązkowym, ujętym w programie nauczania. Obowiązywało zaliczenie semestru 
z wojskowego szkolenia i zdanie egzaminu po każdym roku studiów. Na zajęciach woj
skowych w studium studenci występowali w mundurach wojskowych. Obowiązywał ich 
wojskowy regulamin służby wewnętrznej oraz częściowo przepisy wojskowego regu
laminu dyscyplinarnego. Program szkolenia obejmował zajęcia audytoryjno - teore
tyczne i ćwiczenia praktyczne na placach ćwiczeń i strzelnicach ze sprzętem bojowym, 
przeprowadzane w jednym dniu tygodnia przez okres sześciu do siedmiu semestrów . 

• 
Zespoły dydaktyczne Studium Wojskowego pracowały wg struktur organizacyjnych 
wojskowych szkół oficerskich. Zorganizowane były cykle i grupy przedmiotowe zgod
nie ze szkolnymi specjalnościami wojskowymi. Poza wojskowym szkoleniem studentów 
uczelni program obejmował dwukrotne, trzydziestodniowe przeszkolenie w jednostkach 
wojskowych po drugim i ostatnim roku studiów podczas letniej przerwy wakacyjnej. 
Przeszkolenia te, pod potoczną nazwą „obozy wojskowe", organizowane były przez 
wojskowe jednostki liniowe na poligonach, w warunkach zbliżonych do pola walki. 
Były one dobrą szkołą hartowania się młodych ludzi i przyswajania umiejętności orga
nizacyjno - dowódczych w warunkach bojowych. 

Na przeszkoleniu po drugim roku studiów studenci składali przysięgę wojskową. 

Natomiast po przeszkoleniu zdawali egzamin końcowy ze szkolenia wojskowego 
i osiągniętych kwalifikacji dowódczych. Egzamin przeprowadzała komisja wyznaczona 
przez MON. Po zdaniu egzaminu studenci do 1956 r. otrzymywali pierwszy stopień ofi
cerski, a następnie do 1972 r. tytuł podchorążego i odpowiedni stopień podoficerski. 
Nadawano im specjalność wojskową i przenoszono do rezerwy. Dalsze doskonalenie ich 
kwalifikacji dowódczo - wojskowych odbywało się w ramach ćwiczeń w rezerwie. 
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W 1972 roku nastąpiły znaczne zmiany w systemie wojskowego szkolenia w wyższych 
uczelniach cywilnych. Studium Wojskowe jako jednostka organizacyjna zostało na 
uczelni utrzymane, ale jego zadania i zakres działania uległy znacznym zmianom. 
Studenci szkoleni wojskowo nie uzyskiwali kwalifikacji oficera rezerwy i nie zaliczano 
im odbycia obowiązkowej służby wojskowej w czasie studiów na uczelni. Natomiast po 
studiach podlegali od sześcio do dwunastomiesięcznemu przeszkoleniu w specjalnie 
powołanych ośrodkach wojskowych oraz odbywali praktyki dowódcze w jednostkach 
wojskowych. Szkolenie wojskowe w uczelni ograniczone do jednego roku miało charak
ter teoretyczny, bez sprzętu bojowego i ćwiczeń terenowych. Po ukończeniu studiów 
kwalifikowano absolwentów komisyjnie do wojskowych ośrodków szkolenia oficerów 
rezerwy. Dopiero po ukończeniu i zdaniu tam egzaminu kwalifikacyjnego otrzymywali 
tytuł podchorążego rezerwy i stopień podoficerski. W drugim okresie ( 1973 - 1991) 
głównym zadaniem Studium Wojskowego było szkolenie obronne studentek i studentów 
mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej. Poza szkoleniem wojskowym w latach 
1949 - 1965 Studium Wojskowe organizowało i prowadziło szkolenie sanitarne ze stu
dentkami i studentami nie podlegającymi szkoleniu wojskowemu. Program tego szkole
nia obejmował 90 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Do prowadzenia zajęć 
studium angażowało lekarzy z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz instrukto
rów PCK. Po ukończeniu szkolenia studenci zdobywali umiejętność udzielania pierw
szej pomocy poszkodowanym i rannym oraz uprawnienia instruktora sanitarnego. 
Merytoryczny nadzór nad tym szkoleniem sprawował Zarząd Wojewódzki PCK. Powo
łana przez Zarząd PCK komisja przeprowadzała egzamin na zakończenie szkolenia 
i wystawiała zaświadczenia instruktora sanitarnego. W roku 1965, w miejsce dotychczas 
prowadzonego szkolenia sanitarnego, decyzją Komitetu Obrony Kraju zostało wprowa
dzone szkolenie obronne w wymiarze 180 godzin. Poprzednio prowadzone szkolenie 
sanitarne po pewnej modyfikacji weszło do programu szkolenia obronnego. Przeszko
leni w ten sposób studenci otrzymywali przydziały do obrony cywilnej. Po podjęciu 
pracy zawodowej byli powoływani na stanowiska dowódcze w zakładowych 

i terenowych oddziałach obrony cywilnej. Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej za
kończyło swoją działalność w 1991 roku. Zostało rozwiązane Rozkazem MON Nr Pf 
16/0RG z dnia 2 marca 1991 r. Kierownikami Studium Wojskowego byli: płk Witold 
Lenczewski (1949 - 1973), płk Czesław Kowalczyk (1973 - 1974), płk Longin Łysiak 
(1974 - 1983), płk Maciej Brzeziński (1983 - 1986), płk Wiesław Gwiazdowski (1986 -
1989) i płk Wojciech Szmidt (1989 - 1991). 

Zakład Technicznych Środków Nauczania 

Decyzją władz Politechniki Łódzkiej w 1966 r. powołany został Ośrodek Technik 
Audiowizualnych. Ośrodek ten w pierwszej fazie zatrudniał dwóch pracowników. 
Kierowanie ośrodkiem powierzono mgrowi inż. Czesławowi Boreckiemu. Działalność 
rozpoczęto od inwentaryzacji audytoriów ogólnych i opisania ich pod względem przy
datności do zastosowania w nich technik audiowizualnych; zakupiono podstawowy 
sprzęt fotograficzny. W grudniu 1967 r. ośrodek otrzymał lokal w gmachu włókiennic
twa i rozpoczął przygotowania do uruchomienia produkcji filmów na taśmie 16 mm. 
Mgr inż. Grzegorz Kowalski wykonał projekt maszyny wywołującej filmy i przystąpił 
do jej budowy. Zatrudnienie w tym okresie wynosiło 5 osób. W ośrodku realizowano 
przeźrocza do ilustracji wykładów i reprodukcje literatury naukowej. W 1969 r. na bazie 
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ośrodka został powołany międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania, który 
przejął od Biblioteki Głównej pracownię fotograficzną. W Jatach siedemdziesiątych 
nastąpił pełny rozruch produkcji filmowej. W okresie tym powstały pierwsze filmy: 
„Spektroskopia absorpcyjna" i „Chromatografia cienkowarstwowa". Zakład zatrudniał 
już 12 osób i był podzielony na pracownie: fotograficzną, reprograficzną, filmową 

i pracownię konserwacji sprzętu audiowizualnego. W roku 1981 zakład sprowadził do 
uczelni urządzenia audio - video. w. roku 1985 Politechnika Łódzka otrzymała pierwszą 
amatorską kamerę video firmy Panasonic. Okres lat osiemdziesiątych to stopniowe od
chodzenie od technik i technologii zapisu obrazu na taśmie filmowej na rzecz rejestracji 
video. To także odstępowanie od wykonywania reprodukcji metodą fotograficzną na rzecz 
kserokopii wykonywanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni. 
W listopadzie 1991 r. nastąpiła likwidacja zakładu, a w jego miejsce w 1992 r. powołano 
pracownię filmu naukowego, która organizacyjnie podlega Bibliotece Głównej. 

Zespoły przedmiotów społeczno - politycznych 

W roku akademickim 1950/51 wprowadzono do programów nauczania przedmioty poli
tyczne, takie jak: podstawy marksizmu - leninizmu, podstawy ustrojowe Polski współ
czesnej, a także ekonomię polityczną. Zajęcia prowadziły osoby spoza uczelni. W 1952 
roku utworzono w Politechnice Łódzkiej Katedrę i Zakład Podstaw Marksizmu - Leni
nizmu, która przetrwała do 1956 r. W roku 1965 utworzono Studium Nauk Politycz
nych, przekształcone w 1970 roku w Instytut Nauk Politycznych i Społecznych, zlikwi
dowany w 1976 r. W jego miejsce utworzono w 1977 r. Studium Podstaw Filozofii 
Marksistowskiej oraz Zespół Podstaw Nauk Politycznych. Od roku 1981 wprowadzono 
nowe przedmioty: historia polskiej myśli politycznej, kultura polityczna, polityka 
a ochrona środowiska, historia nauki i techniki. Znamieniem czasu było także skrócenie 
nazwy studium do Studium Podstaw Filozofii. W 1991 roku decyzją Senatu Politechniki 
Łódzkiej obie jednostki dydaktyczne zostały zlikwidowane. 

Osiedle Akademickie 

Domy studenckie 

W pierwszych latach istnienia wyższych uczelni w Łodzi sprawami budowy 
i administrowania domami studenckimi, a także zakwaterowaniem studen
tów, zajmował się Zarząd Osiedli Akademickich podległy bezpośrednio Mi

nisterstwu Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1953 domy studenckie, pralnia 
i stołówka zostały przekazane poszczególnym uczelniom. Politechnika Łódzka otrzy
mała 6 domów studenckich z 990 miejscami: I Dom Studencki przy ul. Próchnika 7 
wraz z pralnią, II Dom Studencki przy ul. Dąbrowskiego 85, III Dom Studencki przy 
ul. Zamenhoffa 13, V Dom Studencki przy ul. Wólczańskiej 96, VII Dom Studencki 
przy ul. Lumumby 5 i VIII Dom Studencki przy ul. Lumumby 3 wraz z parterowym bu
dynkiem stołówki. W roku 1956 oddano do użytku nowo wybudowany III Dom Stu
dencki przy Al. Politechniki 7, który był pierwszym gmachem nowego osiedla akade
mickiego w pobliżu budynków dydaktycznych uczelni. Wtedy przekazano Uniwersyte
towi Łódzkiemu VII Dom Studencki przy ul. Lumumby 3. W roku 1962 Politechnika 
Łódzka otrzymała od władz miasta obiekt przy Al. Politechniki 11 (internat szkół zawo-
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dowych), w którym po przeprowadzonej adaptacji uruchomiono VI Dom Studencki 
(tzw. Akwarium). 

W roku 1963 uczelnia przekazała miastu cztery domy studenckie, mieszczące się 

w starych budynkach: I , Il. III i V DS, a VII Dom Studencki przy ul. Lumumby 3 prze
mianowano na V Dom Studencki. Lata sześćdziesiąte to okres oddawania do użytku 
kolejnych, nowych domów studenckich: 
• 1963 rok: I Dom Studencki przy Al Politechniki 3 oraz Społeczny Dom Usług, 

w którym mieści się sala imprezowo - kinowa oraz pokoje organizacji studenckich 
i stołówka; 

• 1964 rok: li Dom Studencki przy Al. Politechniki 5; 
• 1968 rok: IV Dom Studencki przy Al. Politechniki 9a; 
• 1975 rok: VII Dom Studencki przy Al. Politechniki 9 wraz z budynkiem stołówki; 
• 1978 rok: VIII Dom Studencki przy ul. Radwańskiej 40/42. 

Budową nowych obiektów studenckich w Politechnice Łódzkiej zajmował się Zarząd 
Inwestycji Szkół Wyższych w Łodzi. W ten sposób powstał zespół 8 domów studenc
kich, skupionych w pobliżu gmachów dydaktycznych i naukowych uczelni, i został na
zwany Osiedlem Akademickim Politechniki Łódzkiej. Od września 1994 roku w struk
turę Osiedla Akademickiego włączono Hotel Asystenta przy ul. Piotrkowskiej 277, 
przemianowując go na IX Dom Studencki. Dzięki temu 120 studentów mogło znaleźć 
zakwaterowanie w pokojach o podwyższonym standardzie. W chwili obecnej Osiedle 
Akademickie dysponuje 2700 miejscami w dziewięciu domach studenckich, a stołówka 
może wydawać 800 posiłków dziennie. 

Opieka lekarska studentów 

Opieka lekarska dla studentów wyższych uczelni w Łodzi została zorganizowana 
w 1950 roku. Zostały wówczas powołane Przychodnie Lekarskie Młodzieży Akade
mickiej (PLMA). Była to organizacja dla całego środowiska akademickiego łódzkiego, 
ale większość przychodni lekarskich zlokalizowano w poszczególnych uczelniach. 
Pierwsza poradnia internistyczna w Politechnice Łódzkiej powstała w 1950 r. 
w pofabrycznym gmachu przy ul. Gdańskiej 155 (obecnie ul. Stafanowskiego); później 
przeniesiono ją do pawilonu chemii spożywczej przy ul. Wólczańskiej 171, gdzie urzą
dzono także gabinet stomatologiczny. W 1958 r. adaptowano parter V Domu Studenc
kiego (ul. Lumumby 5) na szpital z 40 łóżkami oraz poradnię lekarską i laboratorium 
analiz. Pierwszym ordynatorem oddziału szpitalnego był dr Marek Edelman. W 1964 r. 
poradnię przeniesiono na teren Osiedla Akademickiego do II Domu Studenckiego, 
a w III Domu Studenckim zorganizowano przychodnię stomatologiczną. Obecnie na te
renie uczelni jest 8 gabinetów lekarskich, 3 gabinety stomatologiczne, 4 pokoje zabie
gowe oraz pomieszczenia pomocnicze o łącznej powierzchni ok. 500 m2

• Pierwszym 
kierownikiem przychodni lekarskiej w uczelni była dr Irmina Redo (1950 - 1974), 
a następnie dr Regina Strauss (1974 - 1990). W 1979 r. został wybudowany specjali
styczny obiekt PLMA przy ul. Rewolucji 1905 r., w którym umieszczono wszystkie po
radnie specjalistyczne, laboratoria oraz szpital dla studentów całego środowiska 

akademickiego Łodzi. 

Poradnie PLMA świadczą porady lekarskie zarówno dla studentów jak również dla 
wszystkich pracowników uczelni. 
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Samorząd Mieszkańców Osiedla Akademickiego 

Podstawową zasadą, na której opiera się życie i praca domów studenckich 
w Politechnice Łódzkiej, jest samorządność studencka, będąca wynikiem dobrze poję
tego partnerstwa władz uczelni i samorządu osiedla. W 1975 roku odbyła się I Kon
ferencja Założycielsko - Programowa Samorządu Osiedla Akademickiego. Powołana do 
życia Rada Osiedla podjęła działania na rzecz większej samodzielności życia w domach 
studenckich, między innymi przez wprowadzenie koedukacji w domach studenckich 
oraz zaakceptowania prawa małżeństw studenckich do wspólnego zamieszkania. 

Założycielem i pierwszym przewodniczącym zorganizowanej struktury samorządu był 
student V roku Wydziału Elektrycznego - Tadeusz Hebdowski. 

Kolejnymi przewodnicz.ącymi Samonądu Mieszkańców Osiedla Akademickiego byli studenci: 
Benedykt Organiściak (1977), Krzysztof Hajchych (1978 -1979), Krzysztof Chamielec (1980), 
Krzysztof Karczmarski (1981), Sławomir Rydz (1982), Ireneusz Jabłoński (1983 - 1984), 
Andrzej Chęciński (1985 - 1986), Mirosław Łukasiewicz (1987), Marek Wiktorowski (1988 
- 1989), Jacek Nowak (1989- 1990), Dariusz Grzelak(od 1990). 

W 1979 roku Rada Osiedla uzyskała status Studenckiego Komitetu Osiedlowego Samo
rządu Mieszkańców (Samorządu Terytorialnego). W 1980 roku został uchwalony 
program reformy systemu zarządzania Osiedlem Akademickim. W zorganizowanym re
ferendum za samorządnością studencką w osiedlu opowiedziało się 88% mieszkańców 
domów studenckich, w wyniku czego Osiedle Akademickie zostało wydzielone organi
zacyjnie w strukturze Politechniki Łódzkiej. W październiku 1980 r. Senat Politechniki 
Łódzkiej uznał prawo Samorządu Mieszkańców Osiedla do zasiadania ich przedstawi
cieli w organach kolegialnych uczelni. 

W marcu 1981 r. opublikowano projekt zasad regulaminowych Samorządu Mieszkań
ców Osiedla - struktury samodzielnej, niezależnej od organizacji studenckich oraz in
nych organów samorządu studenckiego, a 9 grudnia 1981 roku rektor - prof. Jerzy Kroh 
oraz przedstawiciele samorządu mieszkańców podpisali porozumienie w sprawie zasad 
funkcjonowania osiedla w strukturze uczelni. W szczególności ustalono, że struktura 
Samorządu Mieszkańców Osiedla Akademickiego zostanie na trwałe wpisana do statutu 
Politechniki Łódzkiej, zaś Rada Osiedla przejmuje kompetencje władz uczelni 
w zakresie prowadzenia przydziału miejsc w domach studenckich. Zasady działania or
ganów samorządowych mieszkańców osiedla zostaną sprecyzowane w opracowanym 
przez studentów i zatwierdzonym przez władze uczelni stosownym regulaminie. Rektor 
w maju 1982 roku wyraził zgodę na wznowienie działalności Samorządu Mieszkańców 
Osiedla Akademickiego (po okresie zawieszenia w stanie wojennym) jako uczelnianej 
organizacji studenckiej, działającej na podstawie własnego regulaminu. Poprzez swój 
udział w pracach Senackiej Komisji ds. Statutu Politechniki Łódzkiej przedstawiciele 
Rady Osiedla doprowadzili w 1983 roku do sformułowania ostatecznych zapisów 
w statucie, dotyczących samorządu. Prawną podstawą działania Samorządu Osiedla 
Akademickiego jest regulamin, uchwalony na posiedzeniu sejmiku osiedla 26 listopada 
1986 r. wraz ze zmianami uchwalonymi przez sejmik w dniu 27 lutego 1989 r., zatwier
dzony przez rektora Politechniki Łódzkiej. 
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W 1991 roku Samorząd Mieszkańców, opierając się na na §5 regulaminu samorządu 
studenckiego, rozszerzył swą działalność przejmując obowiązki i prawa samorządu 
uczelnianego. W chwili obecnej Rada Osiedla reprezentuje całą społeczność studencką 
we wszystkich sprawach dotyczących studentów. Trzon samorządu to około czterdzieści 
osób pracujących w komisjach: socjalno - bytowej, stypendialnej, zakwaterowań, sportu 
i kultury. Przedstawiciele samorządu uczestniczą w pracach organów kolegialnych 
uczelni (senat, rady wydziałów, komisje stypendialne). 

Rada Osiedla jest organizatorem takich imprez jak Juwenalia, Tydzień Sportu oraz tur
niejów bilardowych i piłkarskich. DUŻą popularnością wśród studentów cieszy się, zor
ganizowany przez samorząd, dyskusyjny klub filmowy „Sami Swoi", który w grudniu 
1993 roku otrzymał od Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych nagrodę 
im. Bohdziewicza za najlepszą działalność klubową w skali kraju. 

Samorząd Osiedla objął patronat nad dziećmi specjalnej troski, znajdującymi opiekę 
w świetlicy przy ul. Skorupki 5 oraz 4ziećmi z Domu Dziecka w Lodzi przy ul. Zuchów 
5 (letni wypoczynek, Gwiaz.dka, Dzień Dziecka). Działalność Samorządu Mieszkańców 
Osiedla Akademickiego jest bardzo wysoko oceniana zarówno w środowisku akade
mickim, jak również na forum ogólnopolskim. Świadczy o tym przyznany przez Mini
sterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1981 r. tytuł przodującego samo
rządu „za wybitne osiągnięcia w rozwoju samorządności w środowisku akademickim", 
a także zajęcie trzykrotnie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Samorzą
dów i Domów Studenckich (1978, 1981 i 1984r.). 

Studenckie Radio „żak" 

W maju 1959 roku rozpoczęło działalność Studenckie Radio „Żak". Początkowo radio
węzeł obejmował swym zasięgiem tylko jeden dom studencki ( obecny III DS) i był 
agendą Zrzeszenia Studentów Polskich. Jednym z organizatorów - założycieli radiowę

zła był Stanisław Żak i prawdopodobnie od jego nazwiska pochodzi obecna nazwa 
radia. Pierwsze lata działalności były trudne. W 1966 roku radiowęzeł przeprowadził się 
do nowych pomieszczeń, w których mieściło się jedno studio. W tym okresie zyskał na
zwę Studio Radiowe „Żak" i obejmował swym zasięgiem całe Osiedle Akademickie 
Politechniki Łódzkiej. Pracowano wówczas na takim sprzęcie jak gramofony 
,,Bambino", magnetofony „Szmaragd", radiola typu „Piezoton" itp. Z chwilą przyłącze
nia do Radia ,,Żak" wszystkich domów studenckich wzrosło jego znaczenie, stało się 
ono ważnym środkiem przekazu dla ponad 3 tysięcy mieszkańców osiedla. Zaczęły się 
nim interesować działające wtedy organizacje. Nieuniknione stało się wkroczenie do 
,,Żaka" polityki. Pierwszą „próbą ognia" był rok 1968. Jako agenda ZSP „Żak" musiał 
poradzić sobie z odgórnie narzucanym stanowiskiem wobec wydarzeń na uczelniach 
warszawskich. Ten pierwszy poważny sprawdzian przed słuchaczami wypadł chyba 
dobrze, skoro lata 1970 - 72 to okres wielkiego rozkwitu popularności radia. W „Żaku" 
była wtedy rekordowa liczba pracowników: 102 osoby. 

Rok 1974 przyniósł zmianę nazwy na Studenckie Radio „Żak" oraz pierwszy Festiwal 
Piosenki Turystycznej „YAPA", której „Żak" był i jest współorganizatorem. Juwenalia 
i wszystkie imprezy studenckie, mające miejsce w obrębie Osiedla Akademickiego, od
bywały się przy współudziale i pomocy „Żaka", a żakowcy, oprócz doskonalenia swoich 
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umiejętności na różnego rodzaju zgrupowaniach c-zy szkoleniach, również bawili się 
i wypoczywali w swoim, przesiąkniętym radiową, twórczą atmosferą, gronie. Powoli 
tradycją stawały się wspólne wycieczki, wakacyjne rejsy, wędrówki po górach, wspólna 
wigilia, zabawa sylwestrowa oraz zloty ws-zystkich żakowców co pięć lat. Taką atmos
ferę aktywnej pracy i dobrego wypoc-zynku zastał rok 1981. 21 stycznia 1981 roku roz
począł się w Politechnice Łódzkiej strajk okupacyjny. Dla „Żaka" nastał czas wytężonej 
pracy. Z oczywistych powodów stał się bowiem centrum informacji. Niestrudzeni redak
tor-zy krążyli bez przerwy pomięd-zy Uniwersytetem Łódzkim, w którym odbywały się 
rozmowy z przedstawicielami rządu, a osiedlem akademickim PŁ. Grudzień 1981 roku 
oznaczał zamknięcie wszelkich rozgłośni akademickich. Po wznowieniu działalności 
„Żak" rozwijał się bardzo intensywnie, czego dowodem może być pobicie rekordu 
świata w długości emitowanego na żywo programu. Poprzedni rekord, należący do Ra
dia „Wrocław" i wynoszący 108 godzin emisji, ,,Żak" poprawił o 17 godzin. Duża ak
tywność i samodzielność studenckich radiowęzłów stała się niewygodna dla władz poli
tycznych. W 1986 roku pr-zydzielono do Radia „Żak" Radę Programową wybierającą 
władze radia, w tym także redaktora naczelnego. Rada Programowa decydowała 
o charakterze nadawanych programów. Wywołało to wiele nieporozumień. 29 stycznia 
1986 roku odbyło się walne zebranie pracowników i kandydatów Radia „Żak", na któ
rym podjęto decyzje o warunkowym rozwiązaniu Studenckiego Radia „Żak". Po dwóch 
miesiącach przerwy wznowiono pracę radia. W styczniu 1993 roku „Żak" był współor
ganizatorem jednego z koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - znanej 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Od początku swego istnienia „Żak" odgrywał wi
doczną rolę w życiu uczelni i w działalności kulturalnej wśród studentów. Współorgani
zacja takich imprez jak „MORDA", ,,APSIK", ,,Y APA" c-zy pr-zygotowywanie nagło
śnienia wielu uroc-zystości w Politechnice Łódzkiej - oto pr-zykłady działalności „Żaka". 
Żakowcy brali również udział w przeglądach działalności radiowej, podczas których 
często plasowali się w czołówce. 

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej 

Studenci o zamiłowaniach muzycznych mieli możliwość występowania w Akademickim 
Chórze Politechniki Łódzkiej, który powstał z inicjatywy studentów Wydziału Elek
trycznego początkowo jako chór męski, a po roku działalności jako chór mieszany 
czterogłosowy. W ciągu 25 lat swojej działalności chór brał udział w wielu festiwalach 
i konkursach chóralnych w Polsce. W łódzkim środowisku chórów amatorskich plasuje 
się w czołówce. Koncertował również za granicą, międ-zy _innymi w Czechosłowacji, 
Anglii, Szkocji, Ukrainie, we Włoszech i Czechach. W 1994 roku chór otrzymał brą
zowy dyplom na III Międzynarodowym Konkursie Chórów w Riva del Garda (Włochy) 
oraz srebrny dyplom na I Międ-zynarodowym Festiwalu Chórów w Litomyślu (Czechy). 
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Organizacje studenckie 

Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Łódzkiej 

Prawie jednocześnie z rozpoczęciem zajęć w Politechnice Łódzkiej, w listopadzie 
1945 r., polityczne organizacje studenckie (ZWM, ZNMS, AZMW - ,,Wici", AZWM 
- ,,Życie", OMTUR) utworzyły komitet organizacyjny, który przekształcił się w zarząd 
Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej. Na jej prezesa został wybrany 
Tadeusz Dryzek. W maju 1946 r., w wyniku porozumienia między studenckimi organi
zacjami politycznymi i kołami naukowymi: Chemików, Mechaników i Elektryków, zo
stał wybrany nowy zarząd „Bratniaka" w składzie: Wiesław Wijato - prezes, Władysław 
Walczak, Marian Malinowski i Jan Warzywoda - wiceprezesi, Wiktor Michalski -
skarbnik oraz Witold Celler i Kazimierz Jackowski - sekretarze. W skład zarządu we
szło wielu studentów nie należących do studenckich organizacji politycznych, nadając 
działalności ,,Bratniaka" apolityczny charakter. W ramach „Bratniaka" działało 11 
sekcji: gospodarcza, pomocy materialnej, imprez kulturalno - oświatowych, naukowa, 
pośrednictwa pracy, informacji i prasy, zdrowia, personalna, organizacyjna, wydawnicza 
i domów akademickich. Podstawą działalności Bratniej Pomocy Studentów Politechniki 
Łódzkiej była społeczna działalność jej członków - studentów; każdy student korzysta
jący ze świadczeń „Bratniaka" miał obowiązek odpracowania 8 godzin miesięcznie na 
rzecz organizacji. Ta zasada była nie tylko wspaniałą szkołą kształtowania społecznych 
postaw studentów w pracy dla wspólnego dobra, ale wręcz warunkowała możliwość za
pewnienia licznej rzeszy studentów w miarę znośnych warunków bytowych w trudnym 
okresie początków organizacji życia akademickiego w Łodzi. ,,Bratniak" współdziałał 
w organizowaniu i wyposażaniu dwóch pierwszych akademików ( domów studenckich) -
żeńskiego przy u1. Kościuszki 17 i męskiego przy ul. Ogrodowej 28a, prowadził własne 
stołówki przy ul. Piotrkowskiej 24 oraz w akademiku przy ul. Ogrodowej a także 
organizował własne wydawnictwa skryptowe. Organizował też szereg akcji dla zdobycia 
środków rzeczowych, jak żywność dla stołówek, sprzęt do akademików, papier dla 
sekcji wydawniczej, bezpłatne miejsca w ośrodkach wypoczynkowych zakładów prze
mysłowych, przydziały odzieży i materiałów tekstylnych, dary UNRA, stypendia fun
dowane, itp. Dużym osiągnięciem „Bratniaka" było utworzenie w 1946 r. studenckiej 
spółdzielni chemików ,,Xenon", która już po roku swej działalności ufundowała 25 sta
łych stypendiów dla studentów. Podkreślić należy, że w trudnych warunkach organizo
wania życia akademickiego władze uczelni zyskały w „Bratniaku" pozytywnego part
nera w przezwyciężaniu bieżących trudności. Wiele bowiem prac na rzecz uczelni wy
konywali członkowie „Bratniaka" w ramach swych prac społecznych. Szczególnie 
ważna była dla studentów działalność sekcji gospodarczych (zaopatrzeniowej 
i stołówkowej) oraz sekcji wydawniczej, która już w okresie pierwszego semestru roku 
akademickiego 1945/46 wydała 4 skrypty i rozpoczęła systematyczne wydawanie 
,,Biuletynu Informacyjnego Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej". 

Integrującą ogół studentów była działalność sekcji kulturalno - oświatowej, która orga
nizowała autokarowe wycieczki krajoznawcze oraz różne spotkania, kameralne kon
certy, turnieje szachowe i pingpongowe. Wydarzeniem w pierwszych miesiącach dzia
łalności „Bratniaka" było zorganizowanie pierwszego balu akademickiego w Łodzi, 
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w lutym 1946 r. w salach Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - w dawnym pałacu Poznań
skich, przy ul. Ogrodowej. Znaczącym osiągnięciem było zorganizowanie w 1946 r. 
letniego ośrodka wypoczynkowego w Mielnie, z którego corocznie korzystało 250 stu
dentów, a także zimowiska w Karpaczu. W okresie następnych kadencji funkcję prezesa 
„Bratniaka" pełnili kolejno: Jerzy Gołębiowski (1948 - 1950) i Stanisław Bolesław 
Dąbrowski (1950). W okresie tym kontynuowana była podstawowa działalność 

,,Bratniaka" pomimo narastającej niechęci władz politycznych. W październiku 1950 r. 
Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Łódzkiej zostałą rozwiązana, a w jej miejsce zo
stało powołane Zrzeszenie Studentów Polskich. Przejęło ono materialne aktywa Bratniej 
Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej. 

Zrzeszenie Studentów Polskich 

Zrzeszenie Studentów Polskich powstało na Kongresie Studentów Polskich w kwietniu 
1950 r. w Warszawie. Kongres, uznając działalność Bratnich Pomocy za pożyteczną, 
przekazał ich agendy nowo powstałemu ZSP. Działalność ZSP w Politechnice Łódzkiej 
rozpoczęła się w październiku 1950 r. Program i zakres działalności został przejęty 
w znacznej części z doświadczeń Bratniej Pomocy. Główne kierunki działania obejmo
wały sprawy socjalno - bytowe (stypendia i zasiłki, domy studenckie, stołówki, 

zdrowie); wczasy i turystykę; naukę (koła naukowe, wymiana zagraniczna studentów); 
kulturę. Powstały kluby studenckie: ,,Futurysta", ,,Forum" i „Proton"; zespół taneczny 
oraz teatry: ,,Quant" i „Extra"; klub fotogrficzny „Foto Club" i filmowy „Arcus". Kluby 
studenckie organizowały odczyty, dyskusje, konkursy, projekcje filmowe, wieczorki 
taneczne. Znamienne były zmiany organizacyjne, wynikające z sytuacji politycznej 
w kraju. Powstałe w 1950 r. ZSP działało do 1973 r., kiedy zostało połączone ze 
Związkiem Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), tworząc Socjalistyczny Związek Studen
tów Polskich (SZSP). ZMS, ten drugi człon nowej organizacji, miał złożony rodowód: 
w latach 1949 - 50 w uczelni istniał Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej 
(ZAMP), przekształcony następnie w Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), działający do 
1956 r., a następnie zastąpiony przez Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) na 
okres do 1973 r., kiedy to nastąpiła wspomniana już fuzja ZSP i ZMS. SZSP dotrwał do 
1982 r., gdyż w tym właśnie roku, w wyniku zmian politycznych w kraju, ponownie po
wstało Zrzeszenie Studentów Polskich, które istnieje do dziś, jednak z niewielką liczbą 
członków i z ograniczonym programem. 

Akademicki Związek Sportowy 

Od 1949 roku działalność w zakresie sportu kwalifikowanego, wypoczynku i rekreacji 
była głównym polem działania Akademickiego Związku Sportowego przy Politechnice 
Łódzkiej. Związek w 1970 r. zrzeszał 1500 członków w 13 sekcjach. Politechnika 
Łódzka była pierwszą w kraju uczelnią, której Uczelniany Klub AZS rozrósł się do ta
kich rozmiarów, iż należało powołać do życia dodatkowe agendy w postaci wydziało
wych kół AZS. Rozwój i prężną działalność zawdzięcza Klub Uczelniany licznej rzeszy 
oddanych działaczy. Do grona tego należy zaliczyć prezesów klubu: Jana Wiszczora, 
Konrada Jamo, Zbigniewa Karasia, Kazimierza Wieczorka, Władysława Kiełbasińskiego, 
Sławomira Urbanowicza, Piotra Kulę, Piotra Mazura, Stanisława Chruściela, Bogusława 

Jędrzejczaka, Grzegorza Jagiełło, Jacka Kermana, Tomasza Stefaniaka, Krzysztofa 
Matusiaka, Karola Bieguszewskiego, Jacka Pytko, Adama Komalskiego. Działalność Klubu 
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Uczelnianego AZS opiera się na ścisłej współpracy ze Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. Klub może się poszczycić sukcesami swoich członków - studentów 
i pracowników, którzy uprawiali sport wyczynowy w różnych organizacjach 
sportowych, a byli to: Andrzej Bek, olimpijczyk z Monachium i brązowy medalista 
w kolarstwie torowym (tandem z Benedyktem Kocotem), mgr Zygfryd Kuchta, wykła
dowca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, olimpijczyk z Monachium w zespole 
piłki ręcznej, mgr Aniela Kaczmarow, wieloletnia reprezentantka kraju w koszykówce 
mgr Gwidon Grochowski, reprezentant kraju w siatkówce i wieloletni trener narodowej 
kadry w siatkówce kobiet, mgr Andrzej Bednarowicz, reprezentant Polski w koszy
kówce, studentka Mirosława Lisowska - Butrymowa, utalentowana zawodniczka i mis
trzyni Polski juniorek w tenisie stołowym, studentka Jadwiga Kowalska, mistrzyni 
Polski w broni małokalibrowej, Mariusz Rządziński, startował w sztafecie 4 x 400 na 
Mistrzostwach Europy w Splicie, drużyna badmintona, uczestnicząca w rozgrywkach 
I ligi, zawodnicy sekcji szachowej, reprezentujący uczelnię w rozgrywkach Ir ligi, 
zawodnicy sekcji koszykówki i siatkówki uczestniczący w rozgrywkach ligi 
międzywojewódzkiej i plasujący się w ścisłej czołówce, zawodniczki koszykówki, które 
reprezentowały uczelnię w międzynarodowym turnieju w Paryżu zajmując II miejsce, 
sukcesy zaczynają odnosić zawodnicy sekcji TEAKWON - DO, prowadzeni przez 
trenera koreańskiego Kang Jun Gon - pierwszy turniej strefowy i od razu li miejsce 
indywidualnie i li miejsce drużynowo. 

Od lat uczelnia plasuje się w czołówce kolejnych edycji Akademickich Mistrzostw Pol
ski Politechnik. AZS organizuje także imprezy o charakterze masowym i rekreacyjnym. 
Od wielu lat jest organizowany Bieg o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej, w którym 
bierze udział około tysiąca osób. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się 
2 października 1980 roku. Wtedy to dwoje studentów Wydziału Włókienniczego 

Bożena Pirogowicz i Jerzy Pieczewski, złożyło na ręce ówczesnego rektora oświadcze
nie o powstaniu Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku 
Studentów w Łodzi. Na ogólnopolskiej fali protestu, któremu przewodziła 

,,Solidarność", niezależny ruch studencki szybko się rozprzestrzeniał i konsolidował. 
Wkrótce powstała ogólnopolska organizacja, która przyjęła nazwę Niezależnego Zrze
szenia Studentów. Lokalne organizacje, w tym i NZS Politechniki Łódzkiej, przystąpiły 
do nowego zrzeszenia. W Politechnice Łódzkiej studenckie obchody 11 listopada 1980 
roku były już organizowane przez ukonstytuowane władze NZS PŁ. Wśród pierwszych 
działaczy uczelnianych znaleźli się m. in. Darek Anisiewicz, Jarosław Chrząstek, Piotr 
Kociołek, Henryk Pawlikiewicz, Franciszek Puchalski, Dorota Sobieraj, Bogdan 
Święcicki, Dariusz Walas, Bartek Wieczorek, Sławomir Wojtowicz, Marian 
Wróblewski, Andrzej Żyndul i wielu innych. NZS PŁ był główną siłą wiodącą 
i organizującą strajk studencki w lutym 1981 r. Andrzej Bolanowski wraz z Piotrem 
Kociołkiem (szefem NZS w PŁ w różnych okresach i przewodniczącym komitetu straj
kowego w PŁ) stanowili reprezentację Politechniki w rozmowach z komisją rządową. 
NZS wziął również na siebie egzekwowanie i realizację postanowień porozumienia 
podpisanego 17 lutego 1981 roku z ministrem Górskim. Największe zasługi NZS w tym 
okresie dotyczą wypełnienia konkretną pracą zapisów Porozumień Łódzkich. 
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Przedstawiciele NZS weszli w skład Senatu Politechniki Łódzkiej i rad wydziałów. Współ
uczestniczyli w opracowaniu nowych przedmiotów humanizujących, przewidzianych 
w Porozumieniach jako alternatywa dla marksizmu i ekonomii politycznej. Mimo 
skromnych środków i braku przychylności organizacji partyjnej, nadal mającej wpływy 
w uczelni, NZS wydawał trzy pisma studenckie: ,,Zgrzyt", ,,Kanał informacyjny NZS" 
i „Jeż". Szczególna pozycja NZS w polskich uczelniach, wynikająca z jej identyfikacji 
z nurtem solidarnościowym, znalazła też swoje odbicie w okresie stanu wojennego. 
Członkowie zrzeszenia byli internowani, prześladowani i nękani różnego rodzaju szyka
nami, dochodzeniami i przesłuchaniami. Stosunkowo mały zasięg tych represji w PŁ 
należy chyba zawdzięczać faktowi, że działacze Uczelni byli postrzegani jako mało ra
dykalni, np. w porównaniu z tradycyjne rozpolitykowanymi studentami Uniwersytetu 
Łódzkiego. Niemało też w tym zasługi ówczesnego prorektora doc. Wojciecha 
Barańskiego i rektora prof. Jerzego Kroh, którzy nie kryli swych sympatii dla studentów 
i sprzyjali im w najtrudniejszych momentach. Po zniesieniu stanu wojennego działacze 
NZS (na reaktywowanie którego nie zezwoliły ówczesne władze polityczne) stali się 
trzonem odradzającego się samorządu uczelnianego Politechniki Łódzkiej. Okres ten 
zbiegł się w naturalny spoób z opuszczeniem uczelni przez kończących studia działaczy 
NZS z okresu jego tworzenia. Powoli, początkowo jeszcze w warunkach konspiracji, 
wyrastało nowe pokolenie liderów NZS i działaczy studenckiego samorządu. NZS za
kończył swoją działalność w Politechnice Łódzkiej w 1993 roku. 
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Rysunek 13. Fotografia indeksu z 1945 r. 

Rysunek 14. Karta egzaminacyjna za 50 zł; do 1950 r. student płacił za egzaminy 
w zależności od przedmiotu 20, 30 lub 50 zł 



POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

DYPLOM 
. :J;;~ ~aur:Jl&r 
UROOZONYW~7 r~ DNIA /~C~ 49/9,/: 

PO UKOŃCZENIU PRZEPISANYCH STUDIÓW AKADEMICKICH NA WYDZIALE 

ELEKTRYCZNYM 

2/UJr lEKCJA CL . 

I WYK2tl? mo~~1;;.1ZIIDZINY 
ZLOZYL OSTATE: --=Lerz ~l.NYM WYNIKIEM 

WOBEC POWYŻSZEGO RADA WYDZIALU ~GO NA WNIOSEK KOMISII 

EGZAMINACYJNEJ I NA PODSTAWIE USfAWY O STOPNIU INŻYNIERA Z DNIA 

28 STYCZNIA 1948 R. (Dz. U.R.P. Nr 10, poz. 68) I ZARZĄDZENIA MINISTRA OŚWIATY 

Z DNIA ~ŻDZIERNIKA 19?8 !L~)Urz. Mijl- Ośw. Nr ~l. poz;)99) PRZYZ~AŁA 
~XVU/u ·y~ '-<>~ YCoLetTVU1& 

. STO IEŃ 

IN!YNIERA ELEKTRYKA 
ORAZ STOPIEŃ 

MAGISTRA NAUK TECHNICZNYCH 

I POSfANOWILA WYDAĆ MU DYPLOM NJNIEJSŻY 

LÓDŻ. DNIA/0 •. 4. (fM8 ROKU 
' NrllZ. 

J, --f'ruJuH:_A . - ·~ 

69 

Rysunek 15. Dyplom WtJdawany do 1950 r. (papier·aerpany, format 410 >< 540mm) 
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Organizacja działalności naukowej 

W pierwszym okresie istnienia uczelni główny wysiłek pracowników katedr był 
skierowany na organizowanie procesu dydaktycznego i urządzanie laborato
riów. W szczególności laboratoria wymagały dużego nakładu pracy. Puste 

pomieszczenia pofabryczne, zaadaptowane dla potrzeb wyższej uczelni, trzeba było za
pełnić maszynami, urządzeniami i różnego rodzaju sprzętem niezbędnym do funkcjo
nowania pracowni dla potrzeb dydaktycznych i naukowych. Urządzenia te w dużej czę
ści były pozyskiwane z fabryk, których dyrekcje odnosiły się z dużą życzliwością dla 
potrzeb nowo powstającej uczelni technicznej. 

W tym okresie działalność naukowo - badawcza miała bardzo ograniczony zakres 
i obejmowała prace o charakterze ekspertyzowym bądź doraźne prace naukowo - tech
niczne, wynikające z potrzeb odbudowującego się po wojnie przemysłu, energetyki 
i transportu. W owym okresie wielu pracowników Politechniki Łódzkiej pracowało jed
nocześnie w przedsiębiorstwach przemysłowych, w biurach projektowych, w zakładach 
energetycznych, w powstających placówkach naukowo - badawczych oraz w innych in
stytucjach gospodarki narodowej. To łączenie pracy dydaktycznej w uczelni technicznej 
z praktyką przemysłową było bardzo korzystne z punktu widzenia dydaktycznego, gdyż 
treści teoretyczne przekazywane studentom były wzbogacane aktualnymi przykładami 
zastosowań praktycznych. Natomiast praca nauczyciela akademickiego w zakładzie 
przemysłowym pozwalała na wykorzystanie jego zasobu wiedzy w praktyce. Ambicją 
wielu pracowników Politechniki Łódzkiej było, aby ich myśl twórcza znalazła swój wyraz 
w zastosowaniach odbudowującej się ze zniszczeń wojennych gospodarki narodowej. 

Pracownicy naukowi uczelni byli w coraz szerszym zakresie zapraszani przez biura kon
strukcyjne i zakłady przemysłowe nie tylko na terenie Łodzi, ale również Warszawy 
i Śląskiego Okręgu Przemysłowego w charakterze doradców przy rozwiązywaniu szcze
gólnie ważnych problemów technicznych i ekonomicznych. Wielu pracowników nauki 
brało udział w pracach rad naukowych instytutów i rad naukowo - technicznych resor
tów, zjednoczeń i przedsiębiorstw. 

Począwszy od roku akademickiego 1961/62 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 
wprowadziło obowiązek pracy jednoetatowej, likwidując praktycznie możliwość łącze
nia pracy nauczyciela akademickiego z pracą w przedsiębiorstwach gospodarki narodo
wej. Spowodowało to niekorzystne skutki w procesie dydaktycznym, w szczególności 
w dyscyplinach konstrukcyjnych i technologicznych, a przemysł pozbawiło możliwości 
wykorzystania nauczycieli akademickich jako doradców technicznych. 

W krótkim czasie Politechnika Łódzka stała się znaczącym ośrodkiem myśli technicznej 
w Łodzi. Pomagała w zorganizowaniu szeregu placówek naukowo - badawczych 
o charakterze przemysłowym na terenie Łodzi jak Instytutu Włókiennictwa, Instytutu 
Techniki Cieplnej, Instytutu Włókien Sztucznych oraz Centralnego Biura Konstrukcyj
nego Maszyn Włókienniczych. 
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W miarę zdobywania przez poszczególne katedry odpowiedniej aparatury i urządzeń 
wzrastały ich potencjalne możliwości większego rozwoju działalności naukowo - badawczej. 
Charakter i tematyka prac badawczych w pierwszych latach istnienia uczelni były 
warunkowane zagadnieniami wysuwanymi przez poszczególne zakłady lub zjednoczenia 
przemysłowe. Prace te w dużej części nie miały charakteru długofalowych badań 
i wynikały z doraźnej potrzeby. Często były to prace naukowo - techniczne lub naukowo 
- usługowe. Te ostatnie może nie miały dużego ładunku naukowego, ale wynikały z 
potrzeb gospodarczych, gdyż zakłady nie miały wówczas jeszcze zorganizowanego 
zaplecza laboratoryjno - badawczego. 

Po ustaleniu w latach sześćdziesiątych przez Polską Akademię Nauk kierunków rozwo
jowych nauki polskiej stało się możliwe określenie kierunków i zakresów prac naukowo 
- badawczych realizowanych w uczelni. Problematyka naukowa poszczególnych katedr 
zaczęła się wówczas wyraźnie krystalizować. 

W tym okresie nastąpił intensywny rozwój prac naukowo - badawczych na rzecz gospo
darki narodowej. Formy współpracy regulowała Uchwała Rady Ministrów Nr 108 z dnia 
16 marca 1963 r. z późniejszymi zmianami w 1967 r. (MP Nr 32/1963). Za najważniej
szą formę współdziałania uważało się długoterminowe porozumienia w sprawie współ
pracy naukowo - badawczej, zawierane z jednostkami gospodarki narodowej przez 
uczelnię, wydział, instytut lub katedrę. Porozumienia takie w zależności od warunków 
i potrzeb obejmowały m. in. wymianę informacji naukowych, dokumentacji, planów ba
dawczych, udostępnienie aparatury pomiarowej i specjalnych urządzeń badawczych, 
a także instalacji przemysłowych do prowadzenia badań naukowych i prób, organizacji 
staży naukowych i przemysłowych, współudział w organizacji kursów specjalistycznych 
i studiów podyplomowych, uwzględnienie potrzeb zakładu w tematyce prac dyplomo
wych, a także pomoc w wyposażeniu laboratoriów i warsztatów uczelnianych. 

W ramach porozumień długoterminowych, a także niezależnie od nich, katedry Poli
techniki Łódzkiej na podstawie dwustronnych umów wykonywały prace naukowo - ba
dawcze, naukowo - techniczne i naukowo - usługowe dla przedsiębiorstw gospodarki 
narodowej. Intensywny rozwój tych prac wymagał uregulowań formalno - finansowych 
tej formy działalności uczelni. 

Zarządzeniem Nr 37 Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 1966 r. zostało 
powołane w uczelni gospodarstwo pomocnicze typu „D" - Zakłady Doświadczalne 
w Po1itechnice Łódzkiej. Była to jednostka organizacyjna uczelni powołana do podej
mowania i rozwijania współpracy naukowo - badawczej i naukowo - technicznej 
z jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej w ramach obowiązującej 
Uchwały Rady Ministrów Nr I 08. Zakłady Doświadczalne w Politechnice Łódzkiej jako 
jednostka ogólnouczelniana skupiały poszczególne zakłady doświadczalne, które dzia
łały przy katedrach i instytutach w ramach swoich specjalności naukowych. 

Gospodarstwo pomocnicze typu „D" było jednostką wyodrębnioną, prowadzoną według 
uproszczonych zasad gospodarki finansowej na podstawie zatwierdzonego planu finan
sowego. Podstawą tego planu był przyznawany limit funduszu osobowego dla etatowych 
pracowników zakładów doświadczalnych oraz limit funduszu honorariów dla pracowni
ków naukowo - dydaktycznych i technicznych uczelni. Wszystkie prace zlecone były 
wykonywane na podstawie zawartej umowy. Podpisanie umowy wymagało opinii: 
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dziekana - o możliwości wykonywania pracy ze względów dydaktycznych i specjalności 
naukowej, zespołu do spraw prac zleconych - o celowości podjęcia pracy i poprawności 
kosztorysu, oraz zgody rektora. Typowe powtarzające się prace zlecone, zwykle 
o charakterze usługowym, mogły być przyjmowane do wykonywania przez upoważnio
nych przez rektora kierowników katedr na podstawie zamówień, bez obowiązku 
sporządzania umowy. 

W czerwcu 1969 roku została w Politechnice Łódzkiej zorganizowana sesja naukowa 
poświęcona analizie współpracy uczelni z przemysłem. Z tej okazji zorganizowano wy
stawę, która w plastyczny sposób ilustrowała osiągnięcia uczelni w tej dziedzinie. Wy
dano także informator „Politechnika Łódzka w służbie gospodarki narodowej"[25], 
w którym przedstawiono wykaz ważniejszych prac wykonanych dla gospodarki naro
dowej przez poszczególne katedry oraz zakres prac naukowo - badawczych i naukowo 
- usługowych możliwych do wykonania. Celem tego informatora było zaznajomienie 
przedsiębiorstw, zjednoczeń i resortów z osiągnięciami uczelni i jej możliwościami 
w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej. 
W przedmowie do informatora rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr Mieczysław 

Serwiński napisał: 

,,Uczelnia nasza zawarła dotąd i realizuje z powodzeniem 56 długoterminowych poro
zumień o współpracy naukowo - technicznej z jednostkami organizacyfnymi gospodarki 
uspołecznionej oraz wykonuje dla nich liczne i różnorodne, często niezmiernie ważne 
i cenne, prace naukowe. W 1968 roku wykonano 1141 takich prac o łącznej wartości 
ponad 31 milionów złotych. Jednakże zakres tej współpracy, niezmiernie korzystnej dla 
obydwóch stron, jest wciąż jeszcze niedostateczny". 

Zakłady doświadczalne odegrały bardzo ważną rolę w rozszerzaniu współpracy 

i wykonywaniu prac badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Wielką troską 
władz uczelni było w owym czasie ograniczanie prac o charakterze usługowym 
i naukowo - usługowym na rzecz prac o charakterze naukowo - badawczym. W roku 
1968 prace badawcze stanowiły już ok. 75% wszystkich prac wykonywanych w ramach 
umów, w 1971 r. prace badawcze stanowiły 80,2%, naukowo - usługowe 10,5% a prace 
usługowe 0,3% wszystkich prac umownych (wg wartości wykonanych prac). 

Niezależnie od korzyści, jakie przynosiła działalność zakładów doświadczalnych gospo
darce narodowej, należy podkreślić korzyści, jakie ona dawała katedrom i uczelni. 
Z kosztów zwrotnych katedry mogły kupować niezbędne aparaty i materiały, a także po
krywać koszty napraw i konserwacji maszyn i urządzeń. Z części nadwyżki katedry mo
gły zakupić kosztowną aparaturę, w ten sposób polepszając swoje niedostateczne wypo
sażenie. Część z zysku tych prac przeznaczano również na finansowanie tzw. prac 
własnych uczelni. Nie bez znaczenia były także pewne sumy uzyskiwane z zysku na cele 
socjalno - kulturalne uczelni i rektorski fundusz nagród. 

W tym czasie działalność naukowo - badawcza w katedrach była prowadzona w dwóch 
grupach: 

• badania realizowane w zakładach doświadczalnych w ramach prac umownych, mające 
charakter prac naukowo - badawczych, naukowo - technicznych i naukowo - usługowych, 

• badania własne finansowane z budżetu uczelni, mające charakter badań podstawowych, 
w ramach których były wykonywane prace promocyjne doktorskie i habilitacyjne a także 
prace wspierające proces dydaktyczny. 
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W latach 1970 - 75 prace umowne stanowiły ok. 70%, a prace własne ok. 30% całości 
nakładów na działalność badawczą (tablica 6). W późniejszym okresie nakłady na prace 
własne systematycznie relatywnie malały i osiągały poziom ok. 10% w latach 1989-90. 
Zakłady Doświadczalne jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostały żlikwido
wane w roku 1974 a obsługę finansową działalności naukowej umownej przejęła kwe
stura Politechniki Łódzkiej, w ramach normalnej działalności finansowej uczelni. 

Tablica 6. Struktura nakładów na działalność naukowo - badawczą 
w latach 1971 - 1990 (mln. zł) 

W roku 1976 zostały wprowadzone w kraju jednolite plany badań naukowych, sterowa
nych centralnie. Ustalono następujące programy badawcze: rządowe programy badaw
czo - rozwojowe - mające największe znaczenie dla rozwoju kraju; problemy węzłowe -
ważne z punktu widzenia gospodarczego kraju; problemy międzyresortowe badań pod
stawowych, koordynowane przez jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz 
jednostki szkolnictw~ wyższego, oraz problemy resortowe, w tym także resortu Mini
sterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Te ostatnie miały zwykle charakter 
badań podstawowych i rozpoznawczych, które miały wyprzedzać podejmowanie prac 
badawczych i badawczo - rozwojowych. Celem planów badaw~zych centralnie sterowa
nych było większe zaangażowanie potencjału badawczego szkół wyższych w prace na
ukowe długofalowe, ' szczególnie. ważne dla gospodarki narodowej. W Politechnice 
Łódzkiej w tym okresie zostały wprowadzone nowe zasady planowania i wykonywania 
prac badawczych, polegające na większym angażowaniu się instytutów w prace koordy
nowane centralnie, P.Odejmowaniu prac wieloletnich, które pozwoliłyby na stworzenie 
profilu naukowego instytutu i odejście od prac drobnych, przypadkowych, oraz ograni
czenie do minimum prac naukowo - usługowych. W tym celu w · 1976 roku 
w Politechnice Łódzkiej został wprowadzony tzw. dwustopniowy system sterowania 
działalnością badawczą uczelni, który charakteryzował się tym, że dyrektor instytutu był 
podległy w zakresie dział~lności naukowo - 'badawczej bezpośrednio prorektorowi do 
spraw nauki, z pominięciem szczebla pośredniego - dziekana. Strukturę taką uznano 
wówczas za bardziej operatywną organizacyjnie oraz stworzono jednakowy układ or
ganizacyj ny dla instytutów wydziałowych i pozawydziałowych. 
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Organem prorektora do spraw nauki, który pozwoliłby realizować określoną politykę 
w dziedzinie prac badawczych, był Zespół Opiniodawczy ds. Prac Badawczych. Do jego 
zadań należało m.in. 
• analiza i opiniowanie planów prac badawczych rocznych i wieloletnich oraz spra
wozdań z działalności badawczej instytutów i przygotowywanie materiałów w tym 
zakresie dla Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, 

• opiniowanie celowości i możliwości wykonania zgłaszanych prac badawczych reali
zowanych w trybie umownym i bezumownym, 

• ocena wykonywanych prac badawczych pod względem naukowym, technicznym 
i ekonomicznym, 

• opiniowanie celowości zawierania porozumień wieloletnich, 
• opiniowanie wniosków o nagrody rektora za prace badawcze, 
• odbiór i opiniowanie sprawozdań z wykonania prac własnych. 

Zespół Opiniodawczy realizował swe zadania przez 5 podzespołów kierunkowych, które 
były . grupami ekspertów obejmującymi swą działalnością następujące dziedziny prac 
badawczych: mechanika i budownictwo, elektrotechnika, chemia, włókiennictwo oraz piąty 
podzespół dla prac wykonywanych w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej. 

W wyniku tej nowej polityki w ciągu kilku lat osiągnięto wysoką koncentrację tematyki 
badawczej. W szczególności uzyskano duże zaangażowanie się instytutów w tematykę 
programów i problemów sterowanych centralnie, a więc prac badawczych szczególnie 
ważnych dla rozwoju gospodarki narodowej (tablica 7). Pod koniec lat siedemdziesią
tych prace wykonywane w ramach programów i problemów sterowanych centralnie sta
nowiły ok. 70% wartości wszystkich prac umownych. 

Tablica 7. Struktura nakładów na prace naukowo - badawcze umowne (mln zł) 

Niezależnie od problemów sterowanych centralnie, uczelnia starała się ,utrzymywać 

współpracę z przedsiębiorstwami z regionu łódzkiego i z przedsiębiorstwami, z którymi 
łączyły uczelnię wieloletnie porozumienia o współpracy. Podjęto wtedy próby zintegro
wania potencjału naukowego uczelni w kilku specjalistycznych kierunkach, nazwanych 
programami naukowo - badawczymi uczelni, które wynikały z potrzeb regionu lub 



76 

wyraźnej specjalizacji naukowej niektórych katedr lub wydziałów. Zostały utworzone 
następujące programy naukowo - badawcze uczelni: 

• włókiennictwo i maszyny włókiennicze, 
• żywność i środki spożywcze, 
• papiernictwo i maszyny papiernicze, 
• transformatory, maszyny i aparaty elektryczne, 
• zagłębie górniczo - energetyczne Bełchatów, 
• hydraulika siłowa, 
• kształtowanie i ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Łódz

kiej Aglomeracji Miejskiej, 
• urządzenia elektroniczne i energoelektroniczne. 

W roku 1981, w ramach decentralizacji zarządzania uczelnią, w tym także badaniami 
naukowymi, przestał funkcjonować Zespół Opiniodawczy. Kierownicy instytutów 
i katedr otrzymali upoważnienie rektora do zawierania umów na prace badawcze 
i samodzielnego prowadzenia polityki w zakresie prac naukowo - badawczych. Na wy
działach zostały powołane komisje do spraw nauki, które dokonywały oceny działalno
ści naukowej poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału. W skali uczelni ta
kiej oceny dokonywała Senacka Komisja ds. Badań naukowych. W roku 1985, z okazji 
uroczystości czterdziestolecia Politechniki Łódzkiej, została zorganizowana wystawa 
obrazująca współpracę uczelni z jednostkami gospodarki narodowej. Z tej okazji został 
wydany informator „Kierunki badań naukowych i prace naukowo - badawcze", który 
zawierał wykaz kierunków prowadzonej działalności naukowo - badawczej, wykaz prac 
wykonanych w latach 1978 - 1983 oraz uzyskanych patentów, możliwych do wykorzy
stania w gospodarce narodowej. W przedmowie do informatora prorektor Politechniki 
Łódzkiej ds. nauki prof. Tadeusz Koter napisał: 
,,Obecnie uczelnia bierze udział w realizacji 8 rządowych programów badawczo - roz
wojowych, 29 problemów węzłowych, 19 problemów międzyresortowych badań podsta
wowych oraz 13 problemów resortowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W roku 1984 nakłady na prace badawcze wynosiły 537 mln zł, w tym na prace umowne 
435 mln zł oraz 102 mln zł na prace własne. W okresie lat 198 I - 84 uczelnia realizo
wała 84 umowy wdrożeniowe, które dały efekty ekonomiczne potwierdzone przez 
zakłady w wysokości 91, 7 mln zł." 

Od stycznia 1991 roku finansowanie działalności naukowej zostało przejęte przez 
Komitet Badań Naukowych i zmieniło całkowicie tryb i charakter przyznawanych 
uczelni środków finansowych. Ze środków KBN są finansowane projekty badawcze 
(granty), projekty celowe, działalność statutowa, badania własne oraz działalność 

ogólnotechniczna. Projekty badawcze są finansowane przez KBN na drodze konkursu, 
na wniosek nauczyciela akademickiego lub grupy nauczycieli, a środki finansowe są 
przydzielane do dyspozycji kierownika grantu. W roku 1991 realizowano 76 projektów 
badawczych, a w 1993 roku 172 projekty o łącznej wartości 43,8 mld zł. Projekty ce
lowe są zwykle umowami trójstronnymi pomiędzy KBN, przedsiębiorstwem, które jest 
zainteresowane wynikami badań i jednostkami organizacyjnymi uczelni. W 1993 r. były 
realizowane 3 takie umowy. Fundusze na działalność statutową przydzielane są przez 
KBN wydziałom, stosownie do przyznanej kategorii naukowej (A, B, C, D). Fundusze 
na wykonanie prac własnych i działalność ogólnotechniczną są przydzielane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Strukturę finansowania działalności naukowo - badawczej w 1992 i 1993 r. przedsta
wiono w tablicy 8. Z zestawienia podanego w.tablicy można zauważyć, że począwszy od 
roku 1991 występuje znaczne zmniejszenie wykonywanych prac naukowo - badawczych 
dla potrzeb jednostek gospodarki narodowej. Wynika to głównie z sytuacji ekonomicz
nej przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych i znacznej recesji 
gospodarczej. Podstawowymi środkami do prowadzenia działalności naukowej 
w uczelni są projekty badawcze (granty) oraz środki przydzielane na działalność statu
tową i badania własne. Od roku 1992 Komitet Badań Naukowych prowadzi ocenę dzia
łalności naukowej poszczególnych wydziałów według jednolitych kryteriów dla całego 
kraju, zaliczając je do poszczególnych kategorii A, B, C, D (A - kategoria najwyższa). 
W 1993 r. poszczególne wydziały otrzymały kategorie jak podano w tablicy 9. 
Zaliczenie wydziałów do poszczególnych kategorii ma istotny wpływ na przydział 
środków finansowych, w szczególności na działalność statutową. Szczegółowe 

omówienie działalności naukowej jest zawarte w opisach poszczególnych wydziałów. 

Tablica 8. Struktura finansowania działalności badawczej 
w latach 1991 - 1993 (mln. zł) 

Tablica 9. Kategorie naukowe wydziałów w roku 1994, 
wg oceny Komitetu Badań Naukowych 
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M iemików aktywności naukowej uczelni są publikacje jej . pracowników 
w cz.asopismach naukowych, referaty i · komunikaty na konferencjach 
naukowych oraz opublikowane monografie. Tablica I O przedstawia rozwój 

działalności publikacyjnej pracowników Politechniki Łódzkiej w latach 1945 - 1993. 

Tablica 1 O. Publikacje pracowników Politechniki Łódzkiej 
w latach 1945 - 1993 

W pierwszym okresie życia uczelni pracownicy byli głównie zaabsorbowani pracami 
organizacyjnymi związanymi z budową laboratoriów i przygotowaniem procesu dydak
tycznego, stąd działalność publikacyjna była skromna. Jednakże już w tym okresie lat 
1945 - 1950 opublikowano 1 O monografii, 326 artykułów naukowych oraz 92 podręcz
niki i skrypty,. co . dla uczelni o trzech n~wo powstałych wydziałach było akcentem 
wskazującym na duże zaangażowanie pracowników w działalność naukową. 

W miarę rozwoju uczelni, wraz ze wzrostem liczby wydziałów i praco'ffl,ików, wzrastał~, 
systematycmie iiczba publikacji. Zwiększenie możliwości nawiązy'Wania kontaktów 
z ośrodkami naukowymi zagranicznymi, które nastąpiło w ostatnich latach, spowodo
wało wyraźny wzrost liczby referatów i komunikatów wygłaszanych przez pracowników 
Politechniki Łódzkiej na międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych. 
Zwiększyła się także wówcz.as liczba publikacji w cz.asopismach zagranicznych. 
W okresie lat 1945 - 1993 opublikowano ogółem 38 370 prac naukowych, w tym 318 
monografii. Wiele spośród tych monografii i podręczników akadelllickich zostało prze
tłumaczonych na-języki obce i wydanych w wielu krajach, co świadczy o ich wysokim 
poziomie naukowym. Dla ułatwienia publikowania prac naukowych, · zwłaszcza przez 
młodszych pracowników, dla których dostęp do cz.asopism renomowanych był często 
utrudniony, postanowiono w 1953 roku wydawać Zeszyty Naukowe Politechniki Łódz
kiej w ramach wydawnictw własnych uczelni; powstanie i rozwój Zeszytów Naukowych 
omówiono dalej. 
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K
ształcenie kadry naukowej jest jednym z podstawowych zadań uczelni 
akademickiej, a miarą tej działalności jest liczba nadanych stopni naukowych. 
Jednocześnie z powołaniem uczelni w 1945 r. wszystkie trzy wydziały: 

Mechaniczny, Elektryczny i Chemiczny uzyskały prawo do nadawania stopnia 
naukowego doktora i przeprowadzania habilitacji. Ponadto uczelnia miała prawo 
nostryfikacji stopni naukowych nadanych przez uczelnie zagraniczne. W miarę 

zwiększania się liczby wydziałów ,.. uzyskiwały one także uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach naukowych. 

W okresie lat 1952 - 1958 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie 
wyższym i pracownikach nauki (Dz. U. nr 6/1952) zamiast stopnia naukowego doktora 
nauk technicznych nadawano stopień kandydata nauk technicznych. 1 Uprawnienia te 
w 1952 r. uzyskały wszystkie wydziały Politechniki Łódzkiej (Mechaniczny, Elek
tryczny, Chemiczny, Włókienniczy i Chemii Spożywczej). W okresie tym 18 osób uzy
skało stopień kandydata nauk technicznych, które zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. nr 68/1958) z mocy prawa uzyskały stopień dok
tora nauk technicznych. 

Ustawą z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 6/1952) wprowa
dzono drugi stopień naukowy uzyskiwany w wyniku habilitacji. W okresie lat 1952 -
1958 był to stopień naukowy doktora nauk, a w okresie lat 1958 - 1968 stopień naukowy 
docenta. 2 Od roku 1969 na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie 
ttstawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. nr 46/1968) nadawany jest 
w wyniku habilitacji stopień naukowy doktora habilitowanego. Nadane uprzednio 
w wyniku habilitacji stopnie naukowe doktora i docenta z mocy prawa są równoważne 
stopniowi doktora habilitowanego. W tablicy 22 przedstawiono uprawnienia wydziałów 
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk, a w tablicy 23 - stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. 

W początkowym okresie rozwoju uczelnia kształciła doktorów głównie dla własnych 
potrzeb. Z biegiem lat zwiększała się liczba doktorów kształconych dla potrzeb instytu
tów naukowo - badawczych, dla zaplecza naukowo - technicznego przemysłu, energe
tyki i transportu, a także dla innych wyższych uczelni. Pierwsze stopnie naukowe 
doktora nadano już w roku akademickim 1945/46. Otrzymali je na Wydziale Mecha
nicznym inż. Jan Buchholtz, a na Wydziale Chemicznym inż. Mikołaj Łaźniewski oraz 
mgr Aleksander Siemaszko. Wydział Elektryczny pierwsze stopnie doktora nadał do
piero w roku akademickim 1950/51. Otrzymali je inż. Henryk Kozłowski oraz 
inż. Władysław Pełczewski. 

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki wprowadzała dwa stopnie naukowe: 
niższy stopień kandydata nauk i stopień wyższy doktora nauk. 
2 Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych przewidywała dwa stopnie naukowe: doktora nauk i w wyniku 
przeprowadzonej habilitacji stopień naukowy docenta. 
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Tablica 11 . Uprawnienia wydziałów do nadawania stopnia naukowego doktora 

Tablica 12. Uprawnienia wydziałów do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego 

• rok utracenia uprawniefl 
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W okresie lat 1945 - 1995 nadano 1877 stopni naukowych doktora, w tym 1525 stopni 
doktora nauk technicznych, 281 stopni doktora nauk chemicznych oraz 71 stopni dok
tora nauk matematycznych. Liczba stopni doktora nadanych osobom spoza grona pra
cowników Politechniki Łódzkiej wynosi 571, co stanowi 30% wszystkich nadanych 
stopni naukowych doktora. W tej ostatniej grupie dużą część stanowili pracownicy 
naukowo - dydaktyczni innych uczelni. 

Tablica 13. Stopnie naukowe doktora nadane w Politechnice Łódzkiej 
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Rysunek 16. Nadane stopnie naukowe doktora wg dziedzin 
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Do wyraźnego wzrostu nadanych stopi naukowych doktora w latach 1971-1985 przy
czyniły się prowadzone w uczelni studia doktoranckie. Początkowo były to studia 
o charakterze stacjonarnym zwane studiami doktoranckimi dziennymi, a później także 
studia dla pracujących przeznaczone dla osób, które bez oderwania od pracy uczestni
czyły w zajęciach studiów doktoranckich. Zadaniem studiów doktoranckich było stwo
rzenie warunków do przyspieszenia kształcenia młodej kadry naukowej i uzyskanie 
stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin naukowych szczególnie ważnych dla 
potrzeb gospodarki narodowej. W latach 1962 - 1980 były prowadzone studia dokto
ranckie na wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym, Chemicznym, Włókienniczym 
i Chemii Spożywczej. Uczestniczyło w nich 426 osób na studiach dziennych i 225 osób 
na studiach dla pracujących. 

Warunkiem dopuszczenia do odbywania studiów doktoranckich było uzyskanie pozy
tywnego kolokwium kwalifikacyjnego. Na studia doktoranckie dzienne przyjmowane 
były osoby bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich, jeżeli wykazywały pod
czas studiów zamiłowanie do pracy naukowej, pracownicy uczelni - asystenci, którzy na 
okres studiów uzyskiwali urlop bezpłatny oraz osoby kierowane przez instytuty 
i placówki naukowe w ramach bezpłatnego urlopu. Uczestnicy studiów doktoranckich 
dziennych nie mogli podejmować zatrudnienia i korzystali ze stypendiów naukowych 
przyznawanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego lub jednostki badawcze kie
rujące uczestnika na studia. Studia doktoranckie trwały 3 lub 4 lata. Efektywność stu
diów doktoranckich dziennych była na ogół wysoka - tylko nieliczne osoby spośród 
uczestników studiów nie uzyskały stopnia doktora. Znacznie mniej efektywne były stu
dia doktoranckie dla pracujących . Znaczne zaangażowanie zawodowe uczestników nie 
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pozwoliło na poświęcenie dostatecznego czasu na studia i własną pracę naukową. Stąd 
tylko niewielka liczba uczestników studiów uzyskała stopień doktora ( 13 osób). 

W ostatnich latach ponownie rozpoczęto organizowanie studiów doktoranckich jako 
formę umożliwiającą uzyskanie stopnia doktora w krótszym czasie niż na drodze 
asystentury. W roku 1993 ponownie uruchomiono studia doktoranckie na Wydziale Me
chanicznym, Włókienniczym oraz Chemii Spożywczej i Biotechnologii, a w 1994 r. na 
Wydziale Chemicznym oraz na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki. 

P
ierwsze postępowanie habilitacyjne w Politechnice Łódzkiej przeprowadzono 
w roku akademickim 1946/4 7. Stopień docenta otrzymał wówczas dr inż. Witold 
Romer i była to jedyna habilitacja w okresie pierwszych 15 lat życia uczelni. 

Począwszy od roku 1961 wystąpił wyraźny wzrost zainteresowania pracowników zdo
bywaniem drugiego stopnia naukowego na drodze habilitacji. Lata siedemdziesiąte nie 
stwarzały klimatu do zdobywania stopnia doktora habilitowanego. Powołanie po 1968 
roku wielu osób na stanowisko docenta tylko ze stopniem naukowym doktora osłabiło 
zainteresowanie zdobywaniem drugiego stopnia naukowego. Drugi okres wzrostu liczby 
habilitacji wystąpił po 1980 r., gdy posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowa
nego stało się podstawowym wymaganiem dalszego awansu na stanowiska profesorskie 
lub uzyskanie tytułu naukowego profesora. 

W latach 1945 - 1994 nadano w Politechnice Łódzkiej 292 stopnie naukowych doktora 
habilitowanego, w tym 78 stopni nadano osobom spoza uczelni, co stanowi 27% 
wszystkich nadanych stopni doktora habilitowanego (tablica 14). W tej grupie osób 
spoza uczelni byli przeważnie pracownicy naukowo - dydaktyczni innych wyższych 
szkół, które nie posiadały odpowiednich uprawnień do nadawania stopni naukowych 
doktora habilitowanego. Przepisy postępowania habilitacyjnego wymagają, by rozprawa 
habilitacyjna została wydana drukiem przed wszczęciem postępowania. Druk pracy 
habilitacyjnej w normalnych wydawnictwach trwał bardzo długo, czasami kilka lat, co 
znacznie opóźniało przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Dla przyspieszenia 
tego procesu władze uczelni postanowiły w 1977 r. uruchomić w ramach wydawnictw 
własnych specjalną serię Zeszytów Naukowych „Rozprawy Naukowe", przeznaczoną 
głównie dla publikacji prac habilitacyjnych. Seria ta była wydawana w możliwie naj
krótszym czasie (kilku miesięcy). W latach 1977 - 1993 wydano 200 zeszytów tej serii. 
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Tablica 14. Stopnie doktora habilitowanego nadane w Politechnice Łódzkiej 
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Władze uczelni zawsze przywiązywały dużą uwagę do sprawy kształcenia kadry 
naukowej. Stwarzały wszelkie udogodnienia ułatwiające przygotowanie pracy 
promocyjnej. Osoby wykonujące prace doktorskie na drodze asystentury otrzymywały 
w okresie przygotowywania pracy doktorskiej okresowe zwolnienia z zajęć dydaktycz
nych i stypendia naukowe, oraz były kierowane na staże naukowe i zawodowe. Osoby, 
które wykonywały prace habilitacyjne, poza- urlopami dydaktycmymi i stypendiami na
ukowymi, w pierwszej kolejności korzystały także z wyjazdów do ośrodków naukowych 
zagranicznych d I a zebrania niezbędnych materiałów lub wykonania prac badawczych, 
których nie można było wykonać w kraju, głównie ze względu na niedostatki 
aparaturowe. Niektórzy habilitanci korzystali także ze stypendiów naukowych fundacji 
zagranicznych. 

W okresie minionych 50 lat Politechnika Łódzka kształciła kadrę nie tylko dla własnych 
potrzeb, ale także udzielała znacznej pomocy innym szkołom wyższym, które cierpiały 
na brak wykwalifikowanej kadry lub nie miały stosownych uprawnień do nadawania 
stopni naukowych. Pomoc dla innych uczelni i ośrodków naukowych polegała nie tylko 
na umożliwieniu uzyskania stopni naukowych, ale także na zasilaniu ich wykształconą 
kadrą naukową. Około 20 nauczycieli akademickich Politechniki Łódzkiej przeszło na 
stanowiska profesorów i docentów do placówek Polskiej Akademii Nauk, Politechniki 
Lubelskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej oraz wyższych szkół inżynierskich 
w całym kraju. Świadczy to o tym, że Politechnika Łódzka w minionym pięćdziesięcio
leciu odegrała istotną rolę w kształceniu kadr ze stopniami naukowymi dla szkół wyż
szych w całym kraju. 
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W wyniku prowadzonych w instytutach i katedrach Politechniki Łódzkiej prac 
naukowo - badawczych i naukowo - technicznych powstawały rozwiązania 
oryginalne, które miały znamiona wynalazków i mogły być chronione na 

drodze prawnej, zgodnie z przepisami prawa patentowego lub prawa ochronnego na 
wzory użytkowe. 

Do rozwiązywania tych trudnych z punktu widzenia prawnego zagadnień została powo
łana w 1965 roku wyspecjalizowana komórka, która przyjęła nazwę OŚRODEK 

WYNALAZCZOŚCI. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przygotowanie dokumentacji 
patentowych i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP oraz zagra
nicznymi urzędami patentowymi celem uzyskania dla Politechniki Łódzkiej praw wy
łącznych (patentów i praw ochronnych). W miarę rozwoju ośrodka zakres jego działań 
zwiększył się o następujące zadania: 
• negocjowanie i zawieranie umów licencyjnych na wynalazki stanowiące własność 

Politechniki Łódzkiej, 
• dochodzenie praw twórców tych wynalazków, szczególnie prawa do wynagrodzenia, 
• działanie w zakresie informacji patentowej, w tym tzw. ,,badania patentowe", 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „prawo patentowe", 
• prowadzenie akwizycji krajowej i zagranicznej dla wynalazków uczelni. 

Już po piętnastu miesiącach od chwili powołania ośrodka (do końca grudnia 1966 r.), za 
jego pośrednictwem, Politechnika Łódzka zgłosiła do prawnej ochrony 47 wynalazków 
i 5 wzorów użytkowych. W latach 1976 - 1989, gdy występowała ożywiona bezpośred
nia współpraca instytutów i katedr z jednostkami gospodarki narodowej, powstała naj
większa liczba projektów wynalazczych. Do prawnej ochrony zgłaszano ponad 100 
projektów wynalazczych rocznie. I tak np. w roku 1980 zgłoszono 112 wynalazków i 5 
wzorów użytkowych, w roku 1983 - 111 wynalazków i 7 wzorów użytkowych. 
W okresie tym Politechnika Łódzka zawarła też największą liczbę umów licencyjnych 
na stosowanie jej wynalazków przez przedsiębiorstwa: 23 umowy w roku 1983 i 18 
umów w roku 1989. W latach 1990 - 1994 nastąpił spadek liczby projektów wynalaz
czych zgłaszanych do ochrony prawnej, z powodu zmniejszenia się liczby prac zama
wianych przez przemysł w Politechnice Łódzkiej oraz wysokich opłat w Urzędzie 
Patentowym. Prace zamawiane przez przemysł były podstawowym źródłem powstałych 
projektów wynalazczych. W latach 1965 - 1993 za pośrednictwem Ośrodka Wynalaz
czości Politechnika Łódzka uzyskała 2417 tytułów ochronnych, w tym: 2213 patentów 
na wynalazki udzielonych przez Urząd Patentowy RP, 95 patentów na wynalazki 
udzielonych przez zagraniczne urzędy patentowe i 109 praw ochronnych na wzory 
użytkowe udzielonych przez Urząd Patentowy RP. Przemysłowe wykorzystanie 
wynalazków powstałych w Politechnice Łódzkiej w różnych okresach wahało się w 
granicach 35 + 45%. Za pośrednictwem ośrodka zostało zawartych w tym okresie 165 
umów licencyjnych. 

Lista efektywnie zastosowanych w przemyśle projektów wynalazczych jest zbyt długa, 
by można ją podać choć w części. Wypada jednak wymienić choćby grupy tematycznie 
związanych z sobą wynalazków, które przyniosły znaczące efekty ekonomiczne: 

• wynalazJd związane z obróbką cieplno - chemiczną elementów maszyn, powstałe 
w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych, 

• wynalazki związane z konstrukcją łożysk aerostatycznych, powstałe w Instytucie 
Maszyn Przepływowych, 
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• wynalazki związąne z wytwarzaniem środków zapachowych, powstałe w lnstytu'cie 
Podstaw Chemii Zywności, 

• wynalazki związane z oczyszczaąiem gazów przemysłowych, powstałe na Wydziale 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska, 

• wynalazki związane z elektrycznymi układami regulacyjnymi, powstałe w lnstytucie 
Elektroniki. 

Podane wyżej grupy wynalazków stanowiąjedynie przykłady przemysłowo i efektywnie 
zastosowanych wynalazków powstałych w Politechnice Łódzkiej. Z ostatniego okresu 
wynalazkiem szeroko znanym jest „Sposób wytwarzania opatrunków hydrożelowych", 
powstały w Instytucie Techniki Radiacyjnej. Na wynalazek ten zawarto aż sześć umów 
licencyjnych. Ponadto uzyskał on nagrody na krajowych i międzynarodowych 

wystawach wynalazków. 

Dla ułatwienia prac związanych ze zgłaszaniem wynalazków do postępowania patento
wego w Bibliotece Głównej został zorganizowany dział zbiorów specjalnych, zawiera
jący informacje i opisy patentowe krajowe i zagraniczne w liczbie ok. 200 tys. sztuk. 
Jest to największy zbiór opisów patentowych w regionie łódzkim. W Ośrodku Wynalaz
czości jest obecnie przygotowywany komputerowy zbiór informacji o wszystkich paten
tach krajowych. Kierownikiem Ośrodka od chwili jego powstania jest mgr inż. Zbigniew 
W. Bałczewski, który jest także wykładowcą przedmiotu „prawo patentowe", wykłada
nego prawie na wszystkich wydziałach. 

O środek Aparatury Naukowej został powołany w 1978 r. jako wyodrębniona 
ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej, w miejsce 
zlikwidowanego w tym czasie Centralnego Laboratorium Badania Materiałów i 

Konstrukcji Wydziału Mechanicznego. Kierownikiem ośrodka został doc. dr Władysław 
Walczak, pełniący dotychczas funkcję kierownika wymienionego laboratorium. 
Powołanie Ośrodka Aparatury Naukowej miało na celu stworzenie placówki, której 
głównym zadaniem było opracowywanie i budowanie specjalistycznej, nietypowej 
aparatury pomiarowej dla potrzeb własnych uczelni jak i potrzeb innych jednostek 
gospodarki narodowej (innych uczelni, instytutów, centralnych laboratoriów 
przemysłowych, ośrodków badawczo-rozwojowych itp.). Ośrodek, mimo trudnych 
warunków w jakich rozpoczynał pracę, w krótkim czasie stał się znaną w kraju 
specjalistyczną placówką prowadzącą prace rozwojowe nad wprowadzeniem w Polsce 
tensometrii foliowej, co stanowiło w tym czasie istotny postęp w dziedzinie 
tensometrycznej metody pomiaru odkształceń oraz wyznaczania naprężeń we 
wszelkiego rodzaju konstrukcjach. W ośrodku zostały zorganizowane trzy pracownie: 
tensometryczna, badań i konstrukcji prototypów oraz aparatury elektronicznej, a także 
warsztat mechaniczny. W tym czasie w ośrodku zatrudnionych było 18 osób, w tym 
dwóch pracowników naukowo - badawczych i 14 pracowników inżynieryjno -
technicznych (mechanicy, elektrycy, chemicy, elektronicy). 

Działalność ośrodka została ukierunkowana na opracowywanie i budowę specjalistycz
nej aparatury naukowo - badawczej i kontrolno - pomiarowej, przeznaczonej do po
miaru różnych wielkości mechanicznych metodami niemechanicznymi, a także prowa
dzenie małoseryjnej produkcji tensometrów foliowych. Jednoczesny wzrost poziomu 
naukowego i zawodowego pracowników ośrodka pozwolił na podejmowanie coraz po
ważniejszych prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie własnych prac naukowych. 
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Te ostatnie dotyczyły nowych zastosowań oraz doskonalenia metod pomiarowych, 
stosowanych w badaniach materiałów i konstrukcji oraz teoretycznych 
i doświadczalnych badań cienkościennych, przekładkowych elementów konstrukcyjnych 
typu „sandwich". 

Prace naukowo - badawcze, związane z opracowywaniem aparatury naukowo - badaw
czej i kontrolno - pomiarowej, były prowadzone bądź w ramach centralnych programów 
badawczych i resortowych programów badawczo - rozwojowych, bądź wynikały 

z aktualnych, sygnalizowanych potrzeb gospodarki narodowej. Prace te stanowiły 

podstawę dalszych, konkretnych opracowań aplikacyjnych i wdrożeń w jednostkach 
zlecających. Do poważniejszych osiągnięć ośrodka należy zaliczyć opracowanie i wykonanie: 
• specjalnych aparatów do pomiaru ściśliwości i powrotu sprężystego płyt azbestowo -

kauczukowych, 
• szeregu typów sond i kompletnych zestawów aparatury (sonda, wzmacniacz, 

miernik) do pomiaru parametrów przepływów dwufazowych, 
• kilku typów tensometrycznych wag przemysłowych z odczytem cyfrowym, 
• specjalnego czujnika tensometrycznego do jednoczesnego pomiaru ciśnienia 

i temperatury stopionego tworzywa w głowicach wytłaczarek do tworzyw sztucz
nych, stanowiącego podstawowy element sterowania pracą tych wytłaczarek, 

• szeregu zestawów specjalistycznej aparatury, stanowiących wyposażenie pomiarowe 
unikatowych stanowisk badawczych i dydaktycznych, m.in. stanowiska do dyna
micznego badania opon lotniczych w warunkach symulowanego startu i lądowania 
samolotu, stanowiska do badań charakterystyk tłumików hydraulicznych, pracują
cych w układach napędu łopat śmigłowców, stanowiska do badania przepływów 
wieloskładnikowych. 

Łącznie, w ramach 192 prac umownych, wykonano w ośrodku ponad 1600 różnych 
przyrządów pomiarowych oraz ponad 160 OOO tensometrów foliowych 23 typów. 
Wszystkie te prace znalazły bezpośrednie zastosowanie praktyczne u zleceniodawców, 
co przysporzyło gospodarce narodowej znacznych oszczędności dewizowych. Wyniki 
prac naukowych wykonanych w ośrodku były przedmiotem prezentacji na kongresach 
i konferencjach (74 referaty), a także publikacji w czasopismach naukowych (68 
pozycji). Uzyskano 6 patentów oraz jedno wyróżnienie na III Ogólnopolskich Targach 
Wynalazków w Katowicach (1985 r.) w konkursie na najlepszy projekt wynalazczy roku. 

Z dniem 30 września 1992 r. Ośrodek Aparatury Naukowej, z braku prac i środków 
spowodowany upadkiem krajowego przemysłu, został zlikwidowany jako samodzielna 
jednostka organizacyjna i w szczątkowej formie włączony do Działu Aparatury Nauko
wej Politechniki Łódzkiej. 

K omputeryzacja Politechniki Łódzkiej ma swoją długą historię. Pierwsza 
elektroniczna maszyna cyfrowa typu ZAM-2-BET A została zainstalowana w 
1962 r. w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na Wydziale 

Włókienniczym. Inicjatorem tych działań był kierownik tej katedry pro( dr Jan 
Szmelter, który był prekursorem stosowania metod numerycznych w zagadnieniach 
mechaniki. Maszyna ZAM-2-BET A, skonstruowana przez Zakład Aparatów 
Matematycznych PAN, była komputerem pierwszej generacji, zbudowanym z 
elementów lampowych; pamięć operacyjna magnetostrykcyjna zawierała 1024 słowa 35 
bitowe, pamięć zewnętrzna bębnowa zawierała 32 kB, wejście i wyjście było w postaci 
taśmy perforowanej, pobór mocy wynosił 12 kW. Była to pierwsza elektroniczna 
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maszyna cyfrowa zainstalowana na terenie Łodzi, zakupiona dla uczelni przez 
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego. Dzięki tej maszynie, która w pierwszym okresie 
pracowała 24 godziny na dobę, wykonano obliczenia dla wielu prac naukowych, w tym 
doktorskich i habilitacyjnych. 

W roku 1966 został powołany pod kierunkiem doc. dra Edwarda Kąckiego ZAKŁAD 
MASZYN MATEMATYCZNYCH jako wyodrębniona jednostka ogólnouczelniana, prze
kształcona w 1972 r. w Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ośrodek został 
wyposażony w elektroniczną maszynę cyfrową typu ODRA 1003, a następnie ODRA 
1013. Faktyczny jednak rozwój techniki komputerowej w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych uczelni nastąpił w latach siedemdziesiątych wraz z pojawieniem się 
minikomputerów typu MERA. Jednakże sytuacja gospodarcza końca lat siedemdziesią
tych i początków lat osiemdziesiątych spowodowała zahamowanie w rozwoju wyposa
żenia uczelni w komputerowy sprzęt profesjonalny. Dopiero koniec lat osiemdziesiątych 
przyniósł napływ tanich mikrokomputerów ośmio- i szesnastobitowych. W końcu roku 
1988 w Politechnice Łódzkiej było zainstalowanych 400 mikrokomputerów 8 - bito
wych, 205 mikrokomputerów 16 - bitowych, w tym 170 typu IBM PC i 3 5 innych, 
głównie typu MERA, oraz komputer ODRA 1305 pracujący w trybie wielodostępnym. 

W roku 1988 został powołany SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH, którego 
zadaniem było opracowanie koncepcji komputeryzacji uczelni na tle zmian 
w technologii sprzętu komputerowego, a także zmian w dziedzinie zastosowań i usług 
oferowanych przez systemy informatyczne. 

Utworzenie w Politechnice Łódzkiej w 1991 r. CENTRUM KOMPUTEROWEGO było jed
nym z istotnych elementów programu komputeryzacji uczelni, opracowanego przez ze
spół pracowników Samodzielnego Zakładu Sieci Komputerowych pod kierownictwem 
doc. dra hab. Romana Małeckiego. Ideą tego programu było umożliwienie pracownikom 
dostępu do wysokiej klasy sprzętu komputerowego oraz specjalizowanych, profesjonal
nych usług informatycznych. Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez: 

• integrację komputerów PC w ramach Uczelnianej Sieci Komputerowej, w której 
pracować będą również minikomputery o znacząco większej mocy obliczeniowej, 

• połączenie sieci uczelnianej z krajowymi i zagranicznymi rozległymi sieciami 
komputerowymi. 

Podjęte przez Politechnikę Łódzką w tym czasie działania okazały się być zbieżne 

z wysiłkami innych uczelni krajowych. W 1989 r. wdrożona została budowa krajowej 
akademickiej sieci komputerowej. Możliwym stało się połączenie zintegrowanej we
wnętrznie krajowej sieci komputerowej z istniejącymi już na świecie akademickimi 
i badawczymi międzynarodowymi sieciami komputerowymi EARN (European Acade
mic and Research Network). Pozwoliło to na rozwój systemu trwałych połączeń teleko
munikacyjnych, które dziś tworzą szkielet tzw. Naukowych Akademickich Sieci 
Komputerowych (NASK). W 1993 r. w aglomeracjach posiadających najbardziej 
rozwiniętą strukturę sieci komputerowych wdrożono program budowy Miejskich Sieci 
Komputerowych (MAN). Politechnika Łódzka brała udział w tworzeniu NASK 
i koordynuje rozwój tej sieci na terenie łódzkiego środowiska akademickiego oraz 
budowę MAN w Łodzi. 
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C 
entrum Komputerowe jest wyodrębnioną jednostką ogólnouczelnianą, a jej 
głównym zadaniem jest zagwarantowanie stałej łączności Politechniki Łódzkiej 
ze światem przez: przyłączenie techniką modemową zdalnych terminali lub PC

terminali (komputerów PC z odpowiednimi programami komunikacyjnymi) do 
komputerów wielodostępnych w Centrum, dołączonych do rozległych sieci 
komputerowych; przyłączenie komputerów i lokalnych sieci komputerowych 
użytkowników do campusowej Uczelnianej Sieci Komputerowej zintegrowanej z 
sieciami rozległymi. W ten sposób Centrum zapewnia pracownikom Politechniki 
możliwość korzystania z następujących usług dostępnych w rozległych sieciach 
komputerowych: 

• wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, 
• transferu plików różnych typów, 
• wymiany informacji w trybie interakcyjnym - w tym telekonferencje, 
• zdalnego wprowadzania i realizowania zadań na odległych komputerach, 
• pracy interaktywnej na odległych komputerach, 
• dostępu do zdalnych aplikacji w tym wybranych baz danych, dostępu do komercyj

nych baz danych za pośrednictwem światowego systemu publicznych sieci transmisji 
danych X.25. 

Do chwili obecnej Centrum przyłączyło do Uczelnianej Sieci Komputerowej około 30 . 
lokalnych instytutowych sieci komputerowych oraz zarejestrowało na własnych kompu
terach ponad 300 użytkowników sieci z terenu Politechniki Łódzkiej i ponad 50 
z innych ośrodków akademickich i naukowo - badawczych regionu łódzkiego, co umoż
liwia dostęp do komputerów i superkomputerów typu CRA Y czy CONVEX pracujących 
w zasobniejszych ośrodkach w kraju i za granicą. Usługi komunikacyjne serwowane 
w sieciach stwarzają możliwości uczestnictwa w rozproszonych problemach badaw
czych, jak również skorzystania ze światowych zasobów informacji naukowo -
technicznej. 

Podstawowa działalność Centrum Komputerowego obejmuje rozbudowę, eksploatację 
i administrowanie Uczelnianą Siecią Komputerową. Obecnie Centrum rozwija aplikacje 
w sieci uczelnianej, współpracując z Zakładem Sieci Komputerowych przy wdrażaniu 
nowych usług sieci rozległych, a także z Biblioteką Główną i administracją uczelni przy 
wdrażaniu sieciowych baz danych. Obok usług sieciowych Centrum rozdziela oprogra
mowanie, kupowane w ilościach hurtowych lub z licencją otwartą, umożliwiającą zain
stalowanie go na każdym komputerze w uczelni. Centrum rozwija także działalność 
usługową poza terenem uczelni dla potrzeb łódzkiego środowiska gospodarczego. 



Współpraca międzynarodowa 

P olitechnika Łódzka ma szeroko rozwiniętą współpracę naukową z zagranicą 
i należy pod tym względem do grupy najbardziej aktywnych polskich uczelni. 
Pierwsze kontakty uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zostały nawią

zane pod koniec lat czterdziestych. Polegały one głównie na wymianie wydawnictw, 
a sporadyczne wyjazdy wynikały z osobistych starań pracowników. Znaczne ożywienie 
współpracy nastąpiło po roku 1956, kiedy to zaczęła się rozwijać współpraca z krajami 
tzw. obozu socjalistycznego. Początkowo wymieniano publikacje i przedstawiano refe
raty w czasie wizyt pracowników z zaprzyjaźnionych ośrodków. W następnym etapie 
pracownicy uczelni zaczęli wyjeżdżać na konferencje, staże naukowe a także w celu 
wykonania prac doktorskich. 

W 1960 roku Politechnika utrzymywała kontakty naukowe z ośrodkami w Austrii, 
Belgii, Chinach, Czechosłowacji, Egipcie, Finlandii, Francji, Holandii, Kanadzie, NRD, 
RFN, Szwajcarii, Szwecji, USA oraz w Wielkiej Brytanii i ZSRR. W roku akademickim 
1960/61 zanotowano 42 wyjazdy pracowników naszej uczelni i przyjazd 19 gości. 

Natomiast w latach 1962 - 1969 do krajów byłego obozu socjalistycznego wyjechały 
334 osoby, zaś do krajów kapitalistycznych 172 osoby - głównie na zaproszenia 
indywidualne. 

W latach sześćdziesiątych Politechnika Łódzka zaczęła zawierać z uczelniami zagra
nicznymi pierwsze umowy o bezpośredniej współpracy. Biorąc pod uwagę ograniczone 
środki finansowe na wyjazdy służbowe, tego rodzaju współpraca pozwoliła na dalszy 
rozwój kontaktów zagranicznych naszej uczelni. Do roku 1980 Politechnika Łódzka 
miała zawmtych 12 tego rodzaju umów, w 1990 roku było już 26, natomiast obecnie jest 
ich 41. Szczegółowy wykaz ośrodków naukowych, z którymi Politechnika Łódzka ma 
podpisane umowy o bezpośredniej współpracy, przedstawiono niżej. Umowy te są 

zawierane na okres od 3 do 5 lat i w wielu przypadkach przedłużane na lata następne. 
Zakresy poszczególnych umów nie są przedstawione w sposób jednolity, gdyż jedne 
mają charakter ogólny i dotyczą wielu dyscyplin naukowych, inne ograniczają się do 
współpracy w określonej dziedzinie. Bardzo ważnym momentem w rozwoju współpracy 
Politechniki Łódzkiej z zagranicą było podpisanie w 1967 roku przez rektora 
prof. Jerzego Wernera umowy Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem w Strathclyde 
w Glasgow. Umowa ta była wielokrotnie przedłużana i trwa do chwili obecnej. Współ
praca obejmuje wszystkie wydziały uczelni i dotyczy: 
• wymiany osobowej pracowników naukowych i studentów, 
• uczestnictwa w organizowanych sympozjach i seminariach, 
• badań, publikacji i monografii. 

W ramach tej współpracy prowadzone są wspólne prace doktorskie pod kierunkiem 
promotorów z obu uczelni i do chwili obecnej stopień doktora Uniwersytetu Strathclyde 
uzyskało już 13 pracowników Politechniki Łódzkiej. Powstały również dwie pisane 
wspólnie przez pracowników obu uczelni monografie. Do ciekawszych form współpracy 
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należą też prowadzone od 1982 roku specjalistyczne seminaria tzw. 5 .x 5, np. 
w zakresie maszyn elektrycznych i elektrodynamiki czy biotechnologii, które odbywają 
się zarówno w Łodzi, jak i w Glasgow. Na uwagę zasługiwały również prowadzone do 
1992 roku przez pracowników Uniwersytetu Strathclyde letnie kursy języka angiel
skiego w Konopnicy. Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Strathclyde pozwoliła na 
nawiązanie szeregu kontaktów towarzyskich i przyjaźni, co zaowocowało powstaniem 
przy Politechnice Łódzkiej w 1983 roku Towarzystwa Polsko - Szkockiego. 

Do długotrwałych umów o bezpośredniej współpracy należała między innymi ponad 
dwudziestoletnia współpraca naukowa z Instytutem Technologii Chemicznej w Sofii 
(obecnie zawieszona ze względu na trudności finansowe strony bułgarskiej). W efekcie 
tej współpracy powstało ponad 50 wspólnych publikacji. 

Bardzo ożywiona jest również współpraca z Uniwersytetem w Leeds. W wyniku tej 
współpracy powstało na przykład w Katedrze Automatyki i Dynamiki Maszyn 15 
wspólnych publikacji oraz zorganizowano międzynarodową konferencję EUROMECH 
308 - Chaos and Noise in Dynamical System - Spała 1993. 

Na uwagę zasługują również badania dotyczące złożonego procesu informacji genetycz
nej, prowadzone przez Zespół Kwasów Nukleinowych Instytutu Chemii Organicznej we 
współpracy z Department of Biochemistry North Caroline State University w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. 

Politechnika Łódzka ma też szeroko rozwiniętą współpracę z uczelniami francuskimi. 
W roku 1980 podpisano umowę z Uniwersytetem Górnej Alzacji w Miluzie. Umowa ta 
dotyczy Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Włókienniczego. Również ta współ
praca owocuje wieloma sympozjami i publikacjami; szczególnie ciekawe są prowadzone 
od 1987 roku badania czynników przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych. 

W latach 1991 - 1993 zawarto umowy o bezpośredniej współpracy z uczelniami Lyonu: 
d'Architecture de Lyon, L'Ecole Centrale de Lyon i L'Institut Politechnique de Lyon, 
z którymi Politechnika Łódzka wiąże duże nadzieje. W roku akademickim 1993/94 
wszyscy nasi studenci, wyjeżdżający do tych szkół, wykonali w nich swoje prace 
magisterskie. Przygotowana do podpisania jest umowa z Ecole Nationale des Travaux 
Publics de L'Etat w Lyonie. 

Umowy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

ALGIERIA 

~ Universite des Sciences et de la Technologie „Houari Boumedien" ( od 1989 r.): inżynieria 
chemiczna, biotechnologia, budownictwo lądowe, mechanika. 

BIALORUŚ 
~ Institut Tiepło i Massoobmiena, A.N. Mińsk (lata 1991 - 1995): aparaty susz.arni cze. 
BUŁGARIA 

~ Wysszij Chimiko - Technologiczeskij Institut w Sofii (od 1970 r.): inżynieria chemiczna, 
barwniki, papiernictwo i maszyny papiernicze, organizacja i zarz.ądzanie, chemia ogólna, 
chemia radiacyjna. 
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CHINY 
~ Shenyang Polytechnic University (od 1991 r.): mechanika, inżynieria materiałowa elektro

technika i elektronika, nauki podstawowe, informatyka. 
~ Xi'an Jiaotong University (od 1986 r.): aparaty elektryczne niskiego i wysokiego napięcia. 

CZECHY 
~ Vysoka Skola Chemicko-Technologicka, Pardubice (od 1972 r.): chemia ogólna, barwniki, 

chemia organiczna, chemia radiacyjna, polimety, papiernictwo, inżynieria chemiczna, che
miczna obróbka włókna, włókna sztuczne, fizyka, organizacja i zarządzanie, informatyka, 
biblioteka, włókiennictwo. 

~ Vysoka Skola Strojni a Textilni, Liberec (od 1977 r.): maszyny i urządzenia włókiennicze, 
konstrukcje maszyn, materiałoznawstwo i technologia maszyn. 

~ Vysoke U ceni v Bme, Brno ( od 1986 r.): konstrukcje maszyn. 
FRANCJA 

~ Universite de Haute Alsace, Mulhouse (od 1980 r.): chemia: organiczna, polimerów 
i fizyczna, mechaniczna technologia włókna oraz fizyka i chemia włókna. 

~ Universite Pierre et Marie Curie, Patyż 6 (od 1990 r.): maszyny przepływowe, turbiny 
i silniki. 

~ Universite d'Auvergne- Clermont I, Clermont- Ferrand (od 1991 r.): ekonomia, zarządzanie, 
socjologia, informatyka, marketing i ochrona środowiska. 

~ Ecole d'Architecture de Lyon (od 1993 r.): wymiana dydaktyczna, wymiana nauczycieli 
i studentów, udział we wspólnych pracach badawczych. 

~ L'Ecole Centrale de Lyon (od 1993 r.): ułatwienie i rozszerzenie zakresu wymiany naukowej 
i dydaktycznej. 

~ L'Institut Polytechnique de Lyon (od 1993 r.): przetwarzanie sygnałów i obrazów, informa
tyka przemysłowa, elektrotechnika, mechanika, włókiennictwo, chemia, sztuczna inteligencja 
w zastosowaniu do nauk inżynierskich i inne dziedziny. 

JAPONIA 

~ The Okayama University ( od 1989 r.): transformatoty i maszyny elektryczne. 
~ Hokkaido University, Sapporo (od 1992 r.): włókiennictwo. 

KANADA 
~ Universite du Quebec a Trois- Rivieres (od 1992 r.): papiernictwo, elektrotermia 

KAzACHSfAN 
~ Kazachskij Institut, Ałma-Ata (od 1988 r.): chemia ogólna. 
ŁolwA 

~ Latvijas PSR Zinatnu Akademija, Riga (od 1988 r.): energetyka 1 elektrodynamika 
techniczna. 

NIEMCY 

~ Rheinisch- Westfalische Technische Hochschule, Aachen (od 1986 r.): technika i chemia 
włókiennic:za, maszyny wirnikowe, inżynieria chemiczna. 

~ Technische Universitiit Dresden (od 1975 r.): włókiennictwo. 
~ Technische Hochschule Zwickau ( od 1984 r.): pojazdy, konstrukcja maszyn. 
~ Technische Universitiit Chemnitz, obecnie Technische Universitiit Chemnitz - Zwickau ( od 

1974 r.): pojazdy, konstrukcja maszyn, aparaty elektryczne, polimety, maszyny papiernicze, 
organizacja i zarządzanie, mechaniczna technologia włókna, mechanika stosowana, obra
biarki i technologia budowy maszyn. 
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~ Fachhochschule Reinland - Pflanz, Main ( od 1992 r.): architektura i spokrewnione z nią 
działy. 

ROSJA 

~ Moskowskaja Gosudarstwiennaja Tekstilnaja Akademija, Moskwa ( od 1986 r.): technologia 
włókiennicza, nowoczesne maszyny i urządzenia. 

~ Technologiczeskij Institut Cellulozno - Bumażnoj Promyszlennosti, Sankt Petersburg ( od 
1987 r.): badania w zakresie rozwoju technologii papieru i tektrny, nowoczesne maszyny 
i urządzenia. 

~ Politechniczeskij Institut w Sankt Petersburgie ( od 1989): konstrukcja maszyn. 
~ Institut Tekstilnoj i Liegkoj Promyszliennosti w Sankt Petersburgie (od 1990 r.): 

włókiennictwo. 

~ Nowgorodskij Politechniczeskij Institut, (od 1992 r.): przedsięwzięcia ustalane 
w krótkoterminowych protokołach i planach. 

SŁOWACJA 

~ Slovenska Vysoka Skola Technicka v Bratislave (od 1981 r.): włókna sztuczne, budownic
two, papiernictwo, technologie w zakresie wytwarzania papieru. 

SZWECJA 

~ University of Kalmar, Kalmar ( od 1992 r. ): współpraca w ramach badań prowadzonych 
przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniki i Elektroniki. 

UKRAINA 

~ Dniepropetrowskij Chimiko -Technologiczeskij Institut (od 1991 r.): mechanika stosowana, 
inżynieria chemiczna. 

~ Mariupolskij Metallurgiczeskij Institut ( od 1991 r. ): elektroenergetyka. 
~ Kijewskij Technologiczeskij Institut Pisz.czewoj Promyszlennosti (od 1989 r.): chemiczna 

technologia żywności, inżynieria chemiczna. 
~ Kijewskij Politechniczeskij Institut (od 1989 r.): problemy teorii i projektowania maszyn 

elektrycznych z uwzględnieniem specyfikacji ich produkcji. 
~ Charkowskij Awtomobilno-Dorożnoj Institut (od 1989 r.): tematyka w oparem 

o sz.czegółowe plany współpracy opracowane na okresy roczne lub dwuletnie. 
USA 
~ North Carolina State University, Raleigh (od 1992 r.): papiernictwo, włókna sztuczne, che

mia kwasów nukleinowych. 
WIELKA BRYTANIA 

~ The University ofStrathclyde, Glasgow (od 1967 r.): bez ograniczeń problematyki. 
~ The University ofLeeds (od 1978 r.): chemia radiacyjna, chemia barwników i włókiennictwo 

z możliwością rozszerzenia na inne dziecmny nauki. 
WLOCHY 

~ Universita Degli Studi di Pavia, Pavia ( od 1985 r. ): maszyny elektryczne, transformatory, 
teoria pola elektromagnetycznego, chemia radiacyjna. 

~ The University of L'Aquila ( od 1993 r.): biomateriały i inżynieria materiałowa, ekologia 
i ochrona środowiska, fizyka techniczna, procesy mikrobiologiczne w biotechnologii, auto
matyka i robotyka, mikroelektronika i telekomunikacja, sieci elektroenergetyczne, 
inżynieria mechaniczna i technika cieplna, aparaty elektryczne i elektrotechnologia 
ochrony środowiska. 
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W ostatnich latach, w wyniku zmian ustrojowych i gospodarczych Polski, występują 
zmiany w dotychczasowym modelu współpracy, opartym głównie na bezpośrednich 
umowach z uczelniami zagranicznymi. Nieformalne, trwające jednak wiele lat, kontakty 
zagraniczne zespołów, katedr czy instytutów poszczególnych wydziałów odgrywają co
raz większą rolę w kreowaniu pozycji naszej uczelni na świecie. Jednostki organizacyjne 
Politechniki Łódzkiej współpracują z 159 placówkami zagranicznymi z 38 krajów. 
Pomimo trudności finansowych liczba wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej, 
jak i przyjazdów gości zagranicznych utrzymuje się w przybliżeniu na stałym poziomie. 

Tablica 15. Wymiana pracowników z zagranicą 

Należy podkreślić, re utrzymanie współpracy na tym poziomie jest możliwe dzięki 
udziałowi Politechniki Łódzkiej w programach międzynarodowych typu TEMPUS 
i TEMPRA oraz poważnemu wsparciu kosztów wyjazdów środkami z grantów, działal
ności statutowej i badań własnych. Nie bez znaczenia są również bezpośrednie kontakty 
naukowe naszych pracowników i wynikające z nich zaproszenia indywidualne. 

Prawie 200 zagranicznych placówek naukowych, z którymi Politechnika Łódzka współ
pracowała lub współpracuje, jest dowodem dużej aktywności i wszechstronności naszej 
uczelni. Nie sposób omówić wszystkich istotnych osiągnięć wynikających z tego rodzaju 
działalności, jak: wspólne monografie, setki wspólnych publikacji i referatów, patenty 
i usprawnienia, wspólne konferencje i prace doktorskie. Poniżej przedstawiono kilka 
ciekawszych przykładów osiągnięć wynikających z tej współpracy: 

• 4 edycje monografii :zbiorowej powstałej we współpracy Instytutu Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów oraz Dipartamento di Ingegneria Electrica Uniwersytetu w Pawii 
(Włochy) pt ,,Electromagnetic Fields in Electrical Engineering''. Monografia ta została wy
dana w 1988 roku w Plenum Press (New York), a następnie w 1989, 1991 i 1993 
w Londynie (COMPEL), 

• 2 monografie we współpracy Politechniki Łód7kiej i Uniwersytetu Strathclyde: ,,Applied 
Fluid Rheology'' - 1991 , Elsevier Applied Science, London; ,,Temperature Measurement'' -
1991, J. Willey & Sons, Chichester, 

• opatrunek hydrożelowy Aqua Gel: technologia produkcji tego opatrunku powstała w ramach 
współpracy Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej z International Atomie 
Energy Agency (IAEA) i z.ostała opatentowana w wielu krajach, m. in. w USA, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, 
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• wspólne patenty dotycz.ące wytwarzania włókien celulozowych (określanego jako ,,high 
technology", ,,technology for XXI centwy'') uzyskane pzez pracowników Instytutu Włókien 
Sztucznych i szwedzki koncern Berol Nobel AB, 

• 60 wspólnych publikacji i wiele długotenninowych staży naukowych jest wynikiem wspól
nych badań prowadzonych od 15 lat pnez z.espół Chemii Peptydów Instytutu Chemii Orga
nicznej i Center for Molecular Design Washington University w Stmach Zjednoczonych 
Ameryki, 

• nowoczesne rozwiązania dotycz.ące dynamiki pojaz.dów, szczególnie przebiegu procesu ha
mowania, są wynikiem współpracy Instytutu Pojaz.dów z FISIT A (Federation lnternatiooale 
des Societes des Ingenieurs des Techniques de L'Automobile)- ostatnio z siedzibą w Paryżu. 

Wyrazem uznania d]a międzynarodowej pozycji pracowników Politechniki Łódzkiej są 
medale i wyróżnienia uzyskane za granicą. 

Medale i wyróżnienia 
• Prof. J. Kroh został uhonorowany Cesarskim Medalem Japońskim (Srebrnej i Złotej 

Gwiazdy) za współpracę naukową z Japonią. 
• Prof. H. Zaorska otrzymała dwa medale Commission Intemationale des Industries 

Agricoles (brązowy i srebrny). 
• Zespół biomateriałów pod kierownictwem prof. PL J. Rosiaka otrzyrąał Złoty Medal 

i Nagrodę Specjalną (Puchar Ministra Wspólnoty Francuskiej) na Swiatowej Wy
stawie Wynalazczości i Innowacji „Brusseles - Eureka - 93" za produkt Aqua - Gel. 

• Prof. Cz. Strumiłło otrzymał nagrodę Firmy Procter & Gambie „Award for 
Excell~nce in Drying Research" za działalność naukowo - badawc7-ą w dziedzinie 
suszenia. 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism 
• Prof. J. Kroh jest edytorem regionalnym międzynarodowego czasopisma „Radiation 

Physic and Chemistry" oraz członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: 
„Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Letters and Articles)" oraz 
,, I sotopenpraxis". 

• Prof. Cz. Strumiłło jest członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: ,,Journal of 
Separation Process Technology" oraz „Drying Technology". 

• Prof. K.Baron jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Aequationes Ma-. 
thematicale", którego redakcja mieści się w Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. 

• Dr inż. J. Zaraś jest członkiem „Editorial Board" czasopisma międzynarodowego 
,,Thin Walled Structures". 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach 
• Royal Society of Edinborough - prof. J. Kroh (członek z wyboru). 
• Academia Nacional de lngeneria A .C. de Mexico - pro( C. Szczepaniak (członek 

korespondent). 
• Akademija Nauk Ukrajny- prof. M. Pawlik (zagraniczny członek korespondent) 
• Jnstitution of Electrical and Electronic Engineers - prof. J. Turowski (tzw. Senior 

Member), pro( M. Kozłowski, prof. S. Wiak. · 
• International Association for Radiation Research oraz Miller Trust for Radiation 

ChC'mistry-prof. J. Kroh (członek zarządu), pro( A. Płonka (członek zarządu). 
• CoJ11111ission on Radiochemistry and Nuclear Techniques International Union of 

Pure and Applied Chemistry- prof.A. Płonka (przedstawiciel Polski). 
• European Federation of Biotechnology (EFB) - prof. E. Galas (współzałożyciel 

i członek jej władz), prof. Z. Włodarczyk, prof. S. Bielecki (członek Working Party 
of Biocatalisis EFB). 
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• European Molecular Liquid Group - prof. H. Abramczyk ( członek Komitetu 
Wykonawczego). 

• Associazione Nacionale fra i Technici delio Zucchera e dell'Alcole 
-prof. S. Zagrodzki (członek honorowy). 

• Commission lnternationale Technique de Sucrerie - prof. J. Dobrzycki (członek 
z wyboru), prof. S. Zagrodzki (członek z wyboru), prof. H. Zaorska (członek 
z wyboru). 

• International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis - prof J. 
Dobrzycki (członek z wyboru), prof. S.Zagrodzki (członek z wyboru). 

• World Federation ofCulture Collections-prof. H. Oberman. 
• International Yeast Commission-prof. J. Jakubowska, prof. H. Oberman. 
• BITES Network - International Centre for Chemical Studies, Ljubljana - dr P. 

Walczak. 
• European Federation of Chemical Engineering - prof. Cz. Strumiłło (członek 

Suszarniczej Grupy Roboczej oraz jej przewodniczący w latach 1986 - 1988), 
prof. Z. Kembłowski ( członek grupy Roboczej Reologii Technicznej). 

• British Society of Rheology- prof. Z. Kembłowski ( członek). 

Częste powierzanie pracownikom naszej uczelni funkcji międzynarodowych ekspertów, 
recenzentów prac doktorskich, habilitacyjnych oraz publikacji, udział w komitetach na
ukowych i organizacyjnych konferencji, zaproszenia jako „visiting professor" na cykle 
wykładów i osiągnięcia, których tylko nieliczne przykłady przedstawiono powyżej są 
dowodem wysokiej pozycji Politechniki Łódzkiej za granicą. 

Ostatnio za duże osiągnięcie we współpracy międzynarodowej należy uznać urucho
mienie i wyposażenie, głównie z funduszy australijskich oraz przy pomocy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, International Faculty of Engineering z językiem wykładowym 
angielskim. Uruchomienie tych studiów jest wynikiem poszukiwań nowych obszarów 
działania w dziedzinie kształcenia, wzbogacania oferty uczelni i wychodzenia z nią za 
granicę. Jest też wynikiem skutecznych starań o sponsorów nowych inicjatyw. Studia te 
są docelowo adresowane do młodzieży zagranicznej, jako studia typu komercyjnego. 

Prestiżowym osiągnięciem Politechniki Łódzkiej jest otwarcie w październiku 1994 
roku na Wydziale Włókienniczym i przy udziale czterech łódzkich szkół wyższych 
Universite de la Mode. Jest to drugie w Europie pomagisterskie studium wzorowane na 
funkcjonującym od kilku lat Universite Lumiere Lyon 2, które ma na celu dokształcanie 
osób pracujących w firmach związanych z szeroko pojętą modą, między innymi 
w zakresie promocji i zarządzania. Część wykładów jest prowadzona w języku 

francuskim. Absolwenci tego studium otrzymają dyplom ukończenia studiów 
w Politechnice Łódzkiej oraz Universite Lumiere Lyon 2. 
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Biblioteka Główna 

O
d początku istnienia Politechniki Łódzkiej jej twórcy i pracownicy dostrzegali 
potrzebę posiadania własnej biblioteki. Dlatego decyzję w sprawie jej utworze
nia podjęto już we wrześniu 1945 r., a więc niemal równocześnie z powołaniem 

uczelni. Bibliotekę i jej czteroosobowy zespół ulokowano tymczasowo 
w dwupokojowym pomieszczeniu przy Placu Zwycięstwa. W 1947 roku biblioteka 
otrzymała nowy, znacznie większy i wygodniejszy lokal w pawilonie mechanicznym, 
zaś w roku 1958 przeniesiono ją do gmachu włókiennictwa, gdzie mieści się do dzisiaj, 
zajmując ponad 2 tys. m2 powierzchni. 

Zmieniające się wraz z upływem czasu zadania i potrzeby uczelni wywierały istotny 
wpływ na kształt biblioteki i tempo jej rozwoju. Organizowana od podstaw, swój dy
namiczny rozwój Biblioteka Główna zawdzięcza w dużej mierze ofiarności i osobistemu 
zaangażowaniu twórców uczelni, szczodrości i życzliwości ich przyjaciół oraz oddaniu, 
zapobiegliwości i olbrzymiemu entuzjazmowi i wysiłkowi pracujących w niej osób. 
W tym trudnym okresie tworzenia księgozbioru podstawowe, choć nie jedyne, źródło 
pozyskiwania literatury naukowej stanowiły cenne dary, otrzymywane od osób pry
watnych oraz instytucji w kraju i za granicą, a nieco później również od wydawnictw. 
Kompletowaniem zbioru skryptów i podręczników zajmowała się sama młodzież, zrze
szona w Bratniej Pomocy Studenckiej. Z trudem zdobywane materiały przepisywano 
ręcznie lub powielano na matrycach białkowych, powiększając w ten sposób jakże 
skromny naówczas warsztat pracy dydaktycznej. W podobny sposób traktowano sporzą
dzane przez studentów konspekty z prowadzonych w uczelni wykładów. 

W pierwszych latach opiekę nad biblioteką i zbiorami bibliotecznymi sprawowała Ko
misja Biblioteczna pod przewodnictwem prof. Bolesława Konorskiego. Brak odpo
wiednio przygotowanej kadry oraz przepisów prawnych regulujących i porządkujących 
sprawy bibliotek szkół wyższych były dla organizatorów oraz prowadzących bibliotekę 
poważnym utrudnieniem. Opracowywano zatem i powielano na własny użytek instrukcje 
i wytyczne, pozwalające na unormowania pewnych działań i zachowanie jednolitości 
postępowania w zakresie dotyczącym prowadzenia biblioteki, przynajmniej w ramach 
własnej uczelni. Pierwszy regulamin Biblioteki Głównej zatwierdził senat w 1948 roku. 
Niezmiernie brzemiennym w skutki wydarzeniem w życiu biblioteki było powołanie 
w 1950 roku na stanowisko jej pierwszego dyrektora dra Stanisława Pelińskiego. 

W okresie sprawowania swojej funkcji dr S. Peliński wprowadził liczne zmiany 
o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, usprawniające funkcjonowanie biblio
teki i mające istotny wpływ na jej dalszy rozwój. Zaliczyć do nich trzeba niewątpliwie 
dbałość o doskonalenie zawodowe kadry, uporządkowanie sprawy ewidencji zbiorów, 
prace nad tworzeniem katalogów, zwrócenie uwagi na zagadnienia informacji naukowej 
oraz starania o zatwierdzenie struktury organizacyjnej biblioteki, uwzględniającej róż
norodność i rozłączność zadań. Po jego przedwczesnej śmierci nastąpił niełatwy okres 
w życiu biblioteki, wyznaczony pięcioletnim wakatem na stanowisku dyrektora. Biblio
teką kierowały wówczas, aczkolwiek bez nominacji: mgr Zofia Sokołowska (1958 - 1959) 
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oraz Irena Augustyniakowa (1959 - 1962). Rozpoczynał się okres powolnego 
wchodzenia w stan stabilizacji i zwracania uwagi na zagadnienia merytoryczne. Wejście 
w życie w 1958 roku ustawy o szkolnictwie wyższym oraz zarządzeń wykonawczych 
w sprawie struktury organizacyjnej i zasad działania biblioteki głównej, określiło rolę 
i zadania biblioteki i podniosło jej rangę w środowisku uczelnianym. Mimo nie kwestio
nowanych osiągnięć, jakimi były: zatwierdzenie czterooddziałowej struktury organiza
cyjnej, przeniesienie biblioteki do pawilonu włókiennictwa, otoczenie opieką bibliotek 
zakładowych czy dalszy postęp w rozwijaniu działalności informacyjnej, ten niezwykle 
sprzyjający dla rozwoju bibliotek klimat nie został niestety w pełni wykorzystany. 

Lata 1963 - 1973 to czas kierowania biblioteką przez dyrektora mgra Jana Walewskiego 
i okres dalszych przeobrażeń biblioteki i sieci bibliotecznej Politechniki Łódzkiej, bę
dący konsekwencją wprowadzania w życie kolejnych aktów normatywnych oraz kształ
towania się nowych potrzeb. Zaznaczył się on również stworzeniem kolekcji norm 
i patentów, intensyfikacją prac nad selekcją zbiorów i dokumentacją działalności na
ukowej, badawczej i publikacyjnej oraz włączeniem się w proces dydaktyczny uczelni. 

Po przejściu dyrektora Jana Walewskiego na emeryturę nominację na stanowisko dyrek
tora otrzymała dr Jadwiga Przygocka. Sprawowanie tej funkcji przez dr Jadwigę 
Przygocką cechowało zdecydowane i systematyczne dążenie do umacniania pozycji 
biblioteki w uczelni i poza nią oraz dalszego, intensywnego rozwoju biblioteki, jej struk
tury i zakresu działalności. Było ono konsekwentną realizacją zatwierdzonego przez se
nat „Programu rozwoju działalności bibliotecznej do roku 1990", którego opracowanie 
stało się nieodzowne wobec szybko powiększających się zbiorów, rosnących obowiąz
ków i potrzeb uczelni, wynikających ze znacznego rozproszenia jednostek organizacyj
nych i jednocześnie skomplikowanej sytuacji lokalowej. Następstwem realizacji 
programu było powołanie filii biblioteki na wydziałach: Budownictwa i Architektury 
(1970), Chemii Spożywczej (1976), Elektrycznego (1982) oraz biblioteki beletrystycznej. 
W filię przekształcono również utworzoną w 1948 roku Czytelnię Chemiczną. Przyjęcie 
takiej struktury, oprócz pewnych wad, posiada również szereg zalet, wśród których za 
jedną z ważniejszych uważana jest wygoda użytkowników. 

Rozbudowana struktura organizacyjna, liczący blisko I 00 osób zespół, wielość 

i różnorodność zadań zdecydowały o konieczności powołania w 1978 roku stanowiska 
zastępcy dyrektora, zaś w 1985 roku drugiego zastępcy. Uruchomienie etatów niewąt
pliwie ułatwiło i usprawniło pracę. Funkcje te sprawowały: mgr Barbara Wojciechowska 
(1978 - 1982), mgr Czesława Garnysz (1983 - 1988), mgr Sylwia Piechota (1985 
- 1988), mgr Elżbieta Rożniakowska (od 1988) oraz mgr inż. Błażej Feret. Ten dotych
czas najdłuższy i wielce interesujący piętnastoletni okres kierowania biblioteką przez dr 
Jadwigę Przygocką przyniósł jednocześnie poprawę warunków pracy i korzystania ze 
zbiorów poprzez zwiększenie powierzchni, utworzenie nowych agend i wyposażenie ich 
w sprzęt, rozwinięcie działalności badawczej, dydaktycznej i w zakresie informacji na
ukowej oraz zapoczątkowanie prac nad komputeryzacją biblioteki i umożliwieniem do
s;tępu do zagranicznych bibliograficznych baz danych. 

Po przejściu dr Jadwigi Przygockiej na emeryturę, kolejnym dyrektorem biblioteki, 
sprawującym tę funkcję po dzień dzisiejszy, jest mgr Czesława Garnysz (od 1988'). Czas 
tej kadencji zapisał się w pamięci znaczącą liczbą niezwykle ważkich wydarzeń, a to 
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głównie za sprawą dokonujących się w naszym kraju przemian. Konsekwencje takich 
decyzji, jak wprowadzenie w 1990 roku \\7 życie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 
zarządzeń wykonawczych, zmiana zasad finansowania zakupu literatury naukowej 
i narastające trudności, spowodowały przewrót w dotychczasowej organizacji oraz me
todach pracy i udostępniania zbiorów. Również rozwój techniki komputerowej i jej 
szybkie wkraczanie do wszystkich dziedzin życia nie pozostał bez wpływu na biblio
teczną codzienność. Potrzeba dotrzymania kroku innym i obowiązek zapewnienia usług 
na poziomie godnym uczelni technicznej nakazuje inaczej spojrzeć na dzień jutrzejszy 
biblioteki. 

Kierującym biblioteką, przez wszystkie lata, życzliwej i fachowej pomocy oraz wsparcia 
w codziennych zmaganiach udzielała Komisja Biblioteczna, ciało doradcze dyrektora 
biblioteki, przemianowana następnie w Senacką Komisję Biblioteczną, a od 1982 roku 
w Radę Biblioteczną. W skład kolejnych komisji wchodzili przedstawiciele poszczegól
nych wydziałów, samodzielni pracownicy naukowi. Wspólnie z dyrekcją biblioteki usta
lano kierunki rozwoju sieci bibliotecznej i kształtowano politykę gromadzenia zbiorów. 

W zakresie odnoszącym się do współtworzenia warsztatu pracy naukowej 
i dydaktycznej dla pracowników i studentów własnej uczelni, biblioteka gromadzi księ
gozbiór podstawowy, na który składają się naukowe wydawnictwa krajowe 
i zagraniczne oraz księgozbiór studencki, wieloegzemplarzowy, podstawę którego sta
nowią podręczniki i skrypty. Przekrój tematyczny zbiorów odpowiada dyscyplinom re
prezentowanym w uczelni. Uzupełniająje dzieła treści ogólnej i z zakresu nauk humani
stycznych. Obecnie księgozbiór Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych liczy ponad 
550 OOO woluminów i jednostek obliczeniowych (w tym: 260 OOO woluminów książek, 
11 O OOO woluminów czasopism i niemal 180 OOO jednostek obliczeniowych zbiorów 
specjalnych, głównie norm, opisów patentowych, literatury firmowej, mikroform oraz 
baz danych na dyskietkach i dyskach optycznych). 

Poddawany kolejnym selekcjom księgozbiór, ze względu na nieustanny brak miejsca 
w magazynach, posiada zdecydowaną przewagę literatury nowej, tematycznie odpowia
dającej potrzebom uczelni. Wydania starsze oraz niezgodne z profilem uczelni są syste
matycznie usuwane z księgozbioru. Zgodnie z aktualnymi, światowymi tendencjami, 
szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie dostępu do informacji o literaturze, nawet 
kosztem ograniczania zakupu wydawnictw źródłowych. Na szczególną uwagę zasługuje 
bogaty zbiór czasopism, liczący około 4 OOO tytułów. Wśród nich znaleźć można cza
sopisma charakteryzujące się długimi ciągami wydawniczymi, sięgającymi ubiegłego 
stulecia i cieszące się od lat niezmiennym zainteresowaniem czytelników. Należą do 
nich m.in.: Annalen der Chemie - gromadzony od 1832 roku, Journal of the Chemical 
Society - od 1963 r., Chemical Abstracts - od 1907 r., ETZ Elektrotechnische Zeitschrift 
- od 1911 r., Meliand Textilberichte - od 1920 r., Journal of Applied Mechanics - od 
1935 roku oraz wiele innych. Podstawowym źródłem pozyskiwania literatury do biblio
teki jest kupno. Ponadto, niezwykle cenny sposób uzupełniania zbiorów, zwłaszcza 
o materiały spoza obrotu księgarskiego, stanowi możliwość otrzymywania ich drogą da
rów i wymiany. Aktualnie biblioteka utrzymuje kontakty"wymienne z blisko 200 insty
tucjami w kraju i za granicą. Przedmiotem wymiany ze strony Politechniki Łódzkiej są 
przede wszystkim wydawnictwa uczelniane. 
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Rysunek 19. Zbiory biblioteczne w latach 1995 - 1993 
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Odzwierciedleniem posiadanych zbiorów są katalogi biblioteczne prowadzone w dwóch 
układach: alfabetycznym i rzeczowym, według systemu UKD. Wszystkie agendy biblio
teki prowadzą ponadto własne katalogi cząstkowe w układach najbardziej dla czytelni
ków pożądanych (alfabetycznym, formalnym, rzeczowym, przedmiotowym). Od roku 
1994 w Bibliotece Głównej korzystać można także z katalogu komputerowego druków 
zwartych. Niestety, nie jest on kompletny. Zawiera informacje o książkach wydanych po 
1986 roku oraz pozostałych, należących do tzw. księgozbioru „aktywnego". Jego uzu
pełnianie trwa. 

W 13 czytelniach można bez ograniczeń korzystać ze wszystkich znajdujących się 
w zbiorach Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych materiałów. Wolny dostęp do cało
ści księgozbiorów czytelnianych stwarza czytającym szczególnie dogodne warunki 
pracy. Wypożyczenia na zewnątrz podlegająjuż pewnym rygorom, które łagodzi nieco 
możliwość wykonania na miejscu, w bibliotece, kserokopii. Znacznym usprawnieniem 
procesu wypożyczania było przejście w 1993 roku na zautomatyzowany system reje
stracji wypożyczeń, eliminujący rewersy i oszczędzający czas. 

Pomocy korzystającym ze zbiorów bibliotecznych oraz poszukującym literatury udzie
lają wszyscy pracownicy biblioteki, w szczególności zaś zespół powołanego w tym celu 
Oddziału Informacji Naukowej. Starannie skompletowany i bieżąco uzupełniany księgo
zbiór podręczny oraz sukcesywnie udoskonalany warsztat informacyjny pozwalają na 
zaspokajanie różnorodnych potrzeb informacyjnych czytelników, również tych wymaga
jących korzystania z ostatnich osiągnięć techniki. 

Biblioteka Główna, pozostając jednostką uczelnianą, swoją działalnością wykracza poza 
teren szkoły. Z uwagi na bogate zbiory z zakresu techniki nieformalnie pełni rolę biblio
teki technicznej dla regionu łódzkiego. Współpracuje również z wieloma bibliotekami 
naukowymi w kraju i za granicą. Wzajemne kontakty i wymiana doświadczeń przynoszą 
wymierne efekty. Najistotniejsze z nich, to wymiana literatury naukowej, wypożyczenia 
międzybiblioteczne oraz przenoszenie na własny teren ciekawszych rozwiązań uspraw
niających pracę - wcześniej uznanych i przyjętych przez innych. 

Przejawem dostosowywania się biblioteki do zmieniających się potrzeb i oczekiwań 
uczelni jest aktywny udział w jej życiu naukowym i dydaktycznym. Dokumentacja dzia
łalności naukowej szkoły, czynne włączanie się w proces dydaktyczny oraz unowocze
śnianie metod pracy i obsługi czytelników, to przykłady wspierania przez bibliotekę 
podstawowych zakresów działalności wyższej uczelni, do których została powołana. 
Ponadto, wzorem innych bibliotek szkół wyższych, również w naszej bibliotece prowadzo
na jest szeroko rozumiana działalność naukowa. Przejawia się ona przede wszystkim w: 

• publikacjach i opracowaniach niepublikowanych poświęconych ~ibliologii 
i zagadnieniom informacji naukowej, 

• uczestnictwie w przedsięwzięciach międzynarodowych (TEMPUS, TEMPRA), 
• podejmowaniu badań własnych i udziale w krajowych pracach naukowych, 
• czynnym udziale w konferencjach naukowych. 

W pierwszych latach, wśród tematów badawczych i publikacji zdecydowany prym wiodły 
prace o charakterze praktycznym, szkoleniowym oraz bibliograficznym. Większość z nich 
powstało na wyraźne zapotrzebowanie środowiska, wynikające z braku krajowej literatury 
fachowej i znalazło praktyczne zastosowanie w codziennej pracy bibliotecznej. 
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Tematyka prac późniejszego okresu jest o wiele bogatsza, są one odbiciem 
zmieniających się zadań biblioteki, a także efektem indywidualnych zainteresowań, nie 
zawsze związanych z zawodem. Kilka ostatnich lat, to sk\tpienie uwagi na problematyce 
komputeryzacji procesów bibliotecznych oraz konse)(wencjach jej wprowadzania. 
Potrzeby własne bibliotekarzy oraz pragnienie dzieleµia się swoimi spostrzeżeniami, 
wątpliwościami i wiedzą ze środowiskiem, w okrfsie blisko pięćdziesięcioletniej 

działalności biblioteki, złożyły się na ogólną liczbę 170 publikacji, będących rezultatem 
pracy 44 osobowego zespołu. Zaproszenie do / udziału w opracowaniu takich 
wydawnictw jak „Encyklopedia wiedzy o książce", ,,Słownik pracowników książki 
polskiej" czy recenzowanie czasopisma "Bulletih de l'Unesco a l'intention des 
bibliotheques" jest niewątpliwie dowodem uznania dla kadry bibliotekarskiej 
zatrudnionej w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej. 

Wśród licznych tematów prac naukowych wykonywanych w bibliotece wiele z nich po
wstało na konkretne zapotrzebowanie regionu bądź własnej jednostki. Do prac 
o szerszym zasięgu, realizowanych, wysiłkiem niemal całego grona bibliotekarzy, należą 
/wykonywane w latach 1977 - 1980 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego badania potrzeb użytkowników i zasobu czasopism z Krajów Demokracji Ludo
wej w politechnikach polskich. Na uwagę zasługuje również szereg późniejszych analiz, 
poprzedzających wprowadzenie komputerów do biblioteki, a także przedsięwzięcia wy
kraczające poza kraj, jak udział w programie TEMPRA, wspólne z innymi bibliotekami 
opracowanie projektu JEP+, wniosku do Fundacji S. Batorego, czy wr.eszcie ogromne 
regionalne zamierzenie dotyczące kompleksowej komputeryzacji bibliotek z udziałem 
zagranicznych sponsorów. 

Aby dokładniej orientować się we wszystkim, co dotyczy zagadnień bibliotekarstwa, 
pracownicy Biblioteki Głównej starają się korzystać z każdej okazji uczestniczenia 
w ważniejszych spotkaniach poświęconych bliskim im sprawom. Dotychczas, w ponad 
20 przypadkach udział bibliotekarzy w konferencjach i naradach był uczestnictwem 
czynnym. Wygłoszono także ponad · 40 odczytów na spotkaniach w nieco węższym 
gronie. Ponadto, dwukrotnie Biblioteka Główna była gospodarzem sesji: w 1984 roku 
organizując, z okazji czterdziestolecia uczelni, konferencję „Biblioteczna sieć uczel
niana i jej udział w realizacji procesu dydaktycznego i naukowego PŁ w latach 1945 -
1983" oraz w 1988 roku - goszcząc grono członków Międzybibliotecznej Komisji Ko
ordynacyjnej przy Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, dyskutujące na temat 
problemów komputeryzacji bibliotek w sieci ICBT. 

Działalność dydaktyczna w bibliotece to nie tylko sensu stricto prowadzenie zajęć 
w postaci przysposobienia bibliotecznego, z zakresu informacji naukowej czy metodyki 
pracy naukowej. Współuczestnictwo w procesie dydaktycznym szkoły to m. in. cała 
sfera działań mających związek z zaspokajaniem licznych potrzeb studiujących i kadry 
nauczającej, począwszy od zgodnego z programami studiów kompletowania księgo
zbioru poprzez jego fachowe opracowanie, udostępnianie oraz szeroką akcję 
informacyjną. Pomagają w tym niewątpliwie ostatnie osiągnięcia techniki komputero
wej, dla której teren biblioteki jest wdzięcznym polem do działania. Za sprawą tej 
techniki dzisiejsza biblioteka mało przypomina tę sprzed pięćdziesięciu lat. 
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Konkretnymi przejawami nowoczesności w naszej bibliotece może być eksploatowany 
od 1989 roku pakiet programów Micro ISIS. Funkcjonuje pod nim ponad 20 stworzo
nych na wewnętrzny użytek biblioteki oraz czytelników baz danych (BIBLIOGRAFIA, 
SYMPOZJA, PROGRA, SYNABA, AKTA i inne). Cztery z nich są dostępne 

w uczelnianej sieci komputerowej. Z początkiem roku akademickiego 1993/94 przystą
piono w Bibliotece Głównej do rejestracji wypożyczeń w systemie zautomatyzowanym 
oraz udostępniono czytelnikom na 4 terminalach katalog książek w wersji 
komputerowej. Podobne zmiany w stylu pracy zachodzą również w bibliotekach 
filialnych. Zasadniczym powodem wprowadzania techniki komputerowej do biblioteki 
jest potrzeba usprawnienia obsługi czytelników, zapewnienie szybszej i wygodniejszej 
informacji o własnych zbiorach oraz dostępu do informacji o literaturze. Temu ostat
niemu celowi służy zastępowanie tradycyjnych źródeł wiedzy o literaturze nowocze
snymi nośnikami informacji oraz udostępnianie krajowych i zagranicznych baz danych, 
zapisanych na dyskietkach i dyskach optycznych. Z tej fonny pozyskiwania informacji 
czytelnicy mogą korzystać już od ponad dwóch lat. Od roku mają również wgląd, po
przez Internet, do światowych baz katalogowych, natomiast dostęp typu on - line do baz 
komercyjnych będzie możliwy w niedługim czasie. Równolegle są prowadzone prace 
nad zapewnieniem dostępu do baz na dyskach optycznych w sieci uczelnianej. W roku 
1995 planowane jest udostępnienie zasobów Biblioteki Głównej w sieci Internet, za po
średnictwem hosta (Sun SPARC 20). Zadanie jest realizowane w ramach projektu JEP+ 
wprogramie TEMPUS (we współpracy z uczelniami: brytyjską, belgijską i niemiecką 
oraz ośmioma polskimi. Plany na najbliższą przyszłość, związane z kompleksową kom
puteryzacją biblioteki, oraz podjęte w tym kierunku działania, przewidują zakup jednoli
tego, zintegrowanego systemu bibliotecznego z niezbędnym do jego wdrożenia 

sprzętem. O środki na powyższy cel wystąpiliśmy (wspólnie z innymi bibliotekami 
łódzkich szkół wyższych) do Fundacji Andrew Mellona w USA. 

Tempo tych niezwykle potrzebnych przemian było i jest wszakże uzależnione od wa
runków, w jakich biblioteka pracuje. Ostatnie decyzje władz uczelnianych pozwalają 
mieć nadzieję, że przynajmniej warunki lokalowe nie staną się przeszkodą w dążeniach 
do przeobrażania biblioteki (niestety, traktowanej dzisiaj jeszcze często jak wypoży
czalnia książek) w instytucję stanowiącą nowoczesny, sprawnie funkcjonujący warsztat 
pracy naukowej i dydaktycznej. 

Oprócz Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych obsługujących poszczególne wydziały, 
istnieją również w Politechnice Łódzkiej księgozbiory gromadzone przez 28 bibliotek 
działających przy instytutach, katedrach i studiach. Biblioteki te wchodzą w skład jed
nostek, przy których funkcjonują, stanowiąc ich zaplecze naukowe i dydaktyczne. Mimo 
to, ze zbiorów w nich zgromadzonych korzystać mogą (niestety z pewnymi ogranicze
niami) również inni zainteresowani. Biblioteka Główna, biblioteki filialne, biblioteki 
działające przy instytutach, katedrach i studiach tworzą system biblioteczno - informa
cyjny uczelni, nad którym nadzór merytoryczny sprawuje dyrektor Biblioteki Głównej. 

Organem opiniodawczym rektora w sprawach dotyczących działalności biblioteczno -
informacyjnej w Politechnice Łódzkiej '}est, w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym 
z l 990 roku, Rada Biblioteczna. Jej członkami są przedstawiciele wszystkich rad wy
działów oraz dyrektor Biblioteki Głównej. Rada Biblioteczna wypowiada się 
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w sprawach organizacji i rozwoju sieci bibliotecznej, polityki gromadzenia zbiorów oraz 
innych, skierowanych do niej przez rektora. 

Myśląc o dniu jutrzejszym biblioteki i uczelni staramy się nie zapominać o jej historii. 
Pielęgnowanie przeszłości Politechniki Łódzkiej oddano w dobre ręce zespołu Pracowni 
Historycznej, jednostki organizacyjnej Biblioteki Głównej. Jej poczynania wspierane są 
życzliwie przez członków Komisji Historycznej - grona osób, dla których nic, co doty
czy Uczelni, nie jest obce. Od 1985 roku działa utworzone przy Bibliotece Głównej 
Muzeum Politechniki Łódzkiej. Stała część ekspozycji poświęcona jest dziejom Poli
techniki Łódzkiej, od momentu jej utworzenia do chwili obecnej. Część ruchomą wyko
rzystuje się dla organizowanych kilka razy w roku wystaw okolicznościowych. 

W muzeum znajduje się również Księga Pamięci utworzona dla przekazywania potom
nym wiedzy o wybitnych osobach związanych z uczelnią i ich zasługach wniesionych 
dla rozwoju Politechniki Łódzkiej. 

Dzięki pełnej zrozumienia i poparcia atmosferze, jaką na przestrzeni niemal wszystkich 
minionych lat stwarzały bibliotece kolejne ekipy władz uczelnianych, przejawiającej się 
przede wszystkim w pełnej życzliwości akceptacji poczynań dotyczących zmian struktu
ralnych i organizacyjnych oraz zrozumieniu jej potrzeb lokalowych i finansowych, roz
wój biblioteki przebiegał bez poważniejszych zakłóceń. Bez wątpienia najściślejsza 
współpraca nawiązywała się z kolejnymi prorektorami do spraw nauki. Ich troskliwa 
opieka, jaką po dzień dzisiejszy otaczają Bibliotekę Główną, konkretna pomoc w wielu 
trudnych sytuacjach, a przede wszystkim gotowość do podejmowania dialogu 
w sprawach bibliotecznych, zasługują na uznanie. Surowa, lecz życzJiwa ocena pracy 
wielokrotnie wpływała na podwyższanie poziomu świadczonych usług i niewątpliwie 
przyczyniała się do podniesienia prestiżu biblioteki zarówno w uczelni, jak i poza nią. 

Wydawnictwa uczelni 

Historia dorobku naukowego i dydaktycznego Politechniki Łódzkiej mieści się na 
wielu kartach publikacji wydanych w kraju i za granicą. Cząstkę tych dokonań 
zawierają między innymi publikacje drukowane przez wydawnictwa uczelniane, 

począwszy już od pierwszych lat istnienia uczelni. Działalność wydawniczą rozpoczęto 
wydaniem „Składu osobowego PŁ 1946/47", zawierającego informacje na temat organi
zacji uczelni, programu wykładów oraz stanu personalnego. Wydawano także w ramach 
studenckiej organizacji „Bratnia Pomoc" niezbędne w procesie dydaktycznym skrypty. 
Druk publikacji o charakterze naukowym rozpoczęto w 1954 roku. Wówczas ukazały 
się trzy serie Zeszytów Naukowych: Mechanika, Chemia oraz Włókiennictwo. W 1957 
roku ukazał się pierwszy, umieszczony w rejestrze wydawniczym, 'skrypt autorstwa B. 
Jakuszewskiego, J. Kroh i H. Sugiera: ,,Ćwiczenia z chemii fizycznej". Wykonawcą 
technicznym zamierzeń wydawniczych był wtedy Zakład Graficzny Państwowych 
Wydawnictw Naukowych. 
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Organizatorem życia wydawniczego w uczelni stał się powołany w 1953 roku Komitet 
Redakcyjny, składający się z zespołów redakcyjnych kwalifikujących oraz opracowują
cych materiały do druku. Pracą zespołów kierowali redaktorzy serii, natomiast pracom 
komitetu przewodniczył redaktor naczelny - do 1957 roku prof. Edmund Trepka, 
a w latach 1957 - 1972 z-ca prof. Witold Chitruk. 

Zasady działalności wydawniczej szkół wyższych w latach 1959 - 1981, a więc: limity 
finansowe, zakres działalności, organizację i planowanie, sposób sprzedaży i wymiany 
określały stosowne zarządzenia ministerstwa oraz władz uczelni. Podstawę organizującą 
działalność wydawniczą stanowił nadzorowany przez prorektora plan wydawniczy, 
projektowany i zatwierdzany w zakresie wydawnictw dydaktycznych i informacyjnych 
przez rady wydziałów. W przypadku Zeszytów Naukowych plan był zatwierdzany przez 
Komitet Redakcyjny. Następnie plan był zatwierdzany przez senat i ministerstwo, po 
czym wpływał do realizacji redakcyjno - technicznej. 

Wraz ze wzrostem produkcji wydawniczej zaistniała konieczność utworzenia jednostki 
wspomagającej organizacyjnie działalność wydawniczą. W 1972 roku powstał Dział 
Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych, składający się z dwóch zasadniczych części: 
redakcji oraz zakładu poligraficznego. Do zadań redakcji należało: sporządzanie planów 
zbiorczych i sprawozdawczość, rejestrowanie wydawnictw, nadzór nad wykonawstwem, 
kontrola dystrybucji, realizacja umów wydawniczych i sprzedaży, współpraca 

z Biblioteką Główną w zakresie wymiany zagranicznej książek oraz prace redakcyjno 
- stylistyczne i techniczne opracowanie tekstów. Zakład poligraficzny odpowiadał za 
terminowe wykonanie druku, podejmując działania techniczne i organizacyjne w celu 
optymalnego wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Osobami odpowiedzial
nymi za funkcjonowanie działu byli jego kierownicy: doc. K. Stępniewski (1972 - 1978) 
oraz mgr Z. Surowiecki (1978 - 1982), wspomagani przez kierowników zakładu poli
graficznego: J. Wójcika oraz mgra F. Jeżyńskiego. Dział Wydawnictw w drugiej poło
wie lat siedemdziesiątych zatrudniał średnio 45 pracowników, wykonując produkcję 
o wielkości nieznacznie przekraczającej 1 OOO arkuszy wydawniczych rocznie, osiągając 
cykl produkcyjny poniżej roku. 

W 1978 roku, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, zarządzeniem rektora został powo
łany Komitet Redakcyjny Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych, który jako organ 
kolegialny działał na prawach komisji rektorskiej do spraw wydawniczych i miał za za
danie: ustalanie polityki wydawniczej w zakresie publikacji naukowych oraz skryptów, 
merytoryczną ocenę projektowanych planów wydawniczych, anali2;ę cykli wydawni
czych oraz określenie możliwości ich skracania, ocenę i podnoszenie poziomu 
wydawnictw. Pracę komitetu redakcyjnego, składającego się z redaktorów działowych, 
sekretarzy technicznych i pełnomocników do spraw wydawniczych, organizowało pre
zydium na czele z przewodniczącym doc. K. Stępniewskim (1978 - 1993), a następnie 
prof. PŁ A. Jopkiewiczem (od 1993). 

W 1980 roku ministerstwo wprowadziło usprawnienia planowania wydawniczego: zre
zygnowało z zatwierdzania planów wydawniczych, upoważniając do tego rektorów, 
komitety redakcyjne i senaty. W 1982 roku Dział Wydawnictw Naukowych 
i Dydaktycznych został objęty postanowieniami Układu Zbiorowego Pracy Pracowni
ków Instytucji Wydawniczych. Nastąpiły także zmiany nazw stanowisk kierowniczych 
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w wydawnictwie. Dyrektorami wydawnictwa byli kolejno: mgr inż. P. Kraszewski (1982 
- 1988), mgr inż. A. Sułat (1988 - 1991) oraz mgr J. Krzemińska (1992). 

Redaktorami naczelnymi wydawnictwa byli: mgr Z. Surowiecki (1982 - 1985) oraz 
mgr J. Krzemińska (1988 - 1992). W 1990 roku utworzono stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. technicznych, które zajmowali kolejno: mgr F. Jeżyński (1990 - 1991) 
oraz G. Świnoga (1992). 

W 1992 roku zrezygnowano z działalności zakładu poligraficznego w ramach uczelni. 
Do pełnienia funkcji techniczno - organizacyjnych, związanych z kontynuowaniem pro
cesu wydawniczego, utworzono czteroosobowy zespół o nazwie Dział Wydawnictw. Do 
obowiązków Działu Wydawnictw należy m. in. współpraca z Komitetem Redakcyjnym 
Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych i z zakładami poligraficznymi, koordynacja, 
planowanie i bieżący nadzór nad procesem wydawniczym poszczególnych pozycji planu 
wydawniczego uczelni. 

Wydawnictwa naukowe obejmowały Zeszyty Naukowe i materiały konferencyjne, 
a w ostatnim okresie również opracowania monograficzne. Potrzeba wydawania po
szczególnych serii Zeszytów Naukowych wynikała z celów, które publikacje te speł
niały: prezentowanie dorobku naukowego i technicznego uczelni, rozpowszechnianie 
wyników prac naukowych, umożliwianie publikowania prac młodym pracownikom 
naukowym. Podstawowy kierunek polityki wydawniczej w zakresie literatury 
o charakterze naukowym zmierzał do zapewnienia szybkiego drukowania prac habilita
cyjnych, preferowania artykułów młodych pracowników nauki, a także dążenie do pu
blikowania materiałów na wysokim poziomie naukowym oraz w językach 

kongresowych. 

W ramach wydawnictw naukowych obecnie ukazują się Zeszyty Naukowe 13 serii. 
Łącznie w latach 1954 - 1994 wydano 749 tytułów o objętości 5 500 arkuszy 
wydawniczych. Zeszyty Naukowe stanowiły jedno z głównych źródeł wymiany 
czasopism i książek z zagranicą - w 1994 roku współpracowano z 161 instytucjami 
krajowymi i 94 zagranicznymi. 

Zes'Z'fł.y Naukowe i ich redaktorzy 
• MECHANIKA ukazuje się od 1954 roku. Wydano 83 numery. Redaktorzy: prof. 

Witold Korewa (1954 - 1970), prof. Zdzisław Orzechowski ( 1971 - 1983 ), prof. PŁ 
Andrzej Jopkiewicz (od 1983). 

• CHEMIA ukazuje się od 1954 roku. Wydano 43 numery. Redaktorzy: prof. Alicja 
Dorabialska (1954 - 1969), prof. Edward Józefowicz (1969 - 1975), prof. Joanna 
Masłowska (l 976 - 1977), prof. Bolesław Bochwic (1978 - 1979), prof. Andrzej 
Cygański (od 1980). 

• WŁÓKIENNICTWO ukazuje się od 1955 roku. Wydano 51 numerów. Redaktorzy: 
mgr inż. Tadeusz Jędryka (1954 - 1962), prof. Witold Żurek (1962 - 1993), prof. 
Włodzimierz Więźlak (od 1993). 

• ELEKTRYKA ukazuje się od 1955 roku. Wydano 87 numerów. Redaktorzy: prof. 
Karol Przanowski (1955 - 1979), doc. Andrzej Czajkowski (1979 - 1980 i 1982 -
1991), doc. Sławomir Lesiński (1980 - 1982), prof. PŁ Franciszek Mosiński (od 
1991). 

• CHEMIA SPOŻYWCZA ( obecnie TECHNOLOGIA I CHEMIA SPOŻYWCZA) ukazuje się od 
1955 roku. Wydano 51 numerów. Redaktorzy: prof. Stanisław Masior (1955 - 1959), 



107 

prof. Jadwiga Jakubowska (1959 - 1974), doc. Mieczysław Boruch (1974 - 1980), 
doc. Anna Nowakowska - Waszczuk (1980 - 1990), prof Joanna Masłowska ( od 1990). 

• CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE ukazują się od 1956 roku. Wydano 105 nume
rów. Redaktorzy: prof. Władysław Gundlach i doc. Ryszard Przybylski (1956 -
1973), doc. Ryszard Przybylski (1973 - 1994), dr Dorota Kozanecka (od 1994). 

• BUDOWNICTWO ukazuje się od 1967 roku. Wydano 43 numery. Redaktorzy: 
doc. Roman Dowgird (1967 - 1969), doc. Jerzy Sułocki (1969 - 1979), prof. Stefan 
Przewłocki (1970 - 1990), doc. Marian Łukowiak (1990 - 1993), prof. PŁ Bogdan 
Rogowski ( od 1994 ). 

• MATEMATYKA ukazuje się od 1972 roku. Wydano 25 numerów. Redaktorzy: 
prof. Izydor Dziubiński (1972 - 1982), prof. Janusz Matkowski (1982 - 1994), 
prof. PŁ Lesław Gajek (od 1994). 

• INŻYNIERIA CHEMICZNA ( obecnie INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA) uka
zuje się od 1973 roku. Wydano 18 numerów. Redaktorzy: prof. Czesław Strumiłło 
(1973 - 1978), prof. Stanisław Michałowski (1979 - 1986), prof. PŁ Piotr Wodziński 
(od 1987). 

• FIZYKA ukazuje się od 1973 roku. Wydano 12 numerów. Redaktorzy: prof. Jan 
Karniewicz (1973 - 1991), prof. PŁ Cecylia Malinowska-Adamska (od 1991). 

• ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ukazuje się od 1975 roku. Wydano 24 numery. Re
daktorzy: doc. Jerzy Nowakowski (1975 - 1988), prof. Józef Wojsznis (1989 
- 1992), prof. PŁ Jerzy Lewandowski ( od 1992). 

• ROZPRAWY NAUKOWE ukazują się od 1977 roku. Wydano 205 numerów. 
Redaktorzy: doc. Kazimierz Stępniewski (1977 - 1994), prof. PŁ Ryszard 
Andrzejewski (od 1994). 

• INFORMATYKA ukazuje się od 1991 roku. Wydano 2 numery. Redaktor: 
prof. Edward Kącki ( od 1991 ). 

Polityka wydawnicza w zakresie wydawnictw dydaktycznych, realizowana przez rady 
wydziałów oraz nadzorowana przez Komitet Redakcyjny, zmierzała do: zwiększenia 

liczby wydawanych skryptów oraz utrzymania preferencji dla skryptów do nowych 
przedmiotów, publikowania skryptów o zasięgu uczelnianym w ścisłej korelacji 
z istniejącym zasobem podręczników akademickich oraz publikowania podręczników 
uczelnianych. 

Autorzy, recenzenci, redaktorzy - edytorzy i redaktorzy techniczni wykazywali dużą 
dbałość o poziom ukazujących się pozycji zarówno pod względem naukowym, dydak
tycznym, jak językowym i technicznym. 

Ogółem w latach 1957 - 1994 wydano 775 tytułów skryptów o objętości 7 633 arkuszy 
wydawniczych. Wydawnictwa informacyjne, jako niezbędny składnik życia uczelnia
nego, służyły informacjami w zakresie: osiągnięć naukowo - badawczych (sprawozdania 
rektora, informatory o pracach naukowo - badawczych, wielojęzyczny informator 
o uczelni, wykazy prac habilitacyjnych i doktorskich, liczne informatory instytutów), 
organizacji procesu dydaktycznego (plan studiów), struktury organizacyjnej (składy 

osobowe) oraz prezentowanie bieżących osiągnięć i wydarzeń w Politechnice Łódzkiej 
(biuletyn informacyjny „Życie Uczelni"). 
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Administracja 

U strój szkoły wyższej charakteryzuje się kadencyjnością władz akademickich, 
dlatego stała administracja uczelni jest niezwykle pomocna w utrzymaniu cią
głości działania uczelni. Celem administracji jest zapewnienie jak najlepszych 

warunków pracy tym, którzy realizują zadania podstawowe. Głównym statutowym za
daniem administracji jest odciążenie nauczycieli akademickich od wykonywania czyn
ności nie będących działalnością naukową i dydaktyczno - wychowawczą, a więc wyko
nywanie czynności administracyjnych, gospodarczych, technicznych i finansowych. 
Pracownicy administracyjni są rozmieszczeni nie tylko w komórkch ściśle administra
cyjnych podległych dyrektorowi administracyjnemu, ale także w jednostkach organiza
cyjnych związanych bezpośrednio z działalnością podstawową, jak rektorat, dziekanaty, 
instytuty, katedry i inne jednostki dydaktyczne. W ten sposób administracja umożliwia 
kierownictwu jednostek organizacyjnych i pracownikom naukowo - dydaktycznym 
skoncentrowanie się na zadaniach związanych z procesem dydaktyczno - wychowaw
czym i działalnością naukową. Pierwsze lata organizowania uczelni były szczególnie 
trudne dla pracowników administracji. Do ich obowiązków należały remonty przejmo
wanych budynków, budowa nowych pawilonów, a także sprawy bytowe pracowników 
i studentów, czym zajmowała się intendentura. 

Pierwsze komórki organizacyjne administracji, według składu osobowego roku akade
mickiego 1946/47, wraz z nazwiskami kierowników były następujące: 

• Sekretariat: inż. Felicjan Kraśnicki, 
• Kwestura: Wanda Birżyszko, 
• Intendentura: inż. Czesław Kunert, 
• Biblioteka: inż. Leopold Białobrzeski. 

Spośród tych jednostek w strukturze administracji pozostała do dziś tylko kwestura, 
zorganizowana wówczas przez przedwojennego kwestora Politechniki Warszawskiej, 
Wandę Birżyszko, przy współpracy z Mieczysławem Krzyżanowskim. W. Birżyszko 
kierowała kwesturą do przejścia na emeryturę w 1959 roku. Kolejnymi kwestorami byli: 
Tadeusz Wysocki ( 1960 - 1971 ), mgr Stefania Klockowska (1971 - 197 6), Irena 
Juszkiewicz (1976 - 1978) i mgr Anna Nowakowska (od 1978 r.). 

Działalność administracji w początkowym okresie wspomagała Senacka Komisja 
Gospodarcza złożona z profesorów: O. Achmatowicza, W. Iwaszkiewicza 
i B. Konorskiego. Została ona rozwiązana z chwilą powołania w roku akademickim 
1950/51 dyrektora administracyjnego. Stanowisko to powierzono mgrowi Michałowi 
Albertowi, który w strukturze uczelni był zastępcą rektora do spraw administracyjnych. 
Pełnił tę funkcję do 1971 r. Kolejnymi dyrektorami administracyjnymi byli: 
mgr Mirosław Jach (1971 - 1976), dr inż. Edward Filipiak (1976 - 1978 i 1985 - 1989), 
Witold Lenczewski (1978 - 1980), mgr inż. Jerzy Miller (1980 - 1983), mgr Andrzej 
Kałuża (1983 - 1985) i dr inż. Jerzy Prywer (od 1989). W ślad za powołaniem pierw
szego dyrektora administracyjnego uległa zmianie struktura administracji. W 1950 r. 
wyłoniono Dział Personalny kierowany początkowo przez Zbigniewa Różyckiego, 
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a w następnych latach przez Eugeniusza Kulpę, Urszulę Nowicką, inż. Ryszarda 
Mamenasa oraz aktualnie przez mgr Mirosławę Walczak. 

W roku 1950/51 utworzono Dział Organizacji i Toku Studiów, którym kierował dr Jerzy 
Aulich aż do roku 1963/64. Jego autorstwa są pierwsze kroniki uczelni, zamieszczane 
w Składzie Osobowym Politechniki Łódzkiej. W roku 1951/52 centralny sekretariat 
uczelni został podzielony na sekretariaty: rektoratu, dyrektora administracyjnego, sekre
tariat ogólny oraz sekretariaty wydziałów. Wraz z powołaniem dyrektora administracyj
nego zorganizowano następujące oddziały: Planowania - kierowany przez Joannę 
Midurę, Gospodarczy - z kierownikiem Mateuszem Jakuszewskim oraz Oddział 

Techniczny - kierowany przez inż. Wacława Kalinowskiego. Ze struktury administracji 
wyłączono także Bibliotekę Główną, którą wówczas kierował dr Stanisław Feliński; zo
stała ona jednostką samodzielną, podległą prorektorowi do spraw nauki. 

U schyłku lat pięćdziesiątych wraz ze wzrostem liczby obiektów uczelni zostały rozbu
dowane służby-gospodarcze i techniczne. Powstały wyodrębnione komórki Głównego 
Mechanika, Nadzoru Technicznego oraz Gospodarstwo Pomocnicze Remontowo -
Montażowe, później przekształcone w Zakład Remontowo - Budowlany. Zadaniem za
kładu było wykonywanie prac remontowych w budynkach dydaktycznych, administra
cyjnych, domach studenckich oraz obiektach socjalnych uczelni. Kierownicze funkcje 
techniczne zostały powierzone mgrowi inż. Kazimierzowi Jaczewskiemu oraz inż. 

Wacławowi Kalinowskiemu, którzy w późniejszym okresie kolejno pełnili funkcję za
stępcy dyrektora do spraw technicznych. Po rozwiązaniu w roku 1953 Zarządu Osiedli 
Akademickich, który administrował domami studenckimi wszystkich wyższych uczelni 
w Łodzi, Politechnika przejęła pięć domów studenckich, tworząc zarazem odpowiednią 
jednostkę administracyjną, kierowaną wówczas przez Aurelię Nowicką. W latach 
osiemdziesiątych utworzono stanowisko zastępcy dyrektora do spraw osiedla 
akademickiego. Rozwijały się też agendy działalności socjalno - gospodarczej, które 
doprowadziły później do utworzenia Działu Socjalnego. Zadaniem tego działu jest po
moc materialna dla pracowników, emerytów i rencistów, organizowanie imprez wypo
czynkowych regenerujących zdrowie pracowników uczelni i ich rodzin oraz zarządzanie 
ośrodkami wypoczynkowymi. W roku akademickim 1958/59 w strukturze administracji 
wyłoniono Dział Nauki i Wydawnictw, z którego w późniejszym okresie wyodrębnił się 
Dział Nauki oraz Redakcja Wydawnictw Naukowych. W latach sześćdziesiątych opra
cowano i wydano „Regulamin organizacyjny administracji Politechniki Łódzkiej", który 
ustalił zakresy czynności podstawowych komórek administracyjnych. W miarę upływu 
lat w Dziale Nauki wyodrębniono stanowisko inżyniera do spraw aparatury 
z inż. Tadeuszem Otolińskim oraz stanowisko inspektora do spraw bhp, które objął 
Aleksander Krzywicki; były to zalążki późniejszych rozbudowanych agend 
organizacyjnych. Wyrazem troski władz uczelni o bezpieczeństwo i odpowiednie 
warunki pracy było powołanie w 1963 r. delegata senatu do spraw bhp. Pierwszym dele
gatem był prof. W. Merc, natomiast od roku 1964 do chwili likwidacji tej funkcji 
w 1979 r. delegatem był doc. M. Mieszkowski. W roku 1976 przy Dziale BHP utwo
rzono Laboratorium Toksykologiczne, które zorganizowała i kierowała nim do 1991 r. 
mgr Hanna Pawińska. Laboratorium to bada zagrożenia toksykologiczne oraz prowadzi 
pomiary zapylenia, natężenia hałasu i oświetlenia w laboratoriach i pracowniach nauko
wych i dydaktycznych. Obecnie laboratorium stanowi część Działu BHP. W Dziale 
Nauki w roku akademickim 1969/70 powstała Sekcja Współpracy z Zagranicą, 
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· prowadzona przez Elżbietę Przybyszewską. Sekcja ta później rozwinęła się w Dział 
Współpracy z Zagranicą. Po zmianie struktury organizacyjnej uczelni w 1970 r. dyrekto
rowi administracyjnemu pomagali zastępcy: do spraw technicznych oraz do spraw go
spodarstw pomocniczych. W Dziale Nauki wyłączono Samodzielną Sekcję do spraw 
Aparatury Naukowej, rozbudowano Dział Nauczania oraz sekretariaty wydziałów, ist
niał już również Zakład Małej Poligrafii. Ogółem w administracji uczelnianej pracowały 
wtedy 162 osoby. 

Na początku lat siedemdziesiątych Politechnika Łódzka osiągnęła rozmiary dużej insty
tucji o skomplikowanej organizacji wewnętrznej i znacznym potencjale ekonomicznym. 
W roku 1975 został wprowadzony w szkolnictwie wyższym nowy system gospodarki fi
nansowej, polegający na likwidacji wyodrębnionej działalności gospodarstw pomocni
czych i wprowadzeniu jednolitego rachunku gospodarczego uczelni. Wymagało to re
formy i rozbudowy szeregu działów w kwesturze. Sprawne działanie w tym czasie 
komórek finansowych miało istotny wpływ na działalność uczelni, w szczególności 
w zakresie umownych prac badawczych. Dla usprawnienia działalności uczelni 
w zakresie jej administrowania w 1976 roku utworzono Dział Organizacji Zarządzania, 
podległy prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni. Dział ten zorganizował 

i kieruje nim do chwili obecnej mgr Eugeniusz Strzelczyk. Działalność uczelni określały 
wówczas przepisy i zarządzenia wynikające z centralistycznego systemu zarządzania 
szkołami wyższymi. W wyniku przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych reformy 
administracji uczelni ukształtowała się jej struktura - jak pokazano na tablicy 16. Nie
które jednostki administracyjne związane z działalnością naukową bądź dydaktyczną 
zostały podporządkowane poszczególnym prorektorom, niektóre bezpośrednio rekto
rowi; natomiast dyrektorowi administracyjnemu - działy socjalno - gospodarcze, tech
niczne i kwestura. W latach osiemdziesiątych stanowisko kwestora, jako bardzo ważne 
z punktu widzenia funkcjonowania uczelni, podlegało bezpośrednio rektorowi. Ustawa 
o szkolnictwie wyższym z 1990 r. wprowadziła ponownie podległość kwestury dyrekto
rowi administracyjnemu, który odpowiada za całość administracji finansowej uczelni. 

Drugą bardzo ważną grupę działalności administracyjnych stanowią komórki działające 
przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wydziałach, instytutach, katedrach, 
studiach, itp.). Taka struktura organizacyjna została potwierdzona w statucie uczelni 
w r. 1986. Aktualna struktura organizacyjna ustalona w statucie uczelni w 1991 r., zo
stała przedstawiona na tablicy 17. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło zmniejszenie 
liczby pracowników administracyjnych na skutek przeprowadzonej racjonalizacji za
trudnienia, w tym także z powodu likwidacji niektórych działów. W ostatnim roku 
pięćdziesięciolecia Politechniki Łódzkiej liczba pracowników administracyjnych wynosi 
505 osób. Wśród nich pracują bądź pracowali znakomici specjaliści aktywnie podnoszący 
rangę naszej uczelni. Ich praca wywarła wpływ na wytworzenie dobrych warunków 
realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego i działalności naukowej. Zapobiegliwości 
służb socjalnych zespół pracowników Politechniki Łódzkiej zawdzięcza możliwość 

regeneracji sił w uczelnianych ośrodkach wypoczynkowych. Zespół administracji wywarł 
także pozytywny wpływ na warunki bytowe pracowników naukowo - dydaktycznych, jak 
również studentów poprzez sprawne zarządzanie domami akademickimi. W rozbudowie i 
konserwacji budynków tkwią niewątpliwie zasługi służb technicznych. Sprawna, działająca 
gospodarka finansowa Politechniki Łódzkiej jest wynikiem kompetencji i oddania 
sprawom uczelni naszych kwestorów i pracowników kwestury. 
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DZIAŁ ADMINISTRAC. - GOSP. fLAt 
DZIAŁ SOCJALNY llll 

OBIEKTY SOCJALNE 1::1~'. ................ : 

SEKCJA SOCJALNA 

SEKCJA GOSPODARCZA M 

DOM STUDENCKI t::~- j 

;:ł INSP. OCHR. PRZECIWPOŻ. 

!!I ::r:~:::0-BUDOWL 

DZIAŁ NAUCZANIA I WYCHOW. 

SEKCJA INWESTYCJI 

Tablica 16. Struktura organizacyjna administracji w r. 1976 
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·.-< } DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
1lifl) STANOWISKO DS. PRZECIWPOżAROWYCH 
·<~·:::·::·: 

• ~~:: ::;~~;:ACJI 
l;flj DZIAŁ ROZBUDOWY 
·-·-··'}~:::::\: 

> SEKCJA ZABEZPIECZENIA MATERIAŁ. 

!l::il:'/ j DZIAŁ FINANSOWY 

li ~~::~ ::~~;y~~!~1

HUBY PŁAC 

DZIAŁ TECHNICZNY . 

DZIAŁADMINISTRACY JNO - GOSPODARC2Y i'I DOMY STUDENCKIE 

[;]I PRACOWNIA FOTOGRAF. I VIDEO 

Tablica 17. Struktura organizacyjna administracji w r. akad. 1994/95 
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Wydziały Politechniki Łódzkiej 

Wydział Mechaniczny 

N a mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku Wydział Mechaniczny wraz 
z przyporządkowanym mu Oddziałem Włókienniczym - obok wydziałów Elek
trycznego i Chemicznego - został utworzony jednocześnie z powołaniem Poli

techniki Łódzkiej. Fakt ten nałożył na organizatorów Wydziału Mechanicznego po
ważne zadania związane nie tylko z koniecznością pokonywania rozlicznych, doraźnych 
trudności okresu powojennego i podjęcia działań dla realizacji - prawie od zaraz - bie
żących zadań, ale również dalekowzrocznego wytyczenia perspektywicznych kierunków 
rozwoju wydziału. Dziś, z perspektywy pięćdziesięciu lat istnienia Wydziału Mecha
nicznego, należy uznać, że wykonanie tej odpowiedzialnej i bardzo trudnej - zważywszy 
na ówczesne warunki działania - pracy, związanej z organizacją wydziału, zasługuje na 
najwyższą ocenę. 

Wydział Mechaniczny od początku swego istnienia był jednostką silną naukowo dzięki 
zebraniu kadry profesorskiej o dużym doświadczeniu naukowym, dydaktycznym 
i organizacyjnym, rekrutującej się głównie z profesorów Politechniki Warszawskiej. 
W skład tej kadry wchodziło 16 samodzielnych pracowników naukowych, a wśród nich 
wielu o uznanym międzynarodowym autorytecie. Byli to profesorowie: Władysław 
Bratkowski, Leon Burnat, Jerzy Dowkontt, Wiktor Duniewicz, Rajnold Kurowski, 
Wacław Moszyński, Witold Pogorzelski, Michał Skarbiński, Bohdan Stefanowski, 
Wacław Suchowiak, Bolesław Tołłoczko, Aleksander Uklański, Jan Werner, Czesław 
Witoszyński, Kazimierz Zembrzuski i Ludwik Żarnowski. 

Historyczne znaczenie dla ukształtowania wydziału miały uchwały pierwszego posie
dzenia Rady Wydziału Mechanicznego, które odbyło się już 26 czerwca 1945 roku. Na 
posiedzeniu tym, po wyborze pierwszego dziekana wydziału w osobie prof. Bolesława 
Tołłoczko, postanowiono uruchomić zajęcia dydaktyczne z nowym rokiem akademic
kim - od razu na wszystkich czterech latach studiów, na pięciu specjalistycznych oddzia
łach: energetyczno - konstrukcyjnym, kolejowo - komunikacyjnym, samochodowym, 
technologicznym i włókienni~zym. Powyższe postanowianie uwzględniało z jednej 
strony różny poziom zaawansowania w studiach zgłaszających się byłych studentów, 
z drugiej zaś wychodziło naprzeciw aktualnym potrzebom kraju, pilnie potrzebującego 
dopływu nowych kadr inżynierskich dła organizowanego przemysłu. Podjęte postano
wienie nakładało jednocześnie na członków rady wydziału obowiązek szybkiego 
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opracowania siatki godzin oraz programów nauczania dla wszystkich czterech lat stu
diów, zorganizowania naboru studentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, 

zaangażowania pomocniczego personelu dydaktycznego i administracyjnego, zorgani
zowania tymczasowych audytoriów, kreślarni i laboratoriów, a także rozwiązania trud
ności bytowych zarówno personelu nauczającego, jak i studentów. Realizacja tych zadań 
wymagała niezwykłego wysiłku, zaangażowania i poświęcenia całego personelu wy
działu, aby w tak krótkim czasie możliwe było podjęcie statutowych działań wydziału. 
Ogromny i wyjątkowy był przy tym wkład pracy prof. Bohdana Stefanowskiego - pierw
szego rektora Politechniki Łódzkiej i jednocześnie członka Rady Wydziału 

Mechanicznego. Stworzona przez niego wyjątkowa atmosfera pracy dla wspólnej 
sprawy oraz jego energia i osobisty przykład pociągały do pracy nie tylko jego najbliż
szych współpracowników: mgr inż. Wiktorię Mrozowską, mgra inż. Jerzego 
Młodzińskiego i mgra inż. Mariana Mieszkowskiego, którzy swoją pracą i poświęce
niem szczególnie przyczynili się do organizacji wydziału - ale i wszystkich innych 
pracowników wydziału. Dzięki temu, w ciągu niespełna pięciu miesięcy od powołania 
Wydziału Mechanicznego, możliwe było rozpoczęcie w październiku 1945 r. planowych 
zajęć dydaktycznych w pierwszym roku akademickim na Politechnice Łódzkiej 

w pełnym zakresie - zgodnie z uchwałą rady wydziału z 26 czerwca 1945 r. Prowadze
nie prac przejściowych i dyplomowych przedwojennych studentów trzeciego i czwar
tego roku rozpoczęto już w lipcu 1945 r. W roku akademickim 1945/46 studia na Wy
dziale Mechanicznym rozpoczęło 523 studentów, w tym 259 na pierwszym roku 
studiów. Mimo ogromnych trudności spowodowanych brakiem pomieszczeń dla jedno
stek organizacyjnych wydziału, audytoriów oraz najniezbędniejszego wyposażenia, tok 
studiów w pierwszym roku akademickim przebiegał zgodnie z planem. Wykłady odby
wały się w rozmaitych pomieszczeniach położonych w różnych punktach miasta, najczę
ściej w salach łódzkich szkół, a ćwiczenia laboratoryjne i kreślarnie zostały zorganizo
wane w zakładach przemysłowych, które w tym okresie udzieliły wydziałowi 
szczególnie znaczącej pomocy. 

Na podkreślenie zasługuje niezwykle pozytywna postawa studentów. Na wyższych la
tach studiowali w większości ludzie, którym wojna przerwała studia, i którzy - podejmu
jąc ich kontynuację po wojnie - wykazali, że okres okupacji nie spowodował załamania 
ich dążeń i nie zdołał ich wykoleić. Byli to ludzie bardzo wartościowi, o znacznym do
świadczeniu życiowym. Oni to, przewodząc społeczności akademickiej, starali się na
wiązać do najlepszych tradycji polskiej uczelni akademickiej. Wyrazem tego było m. in. 
utworzenie Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej na wzór analogicznej or
ganizacji studenckiej, jaka istniała przed wojną w Politechnice Warszawskiej. Pierw
szym prezesem Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej wybrano Jana 
Mordasewicza, studenta Wydziału Mechanicznego. Działalność tej organizacji, 
opierająca się na społecznej działalności jej członków, była wspaniałą szkołą kształto
wania społecznych postaw studentów w pracy dla wspólnego dobra. W trudnych warun
kach pierwszego roku akademickiego stworzyło to klimat dobrej współpracy studentów 
z pracownikami naukowymi, a Politechnice Łódzkiej przysporzyło pozytywnego part
nera w przezwyciężaniu bieżących trudności. 

Prawie jednocześnie, na początku 1946 roku, studenci Wydziału Mechanicznego zor
ganizowali Koło Naukowe Mechaników, które dzięki energii jego pierwszego prezesa, 
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Bohdana Affeltowicza, od razu rozpoczęło intensywną działalność i stało się znaczącą 
organizacją studencką w Politechnice Łódzkiej. Widocznym wyrazem tego znaczenia 
było delegowanie przez Koło Naukowe Mechaników Władysława Walczaka na stanowi
sko wiceprezesa do spraw organizacyjnych w Zarządzie Bratniej Pomocy Studentów 
Politechniki Łódzkiej drugiej kadencji ( 1946 - 1948), zdominowanym już wówczas 
przez członków organizacji politycznych. 

W pierwszym roku działalności na Wydziale Mechanicznym powstało 15 katedr oraz 17 
zakładów; były to: 

• KATEDRA I ZAKŁAD MATEMATYKI (od 1945 r.). Jej organizatorem i pierwszym kierow
nikiem był prof. Witold Pogorzelski. Po przejściu prof. W. Pogorzelskiego w 1948 r. do Poli
techniki Warszawskiej, kierownictwo katedry i zakładu przejął z-ca prof. dr Zygmunt 
Charzyński. Od roku akademickiego 1956/57 potrzeby dydaktyczne Wydziału 
Mechanicznego w zakresie matematyki zaspokajała Katedra Matematyki Wydziału Chemicz
nego, kierowana przez doc. dra Witolda Janowskiego. W roku akademickim 1957 /58, w wy
niku działań porządkujących organizację katedr i zakładów w Politechnice Łódzkiej, Katedra 
i Zakład Matematyki zostały reaktywowane. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt 
Charzyński. Od roku akademickiego 1958/59 katedrą kierował prof. dr Lucjan Siewierski. 

• KATEDRA MECHANIKI I (od IX. 1945 r.) z ZAKŁADEM WYTRZYMALOŚC[ 
MATERIAŁÓW. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. Rajnold 
Kurowski. W roku 1952 Katedra Mechaniki I została przemianowana na Katedrę Wytrzy
małości Materiałów z zakładem o tej samej nazwie. Po śmierci prof. R. Kurowskiego w 
1953 roku kierownictwo katedry objął prof. Jerzy Leyko. 
• KATEDRA CZĘŚCI MASZYN (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kierownikiem ka

tedry był prof. Wacław Moszyński, następnymi zaś kierownikami katedry byli kolejno: 
prof. Wiktor Duniewicz (1946 - 1947), prof. Witold Korewa (1947 - 1969), 
doc. dr Wiesław Kaniewski (1969 - 1970). W skład katedry wchodziły zakłady: Zakład 
Części Maszyn - kierownik prof. W. Korewa; Zakład Teorii Mechanizmów (od 1952 r.) -
kierownik doc. dr Zdzisław Parszewski; Zakład Rysunku Technicznego - kierownik 
mgr inż. Jerzy Podsędkowski. 

• KATEDRA I ZAKŁAD METAL~RGII (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kierowni
kiem katedry był prof. Ludwik Zarnowski. W roku 1953, po jego śmierci, kierownictwo 
katedry objęła prof. Zofia Wendorff. 

• KATEDRA OBRÓBKI METALI I wraz z zakładem powstała w 1945 r., a jej organizatorem 
i pierwszym kierownikiem był prof. Leon Burnat. 

• KATEDRA OBRÓBKI METALI Il (od 1945 r.) z dwoma zakładami: Zakładem Odlewnic
twa i Zakładem Urządzeń Odlewniczych. Organizatorem i pie1wszym kierownikiem kate
dry był prof. Michał Skarbiński, a od 1 lipca 1959 r. kierownictwo katedry objął 
prof. Janusz Szreniawski. W roku 1956 katedra zmieniła nazwę na Katedrę Technologii 
Metali z zachowaniem poprzednich nazw obu zakładów. 

• KATEDRA I ZAKŁAD DŹWIGNIC (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kierownikiem 
był prof. Wacław Suchowiak. Po powrocie prof. W. Suchowiaka do pracy w Politechnice 
Warszawskiej kierownictwo katedry od 1 października 1947 r. przejął prof. Aleksy 
Piątkiewicz. 

• KATEDRA I ZAKLAD TECHNIKI CIEPLNEJ (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kie
rownikiem był prof. Bohdan Stefanowski. Po wyjeździe prof. Stefanowskiego do War
szawy, gdzie objął stanowisko kierownika Katedry Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki 
Warszawskiej, kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej był prof. Ignacy Mostowski. Po 
jego śmierci kierownictwo katedry objął w dniu 21 listopada 1953 r. doc. Feliks Kotlewski, 
który zmarł w czerwcu 1969 r. Jego następcą został doc. Marian Mieszkowski. 

• KATEDRA I ZAKŁAD KOTŁÓW PAROWYCH (od 25 kwietnia 1946 r.). Organizatorem 
i pierwszym kierownikiem był prof. Bolesław Tołłoczko. Po powrocie profesora do pracy 
w Politechnice Warszawskiej kierownictwo katedry objął z dniem I grudnia 1946 r. 
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z-ca prof. Jan Kozdęba. Po jego śmierci opiekę nad katedrą sprawował doc. Feliks 
Kotlewski, pełniący wówczas funkcję kierownika Katedry Techniki Cieplnej, natomiast 
faktycznie prowadzącym całokształt prac tej katedry był dr Tadeusz Kostrzewski. W roku 
1949 katedra została przemianowana na Katedrę Kotłów i Aparatów Parowych wraz 
zakładem o tej samej nazwie. 

• KATEDRA TuRBIN PAROWYCH I MASZYNOZNAWSTWA z ZAKŁADEM TuRBIN PA
ROWYCH (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. Aleksander 
Uklański. W roku 1950 katedra zmieniła nazwę na Katedrę Turbin, a następnie w roku 
1955 na Katedrę Cieplnych Maszyn Przepływowych. Zakład Turbin Parowych został na
tomiast przemianowany na Zakład Turbin Cieplnych. Jednocześnie został utworzony nowy 
zakład: Sprężarek. Jego kierownikiem został prof. Stanisław Kuczewski. Po przeniesieniu 
się prof. A. Uklańskiego do Warszawy kierownictwo Katedry Cieplnych Maszyn Przepły
wowych objął w roku akademickim 1955/56 prof. Władysław Gundlach. 

• KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH STAŁYCH z ZAKŁADEM SILNIKÓW SPALINOWYCH 
(od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. Jan Werner. W 
roku 1958 nazwa katedry została zmieniona na Katedrę Cieplnych Maszyn Tłokowych 
a jednocześnie został przy niej utworzony nowy zakład: Silników Parowych. Po śmierci 
prof. J. Wernera w 1966 roku kierowanie katedrą objął dr hab. Jan Wajand. 

• KATEDRA I ZAKŁAD SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH I LOTNICZYCH (od 1945 r.). Organi
zatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. Jerzy Dowkontt. W roku 1948 kate
dra została przemianowana na Katedrę Silników Samochodowych z zakładem o takiej sa
mej nazwie. We wrześniu 1953 roku - po przeniesieniu się prof. J. Dowkontta do 
Warszawy - obowiązki kierownika katedry przejął czasowo mgr inż. Stefan Mogilnicki, 
a jednocześnie opiekę nad katedrą sprawował prof. Jan Werner. W drugiej połowie 1955 r. 
kierownictwo katedry objął z-ca prof. Jerzy Jędrzejowski. 

• KATEDRA I ZAKŁAD SILNIKÓW WODNYCH I POMP ( od 1945 r.). W roku 1946 nazwa ka
tedry i zakładu została zmieniona na Katedrę i Zakład Pomp i Silników Wodnych. Organi
zatorem i pierwszym kierownikiem katedry był z-ca prof. Wiktor Duniewicz. Po śmierci 
prof. W. Duniewicza w listopadzie 1954 roku na kierownika katedry został powołany od 
1955 r. z-ca prof. Adam Kowalski. 
• KATEDRA I ZAKŁAD WŁÓKIENNICTWA (od 1945 r.). Organizatorem i pierwszym kie

rownikiem został prof. Władysław Bratkowski. W roku 194 7 katedra ta została przenie
siona na Wydział Włókienniczy, utworzony w tymże roku. 

• KATEDRA I ZAKŁAD PAROWOZÓW (od 1945 r.). Jej organizatorem i pierwszym kie
rownikiem został prof. Kazimierz Zembrzuski. Po powrocie prof. K. Zembrzuskiego do 
Warszawy katedra weszła w skład Katedry Kotłów Parowych i praktycznie przestała ist
nieć jako samodzielna jednostka organizacyjna wydziału. 

W miarę upływu lat zwiększały się zadania oraz zakres działalności Wydziału Mecha
nicznego. Ulegały zmianom istniejące, a także przybywały nowe, jednostki organiza
cyjne, powoływane najczęściej dla prowadzenia nowych specjalności. Konieczność ich 
uruchomienia wynikała z reguły z aktualnych, sygnalizowanych potrzeb przemysłu. 
W wyniku tych zmian liczba katedr i zakładów wydziału ulegała naturalnemu 
zwiększeniu, i tak: 

• W ramach doskonalenia struktury organizacyjnej uczelni i porządkowania organizacji 
katedr i zakładów, z dniem 1 października 1955 roku została przeniesiona na Wydział Me
chaniczny KATEDRA MECHANIKI OGÓLNEJ wraz z zakładem o tej samej nazwie. Katedra 
ta, utworzona już w 1945 roku pod nazwą Katedra Mechaniki Il, organizacyjnie przypo. 
rządkowana była dotychczas Wydziałowi Elektrycznemu. Organizatorem, a także pierw
szym kierownikiem tej katedry był prof. Jan Buchholtz. Po przejściu prof. J. Buchholtza na 
emeryturę w roku 1960, opiekę nad katedrą pełnił dodatkowo - przez okres pięciu lat -
prof. Jerzy Leyko, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów. Po tym okresie 
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kierownictwo Katedry Mechaniki Ogólnej oraz zakładu objął prof. Michał Edward 
Niezgodziński. W roku 1967 przy katedrze został powołany nowy zakład: Mechaniki 
Płynów. Jego kierownikiem został prof. Zdzisław Orzechowski. 
• Przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów zostało utworzone w 1950 r. LABORA

TORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ, będące w Łodzi pierwszą placówką badawczą w zakresie 
materiałów oraz konstrukcyjnych elementów budowlanych. W roku 1954 laboratorium zo
stało przekształcone w ZAKŁAD TECHNIKI BUDOWLANEJ przy tej samej katedrze, a jego 
kierownikiem został doc. Władysław Kuczyński. Zakład ten - prowadząc zajęcia dydak
tyczne na wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym i Chemii Spożywczej, a także spe
cjalizację w zakresie żelbetnictwa dla studentów Wydziału Budowlanego Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej w Łodzi - spełnił rolę zalążka Wydziału Budownictwa Lądowego, 
powołanego w roku 1956. 
• W związku z rozszerzeniem się profilu zadań, w Katedrze Metalurgii - obok zakładu o 

tej samej nazwie - został utworzony w roku 1949 Zakład Metaloznawstwa. Z kolei, w roku 
1956, dotychczasowa nazwa katedry została zmieniona na KATEDRĘ METALOZNAWSTWA I 
OBRÓBKI CIEPLNEJ. 
• W wyniku szeregu zmian w zakresie organizacji procesu kształcenia, prowadzących do 

wyraźniejszego określenia i zawężenia specjalizacji, z Katedry Obróbki Metali I wyod
rębniono - z dniem 1 października 1956 r. - KATEDRĘ TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, w 
skład której weszły dwa zakłady: Technologii Budowy Maszyn oraz Narzędzi Skrawają
cych. Jednocześnie została utworzona nowa specjalność: obrabiarki, narzędzia i technolo
gia budowy maszyn. Organizatorem tej katedry i jej kierownikiem został doc. Zbigniew 
Komberger. Sama zaś Katedra Obróbki I zmieniła w roku 1958 swą nazwę na KATEDRĘ 
OBRABIAREK I OBRÓBKI SKRA w ANIEM. Jednocześnie w katedrze tej powołano dwa za
kłady: Zakład Obrabiarek i Zakład Obróbki Skrawaniem. Kierownikiem tej katedry był 
nadal prof. Leon Burnat, organizator Katedry Obróbki Metali I w 1945 r. 

• W związku z utworzeniem w roku 1950 kierunku chłodniczego na oddziale energe
tyczno - konstrukcyjnym Wydziału Mechanicznego - w istniejącej już Katedrze Techniki 
Cieplnej, z zakładem o tej samej nazwie, powstały dwa nowe zakłady. W 1953 roku został 
utworzony Zakład Chłodnictwa, którego kierownikiem został z-ca prof. Włodzimierz 
Merc, a w 1956 r. Zakład Klimatyzacji, którego kierownikiem została z-ca prof. Wiktoria 
Mrozowska. Z kolei, w wyniku zwiększenia się zadań katedry w zakresie chłodnictwa 
i klimatyzacji, z Katedry Techniki Cieplnej została wyodrębniona w roku 1966 
samodzielna KATEDRA CHŁODNICTWA z dwoma zakładami: Zakładem Chłodnictwa i 
Zakładem Klimatyzacji. Organizatorem i kierownikiem tej nowej katedry został prof. 
Włodzimierz Merc. 
• Z uwagi na potrzeby gospodarki narodowej w 1949 r. została utworzona na Wydziale 

Mechanicznym KATEDRA BUDOWY SAMOCHODÓW wraz zakładem o tej samej nazwie. 
Organizatorem katedry i jej pierwszym kierownikiem był prof. Jerzy Werner. 
• W związku z rosnącymi potrzebami gospodarki w zakresie kształcenia kadr dla prze

mysłu papierniczego powstały na Wydziale Mechanicznym dwie nowe katedry: KATEDRA 
PAPIERNICTWA (utworzona w 1946 r.) i KATEDRA MASZYN PAPIERNICZYCH (utworzona 
w 1949 roku). Organizatorem i kierownikiem pierwszej z nich był prof. Henryk Karpiński, 
drugiej zaś - prof. Józef Łapiński. W 1956 r. nastąpiło połączenie obu tych katedr w jedną 
KATEDRĘ p APIERNICTWA I MASZYN p APIERNICZYCH. Kierownikiem tej połączonej katedry 
został prof. Józef Łapiński. 
• W roku 1952 została powołana na Wydziale Mechanicznym KATEDRA I ZAKŁAD 

EKONOMU POLITYCZNEJ. W początkowym okresie istnienia katedry - pełniącym obowiązki 
jej kierownika był adiunkt mgr Lech Miastkowski. Wobec braku kierownika katedry, 
opiekę nad nią sprawowali kolejno: od roku akademickiego 1958/59 prof. Seweryn 
Żurawicki (profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w 
Warszawie), a następnie prof. Jerzy Rachwalski, pełniący od roku akademickiego 1959/60 
funkcję kierownika Katedry Ekonomiki Przemysłu, przyporządkowanej Wydziałowi 
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Włókienniczemu. Katedra doczekała się swego kierownika dopiero w roku akademickim 
1968/69 w osobie doc. dra hab. Zdzisława Grzelaka. 
• W roku 1954 przy Katedrze Części Maszyn został utworzony nowy zakład: Teorii 

Mechanizmów. Na kierownika tego zakładu został powołany doc. dr Zdzisław Parszewski. 
Wzrastające zadania dydaktyczne oraz znaczące osiągnięcia naukowe pracowników tego 
zakładu spowodowały, że w roku 1963 został przekształcony w KATEDRĘ TEORII ME
CHANIZMÓW I MASZYN z dwoma zakładami: Teorii Mechanizmów oraz Automatyki i Dy
namiki Maszyn. Kierownikiem tej katedry został prof. Zdzisław Parszewski. 

Tak więc w okresie pierwszego dwudziestolecia wydziału ogólna liczba katedr wzrosła 
z piętnastu, jakie zostały utworzone w roku 1945, do ustabilizowanej liczby dwudziestu 
dwóch katedr w roku 1965. W tym samym okresie zwiększyła się także liczba zakładów 
z siedemnastu do trzydziestu trzech. 

W roku 1970 nastąpiła zasadnicza zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziału -
w miejsce katedr i zakładów zostały utworzone instytuty jako podstawowe jednostki orga
nizacyjne wydziałów. W ramach instytutów możliwe było jedynie powoływanie zespołów, 
programowo łączących funkcje dydaktyczne i naukowo - badawcze. Zmiany te miały na 
celu zwiększenie wielkości oraz rozszerzenie zakresu działania jednostek organizacyjnych 
wydziałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby. Na Wydziale Mechanicznym zo
stało utworzonych 7 następujących instytutów: 

• INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ, powstały z połączenia Katedry Mechaniki Ogól
nej, Katedry Wytrzymałości Materiałów oraz Katedry Teorii Mechanizmów i Maszyn. W 
ramach instytutu powołano trzy zespoły odpowiadające katedrom, które go utworzyły. 
Dyrektorem instytutu, a jednocześnie kierownikiem Zespołu Wytrzymałości Materiałów, 
został prof. Jerzy Leyko. Po przejściu prof. J. Leyko na wcześniejszą emeryturę, funkcję 
dyrektora instytutu pełnili: doc. Mirosław Banasiak (1981 - 1986 oraz 1989 - 1991) oraz 
doc. Kazimierz Grossman (1986 - 1989). Kierownikiem Zespołu Wytrzymałości Materia
łów w wyżej wymienionych okresach był doc. Marian Królak. Od chwili utworzenia insty
tutu kierownikiem Zespołu Mechaniki był prof. Michał Edward Niezgodziński. Po jego 
przejściu na emeryturę w roku 1990 kierownictwo zespołu objął na okres jednego roku 
prof. Marek Trombski. Kierownikiem Zespołu Teorii Mechanizmów i Maszyn od po
czątku powstania instytutu był prof. Zdzisław Parszewski. Kolejnymi kierownikami tego 
zespołu w latach 1981 - 1991 byli: doc. Mirosław Roszkowski oraz doc. Kazimierz 
Grossman. W roku 1991 nastąpił podział instytutu z powrotem na katedry: KATEDRĘ 
MECHANIKI OGÓLNEJ, KATEDRĘ WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI oraz Ka
tedrę Teorii Mechanizmów i Maszyn, przemianowaną następnie na KATEDRĘ AUTO
MATYKI I DYNAMIKI MASZYN. Kierownikami tych katedr zostali odpowiednio: dr hab. 
Tadeusz Niezgodziński, prof. Marian Królak oraz dr hab. Jan Awrejcewicz. Od roku 1992 
kierownikiem Katedry Automatyki i Dynamiki Maszyn jest prof. PŁ Tomasz Kapitaniak. 

• INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN, powstały z połączenia dwóch katedr: Katedry Czę
ści Maszyn oraz Katedry Dźwignic. Funkcję dyrektora instytutu pełnili kolejno: prof. 
Aleksy Piątkiewicz, prof. Wiesław Kaniewski, prof. Henryk Krzemiński - Freda i prof. PŁ 
Jerzy Tomczyk (od 1992 r.). W instytucie zostały powołane w roku 1985 następujące za
kłady: Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, którego kierownikami byli 
kolejno: prof. Henryk Krzemiński - Freda oraz prof. PŁ Jan Burcan (od 1992 r.); Zakład 
Podstaw Konstrukcji Maszyn, którego kierownikiem od samego początku powstania za
kładu jest prof. Wiesław Kaniewski; Zakład Maszyn Roboczych Ciężkich, przemianowany 
w roku 1991 na Zakład Maszyn Roboczych Ciężkich i Napędów Hydraulicznych, którego 
kierownikami byli kolejno: doc. Mieczysław Czyżewski, a następnie prof. PŁ Jerzy 
Tomczyk (od 1991 r.). 
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• INSTYTUT MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII METALI, powstały z połączenia 
dwóch katedr: Katedry Meta]oznawstwa i Obróbki Cieplnej oraz Katedry Technologii 
Metali - przemianowany następnie na Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik 
Bezwiórowych. Funkcję dyrektora instytutu pełnił w latach 1970 - 1975 prof. Janusz 
Szreniawski, a następnie prof. Zdzisław Haś. W ramach instytutu działa pięć zespołów: 
Materiałoznawstwa, Obróbki Cieplnej, Odlewnictwa, Obróbki PJastycznej oraz 
Organizacji. W roku 1992 został utworzony Zakład Odlewnictwa, a na jego kierownika zo
stał powołany prof. PŁ Andrzej Jopkiewicz. W roku 1973 został zorganizowany przy 
instytucie nowy kierunek studiów: inżynieria materiałowa - z wydzielonym naborem 
studentów. 

• INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, powstały z połączenia 
dwóch katedr: Katedry Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz Katedry Technologii Bu
dowy Maszyn. Na dyrektora instytutu został powołany prof. Zbigniew Kornberger. Po jego 
śmierci i rocznym kierowaniu instytutem przez doc. Zbigniewa Meldnera, dyrektorem in
stytutu został wybrany w 1977 roku doc. Jan Rafałowicz. W instytucie zostały powołane 
cztery następujące zakłady: Zakład Obrabiarek, którego kierownikiem jest prof. Leszek 
Kwapisz, Zakład Automatyzacji Obrabiarek, którego kierownikiem jest prof. Jan Rafałowicz, 
Zakład Technologii Maszyn, którego kierownikiem jest prof. Andrzej Koziarski, Zakład 
Obróbki Skrawaniem, którego kierownikiem został doc. Mieczysław Skiedrzyński. 

• INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICTW A, w skład którego weszły katedry: Kate
dra Techniki Cieplnej, Katedra Chłodnictwa i Katedra Kotłów i Aparatów Parowych -
wraz z istniejącymi przy nich zakładami oraz Katedra i Zakład Konstrukcji Mechanicz
nych, istniejąca dotychczas na Wydziale Elektrycznym i kierowana przez starszego wykła
dowcę mgra inż. Włodzimierza Horwatta. Na dyrektora instytutu został powołany 
prof. Włodzimierz Merc, a po jego śmierci w 1974 r. - dyrektorem instytutu został 
doc. Jacek Kulesza, pełniący tę funkcję do chwili odejścia na emeryturę w 1991 r. Od 
1991 r. do śmierci w 1993 r. dyrektorem instytutu był prof. Stefan Wiśniewski, 
a następnie prof. PŁ Józef Jarosiński. 

• INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH, powstały z połączenia trzech jednostek organi
zacyjnych: Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych, Katedry Pomp i Silników Wod
nych oraz Zakładu Mechaniki Płynów, istniejącego dotychczas przy Katedrze Mechaniki. 
Dyrektorem instytutu został prof. Władysław Gundlach, pełniąc tę funkcję do czasu przej
ścia na emeryturę. Od 1991 r. dyrektorem instytutu jest prof. Jan Krysiński. W instytucie 
zostały powołane dwa zakłady: Zakład Mechaniki Płynów wraz z Laboratorium Technik 
Komputerowych i Laboratorium Mechaniki Płynów oraz Zakład Maszyn i Urządzeń Przepły
wowych wraz z Laboratorium, a także cztery zespoły: Turbin i Sprężarek, Urządzeń Przepły
wowych, Diagnostyki i Automatyki, Metrologii Przepływów oraz Pomp Przepływowych. 

• INSTYTUT POJAZDÓW, w którego skład weszły: Katedra Budowy Samochodów, Kate
dra Cieplnych Maszyn Tłokowych oraz Katedra Silników Samochodowych. Na dyrektora 
instytutu został powołany prof. Jerzy Werner. Jego następcą został w 197 6 roku prof. Jerzy 
Lanzendoerfer, a od roku 1983 dyrektorem jest prof. Cezary Szczepaniak. 

Pozostałe katedry, które istniały na Wydziale Mechanicznym do 1970 roku, weszły na
tomiast w skład międzywydziałowych jednostek organizacyjnych: KATEDRA I ZAKŁAD 
MA TEMATYKI weszła w skład międzywydziałowego Instytutu Matematyki; KA TED RA 
I ZAKŁAD EKONOMII POLITYCZNEJ wraz z ZESPOŁEM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA -
istniejącym przy Katedrze Technologii Metali i kierowanym przez doc. Stanisława 

Stacholca - weszły w skład międzywydziałowego Instytutu Nauk Politycznych 
i Społecznych; KATEDRA PAPIERNICTWA I MASZYN PAPIERNICZYCH z obydwoma zakła
dami: Papiernictwa oraz Maszyn Papierniczych wraz z KATEDRĄ TECHNOLOGII 
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CELULOZY I P APlERU z zakładami: Technologii Celulozy oraz Technologii Papieru, ist
niejącą dotychczas na Wydziale Chemicznym - weszły w skład międzywydziałowego 
Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych. 

Spośród siedmiu instytutów, utworzonych na Wydziale Mechanicznym w 1970 r., sześć 
zachowało dotychczas swoją strukturę. Powrót do poprzedniej struktury katedralnej na
stąpił jedynie w Instytucie Mechaniki Stosowanej. 

Na podkreślenie zasługują działania Wydziału Mechanicznego związane z tworzeniem 
nowych placówek dydaktycznych poza Łodzią. Wydział Mechaniczny był współorgani
zatorem stacjonarnego kursu studiów zawodowych w punkcie konsultacyjnym w Płocku, 
organizowanego przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 1963/64. Oprócz 
znacznego wkładu pracy w organizację tej nowej placówki dydaktycznej wydział przez 
kilka lat prowadził w niej większość zajęć dydaktycznych aż do chwili, gdy zarządze
niem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki placówka ta została przejęta 
przez Politechnikę Warszawską. W roku 1968 Wydział Mechaniczny zorganizował 
punkt konsultacyjny zawodowych studiów stacjonarno - zaocznych w Piotrkowie Try
bunalskim. Punkt ten istniał do roku 1979, a zakończył swą działalność w wyniku wej
ścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W okresie istnienia tego punktu 92 
pracujących w Piotrkowie Trybunalskim i jego najbliższych okolicach otrzymało dy
plomy inżyniera mechanika, a pierwsze dyplomy wręczono absolwentom studiów w tym 
punkcie już w dniu inauguracji roku akademickiego 1973/74. Największym natomiast 
osiągnięciem wyqziału w zakresie tworzenia nowych pozamacierzystych jednostek dy
daktycznych było zorganizowanie Oddziału Mechanicznego w Filii Politechniki Łódz
kiej w Bielsku - Białej. Zadanie to Wydział Mechaniczny potraktował bardzo poważnie. 
Oddelegował do Oddziału Mechanicznego Filii liczną grupę pracowników naukowo -
dydaktycznych, powierzając opiekę nad tym oddziałem wypróbowanemu organizato
rowi, doc. Przemysławowi Wasilewskiemu, późniejszemu prorektorowi Filii. Wydział 
przekazał wiele urządzeń i aparatów, co umożliwiło stosunkowo szybkie uruchomienie 
laboratoriów dydaktycznych oraz podjęcie prac naukowo - badawczych, a także czynnie 
wspierał proces dydaktyczny. Przez wiele lat wielu pracowników wydziału dojeżdżało 
z Łodzi do Bielska dla prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ten olbrzymi wysiłek pra
cowników Wydziału Mechanicznego nie poszedł na marne. Już bowiem w roku akade
mickim 1973/74 wydano pierwsze dyplomy absolwentom Wydziału Mechanicznego, 
dyplomowanym w Bielsku - Białej, a dzięki rozwojowi własnej już kadry pracowników 
naukowo - dydaktycznych oddział ten przekształcił się w roku 1981 w samodzielny Wy
dział Budowy Maszyn, stając się w stosunkowo krótkim czasie liczącą się placówką na 
dydaktyczno - naukowej mapie kraju. Pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziału 
Mechanicznego, jak również jego absolwenci, zasilili ponadto kadry nauczające szeregu 
innych szkół wyższych, przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju szkolnictwa 
technicznego w całym kraju. 

Zapewnienie Wydziałowi Mechanicznemu możliwości wypełniania jego złożonych 
funkcji stawiało przed kierownictwem wydziału - w każdej kadencji - trudne na ogół 
zadania. Rozbudowa wydziału i przebudowy jego struktury, powoływanie nowych jed
nostek organizacyjnych, nowych rodzajów studiów i nowych specjalności, organizacja 
jednostek pozamacierzystych, ciągłe zmiany programów nauczania przy zachowaniu 
pełnej ciągłości toku studiów - wymagały nie tylko dużego zbiorowego wysiłku całego 
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personelu nauczającego, a także administracyjnego, ale i przemyślanej, ofiarnej pracy 
kierownictwa wydziału. 

Odpowiedzialne funkcje dziekana i prodziekana sprawowali: 

DZIEKANI: 
prof. Bolesław Tołłoczko (1945 - 1946), 
prof. Kazimierz Zembrzuski ( 1946 - 1948), 
prof. Aleksander Uklański ( 1948 - 1952), 
prof. Jan Werner (1952 - 1954), 
prof. Jerzy Werner (1954 - 1955), 
prof. Michał Skarbiński (1955 - 1956), 
prof. Aleksy Piątkiewicz (1956 - 1958), 
prof. Jerzy Leyko (1958 - 1960), 
prof. Jerzy Werner (1960 - 1962), 
prof. Janusz Szreniawski (1962 - 1964), 
prof. Włodzimierz Merc ( 1964 - 1966), 
prof. Zdzisław Parszewski ( 1966 - 1969), 
prof. Władysław Gundlach (1969 - 1971), 
prof. Jerzy Lanzendoerfer (1971 - 1975), 
doc. Ryszard Przybylski (1975 - 1977), 
doc. Mirosław Banasiak (1978 - 1981 ), 
prof. Zbyszko Kazimierski ( 1981 - 1987), 
prof. Jan Krysiński ( 1987 - 1989), 
prof. Andrzej Koziarski ( od 1989). 

PRODZIEKANI: 
prof. Aleksander Uklański ( 1946-1948), 
prof. Jan Werner (1948-1952), 
prof. Leon Burnat (1952-1953), 
prof. Aleksy Piątkiewicz (1952-1953), 
prof. Jerzy Leyko (1953-1956), 
prof. Zofia W endorff (1954-1956 i 1964 - 1966), 
doc. Zdzisław Parszewski (1956-1958 i 1964-
1966), 
doc. Janusz Szreniawski (1956-1958), 
z-ca prof. Adam Kowalski (1956-1960), 
z-ca prof. Henryk Bobowicz (1956-1958), 
prof. Feliks Kotlewski (1958-1960 i 1962-1969), 
z-ca prof. Marian Mieszkowski (1958-1960), 
prof. Witold Korewa (1960-1962), 
prof. Józef Łapiński (1960-1962), 
doc. Edmund Tuliszka (1960-.1962), 
prof. Władysław Gundlach ( 1962-1964 ), 
doc. Jerzy Jędrzejowski (1962-1964), 
prof. Zdzisław Orzechowski ( 1966-1969), 
doc. Jan A. Wajand(l966-1971 i 1972-1973), 
doc. Bogdan Meldner ( 1969-1973), 
doc. Jerzy Lanzendoerfer ( 1969-1971 ), 

doc. Karol Hausman ( 1969-1975), 
prof. Wacław Piotrowski (1971-1975 i 1981-
1984), 
doc. Mirosław Banasiak (1971-1972), 
doc. Kazimierz Grossman (1972-1975 i 1981-
1987), 
doc. Jacek Kulesza (1973-1974), 
doc. Marek Trombski (1973-1975 i 1977-1981 ), 
prof. Leszek Kwapisz (1974-1978 i 1987-1989), 
doc. Henryk Krzemiński - Freda (1977-1979), 
doc. Cezary Szczepaniak (1977-1978), 
doc. Henryk Dajniak ( 1978-1981 ), 
doc. Zbyszko Kazimierski ( 1979-1981 ), 
doc. Marian Markowski (1981-1984), 
doc. Andrzej Koziarski (1984-1987), 
doc. Jan Rafałowicz (1984-1987), 
doc. Tadeusz Bratek (1987-1989), 
doc. Jerzy Grabowski (1987-1989), 
prof. Marian Królak ( od 1989), 
prof. PL Andrzej Jopkiewicz ( od 1989), 
prof. PL Jerzy Nowacki ( od 1989). 
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Zespół pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego ulegał w okresie pięćdzie
sięciolecia znacznym, oczywistym zmianom, związanym z jednej strony 
z odchodzeniem na emeryturę, do pracy w innych uczelniach oraz przedwczesną śmier
cią, z drugiej zaś - z angażowaniem nowych pracowników nauki. W pierwszych latach 
działalności wydziału zmiany te związane były ze stopniowym powrotem do Warszawy 
profesorów: W. Moszyńskiego, W. Suchowiaka, B. Tołłoczki, B. Stefanowskiego, 
K. Zembrzuskiego, M. Skarbińskiego i A. Uklańskiego, co spowodowało spadek liczby 
profesorów zwyczajnych. Równocześnie jednak następował dopływ młodszych pra
cowników (głównie zastępców profesorów), dzięki czemu niewielki spadek ogólnej 
liczby samodzielnych pracowników nauki w latach 1946 - 1950 nie był dla wydziału do
tkliwy (rysunek 19). Natomiast dalszy spadek liczby profesorów po roku 1960, zwią
zany z likwidacją stanowisk zastępców profesorów, spowodował, że ogólna liczba sa
modzielnych pracowników nauki osiągnęła minimum w roku 1965. W latach następnych 
sytuacja uległa jednak znacznej poprawie, związanej z intensywnym wzrostem liczby 
docentów, a także - po 1985 roku - liczby profesorów. W znacznie większym stopniu 
wahały się liczby pomocniczych pracowników naukowych wydziału, co wiązało się ze 
zmianami struktury studiów oraz liczebnością grup studenckich. Na ogół ogólna liczba 
tej grupy pracowników rosła do 1985 roku, odpowiednio do wzrostu zadań dydaktycz
nych wydziału. Spadki liczby asystentów i starszych asystentów w początkowym okresie 
działalności wydziału były głównie wynikiem dokonywanych rotacji, natomiast znaczne 
zmniejszenie liczby starszych asystentów w latach 1980 - 1985 związane było z ich 
przeszeregowaniami na stanowiska adiunktów w związku z uzyskiwaniem stopnia 
naukowego. Natomiast wzrost liczby wykładowców i starszych wykładowców w latach 
1962 - 1975 był związany z wynikami przeprowadzanych rotacji asystentów i starszych 
asystentów oraz likwidacją stanowiska zastępcy profesora w roku 1960. W następnym 
okresie liczba wykładowców i starszych wykładowców, zatrudnionych na wydziale, 
uległa praktycznie stabilizacji. 
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W pierwszych latach swego istnienia Wydział Mechaniczny rozpoczął działal
ność naukową i dydaktyczną w części pomieszczeń pofabrycznych czteropię
trowego budynku głównego i budynku szedowego, znajdujących się przy 

ulicy Gdańskiej 155 oraz w małym budyneczku (starej kuźni), położonym przy ulicy 
Żeromskiego. Od roku 1947, dzięki szybkiej przebudowie tych pomieszczef1, warunki 
studiów na wydziale zbliżyły się do normalnych, a potrzeby katedr zostały w zasadzie 
zaspokojone. Jednakże w dalszych latach, wobec pięciokrotnego zwiększenia się liczby 
studentów i przy ogromnym rozwoju pracy naukowej, warunki lokalowe wydziału stale 
się pogarszały mimo uzyskiwania dalszych pomieszczeń. W roku 1959 została zbudo
wana parterowa hala Katedry Cieplnych Maszyn Przepływowych o powierzchni 500 m2

. 

[8). Katedra Technologii Budowy Maszyn uzyskała niewielkie powierzchnie 
w parterowym budynku pofabrycznym przy ulicy Żeromskiego, a Katedra Techniki 
Cieplnej - w uzupełnieniu bardzo szczupłych powierzchni na dotychczasowym terenie -
otrzymała w roku 1968 nowe pomieszczenia w pawilonie garbarstwa oraz w roku 1971 
nowy budynek o kubaturze ok. 5 OOO m3 dla zorganizowania laboratoriów. Stan posia
dania powierzchni dydaktycznych i naukowych wydziału gwałtownie się pogorszył, gdy 
czteropiętrowy budynek pofabryczny, główna jego siedziba, musiał ulec rozbiórce. 
Straty tej nie zrekompensował w pełni zbudowany na miejscu wyburzonej części gma
chu głównego, a oddany do użytku w roku akademickim 1968/69, kompleks częściowo 
zrealizowanych zabudowań, złożony z dwóch (zamiast z czterech) pięciokondygnacyj
nych budynków i łączącej je parterowej hali o łącznej kubaturze ok. 46 OOO m3

. Wobec 
szybko rosnących w tym czasie zadań dydaktycznych i naukowych wydziału, przy ów
cześnie dużym wzroście liczby studentów, braki pomieszczeń audytoryjnych 
i laboratoryjnych oraz kreślarń stawały się coraz bardziej dotkliwe i coraz więcej zajęć 
dydaktycznych i naukowych musiało się odbywać na terenie innych wydziałów. Spadek 
liczby studentów w latach osiemdziesiątych oraz uzyskanie niewielkich pomieszczeń 
w gmachu chemii spożywczej dla Instytutu Pojazdów oraz części hali przy ulicy· Wól
czańskiej 219 dla Instytutu Maszyn Przepływowych poprawiło wprawdzie sytuację loka
lową wydziału, pogłębiło natomiast niedogodności związane z rozproszeniem większo
ści instytutów. Nadzieję na poprawę swej sytuacji lokalowej wydział wiąże z podjętą 
w 1992 roku budową, na terenie zburzonego, pofabrycznego gmachu głównego, dwóch 
pozostałych budynków pięciokondygnacyjnych wraz z łączącymi je halami - inwestycji 
opracowanej w 1962 roku w ramach generalnego planu rozwoju uczelni. 

Praktycznie natychmiast po swoim utworzeniu Wydział Mechaniczny podjął działalność 
.dydaktyczną na pięciu specjalistycznych oddziałach dziennych studiów magisterskich; 
na wszystkich latach studiów. Dzięki temu już w następnym roku akademickim 1946/4 7 
wydział mógł wydać swoim absolwentom 46 dyplomów magistra inżyniera. W roku 
akademickim 1946/4 7 zostały utworzone dwa nowe oddziały specjalistyczne: unikatowy 
w skali kraju oddział papiernictwa oraz oddział lotniczy, który miał szansę stać się wio
dącym w kraju oddziałem kształcącym studentów w zakresie budowy płatowców 
i silników lotniczych. W skład pracowników dydaktycznych wydziału wchodziło bo
wiem wielu profesorów Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej oraz wielu wy
soko kwalifikowanych specjalistów przedwojennego przemysłu lotniczego, a doda
tkowym i równie istotnym elementem było umiejscowienie po wojnie w Łodzi fabryki 
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silników lotniczych oraz jedynego wówczas w kraju zakładu badawczo - rozwojowego 
w dziedzinie lotnictwa, jakim były Lotnicze Warsztaty Doświadczalne. Zakład ten, 
dysponując dobrze wyposażonym laboratorium wytrzymałościowym, hamownią 
silników lotniczych i tunelem aerodynamicznym o średnicy 1,5 m, był drugim miejscem 
nauki i praktyk studentów oddziału lotniczego. Szczególne zasługi nad utworzeniem 
tego oddziału położył prof. Czesław Witoszyński, inicjator zorganizowania studiów 
lotniczych w Politechnice Łódzkiej i twórca tunelu aerodynamicznego w Lotniczych 
Warsztatach Doświadczalnych. Zainteresowanie studiami lotniczymi zarówno studentów 
mających nie ukończone studia przed wojną, jak i osób będących pilotami, było 
znaczne. Wprawdzie w 1948 roku zmarł prof. Cz. Witoszyński, a inni profesorowie 
przenosili się do Warszawy, jednakże w ich miejsce przybywali nowi pracownicy, zwią
zani z przedwojennym przemysłem lotniczym, a rekrutujący się głównie z Biura Kon
strukcyjnego Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych (mgr inż. Tadeusz Sołtyk, 

mgr inż. Stanisław Kuczewski, mgr inż. Witold Frąckowiak i inni). Planując dalszy inten
sywny rozwój oddziału lotniczego postanowiono w roku 1948 zbudować halę dla Za
kładu Silników Samochodowych i Lotniczych. Niestety - względy polityczne, związane 
z wyraźnymi tendencjami odsunięcia od pracy naukowej i dydaktycznej kadry specjali
stów lotniczych, pochodzących z lat międzywojennych i wojennych, doprowadziły do 
realizacji decyzji Głównego Zarządu Politycznego Lotnictwa o likwidacji studiów lotni
czych w uczelniach technicznych w Polsce pod pozorowanym hasłem organizacji aka
demii lotniczej. Oczywiście akademii nie utworzono, natomiast wyeliminowano z pracy 
dydaktycznej i naukowej w dziedzinie lotnictwa znaczną liczbę osób, które uznano za 
„obce klasowo i ideologicznie". Decyzja o likwidacji oddziału lotniczego na Wydziale 
Mechanicznym zapadła już w dniu 28 października 1950 roku, ale w okresie jego 
istnienia 56 osób zdążyło ukończyć studia lotnicze. Likwidacji uległa również fabryka 
silników lotniczych oraz Lotnicze Warsztaty Doświadczalne. 

Działalność dydaktyczna wydziału została już w pierwszych latach znacznie rozsze
rzona. Uwzględniając bowiem konieczność szybkiego zasilenia odbudowującego się 

przemysłu kadrą inżynierską, już w roku akademickim 1948/49 zostały wprowadzone na 
wydziale dzienne studia dwustopniowe inżynierskie, a następnie magisterskie. Wprowa
dzenie tych studiów spowodowało oczywiście zerwanie z dotychczasowymi tradycjami 
dydaktycznymi, przyjętego na początku, jednolitego czteroletniego kursu magister
skiego, dającego absolwentom, kształconym na wybranych oddziałach, wszechstronne 
przygotowanie, uzyskane przez odpowiedni dobór treści i zakresu nauczania. Studia 
dwustopniowe na stopniu inżynierskim były prowadzone do końca 1957 roku, a ostatni 
nabór na te studia został dokonany w roku 1953/54. W latach następnych na Wydziale 
Mechanicznym były prowadzone wszystkie rodzaje studiów, mające w różnych okre
sach rozmaite wymiary pod względem czasu ich trwania, a mianowicie: 

• studia dzienne: 
~ jednolite magisterskie: 

=> czteroletnie (w latach 1945 -1954), 
=> pięcioletnie (w latach 1954 - 1977), 
=> pięcioipółletnie (w latach 1962 - 1975), 
=> czteroipółletnie ( od roku 1977); 

~ zawodowe czteroletnie - w latach 1970 - 1977 i od roku 1991; 
• studia wieczorowe dla pracujących: 

~ jednolite magisterskie, sześcioletnie (w latach 1955 - 1969), 



~ zawodowe: 
=> czteroipółletnie (w latach 1964 - 1973 i 1976 - 1985), 
=> pięcioletnie (w latach 1970 - 1981 ); 

• studia zaoczne stacjonarne: 
~ magisterskie sześcioletnie (w latach 1954 - 1959), 
~ zawodowe: 

=> czteroipółletnie ( od roku 1963) 
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=> pięcioletnie ( w latach 1970 - 1980) 
~ studia przemienne (semestr pracy i semestr nauki): zawodowe czteroipółletnie 

(w latach 1978 - 1988); 
• studia stacjonamo - zaoczne w punktach konsultacyjnych: 

~ w Płocku: czteroipółletnie zawodowe (w latach 1963 - 1970); 
~ w Piotrkowie Trybunalskim: czteroipółletnie zawodowe (w latach 1968 - 1980) 

• studia na Oddziale Mechanicznym Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej: 
~ dzienne magisterskie czteroipółletnie (w latach 1973 - 1981 ), 
~ dzienne zawodowe czteroletnie (w latach 1969 - 1976), 
~ wieczorowe zawodowe: 

=> pięcioletnie (w latach 1970 - 1979), 
=> czteroipółletnie (w latach 1976 - 1981); 

• studia eksternistyczne dla pracujących, posiadających ukończone studia wyższe 
i chcących uzyskać stopień inżyniera magistra (w latach 1955 - 1992); 

• dwuletnie studium techniczne typu college ( od roku 1992); 
• studia podyplomowe, zaoczne dla pracujących ( od roku 1972); 
• studia doktoranckie: 

~ trzyletnie stacjonarne ( od roku 1970), 
~ czteroletnie dla pracujących (w latach 1974- 1979). 

Począwszy od roku akademickiego 1948/49 znacznym zmianom ulegały programy 
nauczania. Zmiany wynikały zarówno z konieczności szybkiego i elastycznego dostoso
wywania profilu kształcenia studentów odpowiednio do zmieniających się potrzeb go
spodarki narodowej, jak i konieczności uwzględniania zmieniających się wymagań 

formalnych narzucanych przez ministerstwo. Na ogół zmiany w programach nauczania 
miały na celu zawężenie specjalizacji absolwentów, co wiązało się z wprowadzaniem 
nowych specjalności i specjalizacji. Ten proces zawężania specjalizacji, zjednoczesnym 
powiększaniem ich liczby, osiągnął swoje maksimum w 1952 roku, kiedy to na wydziale 
kształcono w 17 różnych specjalnościach; w tym również w zakresie budowy maszyn 
włókienniczych. Specjalność ta została reaktywowana w związku z odpowiednimi zmia
nami wprowadzanymi na Wydziale Włókienniczym. W następnych latach, głównie na 
kursie magisterskim, zaznaczył się proces odwrotny, tj. scalania specjalizacji dla bar
dziej wszechstronnego kształcenia studentów z jednoczesnym zwróceniem większej 
uwagi na rozwijanie przedmiotów podstawowych. Chodziło tu głównie o pogłębianie 
zagadnień teoretycznych w celu lepszego przygotowania przyszłych magistrów do bar
dziej twórczej działalności technicznej. W wyniku tego procesu w końcu lat pięćdziesią
tych liczba specjalności uległa redukcji do 9 (tablica 18) i nie podlegała dalszym zmia
nom przez następnych kilkanaście lat. Wszystkie specjalności były prowadzone na 
jednym kierunku - mechanika. Od roku akademickiego 1973/1974 na podstawie zarzą
dzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 2 grudnia 1972 r., na Wy
dziale Mechanicznym zostały wprowadzone trzy nowe kierunki: technika wytwarzania 
ze specjalnościami: technologia maszyn oraz obrabiarki i urządzenia technologiczne; in
żynieria materiałowa bez podziału na specjalności; podstawowe problemy techniki ze 
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problemy techniki ( od roku 1980/81 ), włączając specjalności związane z tymi kierun
kami do głównego kierunku kształcenia, tj. kierunku mechanika, który przyjął następnie 
nazwę: mechanika i budowa maszyn. Od rokµ akademickiego 1989/90 został ponadto 
wprowadzony nowy kierunek s.tudiów: automatyka i robotyka. 

Tablica 18. Specjalności studiów na kierunku mechanika do roku ak. 1973/7 4 

Ostatecznie, od roku _akademickiego · 1973/74 na wydziale były prowadzone następujące 
specjalności i specjalizacje: 

• Kierunek mechanika i budowa maszyn, re specjalnościami: 
~ maszyny robocze ciężkie, ze specjalizacją dźwignice i przenośniki, 
~ maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywcrego, re specjalizacjami: 

=> maszyny i urządzenia chłodnicze, . 
=> maszyny i urządzenia klimatyzacyjne, 
=> maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, 

~ maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewnego, ze specjalizacjami: 
=> maszyny i urządzenia papiernicze, 
=> maszyny i urządzenia płyt drewnopochodnych, 
=> maszyny poligraficzne i przetwórstwa papieru, 

~ maszyny i W7.ąd'll!nia przemysłu włókiennicrego i obuwnicrego, ze specjalizacjami: 
=> maszyny do przerobu włókien naturalnych i mieszanych, 
=> maszyny do wyrobu i przetwarzania włókien chemicznych, 

~ systemy i urządzenia energetyczne, ze specjalizacjami: 
=> cieplne systemy energetyczne, 
=> cieplne maszyny przepływowe, 
=> maszyny i urządzenia hydrauliczne, 
=> cieplne maszyny tłokowe, 
=> wytwornice pary i kotły, 



=> maszyny i urządzenia hydrauliczne, 
=> cieplne maszyny tłokowe, 
=> wytwornice pary i kotły, 

~ samochody i ciągniki, ze specjalizacjami: 
=> budowa samochodów i ciągników, 
=> eksploatacja samochodów i ciągników, 

~ technologia maszyn, ze specjalizacjami: 
=> obróbka skrawaniem, 
=> odlewnictwo, 
=> obróbka plastyczna, 

~ obrabiarki i urządzenia technologiczne, ze specjalizacjami: 
=> obrabiarki, 
=> urządzenia odlewnicze, 

~ mechanika stosowana, ze specjalizacjami: 
=> mechanika ciała stałego, 
=> dynamika i automatyka. 

• Kierunek inżynieria materiałowa, bez podziału na specjalności i specjalizacje. 
• Kierunek automatyka i robotyka, bez podziału na specjalności i specjalizacje. 
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Opiekę nad poszczególnymi specjalnościami sprawowały katedry, a następnie instytuty 
o takiej samej bądź zbliżonej nazwie. 

Intensywny rozwój rodzajów i kierunków studiów oraz znaczny wzrost liczby specjalno
ści i specjalizacji prowadzonych na wydziale był możliwy dzięki ustawicznemu podno
szeniu poziomu naukowego kadry nauczającej. Istotnym i niezwykle sprzyjającym temu 
czynnikiem było jednoczesne krystalizowanie się tematyki prac naukowych 
i realizujących je zespołów, programowo łączących funkcje dydaktyczne i naukowo -
badawcze oraz wzrost bazy laboratoryjnej poszczególnych katedr i instytutów. Obok 
podstawowych laboratoriów dydaktycznych, tworzenie których rozpoczęto już w roku 
I 946, powstawały stopniowo nowe laboratoria, a istniejące ulegały stałej modernizacji 
przez wyposażenie ich w nowe generacje aparatury pomiarowej oraz budowę nowych 
stanowisk. Jednocześnie, w miarę powoływania nowych specjalności, były organizo
wane nowe laboratoria specjalistyczne, mające na ogół również charakter laboratoriów 
badawczych. Klasycznym ich przykładem może być laboratorium łożysk ślizgowych 
i tocznych w Instytucie Konstrukcji Maszyn, laboratorium fizyki cienkich warstw 
i laboratorium rentgenowskiej analizy strukturalnej w Instytucie Inżynierii Materiałowej 
i Technik Bezwiórowych, a także szereg laboratoriów Instytutu Maszyn Przepływo
wych, jak: laboratorium specjalistyczne mechaniki płynów, laboratorium metrologii 
energetycznej i in. Wiele z tych laboratoriów wyposażono w nowoczesną aparaturę 
pomiarową oraz komputerowe systemy zbierania i opracowywania wyników pomiarów, 
co pozwoliło na prowadzenie badań na współczesnym poziomie. Przykładem może tu 
być laboratorium maszyn roboczych i napędów hydraulicznych w Instytucie Konstrukcji 
Maszyn oraz szereg laboratoriów z zakresu pomiarów cieplnych w Instytucie Techniki 
Cieplnej i Chłodnictwa. W laboratoriach wydziału znajduje się wiele unikatowych apa
ratów pomiarowych o niekonwencjonalnych rozwiązaniach, opracowanych 
i wykonanych przez instytuty we własnym zakresie. Opracowaniami takimi mogą się po
szczycić wszystkie instytuty i katedry wydziału, w szczególności zaś Instytut Maszyn 
Przepływowych, w którym opracowano, wykonano i produkowano szereg oryginalnych 
przyrządów (manometry, sondy, wibroskopy WEP, wibrometry WIM i TRY i in.), 
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stosowanych w obszarach pomiarowych płynących mediów oraz metrologii energetycznej. 
Sprawom rozbudowy laboratoriów wydział poświęcał zawsze wiele uwagi. 

Efektem starań o stworzenie szerokiej bazy laboratoryjnej było m. in. powołanie w roku 1975 
Centralnego Laboratorium Badania Materiałów i Konstrukcji. Jego kierownikiem został 
doc. Władysław Walczak. W maju 1978 roku, decyzją kierownictwa uczelni, labo
ratorium to zostało przekształcone w Ośrodek Aparatury Naukowej, jako wydzielona, 
ogólnouczelniana jednostka organiz.acyjna Politechniki Łódzkiej, z uwagi m. in. na szeroki 
zakres działalności tego laboratorium (również w zakresie budowy aparatury pomiarowej), 
wykraczający znacznie poza potrzeby własne samego Wydziału Mechanicznego. 
Działalność Centralnego Laboratorium Badania Materiałów i Konstrukcji, a zwłaszcza 
działalność Ośrodka Aparatury Naukowej Politechniki Łódzkiej, ukierunkowanego na 
opracowywanie i wykonywanie aparatury do pomiaru różnych wielkości mechanicznych 
metodami niemechanicznymi, była szczególnie pomocną w zakresie wyposażania labo
ratoriów wydziału w aparaturę pomiarową. Opracowane i wykonane w ośrodku zestawy 
pomiarowe do pomiaru siły, ciśnienia, momentu, mocy itp. z odczytem cyfrowym mie
rzonych wielkości unowocześniły aparaturę szeregu laboratoriów własnych i krajowych. 
Obecnie zajęcia dydaktyczne na wydziale odbywają się w ponad trzydziestu laborato
riach, które służą również studentom innych wydziałów Politechniki Łódzkiej. 

W ostatnich latach powstało również szereg pracowni komputerowych, wspomagających 
proces dydaktyczny, m. in. w zakresie: numerycznych obliczeń wytrzymałościowych 
maszyn i konstrukcji przy zastosowaniu metody elementów skończonych (Katedra Wy
trzymałości Materiałów i Konstrukcji); wspomagania procesu konstruowania maszyn 
w oparciu o programy komputerowe, opracowane przez pracowników Zakładu Podstaw 
Konstrukcji Maszyn w Instytucie Konstrukcji Maszyn; sterowania numerycznego obra
biarek (Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn). Miarą obciążenia 
dydaktycznego wydziału jest ogólna liczba studentów, kształconych na wszystkich 
rodzajach i kierunkach studiów. 
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Gwałtowny wzrost liczby studiujących w latach sześćdziesiątych był spowodowany na
łożeniem się studiów dziennych jedno- i dwustopniowych oraz zwiększonym zaintere
sowaniem studiami wieczorowymi i zaocznymi, uruchomionymi w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych. Po 1980 roku nastąpił natomiast znaczny spadek liczby studentów na 
wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na wydziale - w okresie pięciu lat ogólna 
liczba studiujących spadła do połowy. Z kolei stopniowa likwidacja studiów wieczoro
wych spowodowała dalszy, ale już nieznaczny, spadek liczby studentów. Optymizmem 
natomiast napawa rosnąca liczba studiujących w ostatnich latach - po 1990 roku. 
Miernikiem efektów działalności dydaktycznej wydziału jest nie tylko liczba wydanych 
dyplomów, lecz również poziom wykształcenia absolwentów i ich przydatność do pracy 
zawodowej. Pierwszych 46 dyplomów magisterskich wydział wydał już do końca 1947 
roku. Liczby dyplomów, wydanych w kolejnych pięcioletnich okresach kalendarzowych, 
przedstawiono na rysunku: 
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Rysunek 24. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym 

Łącznie, w okresie do 15 października 1993 r., wydział wydał swoim absolwentom 6050 
dyplomów magisterskich, 3030 dyplomów inżynierskich oraz 36 dyplomów ukończenia 
college'u. Poza normalną działalnością dydaktyczną, w ramach prac Wydziałowej Ko
misji Weryfikacyjno - Egzaminacyjnej, działającej na podstawie ustawy z 28 stycznia 
1948 r., w latach 1948 - 1958 nadano stopień inżyniera mechanika 178 pracownikom 
przemysłu. · 

Niezależnie od kształcenia podstawowego wydział prowadził od 1972 roku dwuseme
stralne studia podyplomowe dla pracujących w zakresie chłodnictwa, maszyn i urządzeń 
przepływowych oraz korozji i ochrony metali. Dalsze studia podyplomowe: z zakresu 
budowy maszyn papierniczych i przetwórczych zostały uruchomione w roku 1973, 
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z zakresu obróbki cieplnej i cieplno - chemicznej - w roku 1980 oraz z zakresu techno
logii budowy maszyn i inżynierii materiałowej - w roku 1983. Studia te były zawsze 
uruchamiane w odpowiedzi na zgłaszane postulaty i potrzeby odpowiednich resortów 
oraz większych zakładów przemysłowych. Studia podyplomowe na Wydziale Mecha
nicznym ukończyły łącznie 364 osoby. Wydział prowadził również wyższe formy 
kształcenia podyplomowego przez organizowanie studiów doktoranckich. Formalną 
podstawą uruchomienia tych studiów było rozporządzenie Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego z lutego 1968 roku. Studia te, poprzez odpowiednio dobrane 
wykłady monograficzne, ćwiczenia i wybrane zajęcia laboratoryjne - a przede wszyst
kim przez ujęcie toku pracy w ścisły harmonogram ograniczony czasem trwania stu
dium, ułatwiły młodym naukowcom oraz wyróżniającym się pracownikom przemysłu 
pogłębienie wiedzy i zdobycie stopnia naukowego. Pierwszym z tych studiów było uru
chomione w roku akademickim 1970/71 przy Instytucie Konstrukcji Maszyn trzyletnie, 
stacjonarne studium doktorskie w zakresie podstaw konstrukcji maszyn. Z kolei, przy 
Instytucie Mechaniki Stosowanej zostało uruchomione w roku akademickim 1974/75 
trzyletnie stacjonarne studium doktorskie w zakresie dynamiki i automatyki maszyn, 
a w roku akademickim 1978/79 - czteroletnie studium doktorskie w zakresie mechaniki -
dla pracujących. Następnym studium doktorskim, utworzonym w roku 1992 przy Kate
drze Automatyki i Dynamiki Maszyn, było studium w zakresie mechaniki stosowanej. 
Łącznie 39 osób ukończyło pomyślnie studia doktoranckie uzyskując stopnie naukowe 
doktora nauk technicznych. 

Stworzenie właściwych podstaw działalności naukowej było zadaniem bardzo trudnym, 
a złożyło się na to wiele przyczyn. W pierwszych latach działalności wydziału główny 
wysiłek musiał być skierowany przede wszystkim na stworzenie w miarę normalnych 
warunków pracy dydaktycznej. Wymagało to wówczas zaangażowania wszystkich sił, 
zważywszy że proces organizacji katedr, pracowni i laboratoriów dydaktycznych rozpo
czął się od poziomu zerowego. Mimo olbrzymiego wysiłku wszystkich pracowników 
wydziału, życzliwego stosunku władz oraz wielu instytucji przemysłowych pomagają
cych w gromadzeniu różnorodnego sprzętu dla budowy i kompletowania wyposażenia 
pierwszych pracowni, dopiero w końcu 1949 roku wszystkie katedry wydziału zdołały 
sobie stworzyć w miarę normalne warunki pracy dydaktycznej. Z kolei, zachodzące 
zmiany strukturalne wydziału wymagały dalszego rozwijania pracowni studenckich dla 
prowadzenia procesu dydaktycznego na właściwym poziomie i głównie temu celowi 
służyły wszystkie uzyskiwane środki finansowe. Tworzone więc były w dalszym ciągu 
pracownie typu dydaktycznego, ale nie były organizowane pracownie naukowe 
w stopniu umożliwiającym prowadzenie badawczych prac doświadczalnych. Ograniczo
ność środków finansowych, a w pewnej mierze i techniczne trudności zdobywania apa
ratury naukowej - utrudniały w dalszych latach poprawę istniejącego stanu, zmuszały do 
zawężenia tematyki własnych prac naukowych, a także wręcz uniemożliwiały podejmo
wanie poważniejszych prac naukowo - badawczych dla rozwiązania ważnych dla gospo
darki zagadnień. Nie bez znaczenia były również braki lokalowe wydziału, który przez 
cały okres swej działalności miał wskaźniki powierzchni, przypadającej na jednego stu
denta czy jednego pracownika naukowego, znacznie poniżej średniej krajowej, a także 
znacznie gorsze od większości innych jednostek organizacyjnych uczelni. Wszystkie te 
trudności spowodowały, że działalność naukowa wydziału zaczęła rozwijać się później od 
prac dydaktycznych. Nie znaczy to jednak, że zapanowała stagnacja na polu naukowym. 



133 

Już bowiem od pierwszego roku akademickiego 1945/46 były kończone przewody doktor
skie pracowników wydziału, wyniki prowadzonych prac badawczych ukazywały się w cza
sopismach naukowych, a wydział - już w okresie pierwszego piętnastolecia - mógł odnot<r
wać wiele cennych osiągnięć technicznych opartych na własnych koncepcjach i rozwiąza
niach, które zostawiły wiele trwałych śladów w gospodarce narodowej. Do ważniejszych 
z nich można zaliczyć opracowanie: 

• konstrukcji samochodu ciężarowego STAR 20 z silnikiem według projektu prof. Jana 
Wernera i podwoziem zaprojektowanym przez prof. Jerzego Wernera (nagroda państwowa 
w 1949 r.); 

• konstrukcji silnika spalinowego S 60 oraz zawieszenia autobusu SAN; 
• zespołu pożarniczego z silnikiem turbospalinowym CMP 504 z przekładnią 

pseudoplanetamą; 
• pierwszej polskiej sprężarki promieniowej 6D68 dla potrzeb górnictwa oraz eksportowej 

wersji dmuchawy przemysłowej; 
• konstrukcji i technologii wykonania silnika motocykla JUNAK wraz z opracowaniem kon

strukcji tłoczników i analizą dynamiczną rozrządu; 
• oraz szereg innych, które :znalazły zastosowanie w praktyce przemysłowej. Prace te - z uwagi 

na istniejący stan rzeczy- miały głównie charakter teoretyczny bądź konstrukcyjny. 

Dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w tych katedrach wydziału, które zdołały 
uzyskać odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, powstawały możliwości prowa
dzenia prac doświadczalnych, a zatem podejmowania prac badawczych w pełnym zakresie. 
Sprzyjało to ponadto ugruntowywaniu się określonych specjalizacji naukowych w tych ka
tedrach, a także wydatnie przyczyniło się do aktywizacji prac naukowo - badawczych, wy
konywanych na podstawie bezpośrednich umów na rzecz gospodarki narodowej. Istotny 
wpływ na kształtowanie specjalizacji naukowych w katedrach, a następnie w instytutach, 
miało również uruchomienie badań naukowych koordynowanych centralnie, tj. programów 
rządowych i węzłowych oraz międzyresortowych badań podstawowych i rozwojowych (w 
tym resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki). Podjęcie tych badań w istotny sposób 
przyczyniło się do ugruntowania profili naukowych jednostek wydziału i koncentracji te
matyki badawczej, co z kolei miało pozytywny wpływ na rozwój i wzrost poziomu kadry 
naukowej, a także przysporzyło środków na zakup aparatury i urządzeń. 

Prace te wniosły duży wkład w rozwój nauki i techniki w kraju. Do najważniejszych 
z tych prac, które zostały wdrożone w przemyśle, można zaliczyć prace prof. Zdzisława 
Hasia, dotyczące opracowania urządzeń do azotonasiarczania gazowego części maszyn 
i narzędzi wraz z technologią azotonasiarczania oraz prace prof. Jana Krysińskiego, do
tyczące kątnicy dentystycznej, łożyskowanej powietrznie. Prace te zostały wpisane do 
Księgi Czynów i Osiągnięć Nauki Polskiej. 

Z biegiem czasu ukształtowały się następujące główne kierunki badań i prac naukowych: 
KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI: 

• stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych; 
• teoretyczno - numeryczna i doświadczalna analiza stanów naprężeń i odkształceń 

w elementach maszyn i konstrukcji; 
• mechanika pękania i zniszczenia materiałów kompozytowych. 

KATEDRA AUTOMATYKI I DYNAMIKI MASZYN: 
• dynamika maszyn i konstrukcji oraz ich elementów; 
• analiza ruchów chaotycznych, izolacji drgań i zjawisk bifurkacji zachodzących w 

układach dynamic:znych; 
• zastosowania metod komputerowych w syntezie i analizie mechanizmów. 
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KATEDRA MECHANIKI OGÓLNEJ: 
• dynamika maszyn roboczych z uwzględnieniem wpływu zmiennej masy i wpływu 

reologii podłoża; 
• efektywność akustycznych osłon dźwiękoizolacyjnych. 

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN: 
• trybologia - głównie hydrodynamiczna i elastohydrodynamiczna teoria smarowania; 
• teoria, konstrukcja i badania łożysk i łożyskowań tocznych i ślizgowych, przekładni 

zębatych i ślimakowych, sprzęgieł i hamulców, mechanizmów i maszyn włókienniczych; 
• dynamika i obciążenia mechanizmów i ustrojów nośnych maszyn roboczych ciężkich; 
• automatyzacja sterowania napędów maszyn dźwigowych. 

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I TECHNIK BEZWIÓROWYCH: 
• inżynieria warstwy wierzchniej - wytwarzanie warstw wierzchnich na elementach 

maszyn i urządzeń ( dla uodpornienia na zacieranie i zużycie) metodami cieplno -
chemicznymi i fizyko - chemicznymi; 

• doskonalenie stopów, spieków i kompozytów; 
• doskonalenie technologii, urządzeń oraz procesów odlewniczych; 
• technologia i badania suchych związków smarujących. 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN: 
• automatyzacja obrabiarek - sterowanie adaptacyjne i numeryczne; 
• konstrukcja szlifierek - łożyskowanie hydro- i aerostatyczne wrzecion i prowadnic oraz 
napęd hydrauliczny; 

• obróbka ściema i narzędzia ścierne oraz konstrukcja, technologia i trwałość narzędzi 
skrawających; 

·• technologia elementów uzębionych. 
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICTWA: 
• wymiana ciepła i masy w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej - fluidyzacja; 
• pomiary własności cieplnych; 
• optymalizowanie i bilansowanie procesów cieplnych; 
• pomiar mocy silników - urządzenia; 
• chłodnictwo i klimatyzacja; 
• urządzenia przemysłu spożywczego; 
• ochrona środowiska. 

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH: 
• turbiny cieplne (przepływy przez stopnie osiowe, promieniowe, dośrodkowe, 

promieniowo - osiowe, obiegi parowo - gazowe); 
• sprężarki przepływowe (stopnie promieniowe pod- i naddźwiękowe, przepływ przestrzenny); 
• pompy ( osiowe, promieniowe, diagonalne); 
• łożyskowanie gazowe i mikronapędy (mikroturbiny gazowe, łożyska gazowe zasilane 

i samozasilające ); 
• przepływy wieloskładnikowe (rozpylanie, fluidyzacja); 
• pneumatyczne kształtowanie przędzy z włókien naturalnych, chemicznych i mineralnych; 
• metrologia i automatyka pomiarów {pomiary w przepływach, fotooptyczna 

identyfikacja przepływu, automatyzacja procesów pomiarowych i badawczych, 
pneumohydrauliczne elementy i systemy). 

INSTYTUT POJAZDÓW: 
• dynamika pojazdów - teoria i konstrukcja pojazdów i ich zespołów (w szczególności 

urządzeń przeciwblokujących); 
• teoria, konstrukcja i badania układów napędowych: hydrodynamicznych ( w tym 

szczególnie przekładni hydrokinetycznych) oraz hybrydowych- z zastosowaniem do 
pojazdów i maszyn roboczych; 

• badania teoretyczne i eksperymentalne nad zwiększ.aniem sprawności mechanicznej silnikó~ 
spalinowych z zapłonem samoczynnym oraz aparatury wtryskowej do tych silników. 
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Wytyczenie tak bogatego wachlarza głównych kierunków badań oraz realizacja w ich 
zakresie bardzo dużej liczby konkretnych prac naukowo - badawczych wymagała od 
kierowników jednostek organizacyjnych wydziału i wszystkich jego pracowników ol
brzymiego wysiłku, zaangażowania i bardzo intensywnej pracy. Zaowocowało to nie 
tylko znaczną liczbą stopni naukowych i patentów, uzyskanych przez pracowników wy
działu, oraz różnego rodzaju publikacji naukowych, ale spowodowało również, że sze
reg instytutów wydziału stało się wiodącymi w skali kraju w wielu dziedzinach nauki 
i znanymi poza jego granicami. Wymienić tu można Katedrę Wytrzymałości Materiałów 
i Konstrukcji w dziedzinie badań stanów zakrytycznych konstrukcji cienkościennych, 
Instytut Konstrukcji Maszyn w dziedzinie hydrodynamicznej i elastohydrodynamicznej 
teorii smarowania, Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych w zakresie 
technologii azotonasiarczania i inżynierii warstwy wierzchniej czy Instytut Maszyn 
Przepływowych w dziedzinie teorii i praktycznych zastosowań szeroko pojętych zagad
nień przepływowych. 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadał Wydział Mechaniczny po raz pierw
szy już w 1948 roku; był to jednocześnie pierwszy stopień naukowy nadany 
w Politechnice Łódzkiej. Otrzymał go późniejszy kierownik Katedry Mechaniki na Wy
dziale Mechanicznym - prof. Jan Buchholtz. Z kolei w roku akademickim 1946/47 wy
dział nadał stopnie naukowe doktora nauk technicznych inżynierowi Aleksemu 
Piątkiewiczowi oraz inżynierowi Hipolitowi Sobolewskiemu. Obydwaj doktorzy byli 
przez wiele lat profesorami na Wydziale Mechanicznym, a prof. Piątkiewicz wielolet
nim kierownikiem Katedry Dźwignic, zaś następnie dyrektorem Instytutu Konstrukcji 
Maszyn. 
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Rysunek 25. Stopnie naukowe uzyskane na Wydziale Mechanicznym 
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Po okresie pierwszego pięciolecia, w którym wydział nadał ośmiu osobom stopnie na
ukowe doktora nauk technicznych, w ciągu dalszych dziesięciu lat nastąpił pewien zastój 
w dziedzinie zdobywania stopni naukowych przez pracowników wydziału, spowodo
wany skierowaniem całego wysiłku na organizowanie procesu dydaktycznego, a także 
na tworzenie zalążków pracowni badawczych. Poważna aktywizacja badań naukowych 
na wydziale nastąpiła po 1960 roku. Jej wyrazem był znaczny wzrost liczby stopni na
ukowych doktora nauk technicznych, a także doktora habilitowanego, uzyskanych przez 
pracowników wydziału. Stworzona zaś baza badawcza pozwoliła również na urucho
mienie studiów doktoranckich oraz zachęciła szereg młodych naukowców z zagranicy 
do podejmowania prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym. Ogółem do końca 
1993 r. 415 osób otrzymało stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany przez 
Radę Wydziału Mechanicznego, w tym 115 osób spoza Politechniki Łódzkiej - najczę

ściej z przemysłowego Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi, Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Szczecińskiej, Przemysłowego 
Instytutu Motoryzacji w Warszawie oraz 14 obcokrajowców z Egiptu, Ghany, Indii, 
Iraku, Syrii, Wietnamu, NRD i ZSRR. Natomiast do końca 1993 r. stopień naukowy 
doktora habilitowanego nadała Rada Wydziału Mechanicznego 60 osobom, w tym 8 
spoza Politechniki Łódzkiej. 

Wielu samodzielnych, a także pomocniczych pracowników naukowych wydziału, którzy 
uzyskali stopnie naukowe doktora nauk technicznych lub doktora habilitowanego na Wy
dziale Mechanicznym, zasiliło szereg innych uczelni i placówek naukowych w kraju: 
w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Kielcach, Częstochowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdań
sku, Szczecinie i Bielsku - Białej. Jest również pewna liczba samodzielnych pracowników 
naukowych wydziału oraz obcokrajowców z dyplomami doktorskimi, uzyskanymi na Wy
dziale Mechanicznym, działających twórczo w zagranicznych uczelniach. Naukowe od
działywanie wydziału było zatem w minionym okresie znaczącym nie tylko w skali kraju. 

Publikacje pracowników wydziału: monografie, podręczniki i inne wydawnictwa książ
kowe, skrypty, materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń, patenty 
i wzory użytkowe oraz filmy dydaktyczne i naukowe są wyrazem zarówno osiągnięć na
ukowych jak i starań o doskonalenie procesu nauczania. W tych wszystkich formach 
pracownicy naukowi wydziału przekazywali swą wiedzę, przemyślenia i osiągnięcia 
naukowe. W początkowym okresie działalności wydziału, podporządkowanej głównie 
organizacji i doskonaleniu procesu dydaktycznego, znaczny udział mają publikacje 
obejmujące skrypty i podręczniki. Nie brak także i monografii (tablica 19). W dalszych 
latach, wraz z rozwojem badań i prac naukowych prowadzonych na wydziale, następo
wał wzrost liczby artykułów publikowanych w czasopismach naukowych krajowych 
i zagranicznych, a także udział pracowników wydziału w kongresach, sympozjach 
i konferencjach naukowych: krajowych oraz międzynarodowych. Wiele monografii 
i podręczników stało się ogólnopolskimi klasykami, na których kształciło się wiele ko
lejnych pokoleń studentów we wszystkich wyższych uczelniach w Polsce - pozycjami 
wielokrotnie wznawianymi ( do 13 wydań). Artykuły publikowano w krajowych czasopi
smach centralnych, we własnych Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej, a także 
innych uczelni, w naukowych wydawnictwach technicznych oraz w czasopismach za
granicznych Belgii, Kanady, NRD, RFN, Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR. Od 1954 roku 
Dział Wydawnictw Naukowych Politechniki Łódzkiej wydawał w ramach Zeszytów 
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Naukowych Politechniki Łódzkiej serię Mechanika. Do końca 1993 r. wydano 83 ze
szyty tej serii. Od 1956 r. jest również wydawany periodyk pt. ,,Cieplne Maszyny Prze
pływowe", początkowo jako wydawnictwo Katedry, a następnie Instytutu Maszyn Prze
pływowych, a od początku lat osiemdziesiątych jako seria Zeszytów Naukowych 
Politechniki Łódzkiej. Dotychczas ukazało się 105 zeszytów tego wydawnictwa. 

Tablica 19. Publikacje pracowników Wydziału Mechanicznego 

Patenty uzyskane przez pracowników wydziału są pewnym miernikiem osiągnięć 

w dziedzinie działalnoścj twórczej. · W okres.ie pierwszego dwudziestolecia, tj. do końca 
1965 roku, osiągnięcia pracowników wydziału były raczej skromne: w okresie tym uzy
skano 20 patentów. W następnych latach liczba uzyskiwanych patentów ustawicznie 
wzra!itała osiągając maksimum. w latach 1980 - 1990 (rys. 26). Do końca 1994 roku pra
cownicy wydziału uzyskali ogółem 408 patentów na wynalazki oraz praw ochronnych na 
wzory użytkowe. Wiele z nich zostało wykorzystanych w praktyce. Przysporzyło to go
spodarce narodowej znacznych korzyści, a w wyniku podpisywania umów licencyjnych 
na. stosowanie wynalazków - również i wpływów finansowych na :r?:ecz · Politechniki 
Łódzkiej.i jej pracowników, twórców wynalazków. Według szacunkowej.oceny, stopień 
wykorzystania chronionych prawem projektów wynalazczych - uzyskanych na wydziale 
- przekracza 30%. Spośród nich najszersze zastosowariie znalazły następujące wyna
lazki: · ,,Sposób obróbki cieplno - chemicznej części maszyn stalowych i żeliwnych", pa
tent 72531 ... główny twórca prof. Zdzisław Haś; ,,Sposób obróbki cieplno - chemicznej 
części maszyn i. narzędzi skrawających"~ patent 126128 - twórca: prof. Zdzisław Haś 
(wynalazki te powstały w Instytucie Materiałoznawstwa i · Technologii Metali); 
„Łożysko powietrzne", patent 89642 i „Układ automatycznej kompensacji zużycia 
ściernicy szlifierki", patent 100444, których głównym twórcą jest prof. Jan Krysiński 
(obydwa te wynalazki powstały w Instytucie Maszyn Przepływowych). 
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Rysunek 26. Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe pracowników 
Wydziału Mechanicznego 

Współpraca z przemysłem, którą znacznie rozwinięto już w pierwszych latach istnienia 
wydziału, była zawsze poważną sferą jego działalności. Wynikała ona nie tylko ze 
związków personalnych - gdy inżynierowie zatrudnieni w przemyśle byli jednocześnie 
wykładowcami i asystentami w uczelni, a pracownicy uczelni mieli także swoje miejsca 
w zakładach przemysłowych - ale przede wszystkim z aktywnego włączania się pra
cowników wydziału początkowo w dzieło uruchamiania zakładów i urządzeń, 

a następnie w proces rozwoju i doskonalenia produkcji. Prace badawcze stosowane oraz 
naukowe prace o charakterze usługowym podejmowane dla rozwiązywania konkretnych 
zagadnień przemysłowych, rozwinęły się szczególnie intensywnie od roku 1966 gdy - na 
mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego - w katedrach wydziału powołano go
spodarstwa pomocnicze. Od tej chwili zaznaczył się okres ożywionej, bezpośredniej 
współpracy katedr, a potem instytutów wydziału, z zakładami przemysłowymi. Wydział 
zaczął przyjmować od przemysłu coraz to więcej zamówień na wykonanie różnego ro
dzaju opracowań naukowo - badawczych, analiz i ekspertyz, dystansując zdecydowanie 
w tej działalności inne wydziały Politechniki Łódzkiej, z drugiej zaś strony 22 pracow
ników wydziału było zatrudnionych w ośrodkach badawczo - rozwojowych, .w biurach 
projektów i w większych zakładach przemysłowych w charakterze konsultantów 
naukowych. Globalna ocena efektów zarówno merytorycznych jak i ekonomicznych tej 
współpracy nie jest możliwa, choć znane są jej technologiczne skutki: nowe metody ob
liczeń, udoskonalone lub nowe technologie, nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn 
lub ich elementów - z czego liczne przyczyniły się do likwidacji importu lub powstania 
wyrobów eksportowych. Wiele wyróżniających się prac zostało uhonorowanych nagro
dami państwowymi oraz resortowymi. Jednocześnie wpływy finansowe z tytułu wyko
nywania tych prac stanowiły liczącą się pozycję w budżetach katedr i instytutów 
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wydziału, warunkującą w wielu przypadkach możliwość zakupu szczególnie cenneJ 
aparatury i szybsze wyposażenie laboratoriów. 

Działalność pracowników wydziału w krajowych instytucjach i organizacjach nauko
wych - wielostronna i rozległa - również zasługuje na podkreślenie. Profesorowie wy
działu są członkami Rady Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lodzi, w ośmiu komite
tach PAN zasiada 10 profesorów i docentów, a uwzględniając udział sześciu osób 
w działalności dwu a nawet trzech komitetów, liczbę tę można umownie zwiększyć do 
16; sześć osób uczestniczy ponadto w pracach zespołów i sekcjach komitetów PAN. 
Dwunastu profesorów i docentów było członkami rad naukowych resortowych instytu
tów naukowo - badawczych oraz ośrodków badawczo - rozwojowych, a sześć osób 
członkami rad technicznych OBR. Liczne jest na wydziale grono rzeczoznawców SIMP 
(61 osób), STOP (6 osób) i PZMot (9 osób). Ta forma współpracy przynosi również 
określone korzyści, rozszerzając i pogłębiając działalność techniczną tych organizacji, 
a także dając okazję pracownikom naukowym do poznawania bieżących problemów 
techniki w praktyce, ich rozwiązywania, a następnie wykorzystania zdobytego doświad
czenia w procesie nauczania. 

Profesorowie Wydziału Mechanicznego brali także udział w działalności zagranicznych 
organizacji naukowych: 

• prof. Zdzisław Parszewski był członkiem Międzynarodowej Federacji Teorii Mecha
nizmów i Maszyn IFTOM, przewodniczącym Komitetu Naukowego Rotor Dynamics 
oraz członkiem Istitution ofMechanical Engineering w Wielkiej Brytanii; 

• prof. Cezary Szczepaniak jest członkiem korespondentem Akademia Nacional 
de lngenierija AC Mexico; 

• prof. Stanisław Kuczewski był stałym recenzentem czasopisma Applied Mechanical 
Reviews, za co został wyróżniony dyplomem przez The American Society of 
Mechanical Engineers. 

W dziedzinie zagranicznych wydawnictw książkowych prof. Władysław Gundlach jest 
autorem rozdziału „Gasturbinentriebwerke" w wydanym przed laty w NRD i wzna
wianym w poradniku „Taschenbuch Maschinenbau", a prof. Cezary Szczepaniak jest 
współautorem książki „Teoria del automovil" wydanej na Kubie. 

Tak więc działalność naukowa wydziału od dawna wykracza poza granice naszego 
kraju. Nie omawiając takich typowych form działalności jak: udział pracowników 
w kongresach, sympozjach i naukowych konferencjach międzynarodowych oraz organi
zacja takichże w kraju, współpraca placówek i wymiana pracowników w formie stażu, 
a także publikacje w czasopismach zagranicznych - wszystkie one przyczyniły się rów
nież do uzyskania wysokiej oceny poziomu naukowego wydziału. Jej wyrazem jest m. 
in. otwieranie przewodów doktorskich przez doktorantów z zagranicy oraz opracowy
wanie przez profesorów wydziału recenzji prac doktorskich wykonywanych 
w uczelniach zagranicznych przez pracowników tych uczelni. Uwzględniając pionier
skość warunków tworzenia wydziału, a w dalszych latach ogrom pracy związanej 
z koniecznością pokonywania rozlicznych trudności dla jego rozwoju, przedstawione 
osiągnięcia wydziału zasługują na wysoką ocenę. Uzyskanie zaś przez wydział jednej 
z czołowych pozycji w rankingu wydziałów mechanicznych uczelni krajowych może 
stanowić dla pracowników wydziału dużą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy dla do
bra kraju, bez oczekiwania na stworzenie właściwych warunków pracy. 
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Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 

W ydział Elektryczny tworzyli od chwili jego powołania wraz z powstaniem 
Uczelni w dniu 24 maja 1945 r. wybitni uczeni i nauczyciele, profesorowie: 
Bolesław Dubicki, Janusz Groszkowski, Witold Iwaszkiewicz, Eugeniusz 

Jezierski, Bolesław Konorski, Stanisław Kończykowski, Roman Podoski i Andrzej 
Sołtan. Ich rozległa wiedza, zdolności organizacyjne i uparta praca przyczyniły się do 
szybkiego rozpoczęcia zajęć dydaktycznych już w październiku 1945 r. W tym trudnym 
początkowym okresie profesorowie byli wspierani w swej pracy przez grono znanych 
specjalistów z przedwojennych zakładów przemysłowych: Czesława Dąbrowskiego, 
Stanisława Dzierzbickiego, Czesława Jaworskiego, Eugeniusza Keniga, Kazimierza 
Kolbińskiego, Mieczysława Kuźmickiego, Janusza Maksiejewskiego, Stanisława 
Plewako, Karola Przanowskiego, Bronisława Sochora, Dionizego Sosnowskiego, 
Walentego Starczakowa, Leopolda Temersona oraz grono studentów starszych lat: 
Michała Jabłońskiego, Tadeusza Kotera i Władysława Pełczewskiego. 

Na pierwszej uroczystej inauguracji, która odbyła się dnia 25 października 1945 r., 
większość wymienionych osób reprezentowała Wydział Elektryczny, a w gronie pierw
szych dziewięciu honorowo immatrykulowanych studentów, z Wydziału Elektrycznego 
znaleźli się Jerzy Kamiński, Tadeusz Missala i Zbigniew Piotrowski. 

Do grona profesorów, których wykłady miały wielkie znaczenie dla pierwszych lat stu
diów na Wydziale Elektrycznym w tym okresie, zaliczyć należy kilku wybitnych profe
sorów z innych wydziałów: Jana Buchholtza, Rajnolda Kurowskiego, Edwarda Otto, 
Witolda Pogorzelskiego, Bohdana Stefanowskiego, Aleksandra Uklańskiego i Ludwika 
Żarnowskiego. · 

Na pierwszym posiedzeniu rady wydziału w dniu 26 czerwca 1945 r. pod przewodnic
twem prof. J. Groszkowskiego ustalono strukturę organizacyjną wydziału i zadania 
katedr. Początkowo przewidywano uruchomienie dwóch oddziałów: oddziału prądów 
silnych i oddziału telekomunikacji. Czas studiów miał wynosić cztery lata, a pierwsze 
dwa lata miały być wspólne dla obu oddziałów. Oddział prądów silnych podzielono na 
dwie sekcje: energetyczną oraz konstrukcyjną. Aby umożliwić studia osobom, które 
rozpoczęły je przed wojną lub zaawansowały w czasie okupacji, plany opracowano od 
razu dla wszystkich czterech lat studiów. W okresie organizacyjnym utworzono 
i obsadzono 8 Katedr: Fizyki Technicznej, Mechaniki, Podstaw Elektrotechniki, Mier
nictwa Elektrycznego, Maszyn Elektrycznych, Elektrotechniki Ogólnej, Elektroenerge
tyki, Radiotechniki (tylko w 1945 r.). 

Studenci mogli specjalizować się przez wybór jednej z sekcji oraz przez wykonanie prac 
przejściowych i pracy dyplomowej z następujących dziedzin: elektrownie, sieci elek
tryczne, stacje transformatorowe, gospodarka elektroenergetyczna, napęd elektryczny, 
oświetlenie elektryczne; maszyny elektryczne, transformatory, przyrządy elektryczne, 
grzejnictwo elektryczne; fizyka techniczna, elektrotechnika teoretyczna, miernictwo 
elektryczne, technika wysokich napięć, kolejnictwo elektryczne. 
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W roku 1945 wydział nie miał jeszcze własnych pomieszczeń, a wykłady i ćwiczenia 
były prowadzone w lokalach wypożyczonych od rozmaitych szkół i innych instytucji 
rozrzuconych w różnych punktach miasta. Duża część zajęć odbywała się w Państwowej 
Szkole Techniczno - Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115. Dopiero w roku 1946 
otrzymano budynki pofabryczne przy ul. Gdańskiej 155. Szybkie przeprowadzenie prac 
adaptacyjnych umożliwiło w roku 1948 umieszczenie większości katedr we własnych 
lokalach tego gmachu. Kolebką wydziału było pięć małych pokoi przeznaczonych na 
pomieszczenia czterech katedr: Podstaw Elektrotechniki, Maszyn Elektrycznych, Elek
troenergetyki i Elektrotechniki Ogólnej. Pozostałe katedry: Mechaniki, Fizyki Tech
nicznej i Miernictwa Elektrycznego zagospodarowały się w innych miejscach budynku 
pofabrycznego. 

W początkowym okresie organizacji wydziału w 1945 r. dziekanem był prof. dr Janusz 
Groszkowski. Funkcje dziekana i prodziekana sprawowali: 

DZIEKANI: 
prof. dr Janusz Groszkowski (1945) 
prof. Stanisław Kończykowski (lata 1945 - 1948), 
prof. Witold Iwaszkiewicz (1948 - 1952), 
prof. Eugeniusz Jezierski (1952 - 1953), 
doc. Czesław Dąbrowski (1953 - 1956), 
prof. Bronisław Sochor (1956 - 1959), 
prof. Władysław Pełczewski (1959 - 1960), 
prof. Karol Przanowski (1960 - 1962), 
prof. Stanisław Dzierzbicki ( 1962 - 1966), 
prof. Tadeusz Koter (1966 - 1969), 
prof. Zdzisław Pomykalski (1969 - 1973), 
prof. Zdzisław Szczepański (1973 - 1981), 
prof. Bolesław Bolanowski ( 1981 - 1987), 
prof. Maciej Pawlik ( 1987 - 1990), 
prof. Krzysztof Kuźmiński (od 1990 r.). 

PRODZIEKANI: 
prof. Witold Iwaszkiewicz ( 1945 - 1948), 
prof. Eugeniusz Jezierski ( 1948 - 1950), 
prof. Karol Przanowski (1950- 1951), 
doc. Czesław Dąbrowski (1951 - 1953), 
prof. Jan Słowikowski (1951 - do chwili 
zgonu 18.4.1956), 
prof. Bronisław Sochor (1953 - 1956), 
z-ca prof. Leopold Temerson (1956 - do 
chwili zgonu 22.1.1957), 
prof. Władysław Pełczewski (1956 - 1959), 
prof. Czesław Jaworski (1956 - 1960), 
prof. Walenty Starczakow (1957 - 1964), 
prof. Tadeusz Koter (1959-1960 i 1965-1966), 
doc. Jerzy Dzikowski (1960 - 1961), 
prof. Michał Jabłoński (1961 - 65), 
prof. Maciej Krakowski (1964 - 1965), 
prof. Janusz Turowski (1965 - 1969), 
doc. Roman Barański (1966 - 1969), 

doc. Danuta Sadowska (1966 - 1969), 
prof. Zdzisław Szczepański (1969 - 1973), 
prof. Edward Kącki (1969 - 1972), 
doc. Sławomir Lesiński (1969 - 1972), 
prof. Zbigniew Piotrowski ( 1972 - 197 6), 
doc. Franciszek Lachowicz (1972 - 1978), 
prof. Bogdan Narolski (1973 - 81 ), 
prof. Henryk Karbowiak (1978 - 1981 ), 
prof. Jerzy Luciński (1980 - 1983), 
doc. Stefan Wojciechowski (1981 - 1987), 
prof. Kazimierz Zakrzewski ( 1981 - 1987), 
prof. Maciej Pawlik (1983 - 1987), 
prof. Franciszek Kostrubiec (1987 - 1990), 
prof. Ryszard Nowicz (1987 - 1990), 
prof. Zbigniew Nowacki (1987 - 1993), 
prof. Jan Leszczyński ( od 1990 r. ), 
prof. Michał Tadeusiewicz (od 1990 r.), 
prof. PŁ Tomasz Kacprzak (od 1993 r.). 
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Praca przy tworzeniu Wydziału Elektrycznego była pracą od podstaw zarówno pod 
względem organizacyjnym, jak i dydaktycznym oraz naukowym. Wydział Elektryczny 
bardzo wiele zawdzięcza swoim dziekanom. Poza normalną działalnością naukową 
i dydaktyczną na nich spoczywał dodatkowy trud administrowania wydziałem. Wykazali 
się przy tym wielką ofiarnością i oddaniem powierzonej im sprawie. 

Pierwszy dziekan prof. Janusz Groszkowski w krótkim okresie swojej działalności za
inicjował wstępne określenie struktury organizacyjnej wydziału i wytyczenie zadań dla 
powołanych katedr. Po jego rezygnacji dziekanem został wybrany prof. Stanisław 
Kończykowski, który pełnił tę funkcję do roku 1948. Jego dziełem było nadanie wydzia
łowi pierwszego kształtu organizacyjnego i ustalenie pierwszych form pracy. Jedną 
z głównych jego prac był podział wydziału na sekcję energetyczną i sekcję konstruk
cyjną oraz opracowanie programu nauczania dla wszystkich czterech lat studiów. Był on 
współorganizatorem Studium Wstępnego, którego zadaniem było wypełnienie luk 
w przygotowywaniu zgłaszających się kandydatów. Swoją owocną pracę przerwał 

w 1948 r. po przeniesieniu do Politechniki Warszawskiej. 

Kierowanie wyd.ziałem przejął w 1948 r. prof. Witold Iwaszkiewicz, który był dzieka
nem przez 4 lata. Dokonał on reformy studiów polegającej na wprowadzeniu w sekcji 
energetycznej kierunków: elektrowni, sieci elektrycznych, kolejnictwa elektrycznego 
i elektrotechniki przemysłowej, natomiast w sekcji technologiczno - konstrukcyjnej kie
runków: maszyn elektrycznych, przyrządów rozdzielczych i urządzeń grzejnych. 
W czasie kadencji prof. W. Iwaszkiewicza zostały wprowadzone studia dwustopniowe. 
Nauczanie na stopniu inżynierskim trwało trzy i pół roku, łącznie z obowiązującą 
praktyką. Absolwenci pierwszego stopnia mogli być dopuszczeni do dwuletnich studiów 
magisterskich. Przeprowadzenie tych reform wymagało szeregu prac dodatkowych: 
opracowania nowych programów i siatek godzin dla obu stopni kształcenia. Ponadto 
dziekan prof. W. Iwaszkiewicz prowadził wstępne prace przy projektowaniu pawilonu 
Elektrotechniki, przeprowadzał pierwsze doktoraty na Wydziale Elektrycznym, prowa
dził również prace nad rozwojem studenckich kół naukowych. 

W latach 1952 - 1956 funkcję dziekana piastowali: prof. Eugeniusz Jezierski 
(w semestrze zimowym 1952/53) oraz doc. Czesław Dąbrowski (od 1.03.1953 do 
30.09.1956). W okresie kadencji dziekana Czesława Dąbrowskiego nastąpiły kolejne 
zmiany organizacyjne studiów. W roku 1953 studia inżynierskie przedłużono do czte
rech lat, a w roku 1955 wprowadzone zostały pięcioletnie studia magisterskie. Zmiany te 
spowodowały wielką komplikację układu studiów oraz konieczność opracowania no
wych siatek programowych. W roku 1955 wprowadzono na wydziale studia wieczo
rowe, zaoczne oraz eksternistyczne. Te ostatnie umożliwiały absolwentom stopnia in
żynierskiego uzyskanie magisterium. Ważnym osiągnięciem wydziału w tym okresie 
było powołanie z dniem 1.10.1956 trzech katedr: Elektrowni Cieplnych, Grzejnictwa 
Elektrycznego oraz Aparatów Elektrycznych. 

Dziekan prof. Bronisław Sochor kierował wydziałem w latach 1956 - 59. Położył on 
znaczne zasługi przy uruchomieniu nowej Katedry Elektroniki Przemysłowej. 
W pierwszym okresie przejął osobiście kierowanie tą katedrą, organizując wykłady 
i zajęcia laboratoryjne oraz załatwiając wszelkie sprawy personalne, administracyjne 
i lokalowe. Dużo starań włożył w podział Katedry Kolei Elektrycznych i Napędu 
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Elektrycznego na dwie katedry. Ważną sprawą z organizacyjnego punktu widzenia było 
powołanie nowego kierownictwa Katedry Elektrotechniki Ogólnej, co w konsekwencji 
przyczyniło się do jej prawidłowego rozwoju naukowego. Wprowadzony w okresie ka
dencji dziekana Sochora układ katedr Wydziału Elektrycznego stworzył solidne funda
menty dla prac naukowych i dydaktycznych. Układ ten z nielicznymi zmianami przetrwał 
do czasu powołania instytutów. 

W krótkim okresie swego dziekaństwa (1959 - 1960) prof. Władysław Pełczewski zaj
mował się organizowaniem, przysposobieniem i zagospodarowaniem nowych pomiesz
czeń uzyskanych dla wydziału. Wymienić należy opracowanie przez dziekana 
Pełczewskiego zasad racjonalnej gospodarki finansowej Wydziału, które stosowane były 
przez wiele lat. 

W roku 1960 dziekanem został wybrany prof. Karol Przanowski. Pod jego kierunkiem 
opracowano nowy program studiów oparty o zasadę wzmocnienia przedmiotów podsta
wowych kosztem przedmiotów specjalistycznych. Dziekan Przanowski podjął inicja
tywę opracowania kierunków perspektywicznego rozwoju wydziału. W ramach tych 
planów powołano dwie nowe katedry: Katedrę Automatyki i Katedrę Techniki 
Sterowania. Ze względu na zły stan budynku, w którym mieściła się większość katedr, 
opracowano założenia dla nowych pawilonów wydziału. 

W latach 1962 - 1966 urząd dziekana pełnił prof. Stanisław Dzierzbicki. Kontynuując 
prace poprzednika przyczynił się do zatwierdzenia specjalności automatyka. Wiele 
czasu i wysiłków poświęcił kontynuowaniu prac nad projektem budowy pawilonów 
wydziału. W tym okresie zmuszony był dokonać przeprowadzki wielu katedr do po
mieszczeń zastępczych przy ul. Wróblewskiego 15. Należy podkreślić wkład dziekana 
w sprawę opracowania nowej siatki programowej, w związku ze zmianą struktury pro
gramu i redukcją liczby godzin przeznaczonych na zajęcia studentów do 32 - 34 
tygodniowo. W czasie kadencji prof. Dzierzbickiego rozpoczął się okres intensyfikacji 
prac naukowych pracowników wydziału, wyrażający się między innymi rosnącą liczbą 
kończonych przewodów doktorskich. 

W latach 1966 - 1969 godność dziekana sprawował prof. Tadeusz Koter. W czasie jego 
kadencji utworzona została Katedra Wysokich )lapięć oraz rozbudowana Katedra 
Elektroniki Przemysłowej. Nastąpiła modernizacja programu studiów magisterskich, 
w którym w szerszym zakresie wprowadzono elektronikę i elektroniczną techniką 

sterowania. Poważnym osiągnięciem dziekana Kotera było doprowadzenie do zakoń
czenia budowy nowego gmachu Wydziału Elektrycznego, do którego przeniesiono labo
ratoria oraz pracownie dydaktyczne i naukowe katedr: Elektrotechniki Teoretycznej, 
Elektrotechniki Ogólnej, Miernictwa Elektrycznego, Automatyki, Elektroniki Przemy
słowej, Elektroenergetyki, Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. 

W latach 1969 - 1973 godność dziekana sprawował prof. Zdzisław Pomykalski. 
W czasie jego kadencji nastąpiła reorganizacja wydziału, na którym w miejsce katedr 
powołano cztery instytuty. Zmiany te nie były przyjęte z entuzjazmem przez środowisko 
naukowo - dydaktyczne, które od początku dążyło do wprowadzenia różnorodnych 
zmian, z których pierwszą było wydzielenie Instytutu Elektroniki z Instytutu Automatyki 
i Elektroniki. W związku ze zmianami organizacyjnymi opracowano nowe programy 
nauczania dostosowane do nowej struktury wydziału. Bardzo poważnym osobistym 
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osiągmęc1em dziekana Pomykalskiego było opracowanie założeń technicznych 
i ekonomicznych II i III etapów rozbudowy wydziału. Dzięki sprawnie i szybko opra
cowanym założeniom możliwa była realizacja II etapu rozbudowy wydziału 

- a mianowicie oddanie w roku 1982 do użytku budynku audytoryjnego, a w roku 1986 
budynku laboratoryjnego; etap III został niestety odłożony w czasie. 

W latach 1973 - 81 funkcję dziekana pełnił prof. Zdzisław Szczepański. W czasie jego 
kadencji realizowana była, zapoczątkowana przez poprzednika, rozbudowa wydziału. 
Dzięki energicznym działaniom dziekana praktycznie zakończona została część audyto
ryjna i poważnie zaawansowana część laboratoryjna nowych gmachów. 

W latach 1981 - 1987 funkcję dziekana pełnił prof. Bolesław Bolanowski. Początek 
jego kadencji przypadł na trudny okres stanu wojennego. W okresie tym nastąpiło za
wieszenie działalności samorządu studenckiego oraz związków zawodowych, co utrud
niało współpracę dziekana ze społecznością wydziału. Działalność dziekana 
Bolanowskiego utrudniały takie fakty jak: wniosek do ministra o odwołanie go ze 
stanowiska, odrzucanie ze względów politycznych jego wniosków o przyznanie odzna
czeń i nagród pracownikom Wydziału oraz zgłaszanie zastrzeżeń do części profesorów 
wydziału. Wszystkie te fakty były negatywnie oceniane przez zdecydowaną większość 
pracowników wydziału. Pomimo tych trudności w czasie kadencji dziekana 
B. Bolanowskiego odnotować należy szereg jego sukcesów. W okresie tym nastąpił 
znaczny przyrost liczby osób ze stopniem doktora habilitowanego, a osiem osób uzy
skało tytuły profesorskie. W początkowym okresie kadencji rozpoczęło się zagospoda
rowanie części audytoryjnej nowych gmachów wydziału, w okresie końcowym kadencji 
został oddany do użytku pawilon laboratoryjny przeznaczony dla Instytutów: Automa
tyki, Maszyn i Transformatorów oraz Aparatów Elektrycznych. W roku 1983 utworzono 
Bibliotekę Wydziałową Elektrotechniki jako filię Biblioteki Głównej. W roku 1984 za
kończono proces tworzenia nowych jednostek organizacyjnych wydziału. Powstały 

wówczas instytuty: Maszyn Elektrycznych i Transformatorów oraz Aparatów 
Elektrycznych. Powołano również Katedrę Wysokich Napięć. 

W latach 1987 - 1990 funkcję dziekana pełnił prof. Maciej Pawlik. Dzięki inicjatywie 
dziekana wprowadzono na wydziale pierwszy w uczelni system komputerowego wspo
magania rekrutacji, rozwinięty następnie w system komputerowego wspomagania 
dydaktyki. Dziekan Pawlik wspierał istotne dla wydziału zmiany jego struktury. 
W Instytucie Elektroenergetyki powstały cztery zakłady, a w Instytucie Automatyki 
dwa. Zakład Elektrotermii został przekształcony w katedrę. Na wydziale od 1.10.1989 
powołano nowy kierunek studiów: automatyka i robotyka. W dniu 20.12.1988 Zarząd 
Główny SEP przyznał wydziałowi Medal im. prof. J. Groszkowskiego. W budynku wy
działu odsłonięto pierwszą tablicę pamiątkową poświęconą prof. B. Konorskiemu, zaś 
w budynku NOT w Łodzi - tablicę doc. Cz. Dąbrowskiego. Dziekan Pawlik był inicjato
rem utworzenia Kroniki Wydziału, w której odnotowywane są najważniejsze wydarze
nia związane z jego historią. 

W r. 1990 dziekanem został wybrany prof. Krzysztof Kuźmiński, przejmując swoje 
obowiązki w okresie istotnych zmian ustrojowych i prawnych. Podstawowym zadaniem 
w tym okresie stało się utrzymanie i dalsza rozbudowa potencjału naukowego 
i dydaktycznego wydziału, mimo trudności finansowych, jakie w tym czasie wystąpiły. 
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W trakcie jego pierwszej kadencji nastąpiła zmiana nazwy wydziału na Wydział 
Elektrotechniki i Elektroniki. W tym okresie wydział uzyskał uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z elektroniki oraz doktora z 
automatyki i robotyki. Na podkreślenie zasługuje awans znacznej części pracowników 
wydziału. W zakresie dydaktyki sprawą zasadniczą było opracowanie nowych 
programów studiów magisterskich na wszystkich trzech kierunkach: elektrotechnice, 
elektronice oraz automatyce i robotyce, realizujących właściwe elementy nowoczesnego 
kształcenia. Przewidziano przy tym uruchomienie studiów inżynierskich z wydzieleniem 
ich po trzech semestrach studiów podstawowych. Uruchomiono także studia półwyższe 
typu college oraz znacznie zwiększono rekrutację na studia. Ponadto zainicjowano prace 
mające doprowadzić do rozszerzenia studiów o kierunek informatyka. 

Zamierzenia dziekana Kuźmińskiego w okresie drugiej kadencji zdążają do utworzenia 
jednostki organizacyjnej profesjonalnie zajmującej się problemami informatyki 
w zakresie nauki i dydaktyki oraz koordynującej działalność wydziału w tym zakresie. 
Pierwszym krokiem było uruchomienie Wydziałowej Pracowni Komputerowej. Podjęto 
również inne działania w celu realizacji tych zamierzeń. Powinno to w przyszłości do
prowadzić do utworzenia kierunku studiów, a następnie uzyskania uprawnień do nada
wania stopni naukowych z tej dyscypliny. W bliższej perspektywie konieczne jest zakoń
czenie prac nad programami studiów inżynierskich oraz przygotowanie wydziału do dzia
łań wynikających z decentralizacji zarządzania uczelnią. Istotną sprawąjest również zwię
kszenie liczby uzyskiwanych tytułów profesorskich na wydziale oraz otrzymanie upraw
nień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie automatyki i robotyki. 

W latach 1945 - 1951 nauczanie odbywało się zgodnie z programem czteroletnich stu
diów, który odpowiadał poziomowi obecnego stopnia magisterskiego. W roku 1948/49 
wprowadzono nauczanie dwustopniowe. Studia inżynierskie prowadzono do końca roku 
1956/57, a studia magisterskie do końca 1957 /58. Od roku 1954/55 wprowadzono jed
nolite studia pięcioletnie magisterskie. Nowa organizacja studiów wymagała dużego 
wkładu pracy ze strony profesorów, ze względu na konieczność opracowania nowych 
siatek godzin i nowych programów. Dodatkowe obowiązki związane były z organizacją 
studiów wieczorowych, w związku z włączeniem do Politechniki Łódzkiej Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej oraz organizacją studiów zaocznych i eksternistycznych. 

W związku z obowiązującym od 1954/55 r. pięcioletnim okresem nauki został ustalony 
dla Wydziału Elektrycznego następujący układ studiów: 

• studia dzienne jednolite ze specjalnościami: 
~ elektroenergetyka ze specjalizacjami: 

=> elektrownie cieplne, 
=> sieci i systemy elektroenergetyczne; 

~ elektrotechnika przemysłowa ze specjalizacją: 
=> automatyka przemysłowa; 
=> maszyny elektryczne i transformatory; 
=> przyrządy rozdzielcze; 
=> grzejnictwo elektryczne; 
=> trakcja elektryczna 

• studia wieczorowe i zaoczne jednolite sześcioletnie ze specjalnościami: 
~ elektroenergetyka; 
~ elektrotechnika przemysłowa; 
~ przyrządy rozdzielcze. 
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Stały rozwój zadań dydaktycznych i naukowych spowodował konieczność utworzenia 
nowych katedr oraz przekształcenia niektórych zakładów w samodzielne katedry. Po 
wprowadzeniu w latach 1948 - 1960 licznych zmian, do czasu reorganizacji wydziału 
w r. 1970, w jego skład wchodziły następujące katedry i zakłady: 
KATEDRA i ZAKŁAD FIZYKI TECHNICZNEJ; KATEDRA ELEKTROTECHNIKI OGÓLNEJ 
z ZAKŁADEM ELEKTROTEC~IKI OGÓLNEJ i ZAKŁADEM ELEKTROTECHNIKI SAMO
CHODOWEJ; KATEDRA i ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI; KATEDRA i ZAKŁAD 
PODSTAW KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH; KATEDRA i ZAKŁAD MIERNICTWA 
ELEKTRYCZNEGO; KATEDRA i ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFOR
MATORÓW; KATEDRA ELEKTROENERGETYKI z zakładami: ELEKTROENERGETYKI, 
WYSOKICH NAPIĘĆ, $IECI ELEKTRYCZNYCH; KATEDRA i ZAKŁAD ELEKTROWNI 
CIEPLNYCH; KATEDRA I ZAKŁAD AUTOMATYKI; KATEDRA i ZAKŁAD ELEKTROTERMII; 
KATEDRA i ZAKŁAD APARATÓW ELEKTRYCZNYCH; KATEDRA i ZAKŁAD KOLEI 
ELEKTRYCZNYCH; KATEDRA i ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ; KATEDRA 
i ZAKŁAD TECHNIKI STEROWANIA. 

Przedstawiony rozwój katedr oraz rozwój specjalności i specjalizacji, wzrost liczby stu
dentów wymagały zdecydowanych działań związanych z uzyskaniem przez wydział od
powiednich pomieszczeń. Stary budynek pofabryczny, poddawany licznym adaptacjom, 
nie spełniał wymogów bezpieczeństwa budowlanego i wtedy władze uczelni podjęły de
cyzję o jego dwuetapowej rozbiórce i budowie nowych gmachów dla Wydziału Elek
trycznego i Mechanicznego. Przejściowo kilka katedr musiało przenieść się do gmachu 
przy AL Politechniki. Nowy gmach Wydziału Elektrycznego, który stanowił pierwszą 
część planowaqej rozbudowy wydziału, został ukończony w 1970 r. W gmachu tym 
znalazły pomieszczenie następujące katedry: Elektrotechniki Ogólnej, Miernictwa Elek
trycznego, Elektroenergetyki, Automatyki, Aparatów Elektrycznych i Elektroniki 
Przemysłowej. Ponadto w gmachu oddano do użytku dwa duże audytoria i kilka mniej
szych, umieszczono również biuro dziekanatu. Nastąpiła również niewielka poprawa 
sytuacji lokalowej wydziału, ale była ona daleka od potrzeb. 

W 1970 r. władze uczelni podjęły decyzję o reorganizacji uczelni, zamiast katedr utwo
rzono instytuty, zazwyczaj obejmujące dwie do czterech katedr. Na Wydziale Elek
trycznym utworzono następujące instytuty: INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 
(z katedr: Elektrotechniki Ogólnej, Podstaw Elektrotechniki, Miernictwa Elektrycz
nego); INSTYTUT AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI (z katedr: Automatyki, Elektroniki Prze
mysłowej, Techniki Sterowania); INSTYTUT TRANSFORMATORÓW, MASZYN I APARATÓW 
ELEKTRYCZNYCH (z katedr: Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, Aparatów 
Elektrycznych i Zakładu Wysokich Napięć); INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI (z katedr: 
Elektroenergetyki, Elektrowni Cieplnych, Elektrotermii, Kolei Elektrycznych). 

Struktura instytutowa, którą utworzono głównie ze względów politycznych, była 

w większości przypadków strukturą sztuczną, łączącą w jednej jednostce katedry 
o różnych zainteresowaniach naukowych i dydaktycznych, co nie sprzyjało ich integra
cji, a stworzyło dodatkowy szczebel, często utrudniający działalność zespołów 

naukowych i dydaktycznych. Wielu wybitnych i zasłużonych profesorów zostało po
zbawionych możliwości decyzyjnych. Już wkrótce po utworzeniu instytutów rozpoczął 
się proces ich podziału, bądź wydzielania się samodzielnych katedr. Proces ten zaczął 
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się w czerwcu 1973 r., kiedy z Instytutu Automatyki i Elektroniki wydzielił się samo
dzielny INSTYTUT ELEKTRONIKI. Szybki rozwój elektroniki spowodował, że różnorakie 
jej zastosowania i problemy naukowe stały się przedmiotem zainteresowania wielu jed
nostek wydziału, w szczególności takich jak: Instytut Automatyki, Instytut Aparatów 
Elektrycznych, Instytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, Zakład Metrologii 
Elektrycznej, Katedra Elektrotermii, Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników. 
Jednocześnie nastąpił szybki rozwój kadr i badań naukowych w Instytucie Elektroniki. 
Spowodowało to konieczność formalnego uznania tego faktu i na wniosek władz wy
działu zmieniono jego nazwę. Od dnia 27.09.1991 r. istnieje Wydział Elektrotechniki 
i Elektroniki. 

W latach 1972 - 1981 następował powolny proces rozbudowy bazy lokalowej wydziału 
obejmujący opracowanie założeń, wykonanie projektów budowlanych oraz wznoszenie 
i wykończanie nowych gmachów. W gmachach tych powstało wiele nowych audytoriów 
o różnej pojemności, własne pomieszczenie otrzymała biblioteka wydziałowa, 

a w najpóźniej oddanych do użytku budynkach pomieszczenia otrzymały instytuty: 
Automatyki, Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, Aparatów Elektrycznych. 
Wprowadzane w latach 1989 - 1993 zmiany doprowadziły do ukształtowania na 
pięćdziesięciolecie następującej struktury Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki: 

• INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI z zakładami: 
~ Elektrotechniki Teoretycznej, 
~ Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej, 
~ Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii; 

• INSTYTUT AUTOMATYKI z zakładami i zespołem: 
~ Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej, 
~ Sterowania Robotów, 
~ Teorii Sterowania, 
~ Zespół Techniki Sterowania; 

• INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW; 
• INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI z zakładami: 

~ Elektrowni, Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, 
~ Elektroenergetyki Przemysłowej i Oświetlenia Elektrycznego, 
~ Trakcji Elektrycznej; 

• INSTYTUT ELEKTRONIKI z zespołami i pracownią: 
~ Elektronicznej Aparatury Medycznej, 
~ Podstaw Elektroniki, 
~ Półprzewodnikowych Przyrządów i Układów Scalonych Mocy, 
~ Układów Elektronicznych, oraz 
~ Pracownia Aparatury Telekomunikacyjnej; 

• INSTYTUT APARATÓW ELEKTRYCZNYCH z zespołami: 
~ Technologii Plazmowych i Elektrotechnologii Ochrony Środowiska, 
~ Zestyków Elektrycznych i Łączników Czujnikowych, 
~ Łączników Magnetowydmuchowych i Sterujących, 
~ Łączników Próżniowych i Energoelektronicznych; 

• KATEDRA WYSOKICH NAPIĘĆ; 
• KA TED RA ELEKTROTERMII; 
• KATEDRA ELEKTROTECHNIKI OGÓLNEJ I PRZEKŁADNIKÓW. 
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Najnowsza, od roku akademickiego 1993/94, struktura studiów dziennych 5-letnich jest 
następująca: 

• kierunek elektrotechnika ze specjalnościami: 
~ elektrownie, 
~ sieci i systemy elektroenergetyczne, 
~ elektroenergetyka przemysłowa i oświetlenie, 
~ trakcja elektryczna, 
~ urządzenia elektryczne, 
~ elektromechaniczne elementy automatyki, 
~ maszyny elektryczne i transformatory, 
~ metody komputerowe w inżynierii maszyn i urządzeń elektrycznych, 
~ inżynieria wysokonapięciowa, 
~ automatyka i metrologia elektryczna, 
~ elektrotermia i automatyzacja w elektrotermii, 
~ informatyka stosowana; 

• kierunek elektronika i telekomunikacja ze specjalnością aparatura elektroniczna; 
• kierunek automatyka i robotyka ze specjalnością automatyzacja procesów 

przemysłowych. 

Dla pozostałych rodzajów studiów od roku akademickiego 1993/94 kierunki 
i specjalności są następujące: 
Studia dzienne inżynierskie: 

• kierunek elektrotechnika ze specjalnościami: 
~ elektroenergetyka, 
~ informatyka stosowana; 

• kierunek elektronika i telekomunikacja. 
Studia zaoczne inżynierskie: 
• kierunek elektrotechnika ze specjalnościami: 

~ przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, 
~ automatyka i metrologia elektryczna. 

Studia typu college: 
• kierunek elektrotechnika ze specjalnościami: 

~ instalacje i oświetlenie elektryczne, 
~ komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w elektrotechnice, 
~ eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

Aktualne zadania dydaktyczne instytutów i katedr są następujące: 

INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI. Dyrektor: prof. PŁ dr hab. Franciszek Kostrubiec. 
Instytut tworzą trzy zakłady: Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii Elektrycznej 
i Elektrotechniki Samochodowej oraz Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii, prowa
dzące odrębne zajęcia dydaktyczne, które będą omówione poniżej. Zakład Elektrotechniki 
Teoretycznej. Kierownik: prof dr hab. Michał Tadeusiewicz. Zakład prowadzi zajęcia, 
które obejmują podstawową wiedzę z zakresu teorii obwodów i teorii pola. Obok wykła
dów i ćwiczeń obejmujących większość działów elektrotechniki teoretycznej prowadzone 
są zajęcia laboratoryjne i projektowe, na których studenci mogą rozszerzać i konfrontować 
wiedzę teoretyczną z praktycznym użyciem różnych metod i algorytmów. W laboratorium 
studenci przeprowadzają doświadczenia natury zjawiskowej oraz sprawdzają eksperymen
talnie szereg praw teoretycznych. W ostatnich latach ważną pomocą dydaktyczną stały się 
komputery wykorzystywane zarówno w zajęciach laboratoryjnych, jak i projektowych. 
Zakład Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej. Kierownik: 
prof. PŁ dr hab. Zygmunt Kuśmierek. Zakład zorganizował od podstaw zajęcia dydak
tyczne z cyfrowej techniki pomiarowej, automatycznych systemów i układów pomiaro
wych, komputerowych systemów pomiarowych oraz pomiarów wysokiej dokładności. 
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Zajęcia te obejmują wykłady, projektowanie i laboratoria. Ponadto zakład prowadzi zajęcia 
z teorii metrologii elektrycznej i elektronicznej. Laboratoria zakładu umożliwiają 
prowadzenie prac projektowych i dyplomowych na specjalności automatyka i metrologia 
elektryczna. Zakład jest organizatorem studium podyplomowego z metrologii elektrycznej. 
Zakład Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii. Kierownik: prof. dr Jan Leszczyński. 
Zakład prowadzi zajęcia z elektrotechniki i elektroniki dla trzech wydziałów chemicznych 
uczelni oraz z materiałoznawstwa elektrotechnicznego i elektronicznego i z fizyki ciała 
stałego dla Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. Zakład prowadzi również przedmioty 
specjalistyczne: lasery i nadprzewodnictwo dla kierunku elektronika i telekomunikacja. 

INSTYTUT AUTOMATYKI. Dyrektor: prof. dr Mirosław Krynke. Instytut zorganizował 
i prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie: teorii sterowania, analogowych i cyfrowych 
elementów i układów automatyki, napędu elektrycznego i automatyki napędu elektrycz
nego, podstaw robotyki i sterowania robotów. W instytucie prowadzone są laboratoria dy
daktyczne: teorii sterowania, regulatorów i serwomechanizmów, napędu elektrycznego 
i automatyki napędu, elementów i układów automatyki, sterowania robotów. Laboratoria 
dydaktyczne instytutu umożliwiają prowadzenie w nich, wykonywanych w Instytucie, prac 
przejściowych i dyplomowych. Tematyka tych prac obejmuje głównie: teorię sterowania, 
sterowanie optymalne i adaptacyjne, automatyzację kompleksową, komputerowe układy 
sterowania, automatykę układów napędowych oraz sterowanie robotów. 

INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW. Dyrektor: 
prof. dr hab. Kazimierz Zakrzewski. Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii 
maszyn elektrycznych dla wszystkich studentów na kierunkach: elektrotechnika oraz auto
matyka i robotyka oraz w zakresie dynamiki maszyn elektrycznych, elektromaszynowych 
elementów automatyki, przekształtników i elektrodynamiki technicznej w ramach wybra
nych specjalności. Według nowego programu instytut będzie prowadził własną specjal
ność: maszyny i transformatory oraz współuczestniczył w dwóch specjalnościach: elektro
mechaniczne elementy automatyki oraz metody komputerowe w inżynierii maszyn 
i urządzeń elektrycznych. Laboratoria dydaktyczne: maszyn elektrycznych i transformato
rów, przekształtników, elektromaszynowych elementów automatyki oraz dwie pracownie 
komputerowe umożliwiają także wykonywanie prac przejściowych i dyplomowych o cha
rakterze projektowym i doświadczalnym z wykorzystaniem techniki komputerowej. 
Tematyka tych prac obejmuje metody obliczania oraz badania zjawisk elektromagnetycznych 
i elektrodynamicznych, a także wibroakustycznych w maszynach elektrycznych 
i w transformatorach na użytek projektowania wspomaganego komputerowo. Instytut· pro
wadzi college w zakresie „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w elektrotechnice". 

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI. Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Pawlik. w wyniku prze
prowadzonej reformy programów kształcenia w Instytucie Elektroenergetyki kształcenie 
prowadzone jest w następujących specjalnościach: elektroenergetyka przemysłowa 
i oświetlenie, elektrownie, sieci i systemy elektroenergetyczne, trakcja elektryczna. 
W instytucie wprowadzano systematycznie nowe przedmioty nauczania przybliżające stu
dentom współczesne technologie i metody, w tym m.in. podstawy energetyki jądrowej, au
tomatyzacja i pomiary w elektrowniach, układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni, 
metody optymalizacji w elektroenergetyce, jakość i niezawodność dostawy energii elek
trycznej, automatyzacja w trakcji elektrycznej. W instytucie funkcjonuje wiele laborato
riów dydaktycznych: energetyczne, automatyzacji procesów w elektrowniach, oświetlenia 
elektrycznego, elektroenergetyki, elektroenergetyki trakcyjnej, automatyzacji w trakcji, ta
boru trakcyjnego. W instytucie organizowane są, zgodnie z jego specjalnościami, liczne 
studia podyplomowe. 

INSTYTUT ELEKTRONIKI. Dyrektor: prof. dr Jerzy Luciński. Programy zajęć dydaktycznych 
kierunku elektronika i telekomunikacja obejmują obecnie, oprócz prowadzonych od dawna: 
urządzeń półprzewodnikowych, fizyki półprzewodników i przyrządów półprzewodnikowych 
małej mocy, także nowe jak: elementy elektronowe, układy elektroniczne, układy logiczne, 
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podstawy teleelektroniki, miernictwo elektroniczne oraz szereg przedmiotów specjali
stycznych pogrupowanych w czterech kierunkach dyplomowania: elektroniczna aparatura 
przemysłowa, aparatura energoelektroniczna, elektroniczna aparatura informatyki i tele
techniki oraz elektroniczna aparatura medyczna. Dla potrzeb dydaktyki utworzono nowe 
laboratoria dobrze wyposażone w komputery oraz stację typu Sun o bardzo dużych możli
wościach programowania. Instytut prowadzi zajęcia z elektroniki dla kierunku dyplomo
wania energoelektronika, podstawy elektroniki dla kierunku elektrotechnika i dla Wydziału 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, oraz wybrane zagadnienia dla uczestników 
studiów doktoranckich. 

INSTYTUT APARATÓW ELEKTRYCZNYCH. Dyrektor: prof. PŁ dr hab. Marek Bartosik. 
Interdyscyplinarny w zakresie dydaktyki instytut prowadzi zajęcia podstawowe ze wstępu 
do informatyki dla wszystkich kierunków wydziału oraz z modelowania cyfrowego 
w elektrotechnice i z techniki łączenia obwodów elektroenergetycznych dla kierunku elek
trotechnika. Na specjalnościach: metody komputerowe w inżynierii maszyn i urządzeń 
elektrycznych, elektromechaniczne elementy automatyki i urządzenia elektryczne instytut 
prowadzi zajęcia z zakresu komputerowego wspomagania systemów badawczych 
i projektowania urządzeń elektrycznych, zastosowania profesjonalnych programów 
komputerowych w inżynierii urządzeń elektrycznych, teorii i aplikacji plazmy łukowej oraz 
teorii, budowy i eksploatacji zestykowych, półprzewodnikowych i hybrydowych urządzeń 
łączeniowych i urządzeń ochrony środowiska. Oferta dydaktyczna instytutu obejmuje 
również studia podyplomowe z zakresu elektrotechnologii ochrony środowiska oraz skom
puteryzowanego projektowania w przemyśle elektrotechnicznym, a także typu college. 

KATEDRA WYSOKICH NAPIĘĆ. Kierownik: prof PL dr hab. Jerzy Wodziński. Katedra pro
wadzi zajęcia z techniki wysokich napięć na wszystkich rodzajach studiów. Ponadto zaję
cia prowadzone są na kierunk.u dyplomowania technika wysokich napięć. W ramach tego 
kierunku uruchomiono laboratoria: układy izolacyjne, miernictwo wysokonapięciowe, lase
rowe laboratorium badania izolacji papierowo - olejowej, badania wyładowań niezupeł
nych w dielektrykach stałych. Kształcenie obejmuje przemysłowe technologie elektrosta
tyczne, zastosowanie metod statystycznych w technice wysokich napięć, zastosowanie 
techniki cyfrowej do obliczania pól elektrycznych w transformatorach, kompatybilność 
elektromagnetyczną i ochronę środowiska. 

KATEDRA ELEKTROTERMII. Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Michalski. Katedra prowadzi 
kształcenie w ramach specjalności elektrotermia i automatyzacja w elektrotermii. Programy 
nauczania obejmują: wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projektowanie z termokinetyki, 
pomiarów i regulacji temperatury, nagrzewania rezystancyjnego, indukcyjnego, dielek
trycznego, mikrofalowego, łukowego i innych metod grzejnych. Duży nacisk położony 
jest na zastosowanie metod komputerowych w elektrotermii. Dobrze wyposażone 
laboratoria dysponują urządzeniami grzejnymi w skali półtechnicznej oraz układami 
pomiarowo-regulacyjnymi. 

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI OGÓLNEJ I PRZEKŁADNIKÓW. Kierownik: prof. dr hab. Andrzej 
Koszmider. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z elektrotechniki i elektroniki dla 
wydziałów: Mechanicznego, Włókienniczego oraz Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej. Zajęcia te obejmują wybrane działy, przystosowane do potrzeb poszczególnych 
wydziałów, z następujących dziedzin: elektrotechnika teoretyczna, metrologia elektryczna, 
maszyny i transformatory, urządzenia elektryczne, podstawy elektroniki, urządzenia 
elektroniczne. W katedrze zorganizowane jest laboratorium, w którym studenci sprawdzają 
zastosowanie różnorodnych metod pomiarowych, przeprowadzają badania maszyn, urządzeń 
elektrycznych oraz elementów i układów półprzewodnikowych. Większość ćwiczeń wspo
magana jest za pomocą systemów komputerowych. Katedra posiada kompletnie wyposażone 
laboratorium przekładnikowe, w którym wykonywane są prace dyplomowe. 
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Na rysunku 27 podano liczbę studentów ogółem. W latach 1945 - 1980 następował 
wzrost liczby studentów, ale już od roku 1983 liczba ta gwałtownie malała. Znacząca 
poprawa sytuacji nastąpiła w r. 1992. W tablicy 20 podano liczbę dyplomów ukończenia 
studiów. 
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Rysunek 27. Studenci Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki 

Tablica 20. Dyplomy ukończen ia studiów na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki 
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W opracowaniu „Rozwój i osiągnięcia Wydziału Elektrycmego Politechniki Łódzkiej 
w dwudziestoleciu" autorzy Cz. Dąbrowski i B. Konorski napisali: 
„ Praca naukowa była w latach czterdziestych raczej marzeniem lub celem dążeń niż 
rzeczywistością. Zanim można było do niej przystąpić, trzeba było zatrzeć najdotkliwsze 
ślady po straszliwych latach okupacji. Trzeba było stworzyć podwaliny życia umysło
wego, a przede wszystkim materialne podstawy egzystencji. Wymagało to długiego 

,, 
czasu. 

' 
Słowa te bardzo dobrze charakteryzują sytuację wyjściową. Jednak już wkrótce talent, 
energia i upór pierwszych profesorów spowodowały, że życie naukowe jednostek orga
nizacyjnych wydziału zaczęło rozwijać się coraz intensywniej, a stały postęp doprowa
dził do powstania licmych szkół naukowych. Powstały dobrze wyposażone 

i nowoczesne laboratoria naukowe. Pracownicy naukowi wydziału napisali tysiące arty
kułów naukowych, w tym licme opublikowane w pismach zagranicmych; napisano 
wiele monografii, z których część tłumaczona była na języki obce; organizowano syste
matycmie sympozja i konferencje naukowe. Uzyskali liczne stopnie naukowe doktora 
nauk technicmych, doktora habilitowanego nauk technicmych i tytuły profesorskie. 
Ciągły postęp w badaniach naukowych doprowadził do ukształtowania się nowoczesnej 
tematyki, która będzie w wielkim skrócie omówiona w dalszej części tego rozdziału. 
W tym miejscu będzie przypominana działalność tych osób, które utworzyły podwaliny 
świetnego rozwoju naukowego wydziału. Byli oni twórcami szkół naukowych, których 
oddziaływanie nie ograniczało się wyłącznie do naszej uczelni, ale miało poważne ma
czenie dla wielu gałęzi przemysłu elektrotechnicmego i energetyki. Skromne ramy tego 
opracowania nie pozwalają na wymienienie wszystkich, nieraz bardzo zasłużonych 
osób, będą wymienieni tylko ci, którzy jako pierwsi podjęli trud tworzenia szkół nauko
wych w swoich dziedzinach. 

Profesor Eugeniusz Jezierski był wielką indywidualnością, która zostawiła ważny dla 
wydziału i uczelni dorobek naukowy. Potrafił on zgromadzić wokół siebie grono zaan
gażowanych pracowników i stworzyć w dziedzinie transformatorów szkołę, która wy
różnia ośrodek łódzki pod względem naukowym i przyczyniła się do powstania w Łodzi 
centrum krajowego przemysłu transformatorowego. Spośród 12 doktorów profesora E. 
Jezierskiego 9 uzyskało tytuł profesora. Profesor Eugeniusz Jezierski jest autorem wielu 
cennych monografii. Jego osobowość stymulowała kierunki rozwoju wydziału i uczelni. 
W umaniu dorobku naukowego profesorowi Eugeniuszowi Jezierskiemu Politechnika 
Łódzka nadała tytuł i godność Doktora Honoris Causa. 

Profesor Władysław Pełczewski stworzył szkołę naukową z zakresu automatyki napędu 
i teorii sterowania. Stworzył podwaliny pod szkołę naukową i kierunek automatyka 
i robotyka w Politechnice Łódzkiej. Jego działalność naukowa była związana z wielu in
stytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Dzięki wybitnym osiągnięciom naukowym 
został wybrany członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W umaniu jego za
sług naukowych Uniwersytet w Tuluzie przymał mu tytuł Doktora Honoris Causa. 

Profesor Bronisław Sochor zorganizował w Politechnice Łódzkiej drugi w kraju ośrodek 
badań elektrotermicznych przekształcony następnie w Katedrę Elektrotermii, prężnie 
rozwijającą się do rangi najsilniejszego w kraju ośrodka. W latach 1972 - 74 profesor 
B. Sochor był przewodniczącym Międzynarodowej Unii Elektrotermii. W całym okresie 
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swojej działalności naukowej prof. B. Sochor utrzymywał fywe kontakty z ośrodkami 
zagranicznymi i z przemysłem krajowym. 

Profesor Stanisław Dzierzbicki stworzył łódzką szkołę aparatów elektrycznych. Szkoła 
ta stała się szeroko znana zarówno w kraju, jak i za granicą. Liczna grupa wychowan
ków prof. S. Dzierzbickiego kontynuuje zainicjowane przez niego badania. 

Profesor Bolesław Konorski prowadził działalność naukową z dziedziny pola elektro
magnetycznego oraz nomografii, która miała istotne znaczenie dla prac naukowych ca
łego Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, jak również dla wielu ośrodków 
naukowych w kraju. 

Profesor Walenty Starczakow rozwinął bardzo aktywną działalność naukową 

z dziedziny przekładników. Obejmowała ona problematykę ich właściwości metrolo
gicznych oraz konstrukcje specjalne. Był wychowawcą licznego grona doktorów, a jego 
współpracownicy uzyskali stopnie doktora habilitowanego i tytuły profesorskie. Dzięki 
swym pracom stał się prof. W. Starczakow twórcą polskiej szkoły przekładników. 
Stworzył podstawy dla rozwoju materiałoznawstwa elektrycznego. 

Profesor Czesław Jaworski rozwinął problematykę naukową z dziedziny technicznych mo
żliwości i ekonomicznej celowości elektryfikacji polskich kolei. Opracował wraz z zes
połem zakres elektryfikacji kolei w Polsce. Ważną dziedzinąjego badań była analiza pracy 
elektrycznego silnika trakcyjnego, a w szczególności problematyka jego nagrzewania. 

Profesor Karol Przanowski był współorganizatorem Komitetu Elektryfikacji Polski 
PAN, w ramach którego zainicjował prace badawcze w dziedzinie planowania rozwoju 
krajowego systemu elek1;roenergetycznego oraz współpracy elektrowni i systemów 
elektroenergetycznych. 

Profesor Witold Iwaszkiewicz inicjował i wnikliwie opracowywał zagadnienia naukowe 
obejmujące pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem badania właściwości dynamicznych materiałów magnetycznych 
w polach okresowo przemiennych. 

Badania naukowe prowadzone obecnie: 

INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI. Działalność naukowa Zakładu Elektrotech
niki Teoretycznej koncentruje się na komputerowych metodach analizy i diagnostyki 
nieliniowych układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem obwodów 
prądu stałego. Prowadzone są również badania z zakresu analizy pola magnetycznego 
w środowiskach przewodzących. Badania prowadzone w Zakładzie Metrologii Elek
trycznej i Elektrotechniki Samochodowej stanowią podstawę do rozwijania działalno
ści dydaktycznej w zakresie opracowania metod badania i budowy urządzeń do po
miaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych przy infraniskich częstotliwościach. 
Zakład opracowuje komputerowe, symulacyjne badania właściwości metod 
i przyrządów pomiarowych. Opracowywane są nowoczesne metody diagnozowania 
silnika oraz jego osprzętu elektrycznego i elektronicznego z wykorzystaniem technik 
komputerowych. Zakład Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii prowadzi badania 
naukowe z następujących dziedzin: cienkie warstwy polimerowe i metaliczne, 
wysokokonduktywne polimery, laserowa technologia wytwarzania nierozłącznych po
łączeń elektrycznych, laserowa technologia modyfikacji wierzchnich warstw metali, 
technologia wysokotemperaturowych nadprzewodników ceramicznych. 
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W laboratoriach zakładu prowadzone są badania w szerokim zakresie temperatur, 
badania klimatyczne oraz opracowywane specjalne technologie, w tym technologie 
próżniowe. 

INSTYTUT AUTOMATYKI. Główne kierunki prac naukowych są następujące: teoria ste
rowania ze szczególnym uwzględnieniem sterowania optym~lnego i adaptacyjnego, 
wrażliwości układów automatyki i ich odporności na zakłócenia zewnętrzne i ~ia,ny 
parametrów, sterowanie układów nieliniowych przy zastosowaniu linearyzacji global
nej; projektowanie i realizacja analogowych i cyfrowych układów sterowania, przy 
szczególnym uwzględnieniu stosowania techniki komputerowej; automatyka układów 
napędowych; sterowanie robotów (adaptacyjne z samonastrajaniem się, adaptacyjne 
z nadążaniem za modelem, identyfikacja). 

INSTYTUT MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW. Instytut specjalizuje się 
w elektrodynamice maszyn elektrycznych i transformatorów. Przez wiele lat był jedy
nym wiodącym ośrodkiem naukowym w dziedzinie transformatorów w kraju, współ
uczestnicząc w tworzeniu Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "ELTA", 
a także wykonując prace badawczo rozwojowe na użytek przemysłu 
transformatorowego. W ostatnich latach prowadzone są prace w zakresie: polowych 
metod komputerowych (w tym obliczeń trójwymiarowych) do analizy pól 
w maszynach elektrycznych i transformatorach, zjawisk fizycznych, w układach prze
kształtnikowo - maszynowych i dławikach, w elektromaszynowych elementach auto
matyki i maszynach specjalnych. Rozwijane są prace w zakresie badań wibroaku
stycznych oraz obliczeń cieplno - wentylacyjnych. Badania naukowe są prowadzone 
na użytek prac projektowo - konstrukcyjnych, wspomaganych komputerowo. Instytut 
ma istotny wkład w rozwój wymienionej tematyki w kraju i za granicą, m.in. przez 
ogólnokrajową koordynację badań w zakresie analizy i syntezy pola 
elektromagnetycznego. 

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI. w instytucie prowadzone są badania podstawowe 
i stosowane, odpowiadające poszczególnym jednostkom organizacyjnym: optymali
zacja układów i urządzeń potrzeb własnych elektrowni; automatyzacja procesów 
w elektrowniach; automatyzacja prowadzenia pojazdów; rekuperacja (hamowanie od
zyskowe) pojazdów trakcyjnych; prądy zwarciowe w systemach elektroenergetycz
nych; racjonalizacja zużycia energii elektrycznej; optymalizacja pracy systemów elek
troenergetycznych; optymalizacja urządzeń i sieci oświetleniowych. Badania 
prowadzone są przy szerokim wykorzystaniu sprzętu komputerowego dla analizy 
i symulacji procesów oraz w celu opracowania wyników badań, obliczeń i pomiarów. 

INSTYTUT ELEKTRONIKI. Prace naukowo - badawcze koncentrują się wokół następują
cych zagadnień: projektowanie i konstrukcja unikalnej aparatury elektronicznej oraz 
urządzeń półprzewodnikowych (aparatura do testowania i kontroli układów scalo
nych, aparatura do uruchamiania systemów mikroprocesorowych, stanowiska pomia
rowe do badania właściwości statycznych i dynamicznych tyrystorów, generatory ul
tradźwiękowe, zasilacze stabilizowane do urządzeń technologicznych); opracowanie 
metod analizy i projektowania układów półprzewodnikowych z zastosowaniem ma
szyn cyfrowych (modelowanie elementów półprzewodnikowych i układów scalonych, 
komputerowa analiza zniekształceń i analiza statyczna wybranych układów półprze
wodnikowych); analiza i projektowanie układów z przełączanymi kondensatorami; 
badanie elementów półprzewodnikowych' dużej mocy metodami termografii kompute
rowej; metody przetwarzania obrazów; metody analizy i projektowania układów neu
ronowych; analiza i projektowanie układów wielkiej skali integracji. 

INSTYTUT APARATÓW ELEKTRYCZNYCH. Problematyka naukowa instytutu zarówno 
w zakresie badań podstawowych jak i stosowanych obejmuje trzy główne kierunki: 
zastosowania komputerów w inżynierii urządzeń elektrycznych, elektroenergetyczne 
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i trakcyjne aparaty łączeniowe oraz elektrotechnologia ochrony środowiska. 
W zakresie badań podstawowych prowadzone prace są koncentrowane przede 
wszystkim wokół zagadnień komputerowej symulacji oddziaływań elektromagnetycz
nych w urządzeniach elektrycznych, komputerowego wspomagania projektowania 
aparatów, wyłączania w próżni prądów stałych, interakcji plazmy łukowej i pól ma
gnetycznych, teorii zjawisk łączeniowych, teorii i diagnostyki plazmy łukowej, łuku· 
spiralnego i wibrującego, degradacji warystorów z tlenków metali, plazmowej piro
lizy wysokotoksycznych odpadów. W zakresie badań stosowanych prowadzone prace 
są koncentrowane przede wszystkim wokół zagadnień komputeryzacji systemów ba
dawczych i automatyzacji badań urządzeń elektrycznych, nowych metod ograniczania 
prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych, zestykowych, półprzewodnikowych 
i hybrydowych aparatów i urządzeń łączeniowych, napędów szybkich, zastosowań 
i diagnostyki plazmy łukowej, materiałów stykowych, elektromechanicznych elemen
tów automatyki, elektrotechnologicznych urządzeń ochrony środowiska. Silnie rozbu
dowana, nowoczesna, skomputeryzowana baza laboratoryjna instytutu umożliwia prowa
dzenie wszystkich typowych badań aparatów niskonapięciowych i wielu unikatowych 
badań specjalistycznych, zwłaszcza z zakresu szybkozmiennych zjawisk jednorazowych 
związanych z procesami łączeniowymi oraz utylizacją odpadów toksycznych. 

KATEDRA ELEKTROTERMII. Działalność naukowa katedry koncentruje się na zagad
nieniach termokinetyki, nagrzewania rezystancyjnego i indukcyjnego, pomiarach 
i regulacji temperatury, identyfikacji urządzeń elektrotermicznych, modelowania 
komputerowego i hybrydowego w elektrotermii. 

KATEDRA WYSOKICH NAPIĘĆ. Specjalnościami naukowymi katedry są: zagadnienia 
izolacyjne w transformatorach wysokich napięć, wyładowania niezupełne i ich degra
dacyjne działanie, badania nad inicjacją i rozwojem wyładowań w oleju i jego elek
tryzacją, technika probiercza i pomiarowa. W katedrze zorganizowano mr wysokim 
poziomie pracownię uziemień. W katedrze opracowano i wykonano wiele generato
rów napięć piorunowych i łączeniowych. Największy z nich o napięciu znamionowym 
2400 kV i energii 27 kJ pracuje w Politechnice Częstochowskiej. 

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI OGÓLNEJ I PRZEKŁADNIKÓW zajmuje się następującymi 
problemami: opracowaniem komputerowych metod analizy pól elektromagnetycznych 
przekładników, badaniem właściwości przekładników specjalnych 
i niekonwencjonalnych, opracowaniem komputerowych metod ·wyznaczania parame
trów przekładników i ich obwodów magnetycznych w stanach ustalonych 
i przejściowych, wybranymi zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej. 
W katedrze istnieje laboratorium legalizacji przekładników prądowych 
i napięciowych. W katedrze opracowano i wykonano różnorodne przekładniki wzor
cowe najwyższych klas dokładności pracujące w laboratoriach naukowych 
i przemysłowych. Jeden z nich zakupiła znana szwajcarska firma LEM SA. 

Jednostki organizacyjne wydziału organizują liczne konferencje i sympozja, a pracownicy 
naukowi uczestniczą w wielu konferencjach zagranicznych oraz krajowych, często jako 
członkowie komitetów organizacyjnych lub przewodniczący sekcji. Zakład Elektrotechniki 
Teoretycznej Instytutu Podstaw Elektrotechniki zorganizował w 1988 roku X Krajową 
Konferencję Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych. Zakład Metrologii Elektrycznej 
i Elektrotechniki Samochodowej zorganizował w 1985 roku sympozjum Kierunki Rozwoju 
Metrologii Elektrycznej. Instytut Automatyki w latach 1982-88 zorganizował i prowadził 
cykl corocznych konferencji krajowych na temat optymalizacji układów napędowych. In
stytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w r. 1993 był organizatorem lub współor
ganizatorem trzech międzynarodowych konferencji: 1SEF'93, International Summer 
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School on Transformers, East-West Congress on Engineering Education. Pracownicy tego 
instytutu byli członkami lub przewodniczącymi międzynarodowych komitetów organiza
cyjnych światowych konferencji ISEF (Łódź, Warszawa, Pawia, Southampton), BISEF'88 
(Chiny), ISEM'90 (Japonia), ICEF'92 (Chiny), ACEMP'92 (Turcja). Instytut Elektroener
getyki organizuje cykliczne konferencje naukowe we współpracy -z partnerami 
zagranicznymi. Do najważniejszych należą: Short-Circuits Currents in Power Systems -
wspólnie z Institute d'Electricite Montefiore (Universite de Liege - Belgia), Quality of 
Electric Energy - wspólnie z Instytutem Elektrodynamiki AN Ukrainy i Mariampolskim 
Instytutem Metalurgicznym (Ukraina). Instytut Elektroniki był organizatorem szeregu kon
ferencji i spotkań naukowych, z których najważniejsze to: Konferencja Naukowo -
Techniczna „Kierunki rozwoju aparatury elektronicznej" (Łódź 1976), Kolokwium 
Naukowo-Techniczne „ Mikroprocesory i ich zastosowanie" (Łódź 1978), ,, Problemy 
Elektroniki i Techniki Medycznej w Regionie Łódzkim "(Łódź 1983), Krajowa Konferencja 
"Stany przejściowe w tyrystorach i układach tyrystorowych" (Jaszowiec 1985). Instytut 
Aparatów Elektrycznych organizuje systematycznie międzynarodowe konferencje 
,, Switching Arc Phenomena". Odbyły się one w latach 1970, 1973, 1977, 1981, 1985, 
1989 i 1993. Katedra Wysokich Napięć była współorganizatorem trzech międzynarodo
wych konferencji ,,/nsulation Problems in Power Transformer". Odbyły się one w latach 
1984, 1987 i 1990. Katedra Elektrotermii zorganizowała 5 krajowych i 6 międzynarodo
wych konferencji naukowych, z których ostatnia „Heat Transfer in Electroheat " odbyła 
się w 1991 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników zorganizowała dwie mię
dzynarodowe konferencje „ Przekładniki - stan aktualny i tendencje rozwojowe" w latach 
1971 i 1990. W latach 1979, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991 , 1992 i 1993 katedra zorgani
zowała sympozja naukowe poświęcone rozwojowi techniki przekładnikowej. 
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Liczby nadanych stopni naukowych podano na rysunku 28. Z rysunków 29 i 30 wynika, 
że na wydziale znaczną liczbę stopni doktora (71 ), oraz doktora habilitowanego ( 15) 
uzyskali w wyniku przeprowadzonych przewodów doktorskich pracownicy innych 
uczelni oraz jednostek gospodarki. 
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Na rysunku 31 i w tablicy 21 podano stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w 
poszczególnych latach. 
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Tablica 21. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale 
Elektrotechniki i Elektroniki 
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W . tablicy 22 podano publikacje i patenty pracowników wydziału. W przypadku 
profesorów należy wspomnieć o przeprowadzonych na wydziale kilkudziesięciu 
postępowaniach w celu nadania najwybitniejszym jego pracownikom tytułów profesora 
nadzwyczajnego, zwyczajnego, a ostatnio tytułu profesora. 

Tablica 22. Publikacje pracowników Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki 
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Wydział Chemiczny 

W
ydział Chemiczny powstał w czerwcu 1945 r. jednocześnie z wydziałami: 
Mechanicznym i Elektrycznym. W posiedzeniu organizacyjnym wydziału 

w dniu 26 czerwca 1945 r. wzięli udział: prof. Osman Achmatowicz, 
prof. Alicja Dorabialska i prof. Tadeusz Wojno. Pierwszym dziekanem wydziału został 
wybrany prof. T. Wojno, a prodziekanem - prof. O. Achmatowicz. Prof. T. Wojno był 
ostatnim przed wojną dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 
W 1945 r. po kilku tygodniach pracy w Lodzi powrócił do swej macierzystej uczelni. 
Prof. O. Achmatowicz został powołany na stanowisko prorektora Politechniki Łódzkiej. 
W tej sytuacji ponownie dokonano wyboru władz wydziału. Dziekanem została 

prof. A. Dorabialska, a prodziekanem prof. Edward Józefowicz. · W pierwszym roku 
akademickim 1945/46 na wydziale utworzono 9 katedr. 

KATEDRA MATEMATYKI I ZAKŁAD MATEMATYKI OGÓLNEJ. Organizatorem i pierwszym 
kierownikiem był w latach 1945 - 1950 prof. Edward Otto. W latach 1950 - 1962 katedrą 
kierował prof. Witold Janowski, a następnie w latach 1962 - 1970 - prof. Włodzimierz 
Krysicki. W 1970 r. katedra weszła w skład nowo utworzonego międzywydziałowego 
Instytutu Matematyki. 

KATEDRA I ZAKŁAD FIZYKI. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był w 1945 r. 
prof. Władysław Kapuściński. W latach 1946 - 194 7 katedrą kierował prof. Andrzej 
Sołtan, w latach 1947 - 1957 doc. Eugeniusz Skorko, a w latach 1957 - 1958 obowiązki 
kierownika pełniła mgr Marta Skorko. W latach 1958 - 1970, tj. do chwili, gdy w nowej 
strukturze uczelni katedra weszła w skład Instytutu Polimerów, kierownikiem katedry był 
prof. Marian Kryszewski. 

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ. Od chwili utworzenia w 1945 r. aż do 1970 
r. katedrą kierował jej organizator prof. Edward Józefowicz. W latach 1953 - 1964 w skład 
katedry wchodził Zakład Chemii Ogólnej kierowany przez doc. Stanisławę Witekową. 
W 1970 r. katedra weszła w skład nowo utworzonego Instytutu Chemii Ogólnej. 

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ. W latach 1945 - 1968 katedrą kierowała jej orga
nizatorka prof. A. Dorabialska, a w latach 1968 - 1970 doc. Władysław Reimschilssel. Od 
1957 r. w skład katedry wchodził Zakład Spektrochemii, który w 1962 r. wszedł w skład 
Katedry Chemii Radiacyjnej. W 1970 r. katedra weszła w skład Instytutu Chemii Radiacyjnej. 

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ. Organizatorem i pierwszym kierownikiem ka
tedry od 1953 r. był prof. O. Achmatowicz. W latach 1953 - 1970 katedrą kierował prof. 
Bolesław Bochwic. W latach 1955 - 1965 w skład katedry wchodziły: Zakład Mikroana
lizy i Zakład Syntezy Organicznej, którymi kierował prof. Jan Michalski. W 1970 r. weszła 
w skład Instytutu Chemii Organicznej. 

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry 
do 1953 r. był z-ca prof. Bogumił Wilkoszewski. W latach 1953 - 1964 katedra nie była 
samodzielną jednostką, lecz stanowiła zakład w Katedrze Chemii Nieorganicznej, którym 
kierowała doc. Stanisława Witekowa. Ona też objęła kierownictwo katedry z chwiląjej re
aktywowania w 1964 r. i pełniła tę funkcję do 1970 roku, tj. do chwili włączenia katedry 
w skład Instytutu Chemii Ogólnej. 
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KATEDRA MAsZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO. Pierwszym kierownikiem katedry 
w latach 1945 -1947 był z-ca prof. Czesław Mikulski, a jego następcami byli: 
prof. Mieczysław Serwiński (1947 - 1952), z-ca prof. Jan Szmelter (1952 - 1953) 
i z-ca prof. Jerzy Jędrzejowski (1953 - 1957). W roku akademickim 1957 /58 nosiła nazwę 
Katedry Konstrukcji Aparatury Chemicznej, a w latach 1957 - 1970 - Katedry Aparatury 
Przemysłu Chemicznego. W tym okresie kierował nią doc. Henryk Błasiński. W 1970 r. 
katedra weszła w skład działającego na prawach wydziału nowo utworzonego Instytutu 
Inżynierii Chemicznej. 

KATEDRA TECHNOLOGII WŁÓKNA I FARBIARSTWA. Organizatorem i pierwszym kierowni
kiem katedry był prof. Edward Trepka, który kierował nią do 1959 r., do chwili przenie
sienia się na Politechnikę Warszawską. Katedra uległa likwidacji ze względu na to, iż ana
logiczna katedra istniała na Wydziale Włókienniczym. 

KATEDRA TECHNOLOGII KAUCZUKU I MAS PLASTYCZNYCH. Organizatorem i kierownikiem 
katedry w latach 1945 - 1955 był prof. Stanisław Kiełbasiński, przy czym w 1950 r. kate
dra otrzymała nazwę Katedry Technologii Kauczuków i Gumy. W latach 1955 - 1970 ka
tedrąkierował doc. Jerzy Ruciński. W 1970 r. katedra weszła w skład Instytutu Polimerów. 

W następnych latach na wydziale utworzono siedem dalszych katedr i jeden instytut. 
Były to następujące jednostki: 

KATEDRA TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ. Powstała w 1946 r., a jej organizatorem 
i kierownikiem w latach 1946 - 1952 był z-ca prof. Eugeniusz Berger. W latach 1952 -
1968 katedrą kierował prof. Antoni Justat, a w latach 1968 - 1970 - doc. Konrad Janio. 
W skład, katedry wchodziły: Zakład Technologii Nieorganicznej i Zakład Technologii 
Wody i Scieków. W 1970 r. katedra weszła w skład Instytutu Chemii Ogólnej. 

KATEDRA TECHNOLOGII ORGANICZNEJ. Powstała w 1948 r., a jej organizatorem 
i pierwszym kierownikiem do 1962 r. był prof. Aleksander Nowakowski. W latach 1962 -
1967 katedrą kierował prof. Stanisław Chrzczonowicz, a w latach 1967 - 1970 
prof. dr Zygmunt Lasocki. W skład katedry wchodziły zakłady: Technologii Organicznej 
(kierowany w latach 1967 - 1970 przez prof. Zygmunta Lasockiego) i Tworzyw Sztucz
nych (kierowany w latach 1969 - 1970 przez doc. dra Mirosława Włodarczyka). W 1970 r. 
katedra weszła w skład Instytutu Polimerów. 

KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ BARWNIKÓW ORGANICZNYCH. Powstała 
w 1949 r. Jej organizatorem i kierownikiem w latach 1949 - 1968 był doc. dr Wincenty 
Wqjtkiewicz. W 1956 r. nazwa katedry została zmieniona na Katedrę Technologii 
Barwników. W latach 1968 - 1970 kierował nią doc. dr Jan Kraska. W 1970 r. katedra 
przekształcona została w instytut. 

KATEDRA TECHNOLOGII CELULOZY I PAPIERU. Powstała w 1952 r. Jej organizatorem 
i kierownikiem od 1952 r. był prof. Edward Szwarcsztajn. W skład katedry wchodziły za
kłady: Technologii Celulozy, którym kierował prof. dr Włodzimierz Surewicz, i Technologii 
Papieru, którym kierował prof. E. Szwarcsztajn. W 1970 r. katedra weszła w skład Instytutu 
Papiernictwa i Maszyn Papierniczych, który powstał jako instytut międzywydziałowy. 

KATEDRA TECHNOLOGII GARBARSTWA. Powstała w 1958 r. W latach 1958 - 1960 katedrą 
kierował doc. dr Edward Krzywicki. Od 1961 r. organizacją katedry i projektowaniem 
gmachu garbarstwa z halą technologiczną kierował doc. dr Kazimierz Studniarski, który 
w 1967 r. mianowany został kierownikiem katedry i pełnił tę funkcję do 1970 r., gdy kate
dra weszła w skład Instytutu Polimerów. 

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII RADIACYJNEJ. Została powołana w 1962 r. W skład katedry 
wszedł Zakład Spektrochemii przeniesiony z Katedry Chemii Fizycznej. W 1966 r. katedra 
została przekształcona w Instytut Techniki Radiacyjnej. Organizatorem i kierownikiem 
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katedry, a następnie instytutu, był prof. dr Jerzy Kroh. W 1970 r. instytut uzyskał status 
instytutu międzyresortowego, podlegającego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Państwowej 
Agencji Atomistyki. 

KATEDRA SYNTEZY ORGANICZNEJ. Powołana została w 1965 r., a powstała z prze
kształcenia, istniejącego od 1955 r. w ramach Katedry Chemii Organicznej, Zakładu Syn
tezy Organicznej. Katedrą do 1970 r. kierował prof. dr Jan Michalski. W 1970 r. katedra 
weszła w skład Instytutu Chemii Organicznej. 

W wyniku zmiany struktury wewnętrznej Politechniki Łódzkiej, na mocy zarządzenia Mi
nistra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 1970 r., na Wydziale 
Chemicznym od roku akademickiego 1970/71 działa pięć instytutów utworzonych 
w wyniku reorganizacji poprzednio działających katedr: 

INSTYTUT CHEMII OGÓLNEJ. Powstał z połączenia katedr: Chemii Nieorganicznej, Chemii 
Ogólnej i Technologii Nieorganicznej. W latach 1970 - 1976 instytutem kierował prof. dr 
Rajmund Sołoniewicz, a od 1976 r. prof. dr Tadeusz Paryjczak. W 1991 r. instytut zmienił 
nazwę na Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. 

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ. Powstał z połączenia katedr: Chemii Organicznej 
i Syntezy Organicznej. W latach 1970 - 1972 instytutem kierował prof. J. Michalski, 
w latach 1972 - 1992 - prof. M. Leplawy, a od 1992 r. - prof. dr Ryszard Bodalski. 

MIĘDZYRESORTOWY INSTYTUT TECHNIKI RADIACYJNEJ. Powstał z połączenia Katedry 
Chemii Fizycznej i Instytutu Techniki Radiacyjnej. W latach 1970 - 1994 instytutem kie
ruje prof. J. Kroh, a od 1994 r. - prof. J. Mayer. 

INSTYTUT POLIMERÓW. Powstał z połączenia katedr: Fizyki, Technologii Organicznej, 
Technologii Kauczuku i Gumy oraz Technologii Garbarstwa. W latach 1970 - 1972 insty
tutem kierował prof. M. Kryszewski, w latach 1972 - 1986 - P,rof. J. Ruciński, w latach 
1986 - 1989 - prof. K. Studniarski, a od 1989 r. - prof. Ludomir Slusarski. 

INSTYTUT BARWNIKÓW. Powstał z Katedry Technologii Barwników. Od 1970 r. instytutem 
kieruje prof. Jan Kraska. 

Celem tej reorganizacji było utworzenie silniejszych jednostek organizacyjnych, mają
cych lepsze możliwości realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i naukowych. 
Dzięki niej osiągnięto również integrację kadry pracowników i środków materialnych. 
Od 1976 r. działalność naukowa instytutów podlegała rektorowi, a sprawy związane 
z kształceniem i wychowaniem studentów oraz kształceniem kadry naukowej pozostały 
w gestii dziekana. Zmianom strukturalnym wydziału musiało towarzyszyć też systema
tyczne, choć powolne, powiększanie jego bazy lokalowej. 25 października 1945 roku, tj. 
w dniu inauguracji pierwszego roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej, 240 słu
chaczy rozpoczynało studia na różnych latach wydziału, który nie posiadał żadnych wła
snych pomieszczeń. Wykłady i zajęcia laboratoryjne odbywały się w pomieszczeniach 
Państwowej Szkoły Techniczno - Przemysłowej, Zakładów Przemysłu Włókien Sztucz
nych i Zakładów Przemysłu Bawełnianego nr 1, które udzieliły gościny Wydziałowi 
Chemicznemu. Prace przejściowe i dyplomowe studenci wykonywali w różnych fabry
kach chemicznych, głównie w Lodzi i jej okolicach. Po zaadaptowaniu do celów dydak
tycznych budynku dawnej fabryki włókienniczej przy ulicy Gdańskiej 155 większość 
wykładów i zajęć audytoryjnych, poczynając od roku akademickiego 1946/47, prowa
dzona była w tzw. gmachu głównym Politechniki. W tym samym czasie rozpoczęła się 
też adaptacja sąsiedniego budynku fabrycznego przy ul. Żwirki 36 z przeznaczeniem go 
na potrzeby Wydziału Chemicznego. Poczynając od 1948 roku katedry wydziału 
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otrzymywały kolejno pomieszczenia w tym budynku. Urządzono tu audytoria oraz labo
ratoria dydaktyczne i naukowe poszczególnych katedr. W wyposażeniu niektórych labo
ratoriów pomogły łódzkie zakłady i zjednoczenia przemysłowe. W gmachu znalazła też 
pomieszczenia nowo utworzona Biblioteka Chemiczna. Wykłady dla studentów trzech 
pierwszych, a więc najliczniejszych, lat studiów odbywają się odtąd w największym 
I Audytorium Chemicznym, stopniowo coraz lepiej wyposażonym i dostosowywanym do 
tego celu. Umieszczone na zewnętrznej ścianie audytorium pamiątkowe tablice 
przypominają pierwszych wykładowców - organizatorów wydziału: prof. A. Dorabialską, 
prof. O. Achmatowicza i prof. E. Józefowicza. 

Rozwój wydziału - powstanie nowych katedr, wzrost liczby studentów, konieczność 
prowadzenia zajęć z chemii także na innych wydziałach Politechniki - spowodował, iż 
gmach chemii nie mógł już zaspokoić wszystkich potrzeb wydziału, zwłaszcza że część 
pomieszczeń przeznaczono dla rektoratu i dziekanatów innych wydziałów. W tej sytu
acji w miarę możliwości władze uczelni szukały lokalizacji dla jednostek Wydziału 
Chemicznego w innych budynkach. Katedra Technologii Barwników otrzymała po
mieszczenia w gmachu włókien syntetycznych, a katedry: Chemii Ogólnej, Technologii 
Organicznej oraz Technologii Celulozy i Papieru uzyskały pomieszczenia w gmachu 
włókiennictwa. Pierwszą katedrą, dla której wybudowano w 1966 roku specjalny gmach 
z nowoczesną halą technologiczną była Katedra Technologii Garbarstwa. W gmachu 
garbarstwa znalazła też swą siedzibę Katedra Maszynoznawstwa. Również własny nowy 
pawilon, odpowiednio dostosowany do specyficznych potrzeb, wybudowany został dla 
Instytutu Techniki Radiacyjnej. W ostatnich latach dobudowana została druga część 
tego pawilonu. Pozostałe instytuty wydziału nadal oczekują na własne budynki, które 
będą odpowiadały współczesnym wymaganiom nauki. Na rozwój wydziału, jego rozbu
dowę, poprawę warunków pracy, a tym samym na efekty naukowe i dydaktyczne istotny 
wpływ zawsze odgrywało powierzanie jego kierownictwa najbardziej do tego predysty
nowanym nauczycielom akademickim. 

DZIEKANI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO: 
prof. Tadeusz Wojno (1945), 
prof. Alicja Dorabialska (1945 - 1947 i 1948 - 1951), 
prof. Edward Józetowicz (1947 - 1948, 1951 - 1953, 1958 - 1960), 
z-ca prof. Witold Janowski (1953 - 1954), 
prof. Edmund Trepka (1954 - 1956), 
prof. Bolesław Bochwic (1956 - 1958), 
prof. Stanisław Chrzczonowicz (1960 - 1967), 
prof. Henryk Błasiński (1967 - 1968 p.o.) 
prof. Jan Michalski (1968 - 1970), 
doc. Jerzy Ruciński (1970 - 1972), 
doc. Kazimierz Studniarski (1972 - 1975), 
prof. Tadeusz Paryjczak (1975 - 1981, 1984 - 1990), 
prof. Włodzimierz Surewicz ( 1981 - 1984 ), 
prof. Józef Mayer (1990 - 1993). 
prof. Tadeusz Paryjczak (od 1993). 
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PRODZIEKANI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO: 

prof. Osman Achmatowicz (1945), 
prof. Edward Józefowicz (1945-1947), 
prof. Alicja Dorabialska ( 194 7-1948), 
prof. Edward Otto (1948-1950), 
z-ca prof. Witold Janowski (1950-1953, 1954-
1958), 
doc. Antoni Justat (1953-1954), 
prof. Jan Michalski (1954-1956, 1958-1962), 
doc. Wincenty Wojtkiewicz (1956-1958), 
doc. Stanisław Chrzczonowicz (1958-1960), 
doc. Heruyk Błasiński (1962-1969), 
doc. Edward Szwarcsztajn (1962-1966), 
doc. Jerzy Ruciński (1966-1970), 

doc. Mirosław Leplawy (1966-1975), 
doc. Zygmunt Lasocki (1969-1973), 
doc. Kazimierz Studniarski (1970-1972), 
doc. Maria Bukowska - Strzyż.ewska (1973-
1977), 
doc. ZbigniewCzerwik(l975-1981, 1987-1990), 
doc. Jan Kraska (1977-1981 ), 
doc. Jerzy Szadowski (1981-1987), 
doc. JózefMayer(1987-1990), 
doc. Wojciech Czajkowski (1990-1993), 
dr hab. Tadeusz Bartczak (1990-1993), 
prof. PŁ Wojciech Czajkowski (od 1993), 
prof. PŁ Piotr Paneth ( od 1993 ). 

Cechą charakterystyczną przebiegu studiów na Wydziale Chemicznym jest jego syste
matyczna modyfikacja przez cały okres' 50 lat istnienia wydziału. Podstawowym czyn
nikiem powodującym potrzebę modyfikacji zawsze było dążenie do dostosowania treści 
poszczególnych przedmiotów do aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i tech
nologicznej. Konieczność zmian programowych wynikała również z różnic w cha.:.. 
rakterze studiów (studia magisterskie, studia inżynierskie, studia typu college) i czasu 
ich trwania. Wydział kształci studentów zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych. 
Tok studiów, który wynika z ogólnych zasad kształcenia przyszłych inżynierów -
chemików, przedstawia się na studiach dziennych następująco: na I roku studiów 
podstawowymi przedmiotami są: matematyka, fizyka i chemia nieorganiczna; na II i III 
roku studiów: chemia analityczna, chemia organiczna i chemia fizyczna; na IV i V roku 
studiów: aparatura przemysłu chemicznego, inżynieria chemiczna i technologia ogólna. 

Program studiów obejmuje też ogólne przedmioty techniczne (kreślenia techniczne, me
chanika techniczna, podstawy maszynoznawstwa), naukę o pracy, organizacji 
i zarządzaniu, lektoraty języków obcych, bibliografię, a także filozofię i wychowanie 
fizyczne. W ramach zajęć specjalizacyjnych prowadzone są wykłady i zajęcia kierun
kowe, zawierające podstawy teorii i technologii wybranego działu przemysłu chemicz
nego. Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej. 

Rozwój wszystkich dziedzin nauki zawsze znajdował swe odbicie w treści wykładów 
prowadzonych na wydziale; tylko nazwy podstawowych przedmiotów nie ulegały 

zmianom. Te przedmioty to: 
• chemia nieorganiczna; wykładali ją: prof. E. Józefowicz (w latach 1945 - 1972), prof. R. 

Sołoniewicz (1972 - 1993); od roku 1993 - dr hab. W. Jóźwiak i dr hab. A. Korczyński; 
• chemia organiczna; jej pierwszym wykładowcą był prof. O. Achmatowicz (w latach 

1945 - 1954), a w okresie późniejszym najdłużej ją wykładali prof. B. Bochwic (1954 -
1977) i prof. A. Zwierzak ( od 1977); 
• chemia fizyczna; od 1945 r. przez 24 lata wykładała ją prof. A. Dorabialska, a w okresie 

późniejszym jej uczniowie: doc. W. ReimschOssel, doc. Z. Czerwik i prof. J. Mayer; 
• chemia analityczna; początkowo wykładała ją doc. S. Witekowa, a następnie 

prof. R. Sołoniewicz i prof. A . Cygański; 
• matematyka; przez pięć pierwszych lat wykładał ją prof. E. Otto, a następnie 

prof. W. Janowski i prof. R. Zawadzki; 
• fizyka; pierwszymi wykładowcami byli: prof. W. Kapuściński i prof. A. Sołtan, 

w latach następnych wykładali ją: doc. E. Skorko, mgr M. Skorko i prof. M. Kryszewski; 
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• technologia chemiczna nieorganiczna i ogólna; pierwszym wykładowcą był 
prof. E. Berger (do 1952 r.), najdłużej wykładał ją prof. A. Justat (17 lat); w późniejszym 
okresie wykładali ją: doc. K. Janio i doc. Z. Gorzka; 

• technologia organiczna; do 1958 r. wykładał ją prof. A. Nowakowski, a następnie - do 
1967 r. prof. S. Chrzczonowicz; rozwój tej dyscypliny spowodował, iż jej poszczególne 
działy stały się przedmiotem wykładów specjalistycznych; 

• mechanika techniczna i podstawy maszynoznawstwa; przedmiot ten wykładali m. in.: 
prof. J. Buchholz, prof. W. Korewa, prof. W. Horwatt, prof. J. Szmelter, 
prof. J. Jędrzejowski, prof. H. Błasiński; 

• aparatura przemysłu chemicznego; pierwszym wykładowcą był prof. M. Serwiński, 
a najdłużej, przez 20 lat, wykładał ją prof. H Błasiński; 

• podstawy inżynierii chemicznej; pierwszym wykładowcą, który wykładał ją przez 
przeszło 25 lat, był prof. M. Serwiński; oprócz niego wykładali ją także m. in.: 
prof. Cz. Strumiłło, prof. Cz. Pustelnik i prof. Z. Kembłowski; 

• krystalografia i mineralogia; pierwszym wykładowcą był prof. T. Wojno; następnie - od 
1958 roku wykłady z krystalochemii i metod badań strukturalnych prowadził przez wiele 
lat prof. Z. Gałdecki. 
• wykłady z innych przedmiotów podstawowych, takich jak np. technika cieplna, elektro

technika, automatyka, ekonomika przemysłu, metody zarządzania prowadzili wykładowcy 
z innych wydziałów Politechniki. 

Studenci Wydziału Chemicznego wykonywali prace dyplomowe zarówno z zakresu 
dyscyplin technologicznych, jak i podstawowych. W 1950 r. wyodrębniono następujące 
kierunki specjalistyczne: 

• technologia włókna i farbiarstwa (przeniesiona w 1958 r. na Wydział Włókienniczy), 
• technologia włókien sztucznych (przeniesiona w 1956 r. na Wydział Włókienniczy), 
• technologia kauczuków i mas plastycznych, która od 1951 r. została podzielona na 

dwie odrębne specjalności: technologię kauczuku i gumy, technologię tworzyw 
sztucznych, 

• technologia środków leczniczych, która po czasowym zawieszeniu została wznowiona 
od 1959 roku jako technologia lekkiej syntezy organicznej, 

• technologia barwników, 
• technologia celulozy i papieru, 
• technologia garbarstwa. 

Przejściowo istniały również w tym okresie specjalności: inżynieria chemiczna (1952 -
1953), chemia jądrowa (1956 - 1957). Po wprowadzeniu nowego programu studiów 
w 1965 roku Wydział Chemiczny kształcił studentów w trzech grupach specjalności: 

• podstawowa technologia chemiczna, obejmująca specjalizacje: 
~ technologię celulozy i papieru, 
~ technologię garbarstwa, 
~ technologię kauczuku i gumy, 

• inżynieria chemiczna, kształcąca studentów w specjalizacjach: 
~ inżynieria chemiczna, 
~ technika jądrowa i radiacyjna, 

• lekka technologia organiczna, dzieląca się na specjalizacje: 
~ technologia barwników, 
~ technologia lekkiej syntezy organicznej, 
~ technologia polimerów. 

Istotną zmianą, w porównaniu z poprzednimi okresami, było uruchomienie w 197 5 roku 
specjalności z zakresu chemii i technologii nieorganicznej. Odtąd dydaktyka na wy
dziale prowadzona jest w trzech specjalnościach: 
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• chemia i technologia nieorganiczna, obejmująca specjalizacje: 
~ analiza śladowa, 
~ inżynieria środowiska, 
~ technologia sorbentów i katalizatorów, 
~ technika jądrowa i radiacyjna, . 

• chemia i technologia organiczna, obejmująca specjalizacje: 
~ technologia barwników, ' 
~ technologia lekkiej syntezy organicznej, 
~ technika jądrowa i radiacyjna, 

• chemia i technologia polimerów, obejmująca specjalizacje: 
~ technologia kauczuku i gumy, 
~ technologia skóry, 
~ technologia tworzyw sztucznych, 
~ technologia celulozy i papieru, 
~ technika jądrowa i radiacyjna. 

Obecnie na wydziale są prowadzone następujące specjalności i kierunki dyplomowania: 
• technologia chemiczna nieorganiczna: 

~ techniczna analiza śladowa, 
~ technologia sorbentów i katalizatorów, 
~ ochrona środowiska, 

• technologia chemiczna organiczna: 
~ chemia i technologia środków leczniczych, 
~ chemia i technologia środków ochrony roślin, 
~ chemia i technologia barwników, 
~ chemia i technologia chemicznych środków pomocniczych, 

• technologia polimerów: 
~ technologia kauczuku i gumy, 
~ technologia skóry i garbarstwa, 
~ technologia tworzyw sztucznych, 
~ biomateriały i skóra, 

• technologia celulozy i papieru: 
~ technologia celulozy, 
~ technologia papieru, 
~ technologia przetwórstwa papierniczego, 

• techniki fizyko - chemiczne i komputerowe. 

Tablica 23. Studenci Wydziału Chemicznego 
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Rysunek 32. Studenci Wydziału Chemicznego 

Obsada kierownictw specjalności i wykładów przedstawiała się następująco: specjalność 
,,technologia włókna i farbiarstwa" prowadził do 1958 r., tj. do przeniesienia jej na Wy
dział Włókienniczy, prof. E. Trepka. Specjalność „technologia włókien sztucznych" po
zostawała pod opieką prof. A. Boryńca - aż do jej przeniesienia na Wydział Włókienni
czy w 1956 r. Specjalność „technologia kauczuków i mas plastycznych" prowadził 
prof. S. Kiełbasiński. W 1951 roku została ona rozdzielona na dwie wspomniane wcześniej 
specjalizacje, w których kształceni są studenci Wydziału Chemicznego do chwili obecnej. 
Specjalizacją „technologia kauczuku i gumy" kierował początkowo prof. S. Kiełbasiński, 
a od roku 1955 - prof. J. Ruciński, następnie prof. L. Ślusarski. Specjalnością „masy plas
tyczne" kierował początkowo prof. A. Nowakowski, który prowadził na niej wykłady 
wspólnie z prof. S. Chrzczonowiczem. Specjalność ta uzyskała później bardziej 
aktualną nazwę „technologia tworzyw sztucznych", a wykłady na niej prowadzili: 
prof. S. Chrzczonowicz (technologia tworzyw sztucznych, chemia polimerów, 
przetwórstwo tworzyw sztucznych) oraz prof. Z. Lasocki (podstawy reologii, kinetyka 
i kataliza). Od 1968 roku specjalnością kierował prof. Z. Lasocki. Specjalizacja ta no
siła przejściowo nazwę „technologia polimerów"; później weszła w skład specjalności 
„chemia i technologia polimerów", a zajęcia na niej prowadzili m. in. prof. Z. Lasocki 
i prof. M. Włodarczyk. Na studiach zaocznych istnieje też specjalizacja „technologia 
tworzyw sztucznych". Specjalizacja „technologia skóry" nosiła w latach poprzednich 
nazwę „technologia garbarstwa". Istnieje ona na wydziale od 1958 roku, a kierowali nią 
prof. K. Studniarski i prof. Cz. Krawiecki. Specjalność „technologia celulozy i papieru" 
zorganizował w 1952 r. prof. E. Szwarcsztajn, który wykładał na niej do 1979 roku 
technologię celulozy i papieru oraz płyt pilśniowych. W ramach tej specjalizacji przez 
wiele lat wykłady z chemii drewna, technologii mas włóknistych i wybranych działów 
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technologii celulozy i papieru prowadził prof. W. Surewicz. Dla wszystkich studentów 
specjalności „chemia i technologia polimerów" wykłady prowadzili m. in.: prof. Z. Lasocki 
i doc. L. Ślusarski (chemia i technologia polimerów), prof. M. Kryszewski (fizyka 
i reologia polimerów), doc. M. Włodarczyk (chemia monomerów), doc. W. Pękala 

( chemia radiacyjna polimerów) i dr B. Młotkowska (metody fizyczne badań w chemii 
organicznej). Specjalizacja „technologia lekkiej syntezy organicznej" stanowi 
kontynuację i rozszerzenie prowadzonej uprzednio specjalizacji o nazwie „technologia 
środków leczniczych". Wykłady na tej specjalizacji prowadzili: prof. J. Michalski 
i prof. A. Ratajczak (metody syntezy chemii organicznej), prof. B. Bochwic 
i doc. S. Musierowicz (technologia środków ochrony roślin, stereochemia i metody 
fizyczne badania związków organicznych), prof. S. Chrzczonowicz (technologia lekkiej 
syntezy organicznej), prof. Z. Lasocki i prof. Z. Gałdecki (krystalochemia i struktura 
polimerów), prof. M. Leplawy (technologia i toksykologia środków leczniczych). 
Później wykłady na tej specjalizacji prowadzili: chemia i technologia pestycydów 
-prof. B. Bochwic, prof. A. Markowska; chemia i technologia leków - prof. M. Leplawy; 
techniki izotopowe - prof. W. Reimschlissel; stereochemia - prof. R. Bodalski; metody 
spektroskopowe w chemii organicznej - doc. A. Wróblewski; chemia związków 
naturalnych - dr hab. A. Frankowski; chemia bioorganiczna - dr hab. A. Małkiewicz. 
Specjalnością „technologia barwników" kierował do 1968 r. prof. W. Wojtkiewicz, 
który prowadził wykłady z technologii półproduktów i barwników. Technologię 

farbiarstwa wykładał początkowo prof. E. Trepka, a następnie prof. J. Meissner. Od 
1968 r. specjalizacją kierował prof. J. Kraska, który wykładał na studiach dziennych 
wspólnie z prof. J. Szadowskim - chemię i technologię barwników, na studiach 
zaocznych - doc. W. Czajkowski. Specjalnością „inżynieria chemiczna" kierował 

prof. M. Serwiński, który prowadził wykłady z wybranych działów inżynierii che
micznej. Prof. H. Błasiński prowadził wykłady z wybranych działów ruchu płynu 

i ciepła, prof. Cz. Pustelnik wykładał termodynamikę chemiczną i problemy mode
lowania procesów inżynierii chemicznej. Wykłady specjalizacyjne prowadzili również 
prof. Z. Kembłowski i doc. H. Michalski. Specjalizacja ta jest prowadzona obecnie dla 
studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W Instytucie 
Techniki Radiacyjnej była prowadzona specjalność „technika radiowa i radiacyjna", 
realizowana w ramach wszystkich trzech kierunków: ,,chemii i technologii 
nieorganicznej", ,,chemii i technologii organicznej" i „chemii i technologii polimerów". 
Wykłady specjalizacyjne prowadzili: prof. J. Kroh (chemia radiacyjna), doc. H. Bem 
(radiochemia i radiometria), prof. H. Sugier i doc. Z. Czerwik (techniki pomiarowe 
w chemii radiacyjnej), prof. W. Reimschlissel (techniki izotopowe). Obecnie instytut 
prowadzi specjalność „techniki fizykochemiczne i komputerowe". Jej program 
rozszerzono o nowe przedmioty: chemię kwantową (prof. PL P. Paneth), techniki kom
puterowe ze szczególnym uwzględnieniem symulacji komputerowej w chemii i techno
logii chemicznej (prof. W. Bartczak), fizykochemię roztworów (prof. PL E. Hawlicka), 
fotochemię (prof. J. Gębicki), metody spektroskopowe identyfikacji produktów 
pośrednich reakcji chemicznych (prof. A. Płonka, prof. J. Gębicki), techniki laserowe 
(prof. PL H. Abramczyk, dr M. Wolszczak) i inne. Specjalność „chemia i technologia 
nieorganiczna" jest prowadzona na wydziale od 1975 roku. Specjalizacją „analiza 
śladowa" kierował prof. A. Cygański, który wykładał analizę techniczną oraz metody 
rozdzielania i zagęszczania. Prof. T. Paryjczak wykładał kinetykę techniczną i katalizę 
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dla wszystkich studentów specjalności, a na kierowanej przez niego specjalizacji 
„technologia sorbentów i katalizatorów" - fizykochemię powierzchni i metody badania 
sorbentów i katalizatorów. Dr A. Lewicki wykładał technologię sorbentów i kataliza
torów. Na specjalizacji „inżynieria środowiska" wykłady prowadzili doc. Z. Gorzka 
(ochrona urządzeń wodnych, chemia i technologia nieorganiczna) i doc. K. Janio 
(projektowanie urządzeń wodnych). Dla specjalności tej prowadzone były ponadto 
wykłady: z chemii i struktury ciała stałego (prof. M. Bukowska - Strzyżewska 

i prof. Z. Gałdecki), z metod instrumentalnych w chemii analitycznej (prof. A. Cygański) 
i z technik izotopowych (prof. W. Reimschiissel). Poza zajęciami na własnym wydziale -
pracownicy Wydziału Chemicznego prowadzili zajęcia na wydziałach: Chemii Spożyw
czej, Mechanicznym, Włókienniczym, Budownictwa i Architektury, a także w Filii 
Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej i w punktach konsultacyjnych w Płocku 
i w Piotrkowie Trybunalskim. 

Od roku akademickiego 1993/94 prowadzone są też na Wydziale Chemicznym studia 
dzienne typu college, którymi kieruje prof. J. Karolak - Wojciechowska. Ponadto na 
wydziale istnieje studium doktoranckie kształcące pracowników dla różnych gałęzi 
przemysłu chemicznego. 

Aby usprawnić działalność dydaktyczną w poszczególnych instytutach niezależnie od 
istniejących tam zespołów naukowych powołane zostały zespoły dydaktyczne. 

w lNSTYTUCIE CHEMII OGÓLNEJ I EKOLOGICZNEJ działa pięć zespołów dydaktycznych: 
• Zespół Chemii Nieorganicznej, który prowadzi zajęcia z chemii nieorganicznej oraz 

zajęcia z chemii ogólnej na Wydziale Mechanicznym; 
• Zespół Chemii Analitycznej, który prowadzi zajęcia z analizy ilościowej i analizy in

strumentalnej oraz zajęcia na specjalizacji analiza śladowa; 
• Zespół Chemii Ogólnej, Katalizy i Adsorpcji, który prowadzi zajęcia z chemii nie

organicznej na Wydziale Chemicznym, zajęcia z chemii na innych wydziałach oraz 
niektóre zajęcia z analizy instrumentalnej i na specjalizacji technologia sorbentów 
i katalizatorów; 

• Zespół Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska, który prowadzi zajęcia 
z technologii chemicznej, technologii wody i ścieków oraz na specjalizacji 
inżynieria środowiska; 

• Zespół Chemii i Struktury Ciała Stałego, który prowadzi zajęcia z krystalografii 
i metod badania struktury oraz na specjalności chemia i technologia nieorganiczna. 

w ]NSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ utworzono trzy zespoły dydaktyczne: 
• Zespół Podstaw Chemii Organicznej, który prowadzi dydaktykę podstawową z tej 

dziedziny; 
• Zespół Metod Badawczych i Podstaw Spektroskopii w Chemii Organicznej, który 

prowadzi dydaktykę struktury i dynamiki związków organicznych oraz metod ana
lizy spektroskopowej; 

• Zespół Technologii Lekkiej Syntezy Organicznej, który prowadzi zajęcia specjali
styczne z technologii leków, środków ochrony roślin i podstawowych procesów syn
tezy organicznej. 

w MIĘDZYRESORTOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI RADIACYJNEJ działają trzy zespoły 

dydaktyczne: 
• Zespół Chemii Fizycznej, który prowadzi zajęcia dydaktyczne z szeroko pojętej 

chemii fizycznej i dziedzin pokrewnych; 
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• Zespół Chemii Teoretycznej, który prowadzi zajęc;ia z chemii kwantowej i chemii 
obliczeniowej; · 

• Zespół Informatyki, który prowadzi zajęcia z podstaw informatyki i elektronicznych 
technik obliczeniowych oraz zastosowań tych technik w chemii do symulacji proce
sów fizykochemicznych. 

Również w INSTYTUCIE POLIMERÓW proces dydaktyczny realizują trzy zespoły: 
• Zespół Technologii Kauczuków i Gumy, 
• Zespół Technologii Tworzyw Sztucznych, 
• Zespół Technologii Skóry. 

Zespoły te prowadzą zajęcia specjalizacyjne w ramach specjalności technologia polimerów. 

INSTYTUT BARWNIKÓW prowadzi specjalizację technologia barwników, wchodzącą 
w skład specjalności technologia organiczna. 

Dyplomanci dwóch specjalizacji - technologia celulozy i papieru oraz inżynieria che
miczna - wykonywali prace dyplomowe w dawnych jednostkach wydziałowych, stano
wiących obecnie samodzielne placówki: w międzywydziałowym Instytucie Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. 

Tablica 24. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym 

Praca naukowa . prowadzona w okresie powojennym w bardzo trudnych warunkach 
stopniowo ulegała intel)Syfikacji w miarę uzyskiwania prz~z katediy . własnych pomiesz
czeń i wzbogacania ich wyposażenia: Kierunki badań podejmowane przez poszczególne 
katedry we wczesnym okresie ich istnienia ukształtowały się w powiązaniu 
z zainteresowaniami ich kierowników i problematyką naukową, którą uprzednio się 
zajmowali. Na specyfikę badawczą katedr zaczęły wywierać wpływ związki z praktyką 
gosPQ<Iarc7.ą, a w szczególności problemy rozwijającego się w kraju przemysłu che
micznego, charakterystycznego dla Łodzi i regionu - przemysłu włókienniczego oraz .in
nych branż przemysłu lekkiego, takich jak np. garbarstwo i papiernictwo. O takim roz
woju zadecydował techniczny profil wydziału i technologiczny charakter większości 
jego katedr. Równocześnie kontakty z nauką światową przyczyniły się do podejmowania 
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badań podstawowych w nowoczesnych dziedzinach chemii, których intensywny rozwój 
nastąpił w okresie po drugiej wojnie światowej, np. chemia, fizyka polimerów, chemia 
radiacyjna, chemia związków heteroorganicznych, a w szczególności fosforoorganicz
nych, rentgenografia i krystalochemia, adsorpcja i kataliza. Na uwagę zasługuje fakt 
powstania na wydziale szeregu szkół naukowych, których osiągnięcia mają duże znaczenie 
i stanowią istotny wkład do nauki światowej. Zaangażowanie jednostek wydziału 
w działalność naukową prowadzoną w powiązaniu z zakładami przemysłowymi na podstawie 
umów zaowocowało wieloma technologiami wdrażanymi do praktyki przemysłowej. 

INSTYTUT CHEMII OGÓLNEJ I EKOLOGICZNEJ. w początkowym okresie działania katedr: 
Chemii Nieorganicznej, Chemii Ogólnej i Technologii Chemicznej Nieorganicznej, 
z połączenia których powstał obecny Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, ich organiza
torzy kontynuowali i rozwijali swe wcześniejsze prace. Prof. E. Józefowicz w Katedrze 
Chemii Nieorganicznej konsekwentnie prowadził badania z zakresu kinetyki chemicznej, 
a także chemii związków koordynacyjnych i rentgenografii strukturalnej. Opracował też 
obszerny podręcznik akademicki „Chemia nieorganiczna". W zakresie kinetyki chemicznej 
prowadziła również badania prof. S. Witekowa, autorka dwóch podręczników: ,,Kinetyka 
chemiczna" i „Chemia ogólna dla włókienników". Prof. S. Witekowa rozwinęła też bada
nia z dziedziny sonochemii. W Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej pod kie
runkiem z-cy prof. E. Bergera, a później prof. A. Justata, wykonywane były prace 
z dziedziny technologii związków azotowych i technologii wody i ścieków. Po utworzeniu 
Instytutu Chemii Ogólnej prace naukowe były kontynuowane w czterech zespołach na
ukowych: Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Aqsorpcji i Katalizy, Rentgenografii 
Strukturalnej i Krystalochemii, Technologii i Ochrony Srodowiska. 
Zespól Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, kierowany od chwili powołania przez 
prof. A. Cygańskiego, przede wszystkim kontynuował prace rozpoczęte w Katedrze 
Chemii Nieorganicznej. Do największych osiągnięć zespołu należy utworzenie znanych 
w kraju ośrodków z dziedziny chemii nieorganicznej ( chemia koordynacyjna) i chemii 
analitycznej (analiza termiczna i techniczne metody analityczne). Zasadniczymi 
osiągnięciami badań w zakresie chemii koordynacyjnej były: synteza wielu nowych 
związków kompleksowych (lantanowców, bizmutu i in.), które mają znaczenie jako 
materiały o specyficznych własnościach oraz modyfikacja układów ekstrakcyjnych 
przynosząca lepsze efekty procesu rozdzielania. Systematyczne badania doprowadziły do 
ustalenia reakcji rozkładu termicznego szeregu związków kompleksowych oraz 
opracowania termicznych metod analitycznych, niejednokrotnie o dużym znaczeniu 
praktycznym, np. termiczno - spektrofotometryczna metoda oznaczania siarki całkowitej 
w roślinach. Zespół jako jedyny w kraju prowadzi systematyczne badania w zakresie 
termicznych metod analitycznych. W zespole są również wykonywane od szeregu lat 
analizy związane z problemami ochrony środowiska. Opracowane zostały metody 
oznaczania śladowych ilości substancji odorogennych i toksycznych występujących 
w powietrzu, w zakładach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Przeprowadzono 
również badania dotyczące oceny zagrożeń stanowisk pracy przed emisją substancji 
szkodliwych powstających w wyniku wprowadzenia nowych technologii. Członkowie 
zespołu opublikowali około 260 prac badawczych. 
Zespól Adsorpcji i Katalizy. Tematyka prac badawczych zespołu, kierowanego od chwili 
powołania przez prof. T. Paryjczaka, koncentrowała się do 1975 r. na następujących pro
blemach: zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach adsorpcji i katalizy, wpływ 
struktury porowatej nośnika na stopień dyspersji osadzonego metalu i jego aktywności ka
talitycznej w reakcjach modelowych, szybkie metody chemisorpcyjne oznaczania selek
tywnej powierzchni metali w katalizatorach złożonych mono i bimetalicznych, badanie 
tlenkowych katalizatorów stosowanych w reakcjach utleniania węglowodorów. W latach 
1976 - 1990 rozszerzono zakres badań o następujące zagadnienia: oddziaływania wodoru, 
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tlenu i tlenku węgla z metalami Pd, Pb, Rh, Ir, Fe, Ni, Ag i Co oraz układami bimetalicz
nymi: Pd-Pb, Pd-Ni, Pt-Sn, Fe-Ir, Rh-Ir, Rh-Ni, Rh-Ag, Co-Ni, Ni-Fe w szerokim zakresie 
temperatur od -80 °C do 700 °C, stosowano metale i bimetale głównie w postaci naniesio
nej na Ah03, Si02 i węgiel aktywny; własności fizykochemicznych katalizatorów tlenko
wych osadzonych na nośnikach; katalizatory kobaltowo - molibdenowe, katalizatory kobal
towomolibdenowo - tellurowe, miedziowo - niklowe i niklowe promotowane palladem; 
dobór katalizatorów do otrzymywania poliestrów, do katalitycznej redukcji aromatycznych 
związków nitrowych, do usuwania śladowych ilości acetylenu w obecności dużych stężeń 
etylenu (Pd-Pb/Al 20 3), wpływ wody na proces teonodesorpcji wodoru i dwutlenku węgla 
z katalizatorów typu metal/nośnik lub bimetal/nośnik, reakcje metanizacji na różnych kata
lizatorach metalicznych i bimetalicznych osadzonych na nośnikach. W badaniach stoso
wano i rozwinięto metody termoprogramowanej desorpcji {TPD), termoprogramowanej 
redukcji (TPR) i termoprogramowanego utleniania {TPO). W latach 1990 - 1994 tematyka 
badawcza obejmowała również: badania wpływu rodzaju nośnika i warunków przygoto
wania układu metal/nośnik na stan fazy aktywnej przy pomocy różnorodnych technik ba
dawczych, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych; badanie aktyw
ności i selektywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego 
sprzęgania metanu; zastosowanie adsorpcji i katalizy w badaniach i przygotowaniu pół
przewodnikowych czujników gazowych; badanie natury powierzchni katalizatorów 
stosowanych do polimeryzacji etylenu; własności fizykochemiczne i katalityczne 
katalizatorów metalicznych (Pd, Pt, Ru) naniesionych na binarne nośniki tlenkowe {Ti02, 
Ce02, Zr02 i Al 20 3); zastosowanie metod elektrochemicznych w badaniach reakcji 
katalitycznych. Prace pozwoliły ustalić korelacje pomiędzy metodami i warunkami 
otrzymywania katalizatorów a ich własnościami katalitycznymi. Określono oddziaływania 
metal - nośnik (SMSJ) i efekty spillover w badanych układach. Na szczególne podkreślenie 
zasługują prace dotyczące zastosowania chromatografii gazowej w badaniach adsorpcji 
i katalizy. Badania te miały charakter pionierski w Polsce. Wywarły one istotny wpływ na 
rozwój tego kierunku badań w świecie. Z tego zakresu ukazała się unikalna monografia 
przetłumaczona też na język angielski: T. Paryjczak „Gas Chromatography in Adsorption 
and Catalysis" (Horwood - Wiley - PWN 1986), w której zawarte są w dużym stopniu 
wyniki prac zespołu do 1984 roku. Z praktycznych zastosowań: opracowano i zastosowano 
w metanomierzach (Ośrodek Techniki Geologicznej - Warszawa) katalizator do usuwania 
wodoru z gazów wiertniczych; opracowano nowy, efektywny katalizator do otrzymywania 
poliestrów, charakteryzujących się wysoką aktywnością w procesie wymiany estrowej 
i polikondensacji (współpraca z Instytutem Włókien Chemicznych w Lodzi); opracowano 
metodę otrzymywania krzemionki stosowanej w mieszankach gumowych ( współpraca 
z Instytutem Przemysłu Gumowego w Warszawie); współudział w opracowaniu kataliza
tora bizmutowo - tellurowo - molibdenowego do utleniania propylenu do akroleiny i kw,asu 
akrylowego (współpraca z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Slą
skiej); opracowanie katalizatorów do katalitycznej redukcji różnych związków nitrowych. 
Zespól Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii. Rozwój obecnego zespołu 
zapoczątkowany został w Katedrze Chemii Nieorganicznej w 1954 r. uruchomieniem przez 
dra Z. Gałdeckiego pracowni rentgenograficznej. Prace naukowo - badawcze zespołu 
koncentrują się na następujących zagadnieniach z dziedziny krystal9grafii i rentgenografii 
strukturalnej, krystalografii stosowanej, a także metodyki rentgenograficznej: krystaliczna 
i molekularna struktura związków organicznych i kompleksowych ze szczególnym 
uwzględnieniem półączeń o znaczeniu biologicznym i farmakologicznym, w tym 
steroidów, pochodnych hydantoiny i imidów kwasu fenylobursztynowego o działaniu 
przeciwdrgawkowym, ligandów receptora benzodiazepinowego, analogów lidokainy 
i innych związków o działaniu przeciwarytmicznym, teofilin, porfiryn, peptydów, cynolin 
i pochodnych triazyny; badania struktury · białek i ich kompleksów z ligandami; 
komputerowe modelowanie struktury i projektowanie właściwości związków o znaczeniu 
farmakologicznym; badania struktury związków o dużym znaczeniu aplikacyjnym, 
w szczególności leków, barwników i pigmentów organicznych oraz wysokokrystalicznych 
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polimerów organicznych i nieorganicznych; programowanie komputerowych obliczeń 
krystalograficznych i wdrażanie uniwersalnych światowych programów krysta
lograficznych i baz danych dla komputerów dostępnych w kraju. Do najważniejszych 
osiągnięć zespołu należy zaliczyć: istotny wkład do krystalochemii związków fosforo
organicznych; uzyskanie cennych wyników dotyczących struktury, konformacji i aktywno
ści biologicznej nowych półsyntetycznych steroidów (współpraca z Medical Foundation of 
Buffalo); opracowanie metodyki przewidywania działania na centralny układ nerwowy po
tencjalnych antykonwulsantów w oparciu o badania strukturalne; opracowanie zależności 
między parametrami strukturalnymi a czasem blokady receptora na kanale sodowym dla 
związków o działaniu przeciwarytmicznym typu I ; istotne osiągnięcia w badaniach poli
morfizmu leków oraz w określeniu zależności działania farmakologicznego od odmiany 
polimorficznej, które przyczyniły się do udoskonalenia wielu technologii w przemyśle far
maceutycznym, np.: technologii „Metindolu" (lek przeciwreumatyczny) w ŁZF „Polfa"; 
opracowanie, wspólnie z zespołem „Polfy", metody otrzymywania leku przeciw nadkwaś
ności (,,Alugastrin"); zbadanie zależności wartości przemysłowej i technologicznej siarki 
nierozpuszczalnej do jej składu alotropowego i krystaliczności alotropów łańcuchowych; 
adaptacja do komputerów osobistych i wdrożenie w kraju wielu światowych systemów 
komputerowych programów krystalograficznych, co przyczyniło się do znacznej intensy
fikacji badań w dziedzinie rentgenografii strukturalnej w całym kraju (w tym zakresie 
zespół jest w kraju jednostką wiodącą); adaptacja i rozpowszechnianie w kraju bazy 
danych strukturalnych CAMBRIDGE STRUCTURAL DAT ABASE, modyfikowanej 
dwukrotnie w roku; w zespole zlokalizowane jest Narodowe Centrum Afiliowane przy 
Cambridge Crystallographic Data Centre, kierowane przez prof. Z. Gałdeckiego. 
Pracownia biokrystalografii jest wyposażona w trzy dyfraktometry monokrystaliczne, dwa 
polikrystaliczne, stacje graficzne IRIS INDIGO R4000 firmy Silicon Graphics, komputer 
mikroVax 380 oraz kilkanaście komputerów tyP,u PC, połączonych siecią ethemet. 
Zespól Technologii Chemicznej i Ochrony Srodowiska. Jedną z katedr tworzących w 
1970 r. Instytut Chemii Ogólnej była Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej. 
W katedrze tej prace naukowo - badawcze koncentrowały się wokół ważnych procesów 
technologicznych i obejmowały m. in.: badanie kinetyki konwersji tlenku węgla z parą 
wodną na katalizatorze w złożu fluidalnym, opracowanie sposobu otrzymywania saletry 
wapniowej i chloru z odpadów produkcyjnych z produkcji sody, badanie systemów wodno 
- ściekowych w zakładach przemysłowych, zainicjowanie i kontynuowanie badania czysto
ści rzeki Pilicy i jej dopływów na corocznych studenckich obozach naukowych. Po ut)vo
rzeniu Instytutu Chemii Ogólnej prace Zespołu Technologii Chemicznej i Ochrony Sro
dowiska stopniowo koncentrowały się wokół zagadnień ochrony środowiska, 
a w szczególności ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami i ochrony powie
trza atmosferycznego. Do najważniejszycq osiągnięć zespołu w tym zakresie należy zali
czyć: opracowanie metody termokatalitycznego unieszkodliwiania silnie zanieczyszczo
nych ścieków przemysłowych, która zaowocowała wybudowaniem instalacji technicznej 
do niszczenia zużytych kąpieli myjących w przemyśle metalowym, projektem instalacji 
technicznej do unieszkodliwiania emulsji smamo - chłodzących i stężonych ścieków 
z produkcji żywic fenolowoformaldehydowych, aminoeterów i niektórych leków; przemy
słowe wykorzystanie metod elektrochemicznych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych 
i odzysku półproduktów, które znalazło zastosowanie do odzysku antrachinonu, metali 
z emulsji smamo - chłodzących, odbielaczy fotograficznych i ługów do bielenia 
i merceryzacji tkanin; zastosowanie katalitycznego ozonowania do unieszkodliwiania tok
sycznych i złowonnych składników ściekowych przemysłu farmaceutycznego oraz odbar
wiania wód popłucznych przemysłu włókienniczego - opracowana metoda została również 
wykorzystana do odzysku wody i metali z wód popłucznych zawierających cyjanki; wyko
rzystanie metody wymiany jonowej i sorpcji na sorbentach syntetycznych do produkcji 
wody technologicznej z rozcieńczonych ścieków przemysłowych i do odzysku cennych 
składników ściekowych, co znalazło przemysłowe zastosowanie do odzysku srebra i wo
dy wysokiej jakości ze ścieków przemysłu fotochemicznego i galwanizerskiego, 
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unieszkodliwiania ścieków fluoro - boranowych i odzysku wody technologicznej ze ście
ków biologicznie oczyszczonych; badanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na sta
nowiskach pracy w przemyśle odlewniczym oraz badanie surowców i produktów na zawar
tość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery; opracowanie metody katalitycznego 
usuwania związków siarki z gazów emitowanych przez zakłady celulozowo - papiernicze. 

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ. Instytut wywodzi się z Katedry Chemii Organicznej 
należącej do tych, które zostały powołane jednocześnie z utworzeniem Politechniki 
Łódzkiej 24 maja 1945 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był 
prof. Osman Achmatowicz. A oto nazwiska pracowników katedry w roku 1946: kierownik 
katedry - prof. Osman Achmatowicz, adiunkt dr Bolesław Bochwic, starsi asystenci 
mgr Edward Chodkowski, mgr Stanisław Chrzczonowicz, mgr Jan Michalski, laborant 
Bolesław Skowronek. W r. 1953 po nominacji prof. O. Achmatowicza na stanowisko pod
sekretarza stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i jego odejściu do Warszawy, 
kierownictwo katedry objął prof. dr B. Bochwic. 
W okresie pierwszego dziesięciolecia powołane zostały następujące zakłady: Chemii 
Organicznej (1945 r.), Mikroanalizy (1951 r.), Syntezy Organicznej (1956 r.). Ten ostatni 
zakład został przekształcony w 1965 r. w Katedrę Syntezy Organicznej z prof. Janem 
Michalskim jako kierownikiem. Katedry zachowały więź organizacyjną i ściśle 
współpracowały w realizacji programu badań i zadań dydaktycznych obejmujących 
nauczanie chemii organicznej i przedmiotów pokrewnych na Wydziale Chemicznym, 
Włókienniczym i Chemii Spożywczej. W okresie 25 lat, od 1945 r. do 1970 r., kiedy to 
uczelnia przyjęła strukturę instytutową, stan kadrowy Katedry C_hemii Organicznej wraz 
z później powołaną Katedrą Syntezy Organicznej wzrastał od 6 pracowników w 1946 r., 
do 21 w 1955 r. i dalej 37 w 1965 r., dochodząc do liczby 50 pracowników w 1970 r., 
kiedy to z obu katedr utworzony został Instytut Chemii Organicznej z prof. dr Janem 
Michalskim jako dyrektorem. Odstąpiono od podziału na zakłady, przyjmując bardziej 
korzystną dla integracji instytutu strukturę zespołów naukowych. 
Ważnym wydarzeniem w życiu Katedry Chemii Organicznej było utworzenie na jej terenie 
w r. 1953 pracowni naukowej, będącej placówką Zakładu Syntezy Organicznej PAN 
w Warszawie (kierownik prof. O. Achmatowicz). Powołanie tej placówki badawczej 
otworzyło nowe możliwości rozwoju dla całego łódzkiego środowiska chemików 
organików. Z chwilą powołania w Warszawie Instytutu Chemii Organicznej PAN (1965) 
łódzka pracownia przekształcona została w należący do tego instytutu, Zakład Związków 
Heteroorganicznych. Placówka ta stała się zalążkiem utworzonego w r. 1970 Centrum 
Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi z prof. J. Michalskim jako 
dyrektorem. W 1972 r. kierownictwo instytutu objął prof. dr hab. Mirosław Leplawy, a od 
1992 r. dyrektorem jest prof. dr Ryszard Bodalski. W drugim 25-leciu między 1970 a 1995 
stan kadrowy instytutu najpierw wzrósł z 50 pracowników w 1970 r. do 82 w 1980 r., 
a następnie wskutek zmian struktury uczelni liczba ta zmniejszała się osiągając w 1995 r. 
stan 55 zatrudnionych w tym 7 profesorów i doktorów habilitowanych; są to profesorowie 
tytularni: Ryszard Bodalski, Mirosław Leplawy, Andrzej Zwierzak oraz doktorzy 
habilitowani: Andrzej Frankowski (docent), Piotr Majewski, Andrzej Małkiewicz (prof. 
nadzw.), Barbara Młotkowska. 
Dzięki temu, że instytut, a wcześniej katedry, od chwili powstania rozwijały i nadal 
rozwijają bliskie kontakty naukowe z wieloma laboratoriami na świecie, wszyscy 
nauczyciele akademiccy, a także część pracowników inżynieryjnych posiada za sobą 
długoterminowe staże zagraniczne, głównie w ośrodkach amerykańskich i angielskich. 
Z instytutu a wcześniej katedr i działających tu placówek Polskiej Akademii Nauk 
wywodzi się 13 chemików organików, którzy objęli kierownicze stanowiska w innych 
ośrodkach badawczych. Członkowie Polskiej Akademii Nauk i profesorowie tytularni 
innych uczelni i placówek wywodzący się z ośrodka chemii organicznej Politechniki 
Łódzkiej: Osman Achmatowicz członek PAN, w Politechnice Łódzkiej do 1953 r., 
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a potem na Uniwersytecie Warszawskim; Jan Michalski członek PAN, w Politechnice 
Łódzkiej do 1971 r., a potem w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 
PAN w Łodzi; Marian Mikołajczyk, członek PAN, profesor w CBMiM PAN w Łodzi; 
Wojciech Stec, członek PAN, profesor w CBMiM PAN w Łodzi; Jerzy Wróbel, członek 
PAN, profesor w Uniwersytecie Warszawskim; Osman Achmatowicz Jr., Instytut 
Farmaceutyczny w Warszawie; Jan Binkowski, CBMiM PAN w Łodzi; Tomasz Modro, 
()niversity of Pretoria, Republika Połudn. Afryki; Aleksander Ratajczak, Uniwersytet 
Sląski; Władysław Rodewald, Uniwersytet Warszawski; Aleksandra Skowrońska, CBMiM 
PAN w Łodzi; Kazimierz Studniarski, Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej; 
Aleksander Zamojski, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. 
Instytut prowadzi zajęcia podstawowe z przedmiotu chemia organiczna na Wydziale 
Chemicznym, na studiach magisterskich i inżynierskich, studiach zaocznych oraz na 
dwuletnim college'u. Ten sam typ zajęć realizowany jest na Wydziale Włókienniczym oraz 
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska. W ramach specjalności 
technologia chemiczna organiczna, na studiach magisterskich Wydziału Chemicznego, 
instytut prowadzi zajęcia pogłębiające wiedzę z chemii organicznej: stereochemia, 
struktura elektronowa i dynamika układów organicznych, metody spektroskopowe, chemia 
związków biologicznie ważnych, bibliografia chemiczna i komputerowe bazy danych. 
Program studiów specjalizacyjnych realizowany przez instytut obejmuje przedmioty: 
metody syntezy związków organicznych, spektroskopia magnetycznego rezonansu 
jądrowego, chemia bioorganiczna, chemia i technologia środków leczniczych, chemia 
i technologia środków ochrony roślin, podstawy programowania syntez, wybrane zaga
dnienia chemii związków naturalnych, podstawy chemii medycznej, metody enzymatyczne 
w syntezie organicznej. Na studiach inżynierskich Wydziału Chemicznego (specjalność 
- lekka synteza organiczna) instytut prowadzi zajęcia z przedmiotów: podstawy syntezy or
ganicznej, metody rozdziału i analizy związków organicznych, technologia środków 
leczniczych i pestycydów. Od 1994 r. w ramach studium doktoranckiego instytut kształci 
doktorantów oraz realizuje wykłady: mechanizmy reakcji związków organicznych, 
reaktywne cząsteczki chemiczne. W ciągu 40 lat, na dwóch prowadzonych w instytucie 
kierunkach dyplomowania: chemia i technologia środków leczniczych oraz chemia 
i technologia środków ochrony roślin studia ukończyło ponad 400 absolwentów. Duża 
grupa zasiliła kadry przemysłu farmaceutycznego, przemysłu środków ochrony roślin, 
zakładów półproduktów organicznych i odczynników. Wielu absolwentów przyjęto do 
przemysłowych, uczelnianych i należących do PAN placówek badawczych. Znaczna ich 
część zajęła kierownicze stanowiska. 
Instytut Chemii Organicznej dysponuje laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie badań 
na współcześnie wymaganym poziomie. Laboratoria te są wspomagane przez pracownie 
specjalistyczne: Pracownia Analizy Elementarnej, Pracownia Magnetycznego Rezonansu 
Jądrowego, Pracownia Spektroskopii IR i UV oraz Pracownia Chromatograficznych 
Technik Rozdzielczych. 
W tak dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie jak chemia organiczna całość podejmowa
nych badań podstawowych musi mieć charakter udziału w badaniach światowych i tylko 
pod tym warunkiem można i warto je prowadzić. Ta zasada oraz przekonanie, że pierw
szym warunkiem sprawdzenia wartości wyników badań w zakresie dyscyplin podstawo
wych jest ich prezentacja na forum międzynarodowym, stanowią fundament działalności 
naukowej instytutu i katedr od chwili ich powstania. Wyrazem tego jest fakt, że ogromna 
większość publikacji ukazała się na łamach czasopism o najwyższej randze między
narodowej. Od wielu lat głównym źródłem finansowania badań były i są dotacje i granty 
z PAN, Urzędu Postępu Technicznego, Komitetu Badań Naukowych, organizacji i fundacji 
zagranicznych, uzyskiwane po przejściu projektów przez opiniodawcze sita selekcyjne. 
Obszerna jest tematyka prac naukowych instytutu: 

• Fitochemia flory polskiej. Tematyka związana nierozerwalnie z nazwiskiem 
prof. O. Achmatowicza, który podjął ją w okresie przedwojennym w Uniwersytecie 
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Warszawskim. Najwięcej uwagi poświęcono badaniom struktury nowych alkaloidów 
wyodrębnionych z krajowych widłaków (babimór, wroniec) oraz z kłączy lilii wodnej. 
Odkrycie w lilii wodnej nowej klasy alkaloidów odznaczających się nie notowaną dotąd 
obecnością siarki zaliczono w piśmiennictwie światowym do ważniejszych osiągnięć 
chemii organicznej w 1962 r. Tematyka przeniesiona została do Uniwersytetu 
Warszawskiego z chwilą wyjazdu prof. O. Achmatowicza do Warszawy. 

• Chemia i zastosowanie organicznych połączeń fosforu. Tematyka ta zainicjowana przez 
prof. Jana Michalskiego po jego powrocie ze stażu naukowego w Cambridge (1949) stała 
się głównym kierunkiem badawczym katedry, a później instytutu. Wyniki poznawcze 
i aplikacyjne przyczyniły się do utrwalenia w nauce światowej wysokiej pozycji polskich 
badań w dziedzienie organicznej chemii fosforu. Po przejściu prof. J. Michalskiego do 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi ( 1971 ), pracami z 
tej dziedziny kierują jego uczniowie i współpracownicy: prof. Ryszard Bodalski, prof. 
Andrzej Zwierzak, prof. Anna Markowska ( od 1992 na emeryturze). Tematyką tą 
zajmował się do chwili śmierci ( 1977) doc. Stanisław Musierowicz. O wysokiej randze 
badań świadczy przyznanie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne prof. A. Zwierzakowi 
(1980) i prof. R. Bodalskiemu (1992) medalu Stanisława Kostaneckiego. Z aktualnie 
realizowanych tematów należy wymienić badania nad metodami otrzymywania i reak
tywnością syntonów i chironów fosforoorganicznych oraz ich zastosowanie w syntezach 
ważnych związków organicznych (R. Bodalski). Prowadzone są badania nad aplikacją 
amidów kwasów fosforu i ich pochodnych w syntezie organicznej (A. Zwierzak). 
Opracowano nowe drogi syntezy kwasów aminofosfonowych. Wykorzystano N-fosfo
rylowane azyrydyny do transformacji związków metaloorganicznych w aminy. 

• Chemia cyjanku karbonylu. Tematykę cyjanku karbonylu podjęto w 1950 r. z inicjatywy 
prof. O. Achmatowicza przy czym istotne znaczenie dla tej decyzji miał fakt, że tematyka ta 
zrodziła się w Polsce, gdyż właśnie w naszym kraju cyjanek karbonylu otrzymano po raz 
pierwszy w laboratorium wybitnego chemika organika prof. R. Małachowskiego (Uniwersytet 
Lwowski). Badania kontynuowano ze zmiennym zaangażowaniem sił do początku lat 
siedemdziesiątych (M. Leplawy, A. Zamojski, A. Zwierzak). Poznanie reaktywności cyjanku 
karbonylu wobec różnych klas związków organicznych jest niemal w całości osiągnięciem 
chemików polskich. 

• Chemia terpenów. Tematyka zainicjowana przez prof. B. Bochwica z myślą o che
micznym wykorzystaniu dostępnych w kraju surowców terpenowych. Tematykę kon
tynuuje dr S. Markowicz, stawiając jako główny cel zastosowanie łatwo dostępnych ter
penów jako nośnika chiralności w syntezie asymetrycznej w tym w syntezie aminokwasów. 

• Chemia aminokwasów i peptydów. Tematyka podjęta w 1960 r. po powrocie 
prof. M. Leplawego (w owym czasie adiunkta) ze stażu naukowego w ośrodku badań 
peptydowych w Liverpoolu. Zainicjowanie tematyki wychodziło naprzeciw ogromnemu 
wzrostowi zainteresowania chemią i biologią peptydów na świecie i było wyrazem dążenia 
kierownictwa katedry do poszerzenia programu badawczego o nowe, naukowo aktualne 
kierunki badwcze. Rozwijano badania nad syntezą, strukturą i właściwościami biolo
gicznymi peptydów w tym analogów hormonów, zawierających aminokwasy a,a-dipo
dstawione. Realizowany jest wspólnie z partnerami amerykańskimi (G. R. Marshall, 
Washington University, School ofMedicine, St.Louis MO) interdyscyplinarny projekt ba
dawczy mający na celu poznanie struktury, mechanizmu formowania i działania trans
membranowych kanałów przewodzących. 

• Chemia stereoidów. Tematyka podjęta w 1963 r. przez doc. dra hab. Henryka Zająca po 
powrocie ze stażu naukowego w Worcester Foundation USA i rozwijana po jego śmierci 
w 1988 r. Prowadzono badania nad chemiczną transformacją układów steroidowych. 

• Chemia nukleozydów i nukleotydów. Tematyka rozwijana od 1974 r. przez 
prof. A. Małkiewicza. Jej podjęcie jest uzasadnione dążeniem do rozszerzenia w instytucie 
badań z pogranicza chemii i biologii molekularnej. Od kilku lat, w ścisłej współpracy 
z partnerem amerykańskim (P. F. Agris, North Carolina State University) prowadzone są 

·, 
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badania nad syntezą, strukturą i funkcją biologiczną fragmentów transferowych kwasów 
rybonukleinowych zawierających hipermodyfikowane jednostki nukleozydowe. 

• Syntezy ukierunkowane na związki o pożądanej aktywności biologicznej. W śród po
chodnych imidazolu poszukiwane są inhibitory syntetazy tromboksanu o silnej aktywności 
antyagregacyjnej płytek krwi (doc. A. Frankowski). Wspólnie z partnerem francuskim 
(J. Streith, Universite de Haute Alzace Mulhouse) syntetyzowane są i badane pochodne 
aminocukrów z myślą znalezienia inhibitorów glikozydaz oraz czynników przeciw
wirusowych i przeciwnowotworowych. 
Efektem prac badawczych jest wiele technologii opracowanych w instytucie i wdrożonych 
przez przemysł. Opracowano oryginalny preparat insektobójczy Bromfenwinfos (1970, 
J. Michalski, A. Zwierzak) i wdrożono do produkcji. (1978, Organika - Azot, Jaworzno) 
jako preparat weterynaryjny Jpovet do zwalczania pasożytów zwierząt. Lek przeciwparkin
sonowy Pridinol wdrożony do produkcji w Spółdzielni Polon w Lodzi ( 1972, 
M. Leplawy). Ulepszona technologia wytwarzania leku przeciwastmatycznego 
Orcyprenalina wdrożona w Polfie, Łódź (1974, M. Leplawy). Ibuprofen, lek przeciw
zapalny, opracowanie technologii (H. Zając) i wdrożenie do produkcji w Polfie, Pabianice 
(1976); jest to największe wartościowo wdrożenie Politechniki Łódzkiej, w okresie 
35-lecia. Lek spazmolityczny Polmesilat wdrożony do produkcji w Spółdzielni Polon 
(1981, M.LepJawy). Metoprolol, lek stosowany w nadciśnieniu i zaburzeniach rytmu serca, 
wdrożenie do produkcji w Polfie, Rzeszów (1991, J. Zjawiony) 

MIĘDZYRESORTOWY INSTYTUT TECHNIKI RADIACYJNEJ. Instytut powstał w 1970 r. w wy
niku połączenia dwóch niżej omówionych katedr. Głównymi kierunkami badań naukowych 
w Katedrze Chemii Fizycznej w latach 1945 - 1970 były: mikrokalorymetria, stosowana 
głównie w badaniach nad kinetyką przemian alotropowych siarkowców; zastosowanie izo
topów promieniotwórczych w dziedzinie zjawisk powierzchniowych, w kinetyce reakcji 
oraz do otrzymywania polimerów znaczonych; chemiluminescencja, głównie reakcji lumi
nolu i lucygeniny z różnymi odczynnikami. Prace badawcze Katedry Chemii Radiacyjnej 
rozwijały się w trzech kierunkach: badania podstawowe w dziedzinie chemii radiacyjnej 
(przenoszenie energii podczas radiolizy układów stałych w niskich temperaturach, radio
liza lodu w niskich temperaturach); chemia radiacyjna polimerów; radiacyjna chemia 
spożywcza. Działalność Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej była realizo
wana w ramach następujących zespołów naukowych: 
Zespól Podstawowych Problemów Chemii Radiacyjnej, kierowany przez prof. J. Kroh. 
W latach siedemdziesiątych w tematyce naukowej zespołu można było wydzielić nastę
pujące główne kierunki: badania mechanizmu reakcji jonowych w ciekłych układach or
ganicznych, badania nietrwałych produktów radiolizy i procesów ich stabilizacji 
w zamrożonych mieszaninach, kinetyka reakcji elektronów pułapkowanych - mechanizm 
tunelowy. W latach osiemdziesiątych i obecnie: solwatacja i pułapkowanie elektronów oraz 
ich reakcje w układach o różnej polarności, w szczególności w niskich temperaturach 
(6 K + 295 K), struktura i reaktywność paramagnetycznych produktów radiolizy w fazie 
stałej, kinetyka dyspersyjna, rola stanów wzbudzonych i macierzystych jonów dodatnich 
w procesach radiacyjnych, rozwijanie szybkich metod kinetycznych w oparciu o układ do 
nanosekundowej radiolizy impulsowej i lasery impulsowe, symulacja komputerowa zjawisk 
fizykochemicznych. W rezultacie rozwoju tego kierunku badawczego utworzony został 
w 1994 roku Zespół Chemii Teoretycznej i Komputerowej, którym kieruje prof. W. Bartczak. 
Zespól Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii, wcześniej Zespół Radiochemii, 
kierowany przez prof. W. Reimschiissela. W latach siedemdziesiątych część prac na
ukowych o charakterze podstawowym była kontynuacją badań radiochemicznych 
i termochemicznych prowadzonych w Katedrze Chemii Fizycznej. W latach osiemdzie
siątych i obecnie tematyka prac zespołu obejmuje: badanie struktury i reaktywności nie
trwałych połączeń chemicznych, wytwarzanych metodami fotochemicznymi, radiacyjnymi 
lub elektrochemicznymi; badania mechanizmów reakcji chemicznych metodami wskaźników 
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izotopowych i efektów izotopowych; badania struktury i dynamiki molekularnej roztworów 
wieloskładnikowych, zawierających wodę, rozpuszczalnik organiczny i elektrolit. 
Zespól Chemii Radiacyjnej Stosowanej, wcześniej Zespół Chemii Radiacyjnej Polime
rów, kierowany przez prof. W. Pękalę. W latach siedemdziesiątych głównymi kierunkami 
prac naukowo - badawczych zespołu były: radiacyjna polimeryzacja i kopolimeryzacja 
jedno- i dwuskładnikowych homogenicznych układów ciekłych oraz w fazie stałej, radia
cyjna modyfikacja polimerów, radiacyjna sterylizacja materiałów z tworzyw sztucz
nych i naturalnych. Tematyka ta była kontynuowana w latach osiemdziesiątych. 
Prowadzone były badania zmierzające do wykorzystania energii promieniowania jonizują
cego w zakresie: inicjowania procesów polimeryzacji układów jedno- i dwuskładnikowych 
w fazie ciekłej i stałej, modyfikacji własności fizycznych i chemicznych polimerów 
naturalnych i syntetycznych, radiacyjnie inicjowanej kopolimeryzacji szczepionej. W tej 
grupie prac rozwinięto badania nad radiacyjnym otrzymywaniem hydrożeli polimerowych 
przeznaczonych do wykorzystania w medycynie jako leki o regulowanej szybkości działa
nia, m. in. opatentowano w Polsce, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii sposób wytwarza
nia opatrunków pooparzeniowych zawierających hydrożele poliakryloamidowe (uznany za 
najlepszą technologię polską w 1988 r.). Badane są również bioaktywne układy 
hydrożelowe. Badania te w latach 1982 - 1994 były włączone do programu koordy
nowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu. Prowadzi je 
grupa badawcza kierowana obecnie przez prof. PŁ Janusza Rosiaka. Od 1990 r. główne 
kierunki działalności Zespołu Chemii Radiacyjnej Stosowanej to: biomateriały (m. in. 
preparaty kolagenowe) i bioinżynieria radiacyjna, chemia radiacyjna związków wielko
cząsteczkowych, radiacyjna chemia spożywcza, ochrona środowiska i radiacyjna konser
wacja zabytków oraz projektowanie izotopowych'"ur~dzeń radiacyjnych i serwis radia
cyjny w zakresie wykorzystania promieniowania /''Co dzięki posiadaniu największego 
w kraju źródła kobaltowego o aktywności 60Co ok. 20 OOO Curie. 
Zespól Radiacyjnej Syntezy Organicznej, kierowany w latach 1970 - 1977 przez 
doc. A. Kowalskiego, a następnie przez dra J. Perkowskiego. Głównym kierunkiem badań 
prowadzonych w zespole były radiacyjnie i fotochemicznie inicjowane łańcuchowe reakcje 
syntezy związków organicznych, takich jak kwasy n- a!kilosulfonowe (we współpracy 
z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Sląskiej) oraz heksachloroetanu, 
który otrzymano poprzez chlorowanie tetrachloroetylenu. 
Zespól Radiacyjnej Chemii Spożywczej, kierowany przez prof. S. Bachmanową. Celem 
prac badawczych zespołu była radiacyjna modyfikacja i utrwalanie produktów spożyw
czych oraz sterylizacja tkanek zwierzęcych. Badano wpływ promieniowania jonizującego 
na wybrane układy modelowe, głównie węglowodany i białka, w szczególności enzymy. 
Dwa ostatnie wymienione zespoły w końcu lat osiemdziesiątych zostały włączone do 
Zespołu Chemii Radiacyjnej Stosowanej. 
Zespól Chemii Radiacyjnej Ciała Stałego, kierowany przez prof. H. Sugiera. Początkowo 
działał w ramach Międzyresortowego Instytutu Techniki Radi!3-cyjnej, potem był zespołem 
międzyinstytutowym (wspólnie z Instytutem Podstaw Chemii Zywności). Zespół prowadził 
prace naukowo - badawcze w dwóch zasadniczych kierunkach: dozymetria promieniowa
nia jonizującego i radiacyjnie inicjowane procesy transportu energii, ładunku i masy 
w kryształach jonowych. 
Pracownicy instytutu napisali i opracowali kilkanaście podręczników i monografii, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje książka „Early Developments in Radiation Che
mistry" (Cambridge 1989) pod redakcją prof. Jerzego Kroh. Dorobek naukowy stanowi 
również ponad tysiąc publikacji i 50 zgłoszonych patentów. Od roku 1985 instytut orga
nizuje cykliczne (co 3 lata) międzynarodowe konferencje „PULS", dotyczące badań szyb
kich procesów ważnych w chemii, fizyce i biologii. Ostatnią, która odbyła się w roku 1994, 
dedykowano prof. Jerzemu Kroh w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia Jego 
urodzin. Dowodem uznania dla działalności naukowej Międzyresortowego Instytutu Tech
niki Radiacyjnej w kraju może być fakt, że prof. J. Kroh był koordynatorem tematu 
,,Badania procesów radiacyjnych i ich wykorzystanie w gospodarce narodowej", 
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realizowanego przez wszystkie krajowe ośrodki chemii radiacyjnej. W połowie lat osiem
dziesiątych instytut był twórcą i koordynatorem programu badawczego „Szybkie procesy 
i krótkożyjące produkty przejściowe w chemii, fizyce i biologii". 

INSTYTUT POLIMERÓW. W Instytucie Polimerów są rozwijane badania naukowe w trzech 
głównych kierunkach, ukształtowanych historycznie, zgodnych z profilem istniejących 
zakładów: chemii, fizyki i technologii polimerów. 
Zakład Chemii Polimerów wywodzi się z byłej Katedry Technologii Organicznej. 
Uprawiana w niej tematyka badawcza obejmowała: uszlachetnianie włókien syntetycznych, 
anionową polimeryzację laktamów, polikondensację silanodioli i syntezę silikonów. 
Badania polimeryzacji laktamów rozwinął prof. S. Chrzczonowicz, który w początku lat 
pięćdziesiątych odkrył możliwości polimeryzacji kaprolaktamu wobec katalizatorów 
o charakterze zasadowym; stanowiło to ważny wkład do postępu w dziedzinie chemii 
i technologii poliamidów. Przedmiotem badań były również inne laktamy (enantolaktam, 
kaprylolaktam) oraz inne inicjatory ich polimeryzacji. Do istotnych osiągnięć naukowych 
o charakterze poznawczym można zaliczyć: odkrycie zjawiska wymiany grupy acylowej 
w układzie: acylolaktam - laktam, zakwestionowanie i obalenie hipotezy Poppela i współ
pracowników o liniowej budowie poliaminoamidów alifatycznych. Z osiągnięć praktycz
nych za najważniejsze należy uznać: opracowanie, wspólnie z Zakładami Azotowymi 
w Tarnowie, syntezy utwardzaczy żywic epoksydowych z produktów ubocznych (MEK) 
utleniania cykloheksanu; opracowanie, wspólnie z Instytutem Inżynierii Chemi-<:znej, 
technologii bezciśnieniowego odlewania wyrobów gotowych z polikaproamidu poprzez 
anionową polimeryzację kaprolaktamu; opracowanie sposobu otrzymywania nisko
topliwych kopoliamidów w postaci proszku do łączena wyrobów włókienniczych; 
opracowanie sposobu modyfikacji polikaproamidu w procesie jego syntezy; opracowanie 
sposobu modyfikacji polikaproamidu, umożliwiającego uzyskanie tworzywa hydrofobo
wego i elastycznego. W 1951 roku, z inicjatywy prof. S. Chrzczonowicza, rozpoczęto 
pionierskie wówczas w kraju badania w dziedzinie chemii i technologii polimerów 
krzemoorganicznych - silikonów; W początkowym okresie opracowano technologię żywic 
silikonowych elektroizolacyjnych oraz olejów o niskiej temperaturze krzepnięcia. We 
współpracy z przemysłem opracowano technologię produkcji estru etylowego kwasu orto
krzemowego do celów odlewniczych. Badania związków krzemoorganicznych kontynuo
wał i rozwinął wraz z zespołem współpracowników prof. Z. Lasocki. Przedmiotem badań 
były następujące zagadnienia: kinetyka i mechanizm polimeryzacji siloksanów; kinetyka 
i mechanizm silanolizy wodorosilanów i ich polikondensacji z siloksanodiolami; synteza 
i polikondensacja cyklodisilazanów z difunkcyjnymi siloksanami; synteza, struktura i reak
tywność sililowych pochodnych amidów kwasowych; synteza, struktura i tautometria cyk
licznych sililoamidów; synteza, reaktywność i polimeryzacja cyklosiloksazanów; synteza 
i reaktywność monomerów i polimerów zawierających reaktywne grupy Si-H; synteza no
wych polimerów krzemoorganicznych zawierających wiązania Si-N o wysokiej odporności 
termicznej jako materiałów preceramicznych; zastosowanie katalizatorów hete
rogenizowanych w reakcjach organicznych wodorosilanów. 
Badania poznawcze osiągnęły bardzo wysoki poziom, a ośrodek łódzki uzyskał uznanie 
międzynarodowe. Na uwagę zasługują również wyniki badań stosowanych: nowa metoda 
wytwarzatnia żywic silikonowych odznaczających się lepszą elastycznością, przy
czepnością i hydrofobowością od żywic produkowanych obecnie; sposób otrzymywania 
termotopliwych, bezrozpuszczalnikowych żywic (wosków) silikonowych służących jako 
zalewy w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Badania w tej dziedznie są 
nadal z powodzeniem kontynuowane. Obecnie zakładem kieruje prof. PŁ Zofia Michalska. 
Poszerzyła ona problematykę naukową zakładu. o badania katalizatorów homogenicznych 
i kompleksowych na nośnikach polimerowych. · 
Zakład Fizyki Polimerów powstał w wyniku kolejnych przekształceń utworzonej pier
wotnie na Wydziale Chemicznym Katedry Fizyki. Od samego początku katedrą, a obecnie 
zakładem, kieruje wybitny uczony, członek rzeczywisty PAN - prof. Marian Kryszewski. 
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W Katedrze Fizyki uprawiano badania dotyczące: własności roztworów polimerów ze 
szczególnym uwzględnieniem zastosownia automatycznej wiskozymetrii; własności 
dielektrycznych roztworów polimerów; luminescencji gazów wzbudzonej radiacyjnie 
i przekazywanie energii w gazach; kinetyki polimeryzacji dla wysokich stopni przerea
gowania. W 1962 r. podjęto prace dotyczące własności elektrycznych polimerów, 
dielektryków oraz polimerów półprzewodzących, a także kryształów organicznych. 
Główne kierunki badań katedry w tym okresie ukształtowały się w sposób następujący: 
badania struktury polimerów w stanie stałym, zmierzające do ustalenia korelacji między 
budową morfologiczną a własnościami polimerów częściowo krystalicznych i amor
ficznych; badania momentów dipolowych polimerów w roztworach; badania po
limerowych dielektryków i półprzewodników w celu ustalenia mechanizmu transportu 
ładunku i wpływu relaksacji na te procesy. Najważniejsze osiągnięcia w tym okresie to: 
poznanie wpływu budowy i składu kopolimerów winylowych na przejścia fazowe w tych 
układach; opracowanie podstaw teorii wyjaśniającej mechanizm transportu nośników 
ładunku, tj. przewodnictwa elektrycznego i fotoprzewodnictwa polimerów i układów 
modelowych, udowodnienie istotnej roli przewodnictwa elektrycznego oraz ładunku 
przestrzennego w procesach transportu ładunku; opracowanie metod badania struktury 
nadmolekularnej polimerów z zastosowaniem niskokątowego rozpraszania światła; synteza 
i poznanie własności polimerów półprzewodzących, w których tworzą się układy 
z przeniesieniem ładunku między składnikami makrocząsteczek. 
Badania struktury morfologicznej polimerów i jej zmian pod wpływem różnych czynników 
z zastosowaniem głównie metody niskokątowego rozpraszania światła laserowego zostały 
szeroko rozwinięte w Katedrze Fizyki Wydziału Chemicznego i wprowadzone następnie 
przez inne zespoły naukowo - badawcze w kraju. W okresie działalności Zespołu, a 
następnie Zakładu Fizyki Polimerów, główne kierunki badań są następujące: badania 
wpływu struktury polimerów na ich własności relaksacyjne, szczególnie z uwzględnieniem 
wpływu na ich temperaturę zeszklenia; badania destrukcji polimerów pod wpływem 
silnych wiązek lasera; badania syntezy i własności polimerów półprzewodzących o 
własnościach donorowa - akceptorowych oraz polimerów z domieszką kompleksów CT; 
badania procesu transportu ładunku i relaksacji dielektryczej metodami TSC i TSO; 
badania wpływu struktury polimerów częściowo krystalicznych na ich stabilność termiczną 
i degradację termiczno - utleniającą. Zakład utrzymuje rozległe kontakty z wieloma 
renomowanymi uczelnimi zagranicznymi. Prof. M. Kryszewski stworzył znaną w świecie 
szkołę naukową w dziedzinie fizyki polimerów. 
Zakład Technologii Polimerów powstał w wyniku połączenia Zakładu Technologii Kau
czuków i Gumy oraz Zakładu Technologii Skóry. Oba wymienione zakłady funkcjonowały 
początkowo jako odrębne katedry. Z tego względu badania rozwijały się w dwóch głównych 
kierunkach: technologii kauczuków i gumy oraz technologii skóry. Założycielem 
i kierownikiem Katedry Technologii Kauczuków i Mas Plastycznych był 
prof. S. Kiełbasiński. Początkowo w katedrze kontynuowano badania podjęte jeszcze 
w okresie przed I wojną światową, dotyczące syntezy butadienu i polimeryzacji 
metakrylanu metylu. Przyczyniły się one w istotny sposób do uruchomienia produkcji 
polimetakrylanu metylu (szkła organicznego) w Zakładach Chemicznych „Oświęcim". 
W roku 1955, po śmierci prof. S. Kiełbasińskiego, kierownictwo katedry przejął 
prof. J. Ruciński. Z jego inicjatywy poszerzono badania w zakresie technologii gumy. 
Do ważniejszych osiągnięć w tym okresie można zaliczyć opracowanie i wdrożenie 
następujących technologii: guma mikroporowata na spody obuwia; uszczelki gumowe do 
rurociągu Pilica - Łódź, odporne na starzenie i działanie mikroorganizmów; kreda hydro
fobowa, preparowana powierzchniowo kwasem stearynowym, napełniacz elastomerów 
i tworzyw sztucznych; guma do agregatów chłodniczych odporna na działanie podwyż
szonej i obniżonej temperatury, olejów i amoniaku. W okresie działalności Instytutu 
Polimerów kierunki badań zespołu można podzielić na trzy grupy tematyczne. Po 
przekształceniu, katedry w zakład o tej samej nazwie w r. 1984 jego kierownikiem został 
prof. Ludomir Slusarski. Stopniowo poszerzano tematykę naukową o badania podstawowe 
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dotyczące: kinetyki i mechanizmu sieciowania polimerów; zależności między strukturą 
i budową chemiczną a własnościami elastomerów; syntezę niekonwencjonalnych sieci 
polimerowych zawierających węzły jo-nowe lub kompleksowe. Nawiązano współpracę 
z placówkami naukowymi we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Podjęto badania 
aktywności napełniaczy, a w szczególności mechanizmu ich oddziaływań z elastomerami. 
Wyniki badań budowy sieci przestrzennych, zjawisk zachodzących na granicach między
fazowych, stabilności termicznej, palności oraz wpływu modyfikacji fizycznej i chemicznej 
na właściwości elastomerów zyskały uznanie międzynarodowe. Są przedmiotem licznych 
artykułów w czasopismach o ustalonej renomie oraz rozdziałów w monografiach. 
Uzyskano również wiele patentów, a oparte na nich technologie specjalnych wyrobów 
gumowych (łożysk gumowo - metalowych, otulin do maszyn włókienniczych) ?Ostały wdro
żone w przemyśle, przynosząc bardzo poważne efekty ekonomiczne. Prof. L. Slusarski pełni 
obecnie funkcje kierownika Zakładu Technologii Polimerów i dyrektora Instytutu Polimerów. 
Założycielami Katedry Technolgii Skóry, przekształconej następnie w zakład o tej samej 
nazwie byli prof. Kazimierz Studniarski i doc. Czesław Krawiecki. Główne kierunki badań 
prawadzonych w tej dziedzinie dotyczyły modyfikacji białek poprzez reakcję szczepienia 
monomerami winylowymi oraz badania nad nowymi środkami do wyprawy skór i nowymi 
metodami wyprawy. Do najważniejszych wyników prac badawczych należy zaliczyć: 
opracowanie i sprawdzenie w skali technicznej syntezy nowego garbnika dwucyjano
dwuamidowego Rolin TA, umożliwiającego równomierne wypełnienie skór; opracowanie 
i sprawdzenie w skali technicznej metody otrzymywania nowych typów garbników 
mineralnych chromowych i chromowo - glinowych upraszczających proces garbowania 
chromowego; zbadanie polimolekularności krajowych garbników synte-tycznych typu 
fenolowego; opracowanie metody Sb'lltezy kopolimerów szczepionych kolagenu i kazeiny 
z monomerami akrylowymi, zbadanie kinetyki i warunków reakcji kopolimeryzacji i 
ustalenie elementów struktury _ kopolimerów szczepionych; wdrożenie do produkcji 
kopolimeru kazeiny akrylanem metylowym, przeznaczonego do otrzymywania środków 
wiążących; opracowanie metody otrzymywania i stosowania w skali przemysłowej 
enzymatycznego preparatu trzustkowego Pankreoponu 5000 do wytrawiania i depilacji 
skór. Po utworzeniu w roku 1994 Zakładu Technologii Polimerów zainicjowano badania 
zjawiska adhezji oraz powstawania połączeń klejowych. 

INSTYTUT BARWNIKÓW. Instytut Barwników od 1970 r. kontynuuje działalność zapocząt
kowaną w Katedrze Technologii Barwników. Działalność naukowa katedry obejmowała 
cztery zagadnienia: wykorzystanie węglowodorów aromatycznych zawartych w smole 
pogazowej, synteza trwałych barwników azowych i antrachinonowych, synteza barwników 
metalokompleksowych do wełny i poliamidu, otrzymywanie trwałych pigmentów azowych 
i policykloketonowych. Opracowano sposoby syntezy szeregu szlachetnych barwników 
bezpośrednich i kwasowych oraz zbadano wpływ ich budowy na właściwości. Badania nad 
syntezą barwników metalokompleksowych były prowadzone w ścisłej współpracy 
z Instytutem Przemysłu Organicznego (Instytutem Barwników i Półproduktów). Opracowano 
dokumentację technologiczną otrzymywania szeregu barwników i półproduktów, a nie
które z nich wdrożono. Od 1962 r. rozpoczęto w katedrze prace nad technologią wytwa
rzania trwałych pigmentów azowych i policykloketonowych. Opracowano szereg oryginal
nych technologii. W instytucie prowadzone są prace podstawowe i technologiczne. Prace 
podstawowe dotyczą ustalenia zależności pomiędzy budową a właściwościami barwników 
oraz badania mechanizmu przebiegu reakcji. Większość prac podstawowych jest ściśle 
związana z kontynuowaną badawczą działalnością technologiczną, zmierzającą do znale
zienia nowych barwników i półproduktów lub opracowania nowych bardziej ekonomicz
nych i bardziej bezpiecznych metod syntezy. Dużą wagę przywiązuje się w tych opraco
waniach do wykorzystania krajowych surowców, ze szczególnym uwzględnieniem 
surowców pochodzenia karbochemicznego. Główne kierunki badań dotyczą eliminacji 
benzydyny z produkcji trwałych pigmentów i barwników bezpośrednich, poszukiwania no
wych barwników reaktywnych, barwników do wełny i włókien syntetycznych oraz 
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barwników do celów specjalnych. Badania nad możliwością eliminacji benzydyny 
z procesu produkcji trwałych pigmentów azowych doprowadziły do opracowania 
oryginalnych metod syntezy karbamidowych pigmentów disazowych i monoazowych 
pigmentów zawierających heterocyklicme układy amidowe. Prace nad syntezą i właści
wościami nowych pigmentów doprowadziły do sformułowania ogólnych wniosków 
o zależności pomiędzy budową a podstawowymi właściwościami fizykochemicznymi 
i użytkowymi pigmentów. Badania w dziedzinie barwników reaktywnych, prowadzone 
wspólnie z ZPB „Organika - Boruta", stały się podstawą do wdrożenia grupy barwników 
reaktywnych o wysokim stopniu związania. Prowadzone są ponadto prace nad nową grupą 
barwników kwasowych do barwienia poliamidu oraz barwników zawiesinowych do 
barwienia poliestru. Opracowano syntezę nowych środków do optycmego rozjaśniania 
włókien syntetycmych, zbadano wpływ budowy na wydajność fluorescencji. Prowadzone 
były również prace nad syntezą barwników dichroicmych i fluoryzujących barwników 
dichroicmych oraz komponentów barwnych do materiałów fotograficmych. Wyniki badań 
wykorzystano przy opracowywaniu konstrukcji urządzeń elektronicmych oraz materiałów 
do fotografii barwnej. 
W śród ważniejszych osiągnięć w dziedzinie prac stosowanych należy wymienić 
następujące opracowania: opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji 6 pigmentów 
PM do barwienia włókien poliestrowych w masie, opracowanie technologii i wdrożenie do 
produkcji błękitu antrach~onowego do barwienia włókien poliamidowych i wełny, opra
cowanie technologii i wdrożenie do produkcji błękitu metalokompleksowego do wełny 
i poliamidu oraz niezbędnych półproduktów, opracowanie i wdrożenie metody powierz
chniowego barwienia węży igielitowych stosowanych do produkcji elementów 
elektronicmych, opracowanie technologii wytwarzania policyklicmych trwałych 
pigmentów do tworzyw sztucmych i lakierów; dokumentacje technologiczne zostały 
przekazane do przemysłu. Instytutem od 1990 r. kieruje prof. J. Kraska. 

Fundamentalne maczenie dla rozwoju wydziału, jego osiągnięć dydaktycmych 
i naukowych, oprócz odpowiedniej bazy lokalowej i aparaturowej, miało zawsze kształ
cenie własnej kadry naukowej. Na rysunku i w tablicach przedstawiono liczby nadanych w 
latach 1945 - 1995 przez Radę Wydziału Chemicmego stopni naukowych doktora nauk 
chemicmych i nauk technicznych oraz doktora habilitowanego (docenta do 1968 r.). 

Tablica 25. Stopień naukowy doktora nadany na Wydziale Chemicznym 
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Tablica 26. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadany na wydziale 
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Rysunek 33. Stopnie naukowe nadane na Wydziale Chemicznym 

Tablica 27. Publikacje pracowników Wydziału Chemicznego 



Wydział Włókienniczy 

W okresie tworzenia Politechniki Łódzkiej nie od razu został powołany do 
życia Wydział Włókienniczy. Na podstawie uchwały Rady Wydziału 

Mechanicznego z dnia 22 sierpnia 1945 roku utworzono początkowo Oddział 
Włókienniczy przy Wydziale Mechanicznym. Praca tego oddziału miała opierać się na 
Katedrze Włókiennictwa, · którą kierował prof. Władysław Bratkowski. 
Prof. W. Bratkowski przed pierwszą wojną światową był profesorem zwyczajnym Poli
techniki Lwowskiej, a w okresie międzywojennym kierował Katedrą Włókiennictwa 
Politechniki Warszawskiej. Oddział z jedną Katedrą Włókienniczą nie mógł zadowolić 
przemysłu włókienniczego, zatrudniającego około 300 OOO pracowników. Starania 
przemysłu o utworzenie oddzielnego wydziału poparł ówczesny rektor Politechniki 
prof. Bohdan Stefanowski, z inicjatywy którego Rada Wydziału Mechanicznego 
powzięła na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 1947 r. uchwałę głoszącą, iż,,[ .. ] wobec 
wielkich potrzeb przemysłu włókienniczego w dziedzinie sil inżynierskich Rada 
Wydziału uważa za celowe wyodrębnienie dotychczasowego oddziału włókienniczego w 
osobny Wydziaf'. Dla zrealizowania tej uchwały powołano komisję organizacyjną, do 
której weszli profesorowie: B. Stefanowski, W. Bratkowski, J. Dowkontt, H. Karpiński, 
K. Zembrzuski oraz mgr inż. M. Klimek, ówczesny dyrektor Naukowo - Badawczego 
Instytutu Włókiennictwa. 

Powołanie pierwszego w Polsce Wydziału Włókienniczego nastąpiło akurat w tym 
okresie, w którym światowe włókiennictwo przechodziło zasadnicze zmiany. Pojawiła 
się wtedy cała gama nowych włókien syntetycznych, których nie można było przerabiać 
korzystając z dotychczas znanych technologii. Rozpoczęto intensywną modernizację 
parku maszynowego oraz automatyzację procesów włókienniczych. Pojawiły się zupeł
nie nowe techniki wytwarzania dotyczące włóknin, laminatów i przędz teksturowanych. 
Włókiennictwo przestało być sztuką lub rzemiosłem, a stało się procesem inżynierskim. 
To podejście do przemysłu włókienniczego zaczęło występować również w Polsce. 
W tej sytuacji nowo powstający Wydział Włókienniczy miał dobre warunki do pomyśl
nego rozwoju. W pierwszej połowie 1947 roku w ramach nowo powstałego wydziału 
zostały utworzone następujące katedry: Katedra Włókiennictwa I, przeniesiona 
z Wydziału Mechanicznego wraz z jej kierownikiem prof. W. Bratkowskim; Katedra 
Włókiennictwa Il, której kierownictwo objął inż. Paweł Prindisz; Katedra Urządzeń 
Przemysłowych Zakładów Włókienniczych, przeniesiona z Wydziału Mechanicznego 
wraz z kierownikiem inż. M. Klimkiem; Katedra Surowców Włókienniczych Natural
nych, przeniesiona z Wydziału Mechanicznego wraz z kierownikiem inż. T. Żylińskim. 
Katedrę Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej uruchomiono dopiero w roku 1950. Jej 
kierownictwo objął dr Jerzy Leyko. Wydział Włókienniczy rozpoczął działalność od 
początku roku akademickiego 1947/48, przy czym przez pierwszy rok swego istnienia 
znajdował się pod opieką Wydziału Mechanicznego. Z ramienia Wydziału Mechanicz
nego obowiązki urzędującego prodziekana organizującego się Wydziału Włókienni
czego objął inż. T. Żyliński, który w początkach roku akademickiego 1948/49 został 
powołany na stanowisko pierwszego dziekana. Dnia 7 września 1948 roku odbyło się 
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pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Włókienniczego. W skład rady weszli profesoro
wie: W. Bratkowski, M. Klimek, P. Prindisz i T. Żyliński oraz profesorowie zaproszeni 
z Wydziału Mechanicznego: W. Korewa, B. Stefanowski, A. Uklański i z Wydziału 
Chemicznego: A. Dorabialska i E. Trepka. Wymienieni profesorowie wydziałów Che
micznego i Mechanicznego, wykładający również na Wydziale Włókienniczym, brali 
przez szereg lat bardzo aktywny udział w pracach rady wydziału, co w dużej mierze 
przyczyniło się do rozwoju wydziału. Na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Włó
kienniczego postanowiono wystąpić do Ministerstwa Oświaty o przyznanie praw habili
towania w następujących gałęziach wiedzy: surowce włókiennicze, technologia mecha
niczna włókna, chemiczna technologia włókna oraz konstrukcja maszyn i urządzeń 
włókienniczych. Dalszy rozwój wydziału miał miejsce w roku akademickim 1949/50, 
gdy zostały powołane do życia dalsze katedry: Katedra Technologii Włókien Sztucz
nych i Syntetycznych pod kierownictwem dra Atanazego Boryńca, Katedra Wykoń
czalnictwa Przędzy i Tkanin, której kierownikiem został inż. Józef Meissner, Katedra 
Części Maszyn Włókienniczych pod kierownictwem inż. Juliana Hunki, Katedra Tkac
twa kierowana przez inż. Józefa Grosmana oraz Zakład Dziewiarstwa kierowany przez 
inż. Leona Pfeifera. Przedstawiona wyżej struktura organizacyjna wydziału trwała do 
roku akademickiego 1956/57. 

W początkowym okresie istnienia wydziału bardzo ważnym ·zagadnieniem było stwo
rzenie odpowiednich laboratoriów technologicznych, które mogłyby zapewnić właściwe 
prowadzenie prac dydaktycznych i naukowych. Laboratoria te zaczęto organizować już 
w roku 194 7. Utworzenie ich należy zawdzięczać pomocy przemysłu i dużemu wysił
kowi pracowników Wydziału Włókienniczego. Przemysł włókienniczy nie tylko dostar
czył podstawowe maszyny i urządzenia do wyposażenia laboratoriów, lecz wydelegował 
również własnych pracowników do ich montażu i uruchomienia. Przemysł zaopatrzył 
również powstałe pracownie w surowce i materiały pomocnicze. Ta skuteczna pomoc 
przemysłu była wyrazem życzliwego ustosunkowania się do potrzeb nowo powstającego 
wydziału ówczesnego kierownictwa Przemysłu i Handlu oraz Dyrekcji Centralnego Za
rządu Przemysłu Włókienniczego. Powstanie Laboratoriów Zakładów Przędzalnictwa 
Bawełny i Wełny jest zasługą prof. P. Prindisza. Powstanie Laboratorium Zakładu Przę
dzalnictwa Włókien Łykowych to owoc starań prof. W. Bratkowskiego, zaś Laborato
rium Zakładu Tkactwa - z-cy prof. J. Grosmana. Organizatorem Laboratorium Zakładu 
Dziewiarstwa był doc. L. Pfeifer. Organizatorem Laboratorium Metrologii Włókienni
czej przy Katedrze Surowców Włókienniczych Naturalnych był w latach 1948 - 1949 
prof. T. Żyliński, przy aktywnym współudziale mgra inż. Witolda Żurka. W następnej 
kolejności powstawały laboratoria Zakładów Technologii Chemicznej. W latach 1949 -
1950 z-ca prof. J. Meissner i mgr inż. E. Mandybur zorganizowali Laboratorium Za
kładu Wykończalnictwa, a w latach 1950 - 1951 prof. A. Boryniec zorganizował Labo
ratorium Zakładu Włókien Sztucznych. Organizatorem Laboratorium Elektrycznego 
i Cieplnego przy Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w latach 1951 - 1952 był 

z-ca prof. M. Klimek. W efekcie Wydział Włókienniczy zorganizował laboratoria do
brze wyposażone, które w następnych latach poddawano stałej modernizacji. Dzięki 
temu wydział rozporządza unikalnymi w wielu przypadkach pracowniami technologicz
nymi, zdolnymi do prowadzenia pełnych procesów produkcyjnych na skalę przemysłową. 
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W okresie pierwszych ośmiu lat działalności wydziału w skład rady wydziału (poza 
wymienionymi poprzednio) weszli: z-ca prof. Bronisław Morozowski - kierownik Za
kładu Części Maszyn, a po jego przedwczesnej śmierci - doc. mgr inż. Marian 
Chwalibóg, który objął ten zakład w roku 1954; doc. dr Andrzej Doberczak, kierownik 
Zakładu Produkcji Surowców Włókienniczych Naturalnych, utworzonego przy Katedrze 
Surowców Włókienniczych Naturalnych; doc. mgr inż. Leon Pfeifer, który objął kie
rownictwo utworzonej w roku 1957 Katedry Dziewiarstwa; z-ca prof. Tadeusz Jędryka, 
doc. dr Witold Żurek oraz prof. Jan Szmelter, który objął Katedrę Mechaniki Teore
tycznej i Stosowanej po odejściu na Wydział Mechaniczny prof. J. Leyko. Ponadto 
członkami Rady Wydziału zostali powołani zastępcy profesorów, doktorzy: Jan 
Michalski, Włodzimierz Krysicki i Eligia Turska - Kuśmierzowa, wykładający na Wy
dziale Włókienniczym odpowiednio chemię organiczną, matematykę i chemię fizyczną, 
a będący pracownikami innych wydziałów. 

W roku akademickim 1957/58 nastąpiły zmiany początkowych nazw istniejących katedr. 
Katedra Części Maszyn i Konstrukcji Maszyn Włókienniczych została podzielona na 
dwie samodzielne katedry, a Zakład Dziewiarstwa został przekształcony w Katedrę 
Dziewiarstwa. Równocześnie utworzono Katedrę Chemii Fizycznej Polimerów, którą 
objęła doc. dr E. Turska oraz włączono do wydziału Katedrę Międzywydziałową Eko
nomiki Przemysłu, którą kierował z początku mgr W. Holtzman, a następnie od roku 
akademickiego 1959/60 doc. dr Jerzy Rachwalski. Do czasu reorganizacji wydziału 
w jego skład wchodziło 13 katedr z 17 przynależnymi do nich zakładami: 

• KATEDRA I ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ," 
• KATEDRA I ZAKŁAD CZĘŚCI MASZYN WŁÓKIENNICZYCH, 
• KATEDRA I ZAKŁAD KONSTRUKCJI MAsZYN WŁÓKIENNICZYCH, 
• KATEDRA I ZAKŁAD URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADÓW WŁÓKIENNICZYCH, 
• KATEDRA SUROWCÓW WŁÓKIENNICZYCH I METROLOGII z Zakładem Surowców 

Włókienniczych i Metrologii i Zakładem Technologii Produkcji Surowców 
Włókienniczych Naturalnych, 

• KATEDRA PRZĘDZALNICTWA z zakładami: Podstaw Przędzalnictwa, Przędzalnictwa 
Bawełny i Przędzalnictwa Wełny, 

• KATEDRA PRZĘDZALNICTWA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH z zakładami: Przędzalnictwa 
Włókien Łykowych i Roszarnictwa, 

• KATEDRA I ZAKŁAD TKACTWA, 
• KATEDRA I ZAKŁAD DZIEWIARSTW A, 
• KATEDRA I ZAKŁAD WYKOŃCZALNICTWA PRZĘDZY I TKANIN, 
• KA TED RA I ZAKŁAD TECHNOLOGII WŁÓKIEN SZTUCZNYCH, 
• KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I POLIMERÓW, 
• KATEDRA I ZAKŁAD EKONOMIKI PRZEMYSŁU. 

W roku 1952 przy Wydziale Włókienniczym powołano Komisję Weryfikacyjno -
Egzaminacyjną na stopień zawodowy inżyniera włókiennika. Komisja nosiła charakter 
ogólnokrajowy i przez okres sześcioletniej działalności przyznała stopień zawodowy in
żyniera włókiennika 354 osobom. W roku 1953 położono kamień węgielny pod budynek 
włókiennictwa, którego wybudowanie gwarantowało dalszy rozwój wydziału. Od 1964 
roku w Bielsku - Białej rozpoczął działalność punkt konsultacyjny studiów zaocznych. 
Następnie w 1970 roku został on przekształcony w Instytut Włókienniczy w ramach Filii 
Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej. 
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W foku 1970 miała miejsce zmiana struktury organizacyjnej na wydziale, w wyniku któ
rej zamiast istniejących do tej pory katedr i zakładów powstało sześć wymienionych ni
żej instytutów: 
• INSTfrUT METROLOGII, WŁÓKNIN I ODZIEŻOWNICTW A, w którym funkcję dyrektora do 

1980 roku pełnił prof. dr hab. Zbigniew Szałkowski. Od 1980 r. do chwili obecnej 
instytutem kieruje prof. Włodzimierz Więźlak, 

• INSTYTUT MECHANICZNEJ TECHNOLOGII WŁÓKNA, którym kieruje od momentu jego 
powstania prof. dr hab. Janusz Szosland, 

• INSTYTUT WŁÓKIEN SZTUCZNYCH, w którym funkcję dyrektora do 1973 roku pełniła 
prof. dr hab. Eligia Turska. Od 1973 r. do chwili przejścia na emeryturę w 1992 r. 
instytutem kierował prof. dr hab. Tadeusz Skwarski. Następnie funkcję dyrektora 
instytutu przejął prof. dr hab. Bogumił Łaszkiewicz, 

• INSTYTUT FIZYKI WŁÓKNA I CHEMICZNEJ OBRÓBKI WŁÓKNA, którym kieruje od 
początku prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, 

• INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH, w którym funkcję dyrektora pełnili 
kolejno: prof. dr hab. Juliusz Zakrzewski do 1974 roku, doc. dr hab. Jerzy Gluza do 
1976 r., doc. Janusz Ziółkowski do 1991 r., a obecnie prof. dr hab. Andrzej Dems, 

• INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, którym do 1976 r. kierował prof. dr hab. Jerzy 
Rachwalski, a od 1976 r. kierownictwo instytutu przejął doc. Henryk Gralak, 

• INSTYTUT WŁÓKIENNICZY z siedzibą w Bielsku - Białej, którym kieruje 
prof. dr hab. Andrzej Włochowicz. 

W 1991 roku od Wydziału Włókienniczego oddzielił się Instytut Organizacji 
i Zarządzania, a w 1992 roku Instytut Włókienniczy Filii Politechniki Łódzkiej 

w Bielsku - Białej. Pierwszy z nich utworzył samodzielny Wydział Organizacji 
i Zarządzania. Drugi przekształcił się w samodzielną jednostkę organizacyjną pod na
zwą Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. W styczniu 1994 roku In
stytut Włókien Sztucznych został podzielony na dwie Katedry: 

• KATEDRĘ CHEMII FlzYCZNEJ I POLIMERÓW, której kierownikiem został prof dr hab. Stefan 
Połowiński, 

• KATEDRĘ TEcHNOLOGII WŁÓKIEN SZTUCZNYCH z kierownikiem, prof dr hab. Bogumiłem 
Laszkiewicz.em. 

I września 1994 r. w Instytucie Mechanicznej Technologii Włókna dotychczasowe trzy 
zespoły przyjęły formę Zakładów Technologii i Budowy: Przędz, Tkanin i Dzianin, 
których kierownikami zostali odpowiednio profesorowie: T. Jackowski, J. Szosland 
i K. Kopias. Utworzono również nowy Zakład Architektury Tekstyliów kierowany przez 
prof. PL Józefa Masajtisa. 

Z Wydziałem Włókienniczym trwały związek mają zasłużeni, emerytowani nauczyciele 
akademiccy, profesorowie: M. Malinowski, M. Stasiak, T. Skwarski i W. Szmelter. 
Wszyscy oni wnieśli znaczny wkład w organizowanie i rozwój wydziału oraz uczelni. 
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W okresie istnienia Wydziału Włókienniczego trudne i odpowiedzialne obowiązki dzie
kanów i prodziekanów w poszczególnych latach akademickich pełnili: 

DZIEKANI: 
prof. Tadeusz Żyliński (1948 - 1952), 
z-ca prof. Józef Meissner (1952 - 1953), 
prof. dr Jan Szmelter (1953 - 1954 i 1962 - 1964), 
prof. dr Atanazy Boryniec (1954 - 1962), 
doc. dr hab. Marian Malinowski (1964 - 1966), 
doc. dr hab. Juliusz Zakrzewski (1966 - 1969), 
prof. dr hab. Janusz Szosland (1969 - 1975), 
prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk (1975 - 1979), 
prof. dr Włodzimierz Więźlak (1979 - 1981), 
doc. dr hab. Tadeusz Kołaciński (1981 - 1983), · 
doc. dr Janusz Lipiński (1983 - 1990), 
prof. dr hab. Kazimierz Kopias (od 1990 r.) 

PRODZIEKANI: 
z-ca prof. JózefMeissner (1948- 1952), 
z-ca prof. Bronisław Morozowski (1952 - 1954), 
prof. Paweł Prindisz (1953 - 1954), 
doc. Marian Chwalibóg (1954 -1960), 
prof. Jan S:zmelter (1954 - 1962), 
prof Eligia Turska- Kuśmierzowa (1956 - 1957), 
doc. Leon Ffeifer (1958-1966), 
doc. Włodzimierz Krysicki (1960 - 1969), 
doc. Marian Malinowski (1962 - 1964), 
prof. Zbigniew Szałkowski (1964 - 1969), 
prof. Grzegorz Urbańczyk (1966 - 1973), 
doc. Janusz Szosland (1968 - 1969), 
doc. Leszek Korycki (1969 - 1975), 
doc. Jerzy Nowakowski (1969- 1971), 
doc. Włodzimierz Więźlak (1969 - 1971 ), 
doc. Jerzy Gluza (1971- 1975), 
prof dr hab. Tadeusz Skwarski (1971-1973), 
mgr inż. Edward Sobiczewski (1971 - 1973), 
doc. Tadeusz Jackowski (1973 -1979), 

doc. Jerzy Kalinowski (1973 - 1981), 
prof. Andrzej Włochowicz (1973 - 1975 
i 1983 - 1990), 
doc. Henryk Gralak (1975 - 1979), 
doc. Jan Heczko (1975 - 1981 ), 
doc. Janusz Lipiński (1979- 1981), 
doc. Bogumił Łaszkiewicz (1979 - 1981 ), 
doc. Andrzej Dems (1981 - 1983), 
doc. Witold Gądor (1981 - 1983), 
prof. Władysław Korliński (1981 - 1983), 
doc. Janusz Bogusławski (1981- 1983), 
doc. Kazimierz Dems (1983 - 1990), 
doc. Karol Natkański (1983 - 1990), 
prof. Wojciech Szmelter{l983 -1990), 
dr hab. Jacek Dutkiewicz (1990 - 1993), 
prof. PŁ Waldemar Kobza (od 1990), 
prof. PŁ Barbara Lipp- Symonowicz ( od 1990), 
prof Stefan Połowiński ( od 1990). 

W miarę rozwoju wydziału zmieniał się skład kadry naukowej oraz stan liczbowy pra
cowników, co przedstawia rysunek 34 i tablica 28. 
Jak wynika z wykresu - największym wzrostem liczby nauczycieli akademickich charak
teryzował się okres od 1970 do 1980 roku, co było związane ze zwiększeniem się w tym 
czasie liczby studentów. Należy podkreślić, że wśród pracowników naukowych znaczny 
procent stanowią wychowankowie Politechniki Łódzkiej. 

Program nauczania na Wydziale Włókienniczym był pochodną programu Oddziału 
Włókienniczego realizowanego do roku 194 7 na Wydziale Mechanicznym. 
W programie tym obowiązywał system jednolitych, czteroletnich studiów magisterskich. 
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Program charakteryzował się gruntowną podbudową teoretyczną jak na Wydziale Me
chanicznym, uzupełnioną podstawowymi dyscyplinami chemicznymi i włókienniczymi. 
W wyniku tak opracowanego programu szkolono konstruktorów maszyn włókienniczych 
i technologów mechanicznej technologii włókna. W roku akademickim 1948/49 podjęto 
również szkolenie z zakresu chemicznej technologii włókna i technologii włókien sztucznych. 
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Rysunek 34. Liczba nauczycieli akademickich na Wydziale Włókienniczym 

Tablica 28. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Włókienniczym 
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W roku akademickim 1948/49 nastąpiło przejście z systemu studiów jednostopniowych 
na system studiów dwustopniowych. Okres studiów stopnia pierwszego trwał począt
kowo trzy i pół roku, a następnie okres ten przedłużono do czterech lat (studia 
inżynierskie). Okres studiów stopnia drugiego (studia magisterskie) ustalono na dwa lata. 
Wprowadzono szereg nowych specjalizacji: przędzalnictwo bawełny, przędzalnictwo 
wełny, przędzalnictwo włókien łykowych, tkactwo, dziewiarstwo, konstrukcja maszyn 
włókienniczych, wykończalnictwo, włókna sztuczne i syntetyczne oraz 
włóknoznawstwo. Na stopniu magisterskim było mniej specjalizacji, połączono 
specjalizacje przędzalnicze oraz przeniesiono konstrukcję maszyn włókienniczych na 
Wydział Mechaniczny. Dodatkowo na obydwu stopniach · studiów uruchomiono 
specjalizację energetyka włókiennicza. 

W roku akademickim 1954/55 ponownie wprowadzono jednolite studia magisterskie 
pięcioletnie. Pozwoliło to na zwiększenie liczby godzin dydaktycznych dotyczących 
przedmiotów teoretycznych i specjalistycznych. Uruchomiono specjalizację roszarnic
two, zaś,_ specjalizacja energetyka włókiennicza została przeniesiona na Wydział 

Mechaniczny. Do roku akademickiego 1955/56 istniały wyłącznie studia dzienne. 
W tym roku włączono Wieczorową Szkołę Inżynierską do Politechniki Łódzkiej. 

Utworzono więc równolegle studia wieczorowe i zaoczne, z sześcioletnim okresem 
studiów. W roku akademickim 1966/67 podjęto działania nad opracowaniem nowych 
siatek godzin oraz programów ramowych dla nowych jednolitych studiów magisterskich 
rozszerzonych o półroczną praktykę robotniczą (przed studiami). Po zaliczeniu praktyki 
kandydaci deklarowali chęć· studiowania na specjalności Mechaniczna Technologia 
Włókna względnie Chemiczna Technologia Włókna. W ramach pierwszej specjalności 
po trzecim roku można było wybrać jedną z sześciu klasycznych specjalizacji: przę
dzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, eksploatacja maszyn, roszarnictwo oraz metrologia. 
W ramach zaś drugiej specjalności istniały dwie specjalizacje: chemiczna obróbka 
włókna oraz technologia włókien sztucznych. Siatki godzin oraz programy ramowe wy
dano w postaci skryptów. Wydział Włókienniczy poza kształceniem na studiach dzien
nych, wieczorowych i zaocznych prowadził kształcenie na studiach podyplomowych 
i doktoranckich. W ramach akcji UNIDO był organizatorem kursów podyplomowych 
dla inżynierów z krajów rozwijających się. 

Kształcenie wyższe na kierunku włókiennictwo odbywa się w Polsce jedynie 
w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym w Łodzi oraz na Wydziale Inży
nierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Filii PŁ w Bielsku-Białej. W związku 
z przejściem od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, Rada Wydziału Włó
kienniczego przeprowadziła gruntowną modernizację programów kształcenia. Schemat 
kształcenia na Wydziale Włókienniczym wprowadzony w roku 1992 przedstawia 
rysunek 35. 
Obecny sposób kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na czterech specjalno
ściach: włókiennicza inżynieria mechaniczna, włókiennicza inżynieria chemiczna, archi
tektura tekstyliów, odzieżownictwo. 
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Rysunek 35. Schemat kształcenia na Wydziale Włókienniczym 

Architektura tekstyliów jest zupełnie nowym kierunkiem, łączącym przedmioty tech
niczne z plastycznymi. Specjalności obierają studenci po I roku studiów, który jest 
wspólny. Wprowadzono szersze profile kształcenia, w związku z czym absolwent 
otrzymuje wiedzę włókienniczą z różnych specjalizacji, co ułatwia mu start w życie 
zawodowe. Wprowadzono też wiele nowych przedmiotów. Przedmioty włókiennicze 
podzielono na kilka etapów uszczegółowienia wiedzy. Dzięki temu pierwszy etap 
uszczegółowienia wykładany jest dla studentów wszystkich specjalności. Óffgi etap dla 
studentów określonych specjalności. Wreszcie trzeci dla studentów, którzy wykonują 
pracę dyplomową z danej dziedziny. Przedmioty na trzecim stopniu uszczegółowienia 
traktowane sąjako przedmioty fakultatywne, które studenci wybierają dowolnie pod ką
tem potrzeb do wykonywanej pracy dyplomowej. Podobne specjalności jak te, które 
wymieniono na studiach inżynierskich, występują również na studiach magisterskich, 
przy czym na studiach magisterskich wprowadza się dodatkowo cztery specjalności: in
żynieria materiałowa, inżynieria maszyn włókienniczych, organizacja procesów przemy
słowych, medtekstylia i wyroby techniczne. Należy podkreślić, iż nie jest wymagana 
kontynuacja specjalności, tzn. absolwent studiów inżynierskich, który ukończył okre
śloną specjalność, może na studiach magisterskich obrać dowolną specjalność. Na Wy
dziale Włókienniczym, oprócz kształcenia według schematu podanego na rys. 41 prowa
dzone są inżynierskie studia zaoczne. Na college'ach prowadzi się kształcenie 

w następujących specjalnościach: projektowanie i technologia wyrobów dziewiarskich, 
towaroznawstwo włókiennicze. Studia podyplomowe prowadzone są najczęściej okre
sowo w zależności od zapotrzebowania. Nową formą studiów podyplomowych prowa
dzonych na wydziale jest tzw. "Uniwersytet Mody". Studia te prowadzone są przy 
bliskiej współpracy z pracownikami Uniwersytetu w Lyonie, jak również przy 
współpracy prawie wszystkich łódzkich uczelni wyższych i dwóch wydziałów Politech
niki Łódzkiej. Przeznaczone są one nie tylko dla absolwentów Wydziału Włókienni
czego, lecz również dla absolwentów innych kierunków, także uniwersyteckich, którzy 
chcą zdobyć wiedzę z zakresu kreowania mody i zagadnień marketingu mody. 
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Rysunek 36. Liczba studentów na wszystkich rodzajach studiów 

W okresie do 1980 r. ogólnie występował wzrost liczby studentów. Następnie liczba ta 
gwałtownie zmalała w wyniku przemian gospodarczych i malejącego zainteresowania 
studiami technicznymi. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost liczby studiujących na 
wydziale, co jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania przemysłu i drobnej wytwórczo
ści na absolwentów wydziału. 

Liczby dyplomów ukończenia studiów podano w tablicy 29 i przedstawiono graficznie 
na rysunku 3 7. 

Tablica 29. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Włókienniczym 
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Rysunek 37. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Włókienniczym 
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Prace badawcze w katedrach Wydziału Włókienniczego rozpoczęły się prawie od po
czątku powstawania katedr, przy czym w pierwszym okresie ( do roku 1950) odbywały 
się w ścisłym powiązaniu z pracami Głównego Instytutu Włókiennictwa. Obok prac nad 
zagadnieniami perspektywicznymi jednostki organizacyjne wydziału rozwiązywały przy 
współpracy z przemysłem zagadnienia o znaczeniu bezpośrednim. Czerpano tematykę 
w dużej mierze z aktualnych potrzeb przemysłu. W marcu 1969 roku, z inicjatywy ów
czesnego dziekana J. Zakrzewskiego, nastąpiło po raz pierwszy spotkanie Rady Wy
działu Włókienniczego z pełnym kierownictwem Ministerstwa Przemysłu Lekkiego oraz 
władz uczelni. Na posiedzeniu tym ustalono perspektywiczne potrzeby resortu 
w zakresie kadr technicznych dla poszczególnych specjalności oraz wytyczono kierunki 
prac naukowo - badawczych, które szczególnie interesowały przemysł krajowy. 
Podobne spotkania Rady Wydziału Włókienniczego z kierownictwem resortu były kon
tynuowane przez następnych dziekanów. Ciągły postęp w badaniach naukowych dopro
wadził do ukształtowania się nowoczesnej tematyki wykonywanych prac naukowo 
- badawczych. Współpraca z instytucjami gospodarki narodowej oparta jest obecnie na 
wykonywaniu badań naukowych rozwojowych i stosowanych w ramach licznych gran
tów przymawanych przez KBN oraz bezpośredniej współpracy z innymi placówkami 
badawczymi i zakładami przemysłowymi. Ambipją pracowników wydziału było, by stał 
się on ośrodkiem myśli twórczej w dziedzinie włókiennictwa nie tylko w Łodzi, ale 
w całej Polsce. Pracownicy naukowi są powiązani z resortowymi instytutami badaw
czymi bądź jako pracownicy, bądź jako członkowie rad naukowych, bądź też jako do
radcy naukowi .. Współpracują z biurami konstrukcyjnymi i biurami projektowania za
kładów włókienniczych. Należy podkreślić, że pracownicy wydziału ogłosili drukiem 
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szereg skryptów i podręczników na poziomie akademickim tworząc w ten sposób 
podwaliny polskiej naukowej literatury włókienniczej . 

Tablica 30. Publikacje pracowników Wydziału Włókienniczego 

Pracownicy wydziału uzyskali liczne stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego 
nauk technicznych oraz tytuły profesorskie. Pierwsze studia doktoranckie, początkowo 
dla niektórych specjalności, uruchomiono na wydziale w roku akademickim 1962/63. 
Studia doktoranckie o pełnym profilu wydziałowym zorganizowano od roku akademic
kiego 1971/72. Do roku 1995 przeprowadzono łącznie 268 przewodów doktorskich oraz 
41 habilitacyjnych. 

Tablica 31. Stopnie naukowe nadane na Wydziale Włókienniczym 

Z tabeli wynika, że na wydziale znaczną znaczną liczbę stopni doktora (96) oraz doktora 
habilitowanego (10) uzyskali w wyniku przeprowadzonych przewodów pracownicy jed
nostek gospodarki, głównie ośrodków naukowo - badawczych. 
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Dr nauk technicznych 

Rysunek 38. Stopnie naukowe nadane na Wydziale Włókienniczym 

Wydział i jego jednostki organizacyjne nawiązały bardzo szeroką współpracę 

z szeregiem placówek naukowych zagranicznych, między innymi została nawiązana już 
w roku 1959 stała współpraca z Moskiewskim Instytutem Tekstylnym, przodującą wyż
szą uczelnią Związku Radzieckiego, kształcącą inżynierów włókienników. W 1979 r. 
ówczesny dziekan Wydziału Włókienniczego prof. Janusz Szosland otrzymał tytuł Dok
tora Honoris Causa Moskiewskiego Instytutu Tekstylnego. W kolejnych latach posze
rzono kontakty z katedrami włókienniczymi wielu krajów zachodnioeuropejskich, czego 
przejawem są częste wizyty naukowców zagranicznych oraz wyjazdy pracowników wy
działu na wykłady, konferencje i staże naukowe do zagranicznych placówek naukowych .. 
Osobnego omówienia wymaga ścisła współpraca Wydziału Włókienniczego ze Stowa
rzyszeniem Włókienników Polskich. Członkami założycielami tej organizacji byli profe
sorowie: M. Klimek, L. Pfeifer, P. Prindisz. Wieloletnimi przewodniczącymi Zarządu 
Głównego SWP byli profesor9wie: W. Bratkowski, P. Prindisz, T. Żyliński oraz 
J. Szosland, który piastuje funkcję prezesa SWP od 1975 r. do· ·chwili obecnej. SWP 
podjęło się organizacji Konkursu im. profesora W. Bratkowskiego na najlepsze prace 
dyplomowe wykonane na Wydziale Włókienniczym. Konkurs ten jest kontynuowany do 
chwili obecnej . SWP przyczyniło się do wydawania unikalnych skryptów akademickich, 
których autorami byli pracownicy wydziału. Działacze SWP współpracują przy ustala
niu programów nauczania i org~nizowaniu konferencji naukowo - technicznych. 

Jednostki organizacyjne prowadzą badania naukowe, które omówiono poniżej. 

INSTYTUT METROLOGII, WŁÓKNIN I 0DZIEżOWNICTW A. W Zespole Metrologii Włókienni
czej wyspecjalizowano się w opracowywaniu nowych technik pomiarowych: ocenie de
formacji płaskich wyrobów włókienniczych przy cyklicznym wypychaniu, przewiewności, 
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pomiarze współczynnika tarcia, sztywności zginania, podatności na wyboczenie 
i układalności. Badano również budowę i własności włókien węglowych i kompozytów 
wykonanych ze struktur hybrydowych włókna wzmocnionego termoplastycznie. Realizo
wano syntezę jakości, certyfikacji i akredytacji laboratoriów metrologicznych oraz opra
cowano komputeryzację obliczeń włókienniczych. Ponadto w zespole realizowany jest te
mat dotyczący modelowania analitycznego prognozowania parametrów 
wytrzymałościowych przędz na podstawie znajomości wielkości parametrów charakteryzu-
jących włókna. . 
Unikalną szkołę surowców włókienniczych i metrologii stworzył prof. T. Zyliński. Z jego 
bogatego dorobku publikacyjnego na szczególną uwagę zasługują: czterotomowe dzieło 
monograficzne „Metrologia Włókiennicza" . oraz podręcznik akademicki „Nauka 
o Włóknie:'. Spośród wychowanków prof. T. Zylińskiego czterech zostało profesorami. 
Prof. W. Zurek kontynuował rozwój szkoły surowców włókienniczych i metrologii oraz 
stworzył własną szkołę struktury tekstyliów. Rozpoczął ją wykładami w roku 1952 oraz 
wydaniem monograficznych podręczników. Wyrazem uznania szkoły struktury tekstyliów 
jest powołanie prof. W. Zurka w 1990 r. na członka rzeczywistego Królewskiej Akademii 
i Sztuki w Barcelonie. W latach 1962 - 1992 pod kierunkiem prof. W. Żurka wykonano 27 
prac doktorskich. Na uwagę zasługuje również zorganizowanie przez prof. W. Szmeltera 
pracowni budowy aparatury pomiarowej. Opracowano w niej prototyp aparatu do kondy
cjonowania wilgotnościowego próbek włókienniczych, który został następnie wykonany 
w przemyśle w liczbie 50 sztuk. Opracowano również przyrządy: do pomiaru odporności 
na ścieranie włókien, przędz, tkanin i wykładzin podłogowych, do pomiaru przewiewności 
płaskich wyrobów włókienniczych, do pomiaru relaksacji wydłużeń przędz oraz skręto
mierz w pełni zautomatyzowany. Pracownicy dydaktyczni Zespołu Metrologii wykazali 
wysoką aktywność publikacyjną, wyrazem której jest około 200 artykułów naukowych, 
w tym 35 publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych. Pracownicy zespołu 
mogą poszczycić się opracowaniem dużej liczby podn,czników (19) i skryptów (9). 
Spośród pracowników zespołu sześć osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowa
nego. W ramach specjalności metrologia włókiennicza dyplom magistra inżyniera uzyskało 
254 absolwentów, zaś dyplom inżyniera 50 absolwentów. 
Tematyka naukowa Zespołu Włóknin przedstawia się następująco: wpływ metod wstępnej 
obróbki na właściwości włókna lnianego, wpływ sposobu aplikacji kauczukowych środków 
wiążących na właściwości włóknin, wpływ poślizgowego zgniatania łodyg na odpaździe
rzenie łyka konopnego w procesie dekortykacji, procesy sieciowania kauczukowych środ
ków wiążących w aspekcie modyfikacji niektórych właściwości włókien klejonych. 
Prof. Z. Szałkowski w okresie pracy w PŁ był promotorem 7 prac doktorskich. Przejawiał 
ogromną umiejętność publikacyjną wydał około 20 książek naukowych, 
popularnonaukowych i podręczników. Jest autorem około 130 publikacji różnego rodzaju. 
Doc. dr hab. W. Gądor, jako chemik, rozwinął technologię włóknin zwracając szczególną 
uwagę na środki wiążące włókna oraz na technologię filtrów włókninowych. W roku 1992 
doc. W. Gądor przeszedł do pracy w Filii PŁ w Bielsku - Białej. W zakresie technologii 
włóknin dyplom magistra inżyniera uzyskało 134 absolwentów, a dyplom inżyniera 39 
absolwentów. 
Zespół Odzieżownictwa osią:,onął istotne rezultaty w zakresie badań naukowych fizycznych 
zjawisk warunkujących tworzenie połączeń nitkowych. W tej dziedzinie opracowano me
todę modelowania ściegów maszynowych, tworząc jednolitą podstawę naukową ich klasy
fikacji, teoretyczne podstawy i metodykę badań sił przebicia igłą maszynową materiałów 
tekstylnych. Współpracowano w tym zakresie z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. 
Badano warunki pracy nici szwalnej maszynowej w maszynie szyjącej, opracowano model 
zrywności i metodykę analizy, prowadzono badania w zakresie oceny napięć dynamicz
nych nici, współpracując w tym zakresie z VSST Liberec i zakładami produkującymi nici 
(Nowa Sól, Ariadna - Łódź). Prowadzono badania nad transportowaniem materiałów tek
stylnych w maszynach szyjących, opracowano oryginalne metody transportu materiałów 
oraz ogłoszono szereg publikacji i uzyskano patenty. W pracach nad wykorzystaniem 
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techniki komputerowej w projektowaniu procesów produkcyjnych opracowano liczne wa
rianty projektowania procesów technologicznych w oparciu o rysunkowe dyspozycje pro
dukcyjne, opracowano system oznaczeń dla operacji technologicznych wykorzystując 
technikę AutoCad. W zakresie współpracy międzyuczelnianej uzyskano wyposażenie stacji 
roboczej firmy Lęctra System, a pracownicy naukowi są konsultantami w zakresie opro
gramowania tej firmy. Prowadzone są badania nad komputerowym projektowaniem 
wykrojów odzieży. Podstawy projektowania ciepłochronnej odzieży aktywnej realizowano 
w oparciu o dotację KBN. W tym zakresie uzyskano pozytywne wyniki przy zastosowaniu 
oporowych grzejników włóknistych (THE). Wykonano i opublikowano liczne prace. 
Badano fizyczne zjawiska warunkujące obróbkę cieplną wyrobów odzieżowych. 
Prowadzono prace nad wpływem pola ciśnień przy prasowaniu. Opracowano podstawy 
teoretyczne i metodykę analizy pola ciśnień. W tym zakresie prowadzona jest współpraca 
z producentem maszyn prasowalniczych - Zakładem PROTOMET i niemiecką firmą Freu
denberg, która systematycznie zaopatruje Zespół Odzieżownictwa w nowe typy materiałów 
klejących. W zakresie odzieżownictwa dyplom magistra inżyniera uzyskało 721 absolwen
tów, a dyplom inżyniera 205 absolwentów. 

INSTYTUT MECHANICZNEJ TECHNOLOGII WŁÓKNA. Prace naukowo - badawcze Zakładu 
Technologii i Budowy Przędz koncentrują się wokół następujących zagadnień: dynamika 
procesu zgrzeblenia, rozkład masy wzdłuż osi strumienia, badania nad zrywnością przędzy, 
modyfikacja i modelowanie strumienia włókien, mieszanie włókien, analiza procesu 
wstępnej obróbki włókien, sortowanie włókien w procesie czesania, dynamika układu skrę
towo - nawojowego, formowanie i struktura przędz bezwrzecionowych, technologia cien
kich przędz bezwrzecionowych z włókien klasycznych i mikrowłókien. Pracownicy ze
społu brali czynny udział w opracowaniu i badaniach technologicznych polskiej przędzarki 
pneumatycznej PF. Aktualnie prowadzone są prace nad kwalitatywną optymalizacją proce
sów i wyrobów włókienniczych, technologią przędzenia mikrowłókien i wykorzystaniem 
ich w procesach przędzalniczych oraz trybologią trójczłonowego skojarzenia ciernego 
w układzie skrętowo - nawojowym przędzarki obrączkowej. W ramach grantu Komitetu 
Badań Naukowych jest realizowana praca nad identyfikacją procesu formowania przędz 
rotorowych w aspekcie zmian struktury strumienia włókien i dynamicznych napięć 
przędzy. Zakład dysponuje unikalną aparaturą do badania jakości liniowych wyrobów 
włókienniczych produkcji renomowanych firm zachodnich np. Uster Tester 3 oraz wyso
kiej klasy skomputeryzowane urządzenie do akwizycji danych. Wykonane oryginalne 
i unikatowe prace znalazły swe odbicie w publikacjach krajowych i zagranicznych oraz re
feratach przedstawionych na konferencjach międzynarodowych. Z zakresu przędzalnictwa 
wykonano ponad 1100 prac dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów. Spośród ab
solwentów 30 osób uzyskało stopień naukowy doktora nauk technicznych, zaś 7 osób sto
pień naukowy doktora habilitowanego. 
Ważniejsza tematyka Zakładu Technologii i Budowy Tkanin przedstawia się następująco: 
dociekania związane z wprowadzaniem wątku do przesmyku, optymalizacja procesu tka
nia, ruch krawędzi tkaniny, kinetyka klasycznego dobijania wątku, zagęszczanie tkaniny za 
pomocą wibrującej płochy, płochy obrotowej lub samego przesmyku, propagacja impulsu 
napięciowego w lepko - sprężystym wyrobie, bariery cierne we włókiennictwie, analiza 
struktury nawojów jednonitkowych ze wspomaganiem komputerowym, elektryzacja two
rzyw i wyrobów włókienniczych, analiza mechanizmu żakarda, inżynieria powierzchniowa 
nitek. Badania dynamiki zasilania krosna osnową doprowadziły do opracowania modelu 
tego procesu, jego komputerowej symulacji i optymalizacji. W zespole powstał model kro
sna chwytakowego na bazie klasycznego i pneumatycznego, a badania mechanizmu de,;,, 
strukcji nitek w oparciu o komputerową analizę ich obrazu stworzyły warunki do poprawy 
ich przerobu. Aktualnie szeroko prowadzone są badania nad destrukcją i degradacją nitek 
w procesach włókienniczych. Wymienione, niejednokrotnie unikatowe prace, znalazły swe 
pełne odbicie w publikacjach krajowych i zagranicznych. Miarą ich poziomu jest przyzna
wanie grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komitetu Badań Naukowych. 
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Specjalizację tkactwo ukończyło ponad 1000 magistrów inżynierów i inżynierów. Spośród 
nich 27 uzyskało stopień doktora nauk technicznych, w tym dwóch doktora 
habilitowanego. Profesor J. Szosland niemal od 40 lat kieruje specjalizacją tkactwa i jest 
twórcą polskiej szkoły tej dyscypliny. 
Tematyka ważniejszych prac naukowo - badawczych Zakładu Technologii i Budowy 
Dzianin przedstawia się następująco: komputerowe projektowanie struktury i własności 
dzianin, analiza i ocena maszyn dziewiarskich i procesów konfekcyjnych, wyznaczanie 
związków między parametrami technologicznymi a strukturą dzianin, zależności między 
parametrami strukturalnymi dzianin a ich własnościami ( ciepłochronność, rozciągliwość, 
stabilność wymiarowa), kinematyka przędzy w procesie dziania wraz z analizą sił na 
osnowarkach i szydełkarkach, formowanie nowej klasy dzianin rządkowo-kolumienko
wych, opracowanie warunków przerobu przędz ze zgrubieniami i przędz cienkich na szy
dełkarkach oraz podawanie nitek osnowy przy wytwarzaniu nieregularnych dzianin kolu
mienkowych, niekonwencjonalne techniki przetwarzania przędz w wyroby płaskie, badania 
igieł dziewiarskich. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie i konstrukcja oryginal
nego czujnika tensometrycznego. Na specjalizacji dziewiarstwo, na różnych rodzajach 
studiów wykonano prawie 1300 prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich, w tym 
14 prac wykonali cudzoziemcy. Z tej ogólnej liczby absolwentów 15 osób uzyskało stopień 
doktora nauk technicznych, zaś 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. 
Głównym obiektem badań Zakładu Architektury Tekstyliów jest: analiza i badania 
wyrobów włókienniczych i twórcze ich projektowanie oraz optymalizacja w zakresie struk
tur, własności, a także formy zewnętrznej tekstyliów. Z tego powodu główny nurt dociekań 
jest skierowany na poszukiwanie zależności wpływów tworzywa, technologii 
i wykończenia na ostateczną postać i własności użytkowe wyrobu, stosowanie nowoczes
nych metod optymalizacji statycznej, uwzględnianie całego procesu tworzenia 
tekstyliów w ich projektowaniu. 

Pracownicy Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna są autorami 35 skryptów i 20 
podręczników akademickich. Rozważania teoretyczne i wyniki większości badań publiko
wane były w czasopismach krąjowych i zagranicznych oraz prezentowane na naukowych 
konferencjach włókienniczych. Instytut Mechanicznej Technologii Włókna był organizato
rem licznych sympozjów i konwersatoriów. Cyklicznie organizuje międzynarodowe konfe
rencje naukowe IMTEX, o randze których świadczy uczestnictwo naukowców z 11 zagra
nicznych uczelni i placówek naukowo-badawczych. 

INSTYTUT FIZYKI WŁÓKNA I CHEMICZNEJ OBRÓBKI WŁÓKNA. Główna tematyka prac pro
wadzonych w Zespole Chemicznej Obróbki Włókna przedstawia się następująco: synteza 
i modyfikacja nowych odmian barwników i środków pomocniczych, doskonalenie 
i intensyfikacja metod bielenia, barwienia i druku wyrobów z włókien naturalnych, metody 
barwienia i wykończenia wyrobów z włókien syntetycznych jednorodnych 
i w mieszankach, apretury i impregnacje specjalne, przygotowanie założeń technologicz
nych do budowy lub modernizacji oddziałów wykończalniczych w zakładach 
przemysłowych. Pod kierunkiem prof. J. Meissnera stopień doktora nauk technicznych 
uzyskało 16 osób. Liczba opublikowanych prac w czasopismach krajowych 
i zagranicznych wynosi 40. Pracownicy wygłosili szereg referatów na konferencjach kra
jowych i zagranicznych. Efektem działalności dydaktycznej było wykonanie, do 1970 
roku, przeszło 700 prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. 
Naukowo - badawczy profil Zespołu Fizyki Włókna określają: badania nad fizyczną mi
krostrukturą włókna i jej powiązaniami z fizycznymi właściwościami włókna, rozwój 
i doskonalenie technik badawczych takich jak rentgenograficzne - mikroskopowo- polary
zacyjne i densytometryczne. Podstawowe problemy badawcze zespołu dotyczą fizycznej 
mikrostruktury włókna zarówno w zakresie rozwijania i doskonalenia instrumentalnych 
metod pomiarowych, jak i stosowania tych metod do badania różnych rodzajów włókien 
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i innych obiektów polimerowych oraz badania własności elektrycznych i elektrosta
tycznych włókien i wyrobów włókienniczych, a także efektów modyfikacji włókien przy 
wykorzystaniu metod fizycznych i fizyko - chemicznych. Dorobek publikacyjny to dwie 
monografie z zakresu fizyki włókna oraz dwie monografie z zakresu technik pomiarowo 
- badawczych w fizyce włókna i podręcznik „Nauka o Włóknie". Dorobek naukowy oraz 
wyniki w kształceniu kadry (IO doktorów nauk technicznych oraz dwóch doktorów 
habilitowanych) wskazują na powstanie szkoły naukowej w dziedzinie fizyka włókna, 
twórcą której jest prof. G. Urbańczyk. 
Główna tematyka naukowo - badawcza Zespołu Konserwacji Wyrobów Włókienniczych 
obejmuje: badanie mechanizmów brudzenia i usuwania brudu z wyrobów włókienniczych, 
badanie potencjału elektrokinetycznego włókna i cząstek brudu w procesach prania, bada
nie fizykochemicznych zjawisk w procesach usuwania brudu. 
Łączny dorobek publikacyjny pracowników Instytutu Fizyki Włókna i Chemicznej Ob
róbki Włókna to: 6 podręczników akademickich, 9 skryptów, ponad I 00 publikacji 
w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych oraz 50 patentów. Na studiach 
dziennych dyplom magistra inżyniera uzyskało 940 absolwentów, zaś na studiach dla pra
cujących 320. 

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH. Działalność naukowa Zakładu Me
chaniki Technicznej koncentrowała się początkowo na problematyce dotyczącej analizy 
wrażliwości, optymalizacji i identyfikacji konstrukcji oraz analizie i syntezie włókienni
czych struktur dyskretnych. Prof. J. Szmelter zapoczątkował w skali nie tylko ośrodka 
łódzkiego, ale w skali całego kraju, prace nad zastosowaniem metod numerycznych 
w mechanice, powstanie i rozwój metody elementów skończonych stanowiącej potężne 
i efektywne narzędzie obliczeń naukowych i inżynierskich, nie tylko w mechanice, ale 
i w innych dyscyplinach naukowych. W roku 1962 została zainstalowana w zakładzie jako 
pierwsza w Łodzi elektronowa maszyna cyfrowa ZAM 2 Beta. Profesor J. Szmelter jest 
twórcą polskiej szkoły zastosowania metod numerycznych w mechanice ze szczególnym 
uwzględnieniem metody elementów skończonych. Doc. dr hab. J. Gluza zastosował me
todę elementów skończonych w zagadnieniach stateczności konstrukcji, a doc. dr hab. K. 
Dems jest autorem wariacyjnego sformułowania metod analizy wrażliwości i optymalnego 
projektowania z uwagi na kształt konstrukcji. Zainteresowania naukowe pracowników za
kładu w miarę upływu czasu wzbogaciły się o nowe obszary, jak: analiza wrażliwości, 
optymalizacji i identyfikacji konstrukcji, analiza i synteza włókienniczych struktur dyskret
nych, analiza zjawisk dynamicznych w nitkach. Badania prowadzone są przy szerokim wy
korzystaniu sprzętu komputerowego w zorganizowanej w zakładzie w 1992 r. pracowni 
komputerowej. Pod kierunkiem prof. J. Szmeltera stopnie naukowe doktora nauk technicz
nych uzyskało 1 O osób. Również jego wychowankowie byli promotorami 3 prac doktorskich. 
W uznaniu znacznych osiągnięć prof. K. Dems był zaproszony jako visiting professor przez 
Virginia State University oraz otrzymał nagrodę im. prof. dr. Maksymiliana Tytusa Hubera 
przyznaną przez IV Wydział Polskiej Akademii Nauk. 
Tematyka prac Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn Włókienniczych dotyczy głów
nie następujących zagadnień: geometryczna analiza tocznych zębników niekołowych typu 
eliptycznego z uwzględnieniem wymagań konstrukcyjnych i kinetycznych, parametry kon
strukcyjne dyferencjału zamkniętego kinematycznie wariatorem w samowyrównywarce ta
śmy przędzalniczej, wpływ mikroruchów na niezawodność pracy wrzeciona jednoproce
sowej skręcarki kordu, badania żywotności elementów maszyn ( dopuszczalnego stopnia 
ich zużycia oraz strat wynikających ze zbyt małej żywotności), eksploatacja elementów 
maszyn włókienniczych, wpływ dysz odsysających na pole prędkości w konfusorze na kro
śnie pneumatycznym. Prowadzono badania wentylatora odsysającego przy krośnie pneu
matycznym, modernizację plecionkarek i opracowano unikalną metodę modernizacji pomp 
krosien hydraulicznych. Wiele uwagi poświęcono teorii wiru stacjonarnego mającego za
sadniczy wpływ na formowanie przędzy w przędzeniu bezwrzecionowym oraz zagadnie
niom wibroizolacji ze szczególnym uwzględnieniem krosien hydraulicznych. 
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Tematyka naukowo - badawcza Zakładu Eksploatacji Maszyn Włókienniczych przedsta
wia się następująco: analiza sił tarcia między włóknami przy rozciągu taśmy przędzalniczej 
z włókien nieciągłych, analiza nierównomierności wydajności chwilowej pompki przę
dzalniczej zębatej, dynamika wrzecion wirówkowych lniarskich, analiza napięcia oraz 
kształtu nici podczas pracy wrzecion: obrączkowego, kapturkowego i wirówkowego, ana
liza pracy wełniarskich wrzecion przędzalniczych, ustalenie parametrów konstrukcyjnych 
elementów prześlizgowych do włókien długich, skrętne drgania samowzbudne wałków 
rozciągowych, analiza porównawcza efektywności obszarów przyjęć w kontroli jakości 
elementów maszyn włókienniczych, wpływ przygotowania wątku na jego zrywność 
w procesie tkania, test ufności jako oryginalny test o wysokiej efektywności, podstawowe 
parametry procesu bezwodnego klejenia osnów, prognozowanie trwałości elementów ma
szyn włókienniczych, mechanizmy różnicowe niedoprzędzarek, rozkład odnów eksploato
wanych elementów maszyn włókienniczych, wpływ dynamiki bidła na konstrukcję krosna, 
optymalizacja wybranych parametrów plecionkarki, analiza niezawodności i odnowy ko
ronkarek klockowych, analiza teoretyczna i empiryczna włóknistych materiałów filtracyj
nych, probabilistyczne kryteria stabilizacji procesu tkania, analiza i ocena ergonomiczności 
maszyn włókienniczych. W okresie intensywnej modernizacji krajowego parku maszyno
wego, na życzenie kierownictwa resortu, zakład prowadził arbitraż międzynarodowy. 
Pracownicy zakładu opublikowali ogółem prawie 150 prac w czasopismach naukowych 
i naukowo - technicznych. Dyplom magistra inżyniera włókiennika w zakresie maszyn 
włókienniczych uzyskało 33 absolwentów, zaś w zakresie eksploatacji maszyn włókienni
czych 103 absolwentów, a na studiach dla pracujących dyplom inżyniera 37 absolwentów. 
Dyplom magistra inżyniera mechanika w zakresie maszyn włókienniczych uzyskało 31 osób. 
Tematyka prac naukowych w Zespole Elektrotechniki i Elektroniki przedstawia się nastę
pująco: zasadnicze człony układu automatycznej regulacji wilgotności osnowy zespołu 
klejącego z zasilaniem tyratronowym, dwuparametrowa regulacja obiektów klimatyzacyj
nych w układach liniowych z regulatorami proporcjonalnymi, badanie właściwości dyna
micznych i regulacja adaptacyjna obiektów klimatyzowanych, dynamika i regulacja pro
cesu suszenia tkanin, regulacja impulsowa silnika asynchronicznego w układzie 
tyrystorowym napędu przędzarki. W ostatnim okresie w zakładzie realizowana jest nastę
pująca tematyka: pomiary parametrów fizycznych w procesach włókienniczych 
(szczególnie wielkości rozciągu taśm i przędzy, wilgotności tkanin i osnów, temperatury 
włókien wykurczanych oraz wielkości ładunków elektrycznych), sterowanie układów kli
matyzacyjnych, regulacja napędu przędzarek, czujniki eptoelektroniczne w procesach 
włókienniczych, badanie dynamiki elektrycznych czujników temperatury. Pod redakcją 
pro( M. Klimka opracowano i wydano dwa skrypty. W roku akademickim 1968/69 uru
chomiono specjalizację automatyka procesów przemysłowych, rozbudowując uprzednio 
znacznie laboratorium specjalizacyjne. W ramach tej specjalizacji dyplom magistra inży
niera uzyskało prawie 140 studentów, a dyplom inżyniera 10. 
Tematyka naukowa Zespołu Urządzeń Cieplnych Zakładów Włókienniczych obejmuje na
stępujące zagadnienia: analityczna metoda określania przebiegu zmian stanu powietrza 
w komorach zraszania przemysłowych urządzeń klimatyzacyjnych, technologia bielenia, 
technologia dysz pneumatycznych w układach dowilżania powietrza, dwustrumieniowe dy
sze do suszenia fluidyzacyjnego materiałów, analiza zagadnień związanych z przerzutem 
w krosnach pneumatycznych. W ostatnim okresie podjęto następującą tematykę naukową: 
identyfikacja kształtu napięcia i prędkości przemieszczania w strukturze przędzy, analiza 
dynamiczna procesu pneumatycznego formowania przędzy, analiza kinetyczna przerzutu 
wątku w krośnie pneumatycznym, obciążenia dynamiczne w trakcie pneumatycznego 
transportu przędzy, współczynnik oporu przy wzdłużnym i poprzecznym opływie przędzy. 
Na uwagę zasługuje opracowanie stanowiska obrazującego oddziaływanie strugi powietrza 
na przędzę oraz oprogramowanie komputerowe poszerzające zakres tematyczny prac. 
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KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ POLIMERÓW. Badania naukowe początkowo koncentrowały 
się wokół procesów frakcjonowania, polimeryzacji inicjowanej układami redox, kinetyki 
procesów polireakcyjnych, w tym polimeryzacji roztworowej i roztworowo-wytrąceniowej 
głównie na przykładzie różnych rodzajów poliwęglanów. Prowadzono również badania 
nad polimerami w stanie stałym, a zwłaszcza nad procesami krystalizacji i morfologią 
kryształów polimerów. Inicjatorem kierunków badawczych była prof. E. Turska, która 
ukształtowała profil naukowy i zapewniła wysoki poziom badań. Przy katedrze działała 
Pracownia Chemii Fizycznej Polimerów PAN, która została rozwiązana w 1970 r. 
w związku z utworzeniem Centrum Badań Molekularnych i Nadmolekulamych PAN 
w Łodzi. Główne problemy badawcze ostatnich lat obejmują polimeryzację 
i kopolimeryzację matrycową, polimery jako nośniki substancji biologicznie czynnych, 
kompleksy polimerów i pochodne chityny o własnościach błono- i włókno- twórczych. 
Wyniki badań w dziedzinie polimeryzacji matrycowej plasują katedrę wśród kilku placó
wek wiodących w skali światowej. W latach 1985 - 94 opublikowano 36 oryginalnych prac 
w czasopismach krajowych i 29 w czasopismach polimerowych zagranicznych, zgłoszono 
9 patentów, opracowano 6 skryptów. Zorganizowano 4 konferencje krajowe. Pracownicy 
katedry wygłosili 9 referatów na międzynarodowych sympozjach i 16 referatów na sym
pozjach krajowych. Prof. S. Połowiński znalazł się wśród autorów unikatowej monografii 
„Encyklopedia of Advanced Materials" ( 1994 ). W katedrze pracuje unikatowa aparatura 
naukowa: spektrofotometr do podczerwieni z transformacją Fouriera, spektrofotometr UV 
(VIS), chromatograf żelowy (GPC) i skaningowy kalorymetr dynamiczny (DSC). Liczba 
wypromowanych doktorów wynosi 28 i wykonanych prac habilitacyjnych 4. W ostatnich 
20 latach wykonano 35 prac dyplomowych. 

KATEDRA WŁÓKIEN SZTUCZNYCH. Działalność naukowa katedry koncentruje się głównie 
wokół doskonalenia metod wytwarzania włókien wiskozowych, otrzymywania i przerobu 
na włókna mas celulozowych, odzyskiwania związków siarkowych z gazów przędzalni
czych w procesie wiskozowym, modyfikacją włókien chemicznych, otrzymywaniem po
liamidów aromatycznych, formowaniem włókien poliakrylonitrylowych, otrzymywaniem 
biocydowych włókien chemicznych i kopoliuretanów, włókien chemicznych 
o podwyższonej odporności termicznej i zmniejszonej palności, włókien karbonizowanych 
opartych na surowcach naturalnych i poliakrylonitrylu, modyfikacji polialkoholu winylo
wego, związkami fosforu, roztworów wiskozy o podwyższonej zawartości alfacelulozy, 
oraz nawozów mineralnych. Osobno należy wymienić prace dotyczące kopolimerów blo
kowych poliakrylonitrylu. Na uwagę zasługuje wdrożenie w przemyśle wyników badań do
tyczących mikrokrystalicznej celulozy oraz licencja dotycząca chitozanów, sprzedana do 
Finlandii. Katedra posiada unikalną, prototypową przędzarkę wielkolaboratoryjną służącą 
do formowania włókien metodą z roztworu na mokro. W ramach współpracy z zagranicą 
należy wymienić: North Carolina State University, Georgia of Technology i Uniwersytet 
w Saporo. Liczba wykonanych prac dyplomowych wynosi 718, w tym 112 inżynierskich. 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskało 20 osób, a 4 stopień naukowy doktora 
habilitowanego. Opublikowano 160 prac, w tym prawie połowę w krajach zachodnich 
i USA. Liczba komunikatów i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych wy
nosi 140, a patentów uzyskanych w kraju i za granicą 139. 
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Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii 

R
ozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 1 września 1950 r. (Dz. U. nr 5, 1951) 
został powołany w Politechnice Łódzkiej Wydział Chemii Spożywczej. Decyzja 
o utworzeniu wydziału, jako piątego fakultetu uczelni, wynikała z potrzeb 

rozwijającego się przemysłu spożywczego jak również z konieczności uporządkowania 
sprawy kształcenia kadr inżynierskich w uczelniach politechnicznych dla potrzeb tego 
przemysłu. Stały wzrost zapotrzebowania na produkty żywnościowe w latach powojen
nych wymagał rozbudowania i unowocześnienia istniejących zakładów przemysłowych 
oraz wzrostu liczby wytwarzanych asortymentów o wysokiej jakości. Realizacja tego 
zamierzenia była możliwa tylko w przypadku powiązania działalności przemysłowej 
z działalnościąjednostek naukowo - badawczych, których zadaniem byłoby również wy
tyczenie i regulowanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju poszczególnych branż 
przemysłu spożywczego. Niezmiernie ważnym zagadnieniem było także szkolenie dużej 
liczebnie kadry specjalistów, którzy mogliby nie tylko kierować poszczególnymi dzia
łami produkcji spożywczej, lecz mieć również wpływ na ich stałą modernizację. 

Powstanie Wydziału Chemii Spożywczej związane jest ściśle z osobą ówczesnego rek
tora Politechniki Łódzkiej prof. Osmana Achmatowicza, który wniósł ogromny wkład w 
proces tworzenia nowego, unikalnego w skali krajowej wydziału, podejmując odpo
wiedzialne decyzje i pokonując wiele trudności. Bardzo ważnym zadaniem było opra
cowanie zupełnie nowych programów studiów oraz dobór kadry nauczającej 

o najwyższych kwalifikacjach. 

W pierwszym okresie organizacji (do 1952 r.) w skład wydziału wchodziło sześć katedr: 
• MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ (kierownik z-ca prof. dr Jadwiga Jakubowska), 
• INŻYNIERII I APARATURY CHEMICZNEJ (kierownik z-ca prof. dr Mieczysław Serwiński), 
• CUKROWNICTW A I TECHNOLOGII OGÓLNEJ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH (kierownik 

prof. dr Stanisław Zagrodzki), 
• TECHNOLOGII FERMENTACJI (kierownik: z-ca prof. Bolesław Bachman), 
• TECHNOLOGII owoców I w ARZYW (kierownik: prof. dr Andrzej Mering), 
• TECHNOLOGII MIĘSA (kierownik: z-ca prof. dr Wincenty Pezacki). 

Katedry te reprezentowały następujące specjalizacje: technologię cukrownictwa, techno
logię fermentacji (piwowarstwo i winiarstwo), technologię spirytusu i drożdży, techno
logię owoców i warzyw, technologię mięsa. Kształcenie studentów w dyscyplinach pod
stawowych, na pierwszych dwóch latach studiów, odbywało się w katedrach i zakładach 
Wydziału Chemicznego. 

Duże zmiany struktury organizacyjnej miały miejsce w latach 1953 - 1954, kiedy to Ka
tedrę Technologii Mięsa przeniesiono do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 
a Katedra Technologii Owoców i Warzyw zakończyła swoją działalność w Politechnice 
Łódzkiej. W tym samym czasie kierownictwo Katedry Technologii Fermentacji przejął, 
przeniesiony z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr Stanisław Masior, a kierownictwo 
nowo utworzonego - w ramach tej katedry - Zakładu Spirytusu i Drożdży powierzono 
prof. Bolesławowi Bachmanowi. Przy Katedrze Technologii Fermentacji powstał 
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również Zakład Technologii Ziół i Aromatów, którego kierownikiem został wybitny 
specjalista z tej dziedziny prof. dr Jan Muszyński, kierownik Katedry Farmakognozji 
i Uprawy Roślin Akademii Medycznej w Lodzi. W latach 1954 - 1956 opiekę nad tym 
zakładem sprawowała mgr Maria Kapuścińska, a po tym czasie kierownictwo objął z-ca 
prof. dr Janusz Kulesza, który zainicjował, a następnie rozwijał, tematykę badawczą 
związaną z otrzymywaniem naturalnych, jak również syntetycznych, substancji zapa
chowych oraz aromatów spożywczych. 

W roku 1953 rozszerzyła także swoją działalność dydaktyczno - naukową Katedra Cu
krownictwa i Technologii Ogólnej Środków Spożywczych - po przyłączeniu do niej 
nowo powołanego Zakładu Technologii Krochmalu i Syropu, kierowanego przez dra 
inż. Adama Sroczyńskiego. 

Dalszy rozwój wydziału miał miejsce w roku 1954, z chwilą przeniesienia z Politechniki 
Gdańskiej do Lodzi Katedry Technologii Odżywek i Koncentratów Witaminowych ra
zem z jej kierownikiem prof. drem Kazimierzem Bogdańskim, który kierował katedrą do 
końca 1961 roku. Po przyłączeniu Zakładu Technologii Ziół i Aromatów do Katedry 
Technologii Odżywek i Koncentratów Witaminowych (1962 r.) kierownictwo jej objął 
doc. dr hab. Janusz Kulesza. 

W związku z powołaniem na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 1957 /58 Ka
tedry Aparatury Przemysłu Chemicznego nastąpił podział Katedry Inżynierii i Aparatury 
Chemicznej. Katedra pozostała w dalszym ciągu przy Wydziale Chemii Spożywczej, 
pod tym samym kierownictwem prof. dra Mieczysława Serwińskiego, przyjmując nazwę 
Katedry Inżynierii Chemicznej. Istniała ona przy wydziale do 1970 r., po czym prze
kształcona została w samodzielny instytut na prawach wydziału. 

Pierwszym dziekanem Wydziału Chemii Spożywczej (1950 - 1952) został prof. dr 
Stanisław Zagrodzki, który z olbrzymim zaangażowaniem i niezmożoną energią pełnił tę 
funkcję, rozwiązując wiele trudnych problemów organizacyjnych. W kolejnych latach 
funkcję tę pełnili profesorowie: Mieczysław Serwiński i Bolesław Bachman, 
a prodziekanami wydziału byli: prof. dr Stanisław Masior, z-ca prof. dr Wincenty Pezacki, 
doc. dr Jerzy Kroh, z-ca prof. dr Janusz Kulesza i z-ca prof. dr Adam Sroczyński. 

Powstanie Wydziału Chemii Spożywczej oraz jego rozwój w pierwszych latach istnienia 
był możliwy tylko dzięki wielkiemu wkładowi pracy grupy wymienionych wyżej samo
dzielnych pracowników nauki - organizatorów tego fakultetu. Dużo wysiłku 
i entuzjazmu wniósł również zespół pomocniczych pracowników nauki, rekrutujący się 
głównie z pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersy
tetu Łódzkiego. Ci, w przeważającej mierze młodzi pracownicy, którzy zdecydowali się 
przejść do pracy na Wydziale Chemii Spożywczej, mieli przed sobą trudne zadanie za
poznania się ze specyfiką poszczególnych gałęzi przemysłu spożywczego, jak również 
zorganizowania zajęć dydaktycznych (audytoryjnych i laboratoryjnych). Część pomoc
niczych pracownikaw pochodziła również z Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 
w Łodzi, która przeniosła swoją siedzibę do Olsztyna w roku 1950. 

W omawianym okresie wydział nie posiadał własnego budynku, a ćwiczenia i zajęcia 
dydaktyczne ze studentami odbywały się w pomieszczeniach udostępnionych przez inne 
wydziały Politechniki Łódzkiej, łódzkie szkoły oraz zakłady pracy. Sytuacja lokalowa 
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ogólnokształcącym przy ul. Wólczańskiej 171/173. Po adaptacji gmachu w 1957 r. 
znalazły w nim pomieszczenia prawie wszystkie katedry i zakłady wydziału. 

Z inicjatywy prof. Zagrodzkiego została zaprojektowana i wybudowana w 1962 r. przy 
Katedrze Cukrownictwa i Technologii Ogólnej Środków Spożywczych nowa hala tech
nologiczna wraz z dobrze wyposażonym warsztatem mechanicznym, umożliwiającym 
wykonywanie zestawów i elementów aparatury, służącej do celów badawczo 
- naukowych. W późniejszym okresie hala ta wykorzystana została również do celów dy
daktycznych, głównie do wykonywania prac dyplomowych przez studentów specjalizu
jących się w zakresie cukrownictwa. Korzystały z niej także pozostałe instytuty 
Wydziału Chemii Spożywczej. 

Wydarzeniem o dużym znaczeniu dla wydziału było utworzenie w 1966 r. Katedry Bio
chemii Technicznej, zorganizowanej przez prof. dra hab. Edwarda Galasa. Stworzył on 
nowy w skali kraju kierunek badawczy - biochemię techniczną oraz szkołę naukową 
w zakresie biotechnologii enzymów. 

W roku 1970 miała miejsce zmiana struktury organizacyjnej na wydziale, w wyniku któ
rej zamiast istniejących do tej pory katedr i zakładów powstały cztery wymienione niżej 
instytuty: 

INSTYTUT PODSTAW CHEMII ŻYWNOŚCI powołany w miejsce dawnego Zakładu Techno
logii Ziół i Aromatów, w którym funkcję dyrektora do 1975 r. pełnił prof. dr hab. Janusz 
Kulesza. Od tego czasu do chwili obecnej instytutem kieruje prof. dr Józef Góra, który był 
głównym organizatorem tej jednostki dydaktyczno - naukowej. Od początku swego istnienia 
Zakład Technologii Ziół i Aromatów, a później Instytut Podstaw Chemii Żywności, 
kształci magistrów inżynierów w zakresie technologii produktów zapachowych i aromatów 
spożywczych; 

INSTYTUT 8IOCHEMU TECHNICZNEJ utworzony z Katedry Biochemii Technicznej oraz Ka
tedry Technologii Odżywek i Koncentratów Witaminowych, kierowany od momentu jego 
powstania przez prof. Edwarda Galasa; 

INSTYTUT CHEMICZNEJ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI kierowany do 1976 r. przez zasłużonego 
dla Wydziału Chemii Spożywczej prof. Stanisława Zagrodzkiego. W następnych latach 
funkcję tę pełnili: doc. dr inż. Mieczysław Boruch (1976 - 1979 i 1982 - 1991), prof. dr hab. 
Zygmunt Niedzielski (1980 - 1982), a od roku 1991 do chwili obecnej prof. PŁ Jan lciek. 
Z chwilą powołania instytutu reprezentowane w nim były trzy specjalizacje: cukrownictwo, 
techno logia skrobi, techno logia cukiernictwa; 

INSTYTUT TECHNOLOGU FERMENTACJI I MIKROBIOLOGU, utworzony w wyniku połączenia 
dwóch katedr: Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej. W latach 1970-1973 
dyrektorem instytutu był prof. dr hab. Stanisław Masior, a następnie funkcję tę pełni nie
przerwanie do dnia dzisiejszego prof. dr hab. Helena Oberman. Działalność instytutu 
obejmuje: technologię fermentacji, technologię spirytusu i drożdży oraz mikrobiologię 
techniczną. Kierunki te realizowane są w zespołach specjalizacyjnych, których pierwszymi 
kierownikami byli wybitni specjaliści, twórcy szkół naukowych z tych dziedzin, profeso
rowie: Stanisław Masior, Bolesław Bachman, Jadwiga Jakubowska. 
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Powstanie Instytutu Podstaw Chemii Żywności, jak również Instytutu Biochemii Tech
nicznej, zapoczątkowało realizację wieloletnich starań kierownictwa wydziału 

o stworzenie dyscyplin podstawowych jako koniecznego fundamentu do rozwijania ist
niejących na wydziale specjalności technologicznych. W roku 1971 przy Instytucie 
Chemicznej Technologii Żywności rozpoczął swoją działalność zespół technologii 
chłodnictwa żywności ( obecnie zakład), zorganizowany od podstaw przez 
prof. Zygmunta Niedzielskiego, który kierował tą jednostką dydaktyczno - naukową od 
momentu jej powstania do 1991 roku. Zespół ten, nie mający odpowiednika w wyższych 
uczelniach technicznych naszego kraju, w ramach zajęć specjalizacyjnych przystąpił do 
kształcenia wysokokwalifikowanej kadry magistrów inżynierów dla dynamicznie rozwi
jającego się w tym czasie przemysłu chłodniczego żywności. Również w roku 1971, 
przy Instytucie Podstaw Chemii Żywności, powołana została nowa specjalizacja techno
logia tytoniu, której organizatorami byli: prof. Janusz Kulesza i doc. Jerzy Podlejski. 
W roku 1978 w Instytucie Biochemii Technicznej został utworzony przez prof. dr hab. 
Jadwigę Wilską - Jeszka zespół technologii produktów owocowych i warzywnych, który 
kształci studentów w zakresie przetwórstwa owocowo - warzywnego. Pod koniec 1974 
r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, opierając się na uzasadnieniu 
i opinii Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, powołał przy Instytucie Bio
chemii Technicznej Środowiskowe Laboratorium Analizy Środków Spożywczych, 
z usług którego korzystać mógł nie tylko wydział i uczelnia, lecz również wszystkie za
interesowane placówki regionu łódzkiego i całego kraju. 

W latach 1975 - 1976 nastąpił znaczny wzrost liczby kształconych studentów, nauczy
cieli akademickich oraz pracowników inżynieryjno - technicznych. Zbiegło się to 
z oddaniem do użytku w roku 1976 nowego pięciokondygnacyjnego budynku, wybudo
wanie którego gwarantowało dalszy rozwój Wydziału Chemii Spożywczej. 
Inicjatorem oraz głównym organizatorem budowy był ówczesny rektor Politechniki 
Łódzkiej prof. Edward Galas. Duże zasługi w dzieło budowy gmachu wnieśli również: 
doc. Józef Góra - dziekan wydziału i senior budowy, doc. Piotr Moszczyński, dr hab. 
Kazimierz Jarosz, inż. Wacław Kalinowski, mgr inż. Aleksander Arndt i inni. 
Przekazanie nowego pawilonu wydziałowi oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt 
miało wpływ na polepszenie pracy ze studentami, jak również zapewniało prawidłowe 
kształcenie młodej kadry naukowej, wywodzącej się z pracowników wydziału. Od tej 
chwili zajęcia dydaktyczne z chemicznych dyscyplin podstawowych, takich jak chemia 
nieorganiczna i analityczna, chemia organiczna i chemia fizyczna mogły być prowa
dzone w dobrze wyposażonych laboratoriach przez pracowników Instytutu Podstaw 
Chemii Żywności. 

Dobre warunki lokalowe oraz ciągłe wzbogacanie laboratoriów w nowoczesną aparaturę 
naukową i dydaktyczną gwarantowały w następnych latach stały rozwój wydziału, za
równo w zakresie poziomu prowadzonych prac badawczych jak również w doskonaleniu 
procesu dydaktycznego. Ugruntowana została pozycja wydziału jako ośrodka kształcą
cego kadry inżynierskie dla przemysłu spożywczego oraz jako jednego z ważniejszych 
w kraju centrów badań naukowych i techniczno - technologicznych w dziedzinie che
micznej technologii żywności i biotechnologii. Oprócz dobrej bazy lokalowej, na którą 
składają się laboratoria biotechnologiczne, mikrobiologiczne, chemiczne oraz hale tech
nologiczne, wydział dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką specjalistyczną o bogatym 
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zbiorze 17 642 woluminów książek naukowych i 5 611 woluminów czasopism krajowych 
i zagranicznych, obejmujących 116 tytułów, w tym 66 zagranicznych. Biblioteka 
Wydziałowa Chemii Spożywczej powstała w 1976 roku z inicjatywy ówczesnego 
dziekana doc. Piotra Moszczyńskiego, a organizatorem jej był kustosz mgr Stefan 
Świętosławski, pod którego kierownictwem rozwinęła się ona i rozwija nadal 
prawidłowo. Biblioteka posiada czytelnię ogólną na 25 miejsc, czytelnię czasopism na 
1 O miejsc oraz własną pracownię kserograficzną. Z obydwu czytelni korzysta rocznie 
około 1 O OOO osób, głównie nauczycieli akademickich i studentów. Prowadzona jest 
również działalność dydaktyczna w formie przysposQbienia bibliotecznego dla 
studentów I roku oraz z zakresu informacji naukowej dla studentów przygotowujących 
prace dyplomowe. 

W okresie czterdziestopięcioletniej działalności Wydziału Chemii Spożywczej, którego 
nazwa została zmieniona z dniem 1 pażdziernika 1992 roku na Wydział Chemii Spo
żywczej i Biotechnologii, zaszczytne, lecz jakże odpowiedzialne, funkcje dziekanów 
i prodziekanów pełnili: 

DZIEKANI: 
prof. Stanisław Zagrodzki (1950 - 1952 i 1958 - 1960), 
prof. Mieczysław Serwiński (1952 - 1956 i 1960 - 1962), 
prof. Bolesław Bachman (1956 - 1958 i 1968 - 1970), 
prof. Jerzy Kroh (1962 - 1966), 
prof. Stanisław Masior (1966 - 1968), 
prof. Edward Galas (1970 - 1972), 
prof. Józef Góra (1972 - 1975 i 1987 - 1993), 
doc. Piotr Moszczyński (1975 - 1981 i 1984 - 1987), 
prof. Zdzisław Włodarczyk (1981 - 1984), 
prof. PŁ Stefan Wysocki (od 1993 r.). 

PRODZIEKANI: 
z-ca prof. Wincenty Pezacki (1950 - 1953), 
z-ca prof. Adam Sroczyński (1958 - 1960 
i 1964 - 1969), 
doc. Bolesław Bachman (1958 - 1960), 
prof. Stanisław Masior (1953 - 1958), 
doc. Jerzy Kroh (1955 - 1956), 
prof. Jadwiga Jakubowska (1960 - 1962), 
z-ca prof. Janusz Kulesza (1956 - 1958 
i 1962 - 1964 ), 
doc. Rajmund Sołoniewicz ( 1968 - 1971 ), 
doc. Romuald Zawadzki ( 1962 - 1966), 
doc. Henryk Zając (1966 - 1968), 
doc. Mieczysław Boruch ( 1969 - 1971 ), 

doc. Piotr Moszczyński (1971 - 1975), 
doc. Józef Góra (1971 - 1972 i 1984 - 1987), 
doc. Józef Sunniński (1972 - 1981 ), 
doc. Józef Szopa (1987 - 1990), 
prof. PŁ Magdalena Włodarczyk (1987 
- 1993), 
prof. PŁ Stefan Wysocki (1990 - 1993), 
doc. Zdzisław Włodarczyk (1975 - 1981), 
prof. Joanna Masłowska (1984 - 1987), 
doc. Helena Zaorska (1981 - 1984), 
doc. Jadwiga Wilska- Jeszka (1981 - 1984), 
prof. PŁ Zdzisława Libudzisz (od 1993), 
prof PŁ Stanisław Bielecki (od 1993). 

Nad prawidłowym kształceniem i wychowaniem studiującej młodzieży czuwa doświad
czona kadra nauczycieli akademickich, której rozwój w minionym czterdziestopięciole
ciu przedstawiono na rys. 39. Jak wynika z wykresu - największym wzrostem liczby 
nauczycieli akademickich charakteryzował się okres od 1970 do 1980 roku, co było 
związane ze zwiększeniem się w tym czasie liczby studentów. Jeden z członków kadry 
nauczającej prof. Edward Galas wyróżniony został w roku 1978 godnością doktora 
honoris causa Uniwersytetu Strathclyde w Szkocji. 
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Trwały związek z wydziałem mają zasłużeni, emerytowani profesorowie: Jadwiga 
Jakubowska, Bo 1 esław Bachman, Adam Sroczyński, Jan Dobrzycki, Zygmunt 
Niedzielski i Henryk Sugier. Wszyscy oni wnieśli duży wkład w dzieło organizacji 
i rozwoju naszej Uczelni. Prof. Jadwiga Jakubowska uhonorowana została w roku 1990 
godnością doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. 
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Rysunek 39. Nauczyciele akademiccy na wydziale 

Tablica 32. Nauczyciele akademiccy ogółem na wydziale 

Bardzo wymownym i przekonywującym wskaźnikiem działalności dydaktycznej wy
działu jest liczba wydanych dyplomów. Studia magisterskie kontynuowane nieprzerwa
nie od początku utworzenia Wydziału Chemii Spożywczej ( obecnie Wydziału Chemii 
Spożywczej i Biotechnologii) do końca 1994 roku ukończyło 3092 osoby, natomiast 
studia inżynierskie prowadzone na studiach dziennych w latach 1951 - 1960 oraz na stu
diach zaocznych w latach 1976 - 1990 ukończyły łącznie 642 osoby (rys. 40). 

W roku· akademickim 1994/95 na wszystkich latach studiów Wydziału Chemii Spożyw
czej i Biotechnologii zarejestrowanych było 673 studentów. Wydział prowadzi studia 
magisterskie na kierunku technologia chemiczna - specjalność technologia spożywcza 
oraz od 1987 r. na kierunku biotechnologia. Na pierwszych dwóch latach studenci 
kształcą się wspólnie. Podział na kierunki ma miejsce po IV semestrze. 
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Rysunek 40. Dyplomy ukończenia studiów na wydziale 

W całym okresie istnienia wydziału zmieniały się rodzaje studiów, zarówno dziennych 
jak i zaocznych. W·poszczególnych latach zmiany te na studiach dziennych przebiegały 
według schematu; 1950 - 1953 studia dwustopniowe: I stopień - studia inżynierskie czte
roletnie, II stopień - studia magisterskie dwuletnie. Począwszy od 1954 roku do końca 
1992 kontynuowane były jednolite Gednostopniowe) studia magisterskie, których czas 
trwania w poszczególnych okresach wynosił: 1954 - 1961 5 lat, 1962 - 1963 5,5 roku, 
1964 - 1973 5 1 at, 1974 - 1981 4,5 roku, 1981 - 1992 5 lat. Od roku akademickiego 
1993/94 nastąpiła ponowna reorganizacja, w wyniku której kontynuowane są równole
gle dzienne trzyipółletnie studia inżynierskie i pięcioletnie studia magisterskie, zarówno 
na kierunku technologia chemiczna (specjalność - technologia spożywcza) jak i na kie
runku biotechnologia. Celowość prowadzenia tych studiów podyktowana jest przygoto
waniem kadry inżynierskiej dla przemysłu spożywczego, który w perspektywie najbliż
szych lat ma szanse na szybki rozwój w oparciu o krajową bazę surowcową. 

Na studiach zaocznych w okresie 1971 - 1975 studia inżynierskie trwały 5 lat, natomiast 
w latach 197 6 - 1980 cztery i pół roku. 

Obecnie wydział prowadzi studium podyplomowe z zakresu cukrownictwa (kierunek 
technologiczny). Do 1990 r. kontynuowane były również studia podyplomowe z innych 
zakresów: aparatura i urządzenia cukrownicze, technologia fermentacji, instrumentalne 
metody analizy żywności.Do końca 1993 roku łączna liczba absolwentów wszystkich 
prowadzonych studiów podyplomowych wynosiła 345. 

W roku akademickim 1991 /92 rozpoczęło swoją działalność dwuletnie studium pomatu
ralne (college) ,,Procesy techniczne w przetwórstwie żywności", zorganizowane przez 
Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologi oraz Wydział Inżynierii Procesowej 
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i Ochrony Środowiska. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy obydwu 
"ydziałów. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z nauczaniem słuchaczy 
zajmuje się dziekanat Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który też 
wydaje świadectwa ukończenia studium. W roku akademickim 1992/93 uruchomione 
zostało przy Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii dwuletnie studium pomatu
ralne „Biotechnologia i analiza żywności", w którym uczestniczyło 60 maturzystów. 
W następnym roku akademickim przyjęto na studium 84 osoby. Celem pierwszego stu
dium jest przekazanie absolwentom szkół średnich podstawowych informacji dotyczą
cych zagadnień technicznych (procesowych, aparaturowych i technologicznych), zwią
zanych z przetwórstwem żywności, natomiast zadaniem drugiego studium jest 
zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi wiadomościami z zakresu biotechno
logii, chemicznej technologii oraz analizy żywności. Słuchacze obydwu studiów zapo
znają się również z podstawowymi przepisami prawa patentowego, rachunkowości 
spółek, zasad organizacji i zarządzania, marketingu, a także z praktycznym wykorzy
staniem komputerów. Niezbędny zakres wiedzy, uzyskany po ukończeniu studium, daje 
absolwentom możliwość podjęcia działalności gospodarczej w mniejszych firmach pry
watnych, zajmujących się produkcją i przetwórstwem środków spożywczych. Istnieje rów
nież możliwość dalszego kontynuowania nauki na studiach inżynierskich Wydziału Chemii 
Spożywczej i Biotechnologii lub Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. 

Obecnie na pięcioletnich studiach magisterskich studenci mają możliwość wyboru jed
nego z wymienionych kierunków dyplomowania: cukrownictwo, technologia skrobi, 
technologia cukiernictwa, technologia chłodnictwa żywności, mikrobiologia techniczna, 
technologia fermentacji, technologia spirytusu i drożdży, biochemia techniczna, techno
logia produktów owocowych i warzywnych, technologia witamin i koncentratów spo
żywczych, technologia produktów zapachowych i surowców kosmetycznych. 

Na wszystkich kierunkach dyplomowania, z wyjątkiem cukrownictwa, prace dyplomowe 
wykonywane są w X (ostatnim) semestrze. Studenci specjalizujący się w zakresie cu
krownictwa wykonują swoje prace po półrocznej kampanijnej praktyce przeddyplomo
wej, w związku z czym okres ich studiów przedłuża się do jedenastu semestrów. 

W semestrze VIII studenci mają obowiązek zaliczenia 5 godzin z 15 dowolnie wybra
nych przez siebie przedmiotów fakultatywnych takich jak: reologia żywności, biotrans
formacja związków chemicznych, mikrobiologia zanieczyszczeń żywności, projekto
wanie procesów biotechnologicznych, marketing w przemyśle spożywczym, 

komputerowe metody opracowania wyników doświadczeń i inne. Przedmioty te w isto
tny sposób umożliwiają studentom poszerzenie i pogłębienie wiadomości z zakresu 
technologii spożywczej i biotechnologii. Od samego początku wprowadzenia zajęć 
fakultatywnych (1985 rok) treść ich była stale aktualizowana i dostosowywana do 
osiągnięć dokonywującego się postępu w dziedzinie chemii i biotechnologii żywności. 

W czasie minionego 45-lecia zmiana liczby studentów na poszczególnych latach stu
diów kształtowała się zgodnie z krzywymi przedstawionymi na wykresie (rys. 41). 
Krzywe uwzględniają studia dzienne, zaoczne oraz college. Z wykresu wynika, że naj
większa liczba studiującej młodzieży przypadała na okres od końca pierwszej połowy lat 
siedemdziesiątych do drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Duży wzrost studentów za
obserwowano również w Jatach 1992/93 oraz 1993/94. 
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Rysunek 41. Studenci na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii 

Tablica 33. Studenci na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii 
. 

Na całokształt osiągnięć Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii w zakresie dzia-
łalności dydaktycznej składają się dokonania wszystkich instytutów, związane 
z podniesieniem poziomu kształcenia studentów, doskonaleniem programów nauczania, 
wyposażeniem laboratoriów w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę. Krótki przegląd naj
ważniejszych osiągnięć w poszczególnych instytutach przedstawiony został poniżej. 

w INSTYTUCIE PODSTAW CHEMII ŻYWNOŚCI, którym kieruje prof. Józef Góra, reprezento
wane są następujące dyscypliny podstawowe z zakresu chemii, realizowane na I i II roku 
studiów: chemia nieorganiczna i analityczna, chemia organiczna wraz z elementami chemii 
bioorganicznej oraz chemia fizyczna. Niezależnie od tego na dalszych latach studiów pro
wadzone są zajęcia z przedmiotów specjalistycznych na kierunku technologia chemiczna 
(specjalność technologia spożywcza) oraz na kierunku biotechnologia. Wymienione zada
nia dydaktyczne jak również badania naukowe i rozwojowe wykonywane są w czterech ze
społach dydaktyczno-naukowych: 

• Zespół Chemii Bionieorganicznej i Analitycznej - kierownik: prof. Joanna Masłowska, 
• Zespól Chemii Fizycznej i Koloidów - kierownik: prof. PŁ Stanisław Wysocki ( do 

1993 r. prof. Henryk Sugier), 
• Zespół Chemii Organicznej i Bioorganicznej - kierownik: prof. Józef Góra, 
• Zespół Technologii Produktów Zapachowych i Surowców Kosmetycznych - kierownik: 

prof. PŁ Józef Kula. W zespole tym realizowany jest kierunek dyplomowania o tej 
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samej nazwie. Ta jednostka dydaktyczno - naukowa, pod wcześniejszą nazwą Zespołu 
Technologii Ziół i Aromatów oraz Tytoniu wraz z dwoma kierunkami dyplomowania: 
technologią ziół i aromatów i technologią tytoniu, do 1977 roku kierowana była przez 
prof. Janusza Kuleszę, a następnie do 1991 r. przez doc. Jerzego Podlejskiego. 

W latach 1981-1987 wprowadzone zostały na IV semestrze przez prof. Joannę Masłowską 
nowe przedmioty: chemia bionieorganiczna na kierunku biotechnologia, chemia makro
i mikroelementów na kierunku technologia chemiczna oraz analiza śladowa składników 
żywności na zajęciach fakultatywnych. W latach 1985 - 1990 przy instytucie prowadzone 
było studium podyplomowe „Instrumentalne metody w analizie żywności". Uczestnicy 
studium mieli możność zapoznania się z nowoczesnymi metodami analizy żywności, pasz 
i kosmetyków. Szczególny nacisk położony został na analizę substancji toksycznych takich 
jak: metale ciężkie, policykliczne węglowodory aromatyczne, nitrozoaminy, pozostałości 
pestycydów. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą w kraju studia te od 1992 roku 
nie są kontynuowane. 
Z innych ważniejszych osiągnięć dydaktycznych instytutu należy wymienić: opracowanie 
oryginalnych programów nauczania ze wspominianych wcześniej dyscyplin podstawowych 
oraz z przedmiotów realizowanych na starszych latach, w tym z technologii i analizy pro
duktów zapachowych i surowców kosmetycznych; przygotowanie 7 skryptów, stanowią
cych pomoc naukową dla studentów z wykładanych przedmiotów oraz prowadzonych za
jęć laboratoryjnych i ćwiczeń. 

w skład INSTYTUTU BIOCHEMII TECHNICZNEJ, kierowanego przez prof. Edwarda Galasa, 
wchodzą zespoły: 
• Zespół Biochemii Technicznej, 
• Zespół Technologii Witamin i Koncentratów Spożywczych 
• Zespół Technologii Produktów Owocowych i Warzywnych. 
W ramach tych zespołów prowadzone są trzy kierunki dyplomowania o tych samych na
zwach, których kierownikami (zgodnie z podaną wyżej kolejnością) są: prof. Edward 
Galas, doc. Piotr Moszczyński, prof. Jadwiga Wilska-Jeszka. 
Pracownicy instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne z biochemii 
dla wszystkich studentów III roku; w ramach dwóch dwuletnich studiów pomaturalnych 
(college'ów) uczestniczą również w ukierunkowaniu i podwyższeniu kwalifikacji absol
wentów szkół średnich. 
Wprowadzenie w 1987 roku nowego kierunku biotechnologia wymagało opracowania 
i przygotowania do realizacji nowych programów studiów, jak również wprowadzenia nie 
wykładanych do tej pory przedmiotów z biotechnologii, enzymologii i podstaw inżynierii 
genetycznej drobnoustrojów przemysłowych. W związku z tym zachodziła konieczność 
zorganizowania nie istniejących do tej pory laboratoriów biotechnologicznych wyposażo
nych w nowoczesne urządzenia i aparaturę kontrolno - pomiarową oraz opracowania po
mocy naukowych dla studentów. W całym okresie swojej działalności Instytut Biochemii 
Technicznej (wcześniej Katedra Biochemii Technicznej) wykształcił na wszystkich trzech 
kierunkach dyplomowania 430 magistrów inżynierów. 

w ramach INSTYTUTU CHEMICZNEJ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI działają trzy zakłady, 
z których dwa podzielone są na zespoły: 

• Zakład Cukrownictwa - kierownik: prof. PŁ Jan Iciek, który pełni również funkcję dy
rektora instytutu; zespoły: cukrownictwa oraz pomiarów i automatyki, 

• Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa - kierownik: dr inż. Jerzy Skalski (do 1991r. 
doc. Mieczysław Boruch); zespoły: technologii skrobi, technologii cukiernictwa, 
technologii żywności, analizy .żywr!ości, 

• Zakład Technologii Chłodnictwa Żywności - kierownik: prof. Stanisław Michałowski 
(od początku istnienia zakładu do 1991 r. prof. Zygmunt Niedzielski). 
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Wymienione zakłady reprezentują cztery kierunki dyplomowania: cukrownictwo, techno
logia skrobi, technologia cukiernictwa, technologia chłodnictwa żywności. 
Nauczyciele akademiccy instytutu prowadzą również na IV roku zajęcia ogólnowydzia
łowe (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne) z technologii żywności, analizy środków spożyw
czych, pomiarów i automatyki oraz techniki cieplnej. W roku akademickim 1990/91 
wprowadzone zostały do programu nauczania na VIII semestrze nowe zajęcia z podstaw 
projektowania procesowego oraz z komputerowej symulacji procesów technologicznych. 
W ostatnich kilku latach wykłady fakultatywne, prowadzone również przez pracowników 
instytutu, zostały wzbogacone o nowe przedmioty: komputerowe metody opracowania 
wyników doświadczeń, opakowania w przemyśle spożywczym, termiczne utrwalanie 
żywności. Znaczący jest również udział Instytutu Chemicznej Technologii Żywności 
w realizacji programów nauczania obydwu studiów pomaturalnych działających przy 
Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii. 
W Zakładzie Cukrownictwa zorganizowane zostało w roku 1971 pierwsze na Wydziale 
Chemii Spożywczej studium podyplomowe cukrownictwa, które prowadzone jest (z 3-
letnią przerwą) do chwili obecnej. W roku akademickim 1991/92 utworzono również pra
cownię analizy związków koloidowych w przemyśle cukrowniczym. 
Doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów stanowiły 4 książki, napisane przez prof. 
Jana Dobrzyckiego, z zakresu cukrownictwa, z których dwie wydane zostały również za 
granicą. Ponadto ten sam autor opracował 7 słowników cukrowniczych, różnojęzycznych. 
Inna pozycja książkowa jest autorstwa prof. Stanisława Zagrodzkiego, przetłumaczona 
również na język obcy. Pozostałe 3 pozycje stanowiły skrypty. 

INSTYTUT TECHNOLOGII FERMENTACH I MIKROBIOLOGII składa się z trzech jednostek 
dydaktyczno - naukowych: 

• Zespołu Technologii Fermentacji, 
• Zespołu Technologii Spirytusu i Drożdży, 
• Zespołu Mikrobiologii Technicznej. 

Zespoły kształcą studentów w wymienionych wyżej kierunkach specjalistycznych. 
Kierownikami zespołów, według podanej kolejności, są: prof. PŁ Magdalena Włodarczyk, 
doc. Edward Kosiek, prof. Helena Oberman, która równocześnie pełni funkcję dyrektora 
instytutu. 
Zespół technologii fermentacji prowadzi zajęcia specjalistyczne w zakresie technologii, 
analityki i podstaw biochemii przemysłów: piwowarskiego, winiarskiego, kwasów orga
nicznych, a także od 1985 roku przemysłu piekarskiego. Zespół technologii spirytusu 
i drożdży kształci studentów w zagadnieniach związanych z przemysłem spirytusowym, 
drożdżowym i octowym. Duży nacisk kładzie się na utylizację produktów odpadowych 
tych przemysłów. W roku 1984 rozpoczęła swoją działalność pracownia ochrony środowi
ska pod kierunkiem dra Zdzisława Kokuszki, która zajmuje się ochroną wód w przemyśle 
spożywczym. Laboratoria zespołu wyposażone są w aparaturę kontrolno - pomiarową, 
modelowe zestawy do oczyszczania ścieków metodami biologicznymi oraz bioreaktory, 
w których prowadzone są procesy w skali wielkolaboratoryjnej. Nauczyciele akademiccy 
zespołu mikrobiologii technicznej prowadzą zajęcia dydaktyczne zarówno z przedmiotów 
podstawowych, jak również specjalistycznych. Dotyczą one procesów mikrobiologicznych 
występujących w produkcji żywności, jak również procesów biotechnologicznych wyko
rzystujących drobnoustroje. Wiele wysiłku włożono w unowocześnienie warsztatu dydak
tycznego, wykorzystywanego również do celów naukowych. Zbudowano fermentatory la
boratoryjne, układy regulacyjne (prototypowe przetworniki do pomiarów stężenia jonów 
wodorowych, temperatury, p02). Opracowano monitoring aktywności fizjologicznej bak
terii lizynowych, mlekowych oraz drożdży piekarskich, a także podstawy sterowania ich 
hodowlą, w oparciu o własne programy. 
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Nauczyciele akademiccy wszystkich trzech zespołów Instytutu Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii prowadzą na szeroką skalę szkolenie pracowników zatrudnionych 
w przemyśle winiarskim, spirytusowym i drożdżowym oraz w innych zakładach 
o pokrewnych profilach produkcyjnych. 

Przełomowym wydarzeniem w działalności naukowo - badawczej Wydziału Chemii Spo
żywczej i Biotechnologii było oddanie do użytku we wrześniu 1976 roku, wspomnianego 
już wcześniej, dobrze wyposażonego budynku. Obok znacznej poprawy w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych, miało to również wpływ na stworzenie bardzo korzystnych warun
ków do kontynuowania prac naukowych. Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia bu
dynku umożliwiały zainstalowanie stanowisk badawczych wyposażonych w nowoczesną 
aparaturę, jak również urządzeń pomiarowo - kontrolnych. Rozwinęła się współpraca 
z zakładami przemysłowymi oraz prace w ramach centralnie koordynowanych programów 
badawczych, dzięki czemu poszczególne instytuty mogły zaopatrywać się w niezbędny 
sprzęt i aparaturę naukowo- badawczą. Z ważniejszych aparatów i urządzeń, którymi dys
ponuje obecnie wydział, należy wymienić: chromatografy HPCL, chromatografy GC, spek
trograf PGS-2 z przystawką laserową do badania widm emisyjnych, spektrograf AAS, de
rywatograf systemu Paulik - Paulik, aparaturę do pomiaru impedancji faradayowskiej 
i zestawu mikroelementów, dyfraktometr rentgenowski do oznaczania struktury prze
strzennej związków chemicznych, system komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, 
spektrofotometr DU 7500 do badania kinetyki reakcji enzymatycznych oraz widm 
w zakresie UV - VIS, spektrofotometry „Specord" z przystawkami komputerowymi, su
szarnię sublimacyjną TG-5 z programatorem (skala wielkolaboratoryjna), aparaturę do cią
głej sterylizacji termicznej cieczy i zawiesin, aparat do oznaczania azotu „Kieł - foss", fer
mentor laboratoryjny „Biomer" z możliwością sterowania i monitorowania bioprocesów. 
Poniżej podano przegląd ważniejszych badań podstawowych i stosowanych, realizowa
nych w ostatnich latach oraz kontynuowanych obecnie w poszczególnych zespołach. 
Zespól Chemii Bionieorganicznej i Analitycznej Instytutu Podstaw Chemii Żywności wy
konał badania elektrochemiczne w układach, w których powstają kompleksy metali 
z bioligandami, a także badania fizykochemiczne nad opracowaniem nowych metod roz
dzielania mieszanin. Prace te związane są z problematyką reakcji równowagowych 
w roztworach, w których biorą udział związki organiczne o ważnym znaczeniu biologicz
nym oraz jony metali przejściowych. W badaniach nad procesami asocjacji w układach: 
chelatowy kompleks Ni(II) z zasadami Schiffa zidentyfikowano szereg asocjatów, określa
jąc ich trwałość i strukturę. Za wybitne osiągnięcia naukowe zespół uzyskał w roku 1989 
nagrodę naukową Ministra Edukacji Narodowej. 
W Zespole Chemii Fizycznej i Koloidów prowadzone są prace naukowo - badawcze 
w dwóch kierunkach: badanie zjawisk powierzchniowych na dielektrykach i półprze
wodnikach tlenkowych z uwzględnieniem wpływu adsorbatów na te zjawiska, immobilizacja 
enzymów, badanie ich własności oraz opracowanie czujników enzymatycznych. 
Zakres niektórych ważniejszych prac badawczych Zespołu Chemii Bioorganicznej obej
mował zagadnienia: elektrochemiczne metody syntezy związków zapachowych; w tym za
kresie badań opracowano m.in. oryginalną metodę syntezy tlenku różanego z cytronellalu, 
sobrerolu i jego pochodnych z a - pinenu, jak również wydajną metodę eletroredukcji 
kwasu maleinowego do bursztynowego i kwasu itakonowego do metylobursztynowego, 
biologiczne metody syntezy produktów zapachowych; w ramach tego kierunku badań 
opracowano enzymatyczną cyklizację kwasu 15 - hydroksypentadekanowego do pentade
kanolidu o zapachu piżmowym oraz enzymatyczne hydroksylowanie citronellolu przy 
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udziale peroksydazy chrzanowej, poszukiwanie regulatorów rozwoju owadów w krajo
wych i introdukowanych roślinach; wykryto owadobójcze lub repelentne właściwości 
olejków na niektóre owady uciążliwe dla otoczenia. Z zakresu syntezy związków zapa
chowych pracownicy zespołu opublikowali około 130 artykułów w czasopismach krajo
wych i zagranicznych oraz uzyskali około 120 patentów. Ponadto wyniki badań 
prezentowane były na konferencjach krajowych i zagranicznych. 
W Zespole Technologii Produktów Zapachowych i Surowców Kosmetycznych (do 
1992 roku Zespół Technologii Ziół i Aromatów oraz Tytoniu) kontynuowano badania nad 
syntez.ą związków zapachowych w oparciu o surowce przemysłowe i węglowodory 
terpenowe oraz prowadzono prace doświadczalne nad enzymatycznym uszlachetnianiem 
krajowych tytoni. 
Zespól Biochemii Technicznej Instytutu Biochemii Technicznej prowadzi przede wszyst
kim badania z zakresu biokatalizy stosowanej, koncentrujące się na: poszukiwaniu 
i ulepszaniu szczepów drobnoustrojów, producentów gospodarczo ważnych enzymów, 
m.in. amylolitycznych (a-amylazy Bacillus i Aspergillus), proteolitycznych (subtylizyna, 
keratynazy promieniowców), celulolitycznych, litycznych, hemicelulaz, dekstranaz, pulu
lanazy, disacharydaz, lipaz i innych, opracowywaniu technologii produkcji tych enzymów 
w skali od wielkolaboratoryjnej do ćwierćtechnicznej (kilka technologii opatentowano), 
opracowywaniu metod racjonalnej aplikacji preparatów enzymów. 
Równolegle prowadzone są badania podstawowe obejmujące izolację i oczyszczanie tych 
enzymów do homogenności oraz ich charakterystykę katalityczną i molekularną. Kilka en
zymów, tj. a-amylazę Bacillus, lipazę Mucor i subtilizynę otrzymano w formie krystalicz
nej i poddano analizie rentgenograficznej (współprac~z Uniwersytetem w Yorku), co ro
kuje ustalenie ich pełnej struktury molekularnej. Do badań podstawowych należy zaliczyć 
wykonywane w pierwszej dekadzie istnienia zespołu biochemii (1963 - 73) prace nad me
tabolizmem azotowym bakterii mlekowych. Wyjaśniono w nich m. in. drogę biosyntezy 
kwasu glutaminowego u L. plantarum przy udziale odpowiedniej dehydrogenazy oraz zba
dano rolę aminotransferaz w biosyntezie kwasu asparaginowego, glicyny i aminokwasów 
aromatycznych. Wyniki te na trwałe weszły do piśmiennictwa światowego. Jako pierwszy 
w kraju zespół biochemii podjął w końcu lat siedemdziesiątych badania nad działaniem en
zymów w środowisku rozpuszczalników organicznych. Stosując lipazy pleśniowe opraco
wano i opatentowano metody otrzymywania licznych estrów kwasów karboksylowych, 
a także makrocyklicznych laktonów ( cenione związki zapachowe). Unikatowe są badania 
nad trawiennymi enzymami antarktycznego kryla i ich szczególnym przystosowaniem do 
działania w temperaturach bliskich 0°C. 
Ważna grupa prac dotyczy immobilizowanych biokatalizatorów, uzyskano np. immobili
zowane komórki drożdży przydatne w fermentacji etanolowej. 
Intensywnie rozwijana jest tematyka wykorzystująca dla biosyntezy enzymów techniki re
kombinacji DNA in vitro. W E. coli uzyskano np. ekspresję genu fonolo - liazy tyrozyno
wej C. freundii. Nukleotydowa sekwencja genu tego enzymu została przyjęta do EMBL 
Date Library i tamże zarejestrowana (nr X66978 CFTPLG). Transformowane 
i immobilizowane komórki E. coli wykorzystano do produkcji dihydroksyfenyloalaniny, 
stosowanej jako lek w niektórych schorzeniach układu nerwowego. 
Duży nacisk kładzie się na badania z zakresu biotechnologii środowiska, obejmujące kom
pozycję biopreparatów degradujących wybrane odpady przemysłowe. Wykorzystano np. 
własne preparaty enzymów celulolitycznycn do degradacji odpadów lignocelulozowych, 
a także do konwersji tych odpadów w wysokobiałkową biomasę mikrobiologiczną. Trwają 
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prace (we współpracy z Instytutem Włókien Chemicznych) nad enzymatyczną transforma
cją celulozy w celu uzyskania specjalnych włókien i folii (wyniki opatentowano). 
Przy Zespole Biochemii działa pracownia rentgenograficzna, badająca strukturę rozma
itych leków i innych substancji biologicznie aktywnych. 
Zespól Technologii Produktów Owocowych i Warzywnych zajmuje się następującymi za
gadnieniami: otrzymywaniem i stabilizacją naturalnych barwników dla przemysłu 
spożywczego. Opracowano i wdrożono np. nową metodę otrzymywania barwników anto
cyjanowych, kinetyką degradacji tiaminy i pirofosforanu tiaminy w czasie sterylizacji 
konserw, składem i przemianami związków polifenolowych, a szczególnie katechin 
i proantocyjanin. Z bogatych w procyjanidyny owoców dzikiej róży i pigwowca otrzymano 
ich preparaty, obecnie badane przez prof. Perchelet w Kanadzie pod kątem właściwości 
przeciwnowotworowych. 
Zespól Technologii Witamin i Koncentratów Spożywczych prowadzi prace nad immobili
zacją komórek drobnoustrojów i wykorzystaniem ich do otrzymywania różnych substancji 
biologicznie czynnych (aminokwasów i witamin). Duże znaczenie mają badania związane 
z uzyskiwaniem enzymatycznych hydrolizatów białek pozbawionych fenyloalaniny, prze
znaczonych dla dzieci chorych na fenyloketonurię. 
Badania prowadzone w Instytucie Biochemii Technicznej były wspierane finansowo przez 
przemysł i programy centralne. W latach 1991 - 1992 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Komitet Badań Naukowych dofinansowały je w ramach 4 grantów. Obecnie są również 
realizowane w instytucie 4 tematy finansowane przez KBN. 
W Instytucie Chemicznej Technologii Żywności do najważniejszych osiągnięć 
w Zakładzie Cukrownictwa należy zaliczyć wyniki badań dotyczące szybkości dyfuzji 
sacharozy i substancji towarzyszących w tkance buraka cukrowego. W ramach tych badań 
opracowano m. in. oryginalną metodę modelowania frakcjonowanej ekstrakcji w skali 
laboratoryjnej, która pozwala na dokładne zbadanie przebiegu dyfuzji cukru i niecukrów 
w zależności od stopnia wysłodzenia. 
W szerokim zakresie prowadzono prace związane z oczyszczaniem soku cukrowniczego 
po ekstrakcji i filtracji. Opracowano m. in. nową metodę oczyszczania soków 
z zastosowaniem karbonatacji wstępnej, szczególnie korzystną przy przerobie buraków 
o obniżonej jakości (np. uszkodzonych przez mróz). Ustalono warunki wyodrębniania 
(strącania) dekstranu, obecnego w sokach otrzymanych z zakażonych buraków. 
Opracowano i sprawdzono w skali półtechnicznej nową metodę odwapniania soków za 
pomocą sody i amoniaku, charakteryzującą się brakiem ścieków. '.\,, 
W zakresie badań nad krystalizacją sacharozy opracowano modele krystalizacji statycznej 
i ciągłych krystalizatorów przepływowych. Dzięki zastosowaniu dyfraktometrii 
rentgenowskiej dokonano postępu w poznaniu mało zbadanych kompleksów sacharozy, 
wapnia i C02• Stosując metodę rezonansu jądrowego badano charakter wiązań chemicz
nych pomiędzy sacharozą a kationami wapnia. 
Znaczące osiągnięcia uzyskano w zakresie badań dotyczących sterylizacji termicznej cie
czy i zawiesin w przepływie, a zbudowana w instytucie instalacja pilotowa do ciągłej ste
rylizacji termicznej mediów jest unikalna w skali krajowej. 
Głównym przedmiotem badań w Zakładzie Technologii Skrobi i Cukiernictwa jest szeroko 
pojęta modyfikacja skrobi. Należą tu badania struktury cząsteczkowej i właściwości fizy
kochemicznych produktów powstałych w wyniku działania kwasów lub enzymów amyloli
tycznych na skrobię. Na uwagę zasługuje opracowanie nowej metody otrzymywania prepa
ratów błonnikowych z odpadowych surowców roślinnych ( wycierka ziemniaczana, 
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wysłodki buraczane, wytłoki jabłkowe) z przeznaczeniem do wzbogacania żywności ubo
giej w błonnik pokarmowy.W zakresie prac dla przemysłu cukierniczego i czekoladowego 
prowadzono doświadczenia nad otrzymaniem nowych lub zmodyfikowanych 
komponentów cukierniczych antyimportowych. 
W Zespole Analizy Żywności opracowano i wdrożono do produkcji technologię otrzymy
wania laktobionianu wapniowego i cynkowego oraz syropu laktulozy. 
Do ważniejszych osiągnięć pracowników Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywności na
leży zaliczyć: opracowanie nowej metody otrzymywania stałych koncentratów soków 
owocowych przy zastosowaniu kriokoncentracji i liofilizacji, ustalenie wpływu metod 
mrożenia skroplonymi gazami (dwutlenek węgla, azot) na jakość przechowywanych wa
rzyw, zastosowanie promieniowania gamma do przedłużenia czasu przechowywania mięsa 
wołowego w temperaturze zbliżonej do krioskopowej. 
Ponadto opracowana została oryginalna metoda umożliwiająca przedłużenie okresu 
chłodniczego przechowywania wielu rodzajów warzyw w modyfikowanej atmosferze oraz 
mięsa drobiowego w gazach obojętnych (C02, N2). Wyniki poszczególnych etapów tych 
badań przedstawione zostały m. in. na trzech kolejnych Międzynarodowych Kongresach 
Chłodnictwa: w Wenecji 1979 r., w Paryżu 1983 r., w Wiedniu 1987 r. 
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii rozwija kierunki prac naukowych 
z technologii, analityki i mikrobiologii procesów fermentacyjnych oraz z doskonalenia 
cech drobnoustrojów przemysłowych i stabilizacji ich aktywności. Dla potrzeb piwowar
stwa prowadzono w szerokim zakresie badania, których celem było zaoszczędzenie zuży
cia chmielu i słodu, jak również skrócenia cyklu produkcyjnego. Opracowano metodę al
kalicznej izomeryzacji substancji goryczkowych chmielu w obecności fosforanu 
dwuamonowego, która pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania chmielu o 20%. 
W dziedzinie winiarstwa prowadzono m.in. badania w zakresie pielęgnacji i stabilizacji 
win gronowych i owocowych. Opracowane nowe technologie win owocowych wdrożone 
zostały do produkcji przemysłowej. Opracowano metodę produkcji cydrów oraz natural
nych win jabłkowych gazowanych i musujących. Prowadzono badania nad udoskonale
niem technologii otrzymywania moszczów aroniowych, otrzymywania czerwonych win 
owocowych z udziałem aronii, miodów aroniowych, dorównujących jakością winom 
gronowym. Wykonano badania podstawowe nad powstawaniem substancji alergicznych 
w procesie przerobu czarnego bzu na wino. Opracowano stabilną formę kultury startero
wej, wdrożono technologię produkcji pieczywa bezglutenowego, skrócono o 30% cykl 
produkcyjny chleba bez dodatków obcych. 
Z ważniejszych prac naukowo - badawczych kontynuowanych w Zespole Technologii Spi
rytusu i Drożdży należy wymienić: intensyfikację procesu fermentacji alkoholowej ługów 
posiarczynowych, otrzymywanie aktywnych suszonych drożdży piekarskich, 
zdrożdżowanie wywaru melasowego, opracowanie ( do skali półtechnicznej włącznie) 
technologii produkcji drożdży paszowych z metanolu oraz w skali laboratoryjnej z ciekłej 
frakcji ropy naftowej, jak również periodycznej metody zdrożdżowania gaczu parafino
wego, biodegradację wywaru melasowego na drodze beztlenowej fermentacji metanowej, 
pozwalającą na znaczące obniżenie wskaźnika CHZT, uzyskanie wysokokalorycznego 
biogazu, a w cieczy pofermentacyjnej znaczących ilości witaminy B 12, opracowanie we 
współpracy z TZF Polfa w Tarchominie metody biologicznej degradacji odcieku po 
produkcji erytromycyny. 
W działalności badawczej Zespołu Mikrobiologii Technicznej, powiązanej w szerokim za
kresie z potrzebami różnych działów gospodarki narodowej, wyróżnić należy trzy główne 
kierunki: badania podstawowe fizjologii i metabolizmu drobnoustrojów przemysłowych, 
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przechowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów przemysłowych, analityka mi
krobiologicma żywności i materiałów przemysłowych. 
W powiązaniu z przemysłem mleczarskim zajmowano się m.in. otrzymywaniem 
i utrwalaniem szczepionek dla maślarstwa i serowarstwa oraz napojów fermentowanych. 
Optymalizowano warunki hodowli okresowej i ciągłej przy uwzględnieniu czynników śro
dowiskowych i fizjologicznych, opracowano i wdrożono (,,Biolacta" - Olsztyn) system 
monitorowania i sterowania produkcją biomasy, otrzymano cenne mutanty. · 
Na uwagę zasługują dziesięcioletnie badania nad biosyntezą kwasu itakonowego wykonane 
dla Departamentu Rolnictwa USA na zlecenie Wydziału V PAN. Otrzymane mutanty 
Aspergillus terreus zostały zdeponowane w Amerykańskiej Kolekcji Szczepów w Peorii 
(Illinois). Wyniki badań prezentowane były na międzynarodowych sympozjach 
i publikowane w zagranicznych opracowaniach podręcznikowych. 
Współpraca z przemysłem farmaceutycmym obejmowała m. in. badania związane 
z podwyższeniem wydajności biosyntezy antybiotyków nizyny; produkcja była prowa
dzona w KZF Polfa - Kutno. 
Na uwagę zasługują również badania szczepów Aspergillus niger, stosowanych 
w produkcji kwasu cytrynowego. 
Zespół mikrobiologii technicmej prowadzi Kolekcję Czystych Kultur przemysłowych. 
Kultury te wykorzystywane są w pracach naukowych, w dydaktyce oraz mają zastosowanie 
w przemysłowych procesach biotechnologicznych. Od 1990 r. Kolekcja jest oficjalnym 
członkiem iMiędzynarodowej Federacji Czystych Kultur (WFCC) i jest zarejestrowana 
pod numerem LOCK 105. 

Wymownym wskaźnikiem osiągnięć Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii 
w zakresie badań naukowych jest liczba publikacji uwzględniająca również wygłoszone 
referaty i komunikaty. Jak wynika z tablicy 34, pracownicy wydziału są autorami 40 mo
nografii, podręcmików i skryptów, 2 325 artykułów w czasopismach krajowych 
i zagranicmych oraz I 708 referatów i komunikatów przedstawionych na zjazdach 
naukowych. Z 281 uzyskanych świadectw patentowych kilkadziesiąt zostało wykorzy
stanych przez przemysł. 

Z ważniejszych wydawnictw książkowych należy wymienić: prof. Jan Dobrzycki -
Chemicme podstawy technologii cukru, Oczyszczanie soków w przemyśle cukrowniczym 
(wydana również za granicą), Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym (dwa wydania), 
Analiza chemiczna w cukrownictwie (wydana również za granicą), siedem słowników 
cukrowniczych ( czesko - polski, francusko - polski, niemiecko - polski, angielsko - polski, 
włosko - polski, hiszpańsko - polski, rosyjsko - polski); prof. Stanisław Zagrodzki 
- Gospodarka cieplna cukrowni; prof. Adam Sroczyński - Technologia przetwórstwa 
ziemniaczanego (współautorstwo); prof. Stanisław Michałowski - Podstawy teoretyczne 
inżynierii chemicmej i procesowej (współautorstwo); prof. Janusz Kulesza, prof. Józef 
Góra, dr Andrzej Tyczkowski - Chemia i technologia związków zapachowych; 
dr Wojciech Ambroziak - Enzymology and Molecular Biology of Carbon Methabolism 
(autor rozdziału); prof. PL Stanisław Bielecki - Katalitycme przeciwciała monoklonalne; 
prof. Helena Oberman - Microbiology ofFermented Foods (autor rozdziału); prof. Helena 
Oberman i doc. Anna Nowakowska - Waszczuk - Mikrobiologia przemysłowa; prof. PŁ 
Jan lciek- Handbook ofĘeat and Mass Transfer (współautor rozdziału). 
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Tablica 34. Publikacje pracowników Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii 
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Dr nauk techn. i chem. 

Doktorzy habilitowani 

W latach 1970 - 1977 prowadzone było na wydziale trzyletnie dzienne studium 
doktoranckie z technologii fermentacji i mikrobiologii, którego kierownikami byli: 
prof. Stanisław Masior (do 1973 r.) i pro( Jadwiga Jakubowska (do 1977 r.). Z przyjętych 
(podczas dwóch naborów) 25 kandydatów studium to, po obronie prac doktorskich, 
ukończyły 22 osoby. 

Od 1975 do 1984 roku prowadzone było również czteroletnie studium doktoranckie dla 
pracujących z technologii środków spożywczych, którym kolejno kierowali: prof. Adam 
Sroczyński i doc. Mieczysław Boruch. W trzech naborach na to studium przyjętych 
zostało 79 kandydatów. 

W roku akademickim 1993/94 rozpoczęło swoją działalność czteroletnie, stacjonarne 
studium • doktoranckie dla 15 uczestników z zakresu biotechnologia żywności 
i środowiska, zorganizowane przez Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii oraz 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Na kierownika studium 
powołany został prof. PŁ Józef Szopa. W minionym okresie, do 1994 r., 198 osób uzy
skało na wydziale stopień doktora nauk technicznych lub chemicznych, a 30 osób sto
pień doktora habilitowanego (rys. 42 i 43). 

Świadectwem aktywności naukowej wydziału było zorganizowanie lub udział 
w zorganizowaniu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szkół 
naukowych, z których na szczególną uwagę zasługują: 

• Międzynarodowa Konferencja Chemii i Technologii Cukrownictwa zorganizowana 
w l 962r. przez Katedrę Cukrownictwa i Technologii Ogólnej Środków Spożywczych 
w Politechnice Łódzkiej . Ucz.estniczyli ·w niej najwybitniejsi przedstawiciele tej gałęzi nauki 
z licznych krajów, m. in. profesorowie: P. M. Silin (ZSRR), H. Brtlnisch - Olsen (Szwecja), 



220 

F. Schneider (RFN), J. Vasatko (Czechosłowacja), E. Reinefeld (RFN), H. E. C. Powers (Wielka 
Brytania), G. Mantovani (Włochy). Druga podobna konferencja zorganiwwana została również 
w PŁ w 1973 r. Prz.ewodnicz.ącym komitetów organizacyjnych obydwu konferencji był 
prof. Stanisław ?.agrodzki; 

• Międzynarodowa konferencja cukrownicza nt. ,,Ekologia i mikrobiologia w prz.emyśle cu
krowniczym", z okazji 55-lecia pracy zawodowej wybitnego cukrownika polskiego - profesora 
Jana Dobrzyckiego, zorganizowana w Politechnice Łódzkiej z inicjatywy prof. PL Jana !cieka; 

• Dwie szkoły naukowe zorganiwwane pod kierownictwem prof. Heleny Oberman prz.ez ~ 
spół mikrobiologii technicznej w Konopnicy (1980 r.) i Sulejowie Podklasztorz.e (1988 r.) nt. 
„Prz.echowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów prz.emysłowych" oraz współudział 
(z Instytutem Biotechnologii Prz.emysłu Rolno - Spożywczego w Warszawie) w organizacji 
szkoły naukowej dotyc.zącej zasobów mikrobiologicznych w biotechnologii (Jachranka 1991 r.); 

• XVI zjaz.d Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (1978) zorganiwwany prz.ez Instytut 
Biochemii Technicznej; . 

• XVII sesja naukowa Komitetu Chemii i Technologii Zywności PAN zorganiwwana przy 
czynnym udziale Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oraz Instytutu Biochemii 
Technicznej; 

• Ogólnopolski zjaz.d nąukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowany prz.ez 
Instytut Podstaw Chemii Zywności w 1978 roku oraz Zjaz.d PTChem. w roku 1988, którego 
instytut był współorganizatorem. 

W pracach różnych międzynarodowych organizacji naukowych, jako członkowie tych 
organizacji, uczestniczyli względnie uczestnic.zą w dalszym ciągu: dr W. Ambroziak, 
prof. B. Bachman, prof. PŁ S. Bielecki, prof. J. Dobrzycki, prof. E. Galas, prof. H. Oberman, 
prof. J. Wilska - Jeszka, prof. Z. Włodarczyk, prof. S. Zagrodzki, prof. H. Zaorska. 

W dziedzinie postępu technicznego prof. dr hab. Janusz Kulesza otrzymał Nagrodę Pań
stwową II stopnia, a prof. dr S. Zagrodzki Nagrodę Państwową III stopnia oraz Nagrodę 
Miasta Lodzi. Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki lub Ministra 
Edukacji Narodowej indywidualne, I stopnia za działalność naukową otrzymali: 
prof. J. Dobrzycki, prof. E. Galas oraz prof. PŁ J. Szopa, a nagrody zespołowe I stopnia 
grupy pracowników pod kierunkiem prof. Joanny Masłowskiej i prof. Heleny Oberman. 
Za współpracę naukową, brązowe, a następnie srebrne, medale Commision 
Internationale des Industries Agrocoles (Francja) otrzymali: prof. Helena Zaorska 
(1965 r. i 1966 r. ) oraz prof. Zygmunt Niedzielski (1981 r. i 1988 r.). 

Współpraca z instytucjami gospodarki narodowej oparta jest na wykonywaniu przez 
pracowników wydziału badań naukowych rozwojowych i stosowanych w ramach cen
tralnie koordynowanych programów badawczych oraz w bezpośredniej współpracy 

z placówkami badawczymi i zakładami przemysłowymi. 

W latach 1980 - 1990 Instytut Podstaw Chemii Żywnosci uczestniczył w czterech pro
gramach centralnie sterowanych, realizując w ten sposób swoje zadania naukowo 
- badawcze. W okresie od 1985 do 1990 roku rezultatem bezpośredniej współpracy 
z przemysłem było siedem opracowań technologicznych. Na szczególną uwagę zasłu
guje uzyskanie w tym okresie 16 patentów, z których 5 wdrożonych zostało do produkcji. 
W ramach centralnego programu badań podstawowych (CPBP 04.11) ,,Doskonalenie 
procesów biotechnologicznych", realizowanego w latach 1985 - 1990, którymi kierował 
prof. Edward Galas, Instytut Biochemii Technicznej współpracował z zespołami badaw
czymi dwudziestu wyższych uczelni oraz dwóch placówek PAN. W realizacji tego pro
gramu znaczący udział miały wszystkie cztery instytuty Wydziału Chemii Spożywczej, 
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jak również Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Wynikiem współpracy 
z instytucjami gospodarczymi były wdrożenia do praktyki przemysłowej technologii 
opracowanych w instytucie. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć uruchomienie 
produkcji a-amylazy z Bacillus na licencji instytutu oraz produkcji proteinazy alkalicz
nej w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA w skali półtechnicznej. 

Już od pierwszych lat swego istnienia Katedra Cukrownictwa i Technologii Ogólnej 
Środków Spożywczych (a od 1970 roku Instytut Chemicznej Technologii Żywności) 
ściśle współpracowała z przemysłem, szczególnie w zakresie cukrownictwa. Z licznych 
prac badawczych, wykonywanych na zamówienie prawie wszystkich cukrowni w kraju, 
część z nich zakończyła się wdrożeniami. Poniżej wymienione zostały niektóre z tych 
wdrożeń: 

• urządzenia do automatycznego pomiaru współczynnika filtracji i ściśliwości osadów 
cukrowniczych; 

• nowy sposób zarabiania cukrzyc pastą cukrową, wdrożony w kraju i za granicą; 
• urządzenie do oznaczania soli wapniowych i substancji redukujących w roztworach 

cukrowniczych; 
• urządzenie do proporcjonalnego rozdziału czynnika nawapniającego sok surowy; 
• nowy sposób wykorzystania wywaru melasowego do produkcji soli potasowych; 
• metoda kontroli i automatyzacji gospodarki cieplnej cukrowni. 

Znaczący był udział instytutu w projektowaniu i budowie pierwszej w kraju rozmrażalni 
mięsa we Włocławku w latach 1971 - 1975. Optymalizacja procesów technologicznych 
otrzymywania dekstryn, hydrolizatów skrobiowych i glukozy była przedmiotem wielo
letnich badań, zakończonych wdrożeniami przemysłowymi. 

Również szeroka była współpraca Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 
z przemysłem. Z ważniejszych prac badawczych wykonanych w Instytucie Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii należy wymienić: 
• uruchomienie przemysłowej produkcji gliceryny, Józefów k/Błonia 1957 r.; 
• metodę zimnej fermentacji moszczów winiarskich, Łódzka Wytwórnia Win; 
• wdrożenie nowych szczepów (hybrydów) drożdży piekarskich, Kombinat Rolno
Przemysłowy Niechcice ( 197 6 r.) - nagrody I stopnia PAN; 

• wdrożenie drożdży biotyno - niezależnych, Bieżanów (1979 - 1980) - patent; 
• opracowanie prototypowego elektronicznego układu do zdalnego pomiaru tempera

tury spirytusu i wyrobów pochodnych, 1973 - 197 5 r.; 
• podwyższenie wydajności etanolu w procesie fermentacji ługów posiarczynowych, 

Zakłady Celulozowo - Papiernicze Włocławek 1986-1990; 
• zmodyfikowana metoda produkcji namoku kukurydzianego, Kombinat Rolno -
Przemysłowy Niechcice; 

• wdrożenie technologii bezodpadowego przerobu czarnych i kolorowych porzeczek 
(1987 - 1989) - nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; 

• wdrożenie sterowania i monitorowania produkcją biomasy bakterii mlekowych 
(1989) - ,,Biolakta" - Olsztyn. 
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Wydział Budownictwa, Architektury , 

i Inżynierii Srodowiska 

P o]itechnika Łódzka jako jedyna uczelnia techniczna powstała w 1945 roku bez 
wydziału budownictwa, lecz ideą tworzenia tego wydziału w społeczeństwie 
łódzkim był fakt, że pierwszemu rektorowi świat techniczny ofiarował łańcuch 

rektorski, gdzie wśród insygniów w nim umieszczonych znalazły się również symbole 
przyszłego wydziału budownictwa. 

Wydział Budownictwa powołano w 1956 r. na podstawie Uchwały Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego z dnia 11 maja 1956 r., lecz kształcenie w kierunku budownictwa na 
poziomie zawodowym rozpoczęło się w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w 1950 r. 
Wprawdzie nie kształciła ona nowych fachowców dla przemysłu, jednak był to poważny 
krok w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracujących w przemyśle budowlanym techni
ków i pracowników technicznych ze średnim wykształceniem. Pierwsi absolwenci z dy
plomami inżynierskimi opuścili Wydział Budowlany WSI w 1954 r. Istniało też przy 
tym wydziale studium geodezyjne. 

Nowo powstały Wydział Budownictwa Lądowego znalazł się w trudnej sytuacji, wszedł 
bowiem w strukturę uczelni zorganizowaną i ustabilizowaną, o wyprofilowanych kie
runkach pracy dydaktycznej i naukowej w określonych specjalnościach. Już wcześniej, 
pierwszą placówką badawczą w zakresie materiałów budowlanych i elementów kon
strukcji było utworzone w 1950 r. przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów Wydziału 
Mechanicznego Laboratorium Techniki Budowlanej w 1954 r. przekształcone w Zakład 
Techniki Budowlanej, którego organizatorem i kierownikiem był ówczesny doc. dr inż. 
Władysław Kuczyński. W pierwszym okresie istnienia wydziału od roku 1956 prze
wodniczącym rady wydziału był zaproszony z Politechniki Warszawskiej prof. dr Wacław 
Żenczykowski, członek PAN, lecz jego nagła śmierć w 1957 r. pozbawiła wydział tak 
wartościowej jednostki. W Jatach 1956 - 58 organizatorem i pełniącym obowiązki dziekana 
był doc. dr Władysław Kuczyński, a w roku 1958/59 był on pierwszym dziekanem 
wybranym przez radę wydziału. 

Sytuacja tworzonego wydziału wymagała przejścia przez etapy organizacyjne, które 
były dawno przekroczone przez wydziały powstałe jedenaście lat wcześniej. Zgodnie 
z ówczesnymi akademickimi zwyczajami, w początkowych latach powoływano kolejno 
katedry dla pozyskiwania pracowników naukowych, z reguły wybitnych specjalistów 
z wie]oletnią praktyką budowlaną. I tak w 1956 r. powołano Katedrę Budownictwa 
Żelbetowego pod kierunkiem ówczesnego docenta, potem profesora - Władysława 
Kuczyńskiego, następnie w 1957 r. Katedrę Budownictwa Ogólnego pod kierunkiem 
docenta Jana Niewęgłowskiego, a Katedrę Konstrukcji Sta]owych pod kierunkiem do
centa Jerzego Czechowicza. W roku 1958 została powołana Katedra Mechaniki Grun
tów i Fundamentowania pod kierunkiem docenta, a potem profesora - Bolesława 
Rossińskiego, a także Katedra Mechaniki Budowli pod kierunkiem ówczesnego docenta, 
potem profesora - Jerzego Mossakowskiego. W 1962 r. stworzono Katedrę Budownictwa 
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Przemysłowego kierowaną przez docenta - potem profesora Romana Dowgirda. W roku 
1966 powstała Katedra Geodezji pod kierunkiem docenta Jana Wereszczyńskiego oraz 
Mechaniki Teoretycznej pod kierownictwem docenta, a obecnie profesora - Mariana Suchara. 

Po powołaniu katedr rozpoczął się właściwy etap organizacyjny wydziału, w ciągu któ
rego w niektórych katedrach nastąpiły zmiany obsady: Katedrę Budownictwa objął prof. 
Zygmunt Gołębiowski, Katedrę Konstrukcji Stalowych doc. Janusz Medwadowski, Ka
tedrę Mechaniki Budowli prof. Czesław Woźniak, a potem prof. Jerzy Sułocki, nato
miast Katedrę Budownictwa Żelbetowego prof. Tadeusz Godycki - Ćwirko. Katedralna 
struktura organizacyjna stanowiła podstawę do rozwinięcia form współpracy właściwych 
życiu akademickiemu. W dydaktyce organizatorami, inspiratorami i realizatorami byli 
kierownicy katedr ze swoimi współpracownikami. Intensywnie rozwijało się wydawanie 
skryptów wydziałowych. Nieskrępowany przepisami model dydaktyki katedralnej 
sprzyjał studiowaniu, a także nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy kadrą 
nauczającą i słuchaczami. Ogromny wpływ na wychowanie studentów miał autorytet 
osobisty kadry wydziału; szczególne osiągnięcia miało wtedy Koło Naukowe Studentów 
Inżynierii, założone i prowadzone przez studentów pod patronatem prof. Władysława 
Kuczyńskiego. W końcu lat sześćdziesiątych działalność naukowa Wydziału Budownic
twa Lądowego zaznacza się w skali kraju, głównie dzięki publikacjom i pracom przed
stawianym na dorocznych konferencjach naukowych, jak np. Komitetu Inżynierii Lądo
wej i Wodnej PAN i Komisji Nauki PZI i TB w Krynicy. 

Zmiany struktur organizacyjnych w 1970 r. zaciążyły na szkolnictwie wyższym całego 
kraju. Z inspiracji zewnętrznych, pozaakademickich, system katedralny został zamie
niony na instytutowy. Większość wydziałów w Politechnice Łódzkiej przekształciła 
swoje katedry w instytuty specjalistyczne bez zakładów. Wydział Budownictwa Lądo
wego zmianę struktury potraktował jako okazję do ukierunkowania działalności, łącząc 
szereg dawnych katedr w dwa instytuty: Inżynierii Budowlanej (dyr. prof. Marian 
Suchar) i Inżynierii Komunalnej ( dyr. prof. Bolesław Rossiński). Odpowiadały one ów
czesnym kierunkom kształcenia. Rozrost wydziału w miarę upływu lat pracy polegał na 
rozszerzeniu kierunków studiów, przy czym zabiegi w tym zakresie wychodziły naprze
ciw zapotrzebowaniu regionu łódzkiego. W ten sposób w 1976 roku rozpoczęto kształ
cenie na kierunku architektury, dzięki pionierskiej inicjatywie docenta Jerzego Samujłło, 
popartej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i władze miasta. Rozszerzono 
także zakres kształcenia dotyczący inżynierii środowiska o kierunkach gospodarki 
wodno - ściekowej (doc. M. Lebiedowski) oraz zagadnień ogrzewnictwa i wentylacji 
(doc. T. Trojanowski). Powyższy wzrost zadań dydaktycznych i naukowych wywołał 
konieczność uzupełnienia struktury wydziału. W 1976 roku przyjął on nazwę Budownic
twa i Architektury i objął trzy instytuty kierunkowe: Inżynierii Budowlanej ( dyrektor 
doc. B. Walkus), Inżynierii Środowiska (dyrektor prof. S. Przewłocki) oraz Architektury 
i Urbanistyki ( dyrektor doc. J. Samujłło ). 

Instytuty były nadal bez zakładów naukowych, a tylko z zespołami dydaktycznymi. 
Dopiero w 1985 roku na podstawie nowego statutu uczelni powoływano zakłady na
ukowo - dydaktyczne. I tak w Instytucie Inżynierii Budowlanej, prowadzonym w tym 
czasie przez prof. T. Godyckiego - Ćwirko, powstało sześć zakładów: Mechaniki Mate
riałów (kier. prof. M. Suchar), Mechaniki Budowli (kier. prof. J. Sułocki), Konstrukcji 
Betonowych (kier. prof. T. Godycki - Ćwirko), Budownictwa Ogólnego i Fizyki 



224 

Budowli (kier. prof. P. Klemm), Konstrukcji Metalowych (kier. doc. M. Łukowiak) oraz 
Technologii i Organizacji Budownictwa (kier. dr W . Bortniczuk). Analogicznie w In
stytucie Inżynierii Lądowej i Sanitarnej (przemianowanym z Instytutu Inżynierii Śro
dowiska), prowadzonym przez doc. T. Przedeckiego, powołano pięć zakładów: Geodezji 
i Geometrii Wykreślnej (kier. prof. S. Przewłocki), Geotechniki (kier. doc. T. Przedecki), 
Dróg i Mostów (kier. doc. M. Żukowski), Inżynierii Środowiska (kier. doc. 
M. Lebiedowski) i Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej (kier. doc. T. Trojanowski). 
W Instytucie Architektury i Urbanistyki, prawadzonym przez prof. Z. Świechowskiego, 
pozostała struktura bez zakładów naukowo - badawczych, ze zorganizowanymi 
zespołami dydaktycznymi. 
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Rysunek 44. Nauczyciele akademiccy na wydziale 

Dalsze zmiany struktur organizacyjnych, prowadzących do umacniania ogniw naukowo 
- dydaktycznych wydziału oraz podnoszenia odpowiedzialności za postęp nauki i roz
woju kadry, doprowadziły w latach 1990 - 92 do powrotu do organizacji katedralnej 
w dwóch instytutach. Stąd obecnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro
dowiska (nazwa od 1.10.1992 r.) składa się z 1 O katedr _i jednego instytutu. Są to: 

• KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW (prof. M. Suchar); 
• KATEDRA MECHANIKI KONSTRUKCJI (prof. PL s. Konieczny); 
• KATEDRA FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (prof. P. Klemm); 
• KATEDRA KONSTRUKCJI STALOWYCH (prof. J. Bródka); 
• KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO (prof. A .. Ajdukiewicz); 
• KATEDRA GEOTECHNIKI I BUDOWLI INŻYNIERSKICH (prof. PL M. Żukowski); 
• KATEDRA GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOMETRII WYKREŚLNEJ (prof. s. Przewłocki); 
• KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA (prof. PL M. Urbaniak); 
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• KATEDRA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (prof. PŁ M. Lebiedowski); 
• KATEDRA TECHNIKI OGRZEWCZEJ I WENTYLACYJNEJ (pro( T. Trojanowski); 
• INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (dyr. prof. PŁ H. Jaworowski), z zakładami: 

Historii Architektury i KonsetWacji Zabytków (prof. Z . Świechowski), Architektwy Wsi 
i Kształtowania Środowiska (prof. PŁ R. Radwan - Dębski), Elementów Architektoniczno 
- Budowlanych (prof. PŁ B. Januszaniec ), Projektowania Architektwy Użyteczności 
Publicznej (prof. B. Kardaszewski), Projektowania Architektuty Przemysłowej (prof PŁ 
M. Gabryś); zespołami: Projektowania Architektwy Mieszkaniowej (mgr L. Łukoś), 
Projektowania Urbanistyki (doc. J. Wujek), Rysunku i Malarstwa (mgr inż. arch. S. Arabski), 
Rzeźby i Modelowania (prof. S. Krygier) oraz pracowniami: Projektowania Wnętrz 
(mgr W. Adamiak) i Fotografii Architektonicznej (mgr inż. arch. M. Janiak). 

W chwili powstania wydziału w 1956 r. zalążek Katedry Budownictwa Żelbetowego 
w formie Zakładu Techniki Budowlanej mieścił się w pofabrycznym budynku Wydziału 
Mechanicznego przy ul. Gdańskiej. Funkcjonowanie wydziału wymagało nowych po
mieszczeń i tak dziekanat wydziału został zorganizowany w pawilonie chemicznym, na
tomiast powstające katedry znalazły siedziby w pałacyku przy ówczesnej ul. Worcella, 
gdzie mieści się obecnie rektorat uczelni. Tam przeniosła się zorganizowana już Katedra 
Żelbetu i tworzyły się katedry: Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz Budownic
twa Ogólnego; Katedra Geodezji i Konstrukcji Stalowych, a potem Budownictwa Prze
mysłowego i Prefabrykacji znajdowała się w obiekcie na rogu ul. Wróblewskiego w tzw. 
,,Akwarium", natomiast Katedra Mechaniki Budowli organizowała się w pomieszcze
niach pobliskiej szkoły podstawowej przy ul.Żwirki. To był bardzo trudny okres pracy 
dydaktycznej i naukowej, gdyż poza Katedrą Budownictwa Żelbetowego pozostałe jed
nostki nie miały laboratoriów i pracowni naukowych. W latach późniejszych (1961) 
Katedra Mechaniki Gruntów i Fundamentowania przeniosła się do przystosowanego 
,,baraku" Zakładu Remontowego przy Al. Politechniki, który został 5 lat później nadbu
dowany i wtedy katedra uzyskała dobre warunki lokalowe z pracownią geologiczną, la
boratorium i warsztatem. Pozostałe katedry ciągle cierpiały jeszcze na brak właściwego 
lokalu, a wydział jako całość był rozczłonowany w pięciu miejscach, co utrudniało wła
ściwą współpracę i koordynację jego organizacji. 

Dopiero ukończenie budowy gmachu przy Al. Politechniki 6 w roku 1969, ufundowa
nego przez Ministerstwo Budownictwa, radykalnie poprawiło warunki działalności na
ukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wydziału jako całości. W pieIWszym etapie było to 
czterokondygnacyjne skrzydło przy parku, trzykondygnacyjne skrzydło poprzeczne i skrzydło 
z audytoriami na 75 i 150 miejsc oraz hala laboratoryjna wyposażona w suwnicę. W dwa lata 
później ukończono drugie skrzydło czterokondygnacyjne od strony południowej. W tym 
momencie uzyskały dobre warunki wszystkie katedry, a potem instytuty. Jedynie 
zapoczątkowany w 1973 r. kierunek kształcenia architektura nie miał właściwego 
zabezpieczenia lokalowego (pracownie rzeźby, malarstwa, kreślarnie itp.). Dopiero 
uzyskany w 1979 roku od władz miasta nowy, piękny ośmiopiętrowy budynek architektury 
stworzył optymalne warunki rozwoju tego kierunku dzięki pionierskiej i ofiarnej pracy 
dra inż. arch. Jerzego Samujłło i życzliwemu poparciu środowiska łódzkiego. Znalazła tam 
również pomieszczenia filia biblioteki wydziału. 
Trudne i odpowiedzialne funkcje dziekanów i prodziekanów w okresie minionych 38 lat 
istnienia wydziału sprawowali: 
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DZIEKANI: 
prof. Władysław Kuczyński (1956- 1959, 1961 - 1963 i 1965 - 1968), 
doc. Jan Niewęgłowski (1959 - 1961), 
prof. Bolesław Rossiński (1963 - 1965), 
prof. Marian Suchar ( 1968 - 1973 i 1987 - 1993 ), 
prof. Tadeusz Godycki - Ćwirko (1973 - 1975), 
doc. Tadeusz Przedecki ( 197 5 - 1979), 
prof. Jerzy Sułocki (1979 - 1984), 
prof. Piotr Klemm (1984 - 1987), 
prof. PŁ Sylwester Konieczny (od 1993). 

PRODZIEKANI: 

prof. Zygmunt Charzyński (1956 - 1959), 
mgr Hilary Pacanowski (1956 - 1959), 
mgr Adam Kowalski (1956- 1959), 
doc. Jan Niewęgłowski (1958 - 1959 
i 1961 - 1963), 
doc. Bolesław Rossiński (1959 - 1961), 
prof. Roman Dowgird ( 1963 - 1965), 
doc. Jan Wereszczyński (1963 - 1968), 
doc. Marian Suchar ( 1965 - 1968), 
prof. Zygmunt Gołębiowski (1968 - 1973), 
prof. Tadeusz Godycki-ĆWirko (1968-1971), 
prof. Jerzy Sułocki ( 1968 - 1971 ), 
doc. Tadeusz Przedecki (1971 - 1975), 

doc. Stanisław Zieliński (1971 - 1973), 
doc. Stefan Lisowski ( 1973 - 1977), 
doc. Marian Łukowiak (1973 - 1975), 
doc. Sylwester Koniecmy (1975-1977 i 1981-1987)), 
doc. Wojciech Barański (1977 - 1981), 
prof. PŁ Michał Żukowski (1977 - 1993), 
doc. Piotr Klemm (1981 - 1984), 
doc. Henryk Jaworowski (1984 - 1990), 
prof. Tadeusz Trojanowski (1987 - 1990), 
doc. Marian Łukowiak (1990 - 1993), 
dr Jan Kozicki (od 1990 r.), 
prof. PŁ Bogdan Rogowski (od 1993), 
dr Zenon Golan (od 1993). 

Pierwsza rekrutacja na kierunku kształcenia budownictwo lądowe w 1956 r. nie wyma
gała jeszcze zorganizowanej specjalistycznej bazy dydaktycznej, a cztery miesiące po 
powołaniu wydziału tej bazy faktycznie jeszcze nie było. Ukształtowaną jednostką, 
zdolną do podjęcia dydaktyki, była jedynie Katedra Konstrukcji Żelbetowych, wywo
dząca się z Zakładu Techniki Budowlanej, kierowana przez doc. W. Kuczyńskiego na 
Wydziale Mechanicznym. W pierwszym roku działalności dydaktycznej korzystano 
więc całkowicie z pomocy innych wydziałów Politechniki (Mechanicznego, Chemicz
nego), które od 11 lat prowadziły kształcenie na swoich kierunkach i mogły podjąć pro
wadzenie przedmiotów ogólnotechnicznych (matematyka, fizyka, chemia, mechanika 
teoretyczna itp.). Pomocą były również zespoły dydaktyków - specjalistów z przemysłu 
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, którzy wcześniej prowadzili nauczanie na ówczesnym 
Wydziale Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (geologia, geodezja itp.). 
Ta sytuacja umożliwiła spokojny rozwój powoływanych katedr w latach 1957 /58 bez 
uszczerbku dla procesu dydaktycznego. Jednak jeszcze wiele lat, z uwagi na trudności 
lokalowe, cierpiała baza laboratoryjna i dopiero uzyskanie własnego pawilonu budow
nictwa w 1969 r. rozwiązało ten mankament. 

Przed reorganizacją struktury wydziału w 1970 r. dydaktyka była organizowana w po
szczególnych katedrach. Nad jej realizacją czuwali kierownicy katedr. W tych latach 
kształcenie odbywało się na jednym kierunku - budownictwo lądowe - z możliwością 
wyboru dyplomowania. Dyplomowanie prowadziły następujące katedry: Mechaniki 
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Budowli, Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Budownictwa Ogólnego, Konstrukcji 
Żelbetowych, Konstrukcji Stalowych i Budownictwa Przemysłowego. Z chwilą utwo
rzenia na wydziale dwu instytutów: Inżynierii Budowlanej i Inżynierii Komunalnej, 
kształcenie było prowadzone również na dwu kierunkach: budownictwo - ze specjalno
ściami konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI), technologia i organizacja budownic
twa (TOB) oraz drogi, ulice, lotniska (DUL) i inżynieria komunalna. 

W latach siedemdziesiątych początek kształcenia architektów oraz zmiany programowe 
kierunków kształcenia spowodowały podział Instytutu Inżynierii Komunalnej na Instytut 
Architektury i Urbanistyki oraz Instytut Inżynierii Środowiska, które podjęły kształcenie 
na kierunku architektura i inżynieriia środowiska ze specjalnościami dyplomowania: 
urządzenia sanitarne oraz ogrzewanie i wietrzenie. 
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Rysunek 45. Studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

W pierwszych 20 latach istnienia wydziału nabory na studia dzienne nie przekraczały 
100 studentów, a ogólna liczba studiujących kształtowała się w granicacrh 400 osób. 
Natomiast początek rekrutacji na trzy kierunki około roku 1975 przekraczał 300 osób, 
co spowodowało gwałtowny wzrost liczby studiujących, osiągając szczyt w 1979 r. 
liczbą 1440 studentów. Okres recesji zaznaczył się obniżeniem liczby rekrutacji (w 1985 
r. w granicach 120) i poniżej ogólnej liczby 1000 studiujących. Od roku 1990 zaznacza 
się wyraźny wzrost liczby studentów. Szczegółowy przebieg tych zmian ilustruje 
wykres. Pierwsze 27 dyplomów magistrów inżynierów budownictwa lądowego wydano 
w 1961 r., a do końca roku 1994 dyplom ten otrzymało już na kierunku budownictwo, 
odnośnej specjalności 2934 osoby. Trzeba tu wspomnieć, że w nowym pawilonie całe 
zaplecze dydaktyczne, a więc audytoria, kreślarnie, laboratoria i pracownie były projektowane 
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na rekrutacje do 150 studentów, a zatem ogólnie na ok.750 studentów, natomiast ten 
limit w końcu lat siedemdziesiątych był przekroczony blisko dwukrotnie. W tym okresie 
kierownictwo wydziału borykało się z ogromnymi trudnościami . racjonalnego 
realizowania programu studiów w posiadanej bazie lokalowej. Baza ta była jeszcze 
uszczuplona przez przekazywanie kilku audytoriów innym wydziałom Politechniki. 

Dłuższą historię ma kształcenie inżynierów budownictwa na studiach wieczorowych dla 
pracujących w ramach otworzonej, staraniem Naczelnej Organizacji Technicznej, Wie
czorowej Szkoły · Inżynierskiej. Na Wydziale Budownictwa rozpoczęło studia ok. 60 
osób w 1950 roku. Dziekanaty poszczególnych wydziałów i kilka sal dydaktycznych 
mieściło się w „Pałacyku" przy ul. Czerwonej 3. Na tych studiach trwających trzy i pół 
roku pierwsi absolwenci uzyskali tytuły zawodowe inżynierów budownictwa w lutym 
1954 roku. W 1956 r. kształcenie wieczorowe zostało przejęte przez Wydział Budow
nictwa Lądowego, a w roku 1958 nastąpiła rekrutacja dodatkowa na dwuletni kurs magi
sterski dla uzdolnionych inżynierów, gdzie pierwsze dyplomy magistrów inżynierów 
budownictwa lądowego wydano w 1960 r. Byli to pierwsi specjaliści wykształceni 

w dziedzinie budownictwa w Łodzi na poziomie II stopnia. 
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Rysunek 46. Dyplomy ukończenia studiów na wydziale 

Istotnym dorobkiem wydziału są zorganizowane i systematycznie uzupełniane laborato
ria dydaktyczno - naukowe. Są one podporządkowane poszczególnym katedrom lub za
kładom (w przypadku Instytutu Architektury i Urbanistyki). Do ważniejszych należą 
laboratoria w następujących jednostkach: 
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KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO: 
• hala laboratoryjna do badań wytrzymałościowych modeli konstrukcji, wyposażona w 

prasy 2 - MN do obciążeń statycznych i dynamicznych oraz suwnicę do transportu 
badanych elementów konstrukcji betono~ch, stalowych lub drewnianych; 

• komora klimatyzacyjna o kubaturze 90 m do badań reologicznych betonowych ele
mentów poddawanych różnym obciążeniom. 

KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW: 
• laboratorium do badań statycznych i dynamicznych modelowych elementów kon

strukcyjnych (tensometria oporowa, czujniki piezoelektryczne itp.), jak również wy
posażenie w aparaty do pomiarów dynamicznych drgań konstrukcji obiektów „in situ"; 

• pracownia obliczeniowa wyposażona w zespół komputerów dla samodzielnego pro
wadzenia badań przez grupę studencką. 

KATEDRA FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 
• baza doświadczalna do badania materiałów budowlanych oraz nowoczesne labora

torium fizyki budowli z oryginalną aparaturą do symulacji oraz badań transportu 
ciepła i masy przejść fazowych, absorpcji promieniowania oraz struktury wewnętrz
nej materiałów budowlanych; 

• stanowisko badawcze akustyki budowlanej wyposażone w komorę do badań prze
pływu i tłumienia dźwięku. 

KA TED RA MECHANIKI KONSTRUKCJI: 
• pracownia obliczeniowa wyposażona w minikomputery IBM i własne programy dy

daktyczne do zagadnień dynamiki budowli. 

KATEDRA KONSTRUKCJI STALOWYCH: 

• laboratorium dydaktyczne spawalnictwa i metaloznawstwa. 

KATEDRA GEOTECHNIKI I BUDOWLI INŻYNIERSKICH: 
• laboratorium mechaniki gruntów oraz pełne wyposażenie w sprzęt do badań polowych; 
• pracownia petrograficzna wyposażona w magnetowid do demonstracji dydaktycznych; 
• laboratorium drogownictwa do badań nawierzchni drogowych. 

KATEDRA GEODEZJI, KARTOGRAFII ŚRODOWISKA I GEOMETRII WYKREŚLNEJ: 
• laboratorium geodezyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy (niwelatory, 

laserowe i kodowe, dalmierz elektroniczny itp.); 
• pracownie: obliczeniowa, kartograficzna i geometrii wykreślnej. 

KATEDRA TECHNIKI OGRZEWCZEJ I WENTYLACYJNEJ: 
• laboratoria dydaktyczno - naukowe wyposażone w kilkadziesiąt stanowisk badaw

czych z zakresu ogrzewnictwa,wentylacji i klimatyzacji. 

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA oraz KATEDRA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI: 
• laboratorium badania wody i ścieków, chemii i biologii sanitarnej; 
• laboratorium badania odpadów i osadów instrumentalnej analizy wody i ścieków, 
wyposażone w absorcjomet atomowy, spektrofotometr jedno i dwuwiązkowy; 

• stacja doświadczalna oczyszczania ścieków i odnowy wody; 
• pracownie wyposażone w sprzęt obliczeniowy i oprogramowanie do projektowania 

sieci i urządzeń sanitarnych. 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI: 
• pracownia rysunku odręcznego i malarstwa; 
• pracownia rzeźby; 
• pracownia modelowania i kompozycji plastycznej; 
• pracownia fotograficzna. 
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Z e względu na powstawanie jednostek organizacyjnych w różnym okresie i szereg 
zmian w procesie ich rozwoju oraz krystalizacji specjalności naukowych 
charakterystyki działalności naukowej są przedstawiane indywidualnie 

w poszczególnych jednostkach. Dla pokazania drogi rozwoju naukowego każdej 
obecnej ukształtowanej jednostki przedstawia się chronologicznie osiągnięcia zespołu 
naukowego, reprezentującego daną dyscyplinę, bez względu na zmienne układy 

organizacyjne, jakie występowały w minionym okresie istnienia wydziału. 

KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW jako jednostka organizacyjna pojawiła się w 1966 r. 
pod nazwą Katedry Mechaniki Teoretycznej, potem, w latach 1970 - 1990, stanowiła Za
kład Mechaniki Teoretycznej w Instytucie Inżynierii Budowlanej, aby od roku 1990 stwo
rzyć znowu katedrę. Twórcą i kierownikiem od początku jej istnienia jest prof. dr hab. 
Marian Suchar. Skład osobowy katedry stanowią: 2 profesorów, 1 docent, 8 adiunktów, 
2 wykładowców, 4 pracowników technicznych i 1 pracownik administracyjny. W ciągu ca
łego okresu istnienia zespołu pracownicy jego uzyskali 1 tytuł naukowy, 3 habilitacje i 11 
doktoratów. Katedra prowadzi szeroki, kompleksowy wachlarz badań teoretycznych i do
świadczalnych z zakresu mechaniki materiałów wieloskładnikowych: jednoznaczność 
i istnienie rozwiązań dla różnych modeli ciał wieloskładnikowych, analiza i rozwijanie 
zasad wariacyjnych przydatnych w mechanice kompozytów, zastosowanie metody 
elementów skończonych w zagadnieniach homogenizacji, analiza kompozytów przy użyciu 
tomografii komputerowej, metoda elementu brzegowego dla kompozytów periodycznych, 
nieliniowe zagadnienia mechaniki kompozytów, próby opanowania technologii 
wytwarzania kompozytów ze składników krajowych (żywice Polimal i Epidian), betony 
poliestrowe i epoksydowe, skręcanie prętów z kompozytów, badania dynamiczne 
kompozytów z żywic zbrojonych włóknem szklanym. Drugim nurtem badań naukowych 
jest problematyka mechaniki kontaktu i inkluzji oraz mechaniki pękania. W ramach tej 
tematyki opublikowano ok. 50 prac, w tym ponad 20 w czasopismach zagranicznych 
i krajowych centralnych, które obejmowały: zagadnienia kontaktowe dla ośrodków 
sprężystych anizotropowych i niejednorodnych, zagadnienia szczelin przy obciążeniach 
statycznych i termicznych, rozwiązania zagadnienia oddziaływania układu inkluzji, stempli 
i szczelin, rozwiązania podstawowe dla ośrodków warstwowych w zagadnieniu 
dynamicznym, zbadanie zagadnienia wpływu sił masowych na zachowanie się stempli 
i szczeliny, w zakresie mechaniki materiałów kompozytowych rozpatrzono 
mikrowyboczenie włókien, wpływ delamaminacji na obciążenie krytyczne i szczeliny na 
powierzchni włókno - matryca. Zespół katedry prowadzi szeroką działalność świadczenia 
usług naukowo - technicznych dla przemysłu z zakresu mechaniki i dynamiki konstrukcji 
ustrojów budowlanych. W ramach tej działalności poszczególni członkowie zespołu 
katedralnego prowadzili ponad 50 prac studialnych lub wdrożeniowych. Katedra 
zorganizowała lub współorganizowała 7 konferencji o zasięgu ogólnokrajowym 
i międzynarodowym. Pracownicy brali czynny udział z referatami w 9 konferencjach 
krajowych i 3 zagranicznych. 

KATEDRA FIZKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH wywodzi się bezpośrednio z 
Katedry Budownictwa Ogólnego, powstałej w roku 1957, której organizatorem i pierw
szym kierownikiem był doc. Jan Niewęgłowski. W latach 1964 - 67, po śmierci doc. 
J. Niewęgłowskiego, obowiązki kierownika katedry pełnił mgr L. Andrzejewski; od 1967 r. 
kierownictwo objął prof.Zygmunt Gołębiowski, a po jego śmierci, od 1974 r., doc. Piotr 
Klemm. Od 1970 r. katedra wchodzi w skład Instytutu Inżynierii Budowlanej, a profil jej 
poszerza się o technologię betonu ( doc. S. Lisowski), projektowanie architektoniczne 
(doc. J. Samujłło) oraz rysunek techniczny (dr H. Samujłło). W okresie istnienia katedry i za
kładu było tam zatrudnianych około 40 pracowników, a obecnie jest tam zatrudnionych 18 
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pracowników naukowo - dydaktycznych, 6 technicznych i 2 administracyjnych. Katedra 
dzieli się na Zespół Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych i Zespół Budownictwa 
Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Katedrą kieruje prof. P. Klermn. Pierwszy zespół 
prowadzi prace związane z problematyką cieplno - wilgotnościową przegród i materiałów 
budowlanych. Główne kierunki to: sprzężone zagadnienia wymiany masy i energii, przej
ścia fazowe, akumalacja energii cieplnej, energooszczędne przegrody warstwowe, a także 
badania nad modyfikacją materiałów budowlanych i kompozytów materiałowych. Drugi 
zespół należy do nielicznych w kraju, prowadzących prace badawcze nad rozwojem kon
strukcji drewnianych. Osiągnięciem zespołu są łączniki mechaniczne w formie dwustron
nych wkładek kolczastych, przydatnych do prefabrykacji elementów konstrukcyjnych 
z drewna. Innym nurtem działalności zespołu jest doskonalenie rozwiązań w budownictwie 
jednorodzinnym oraz problematyka eksploatacji substancji budowlanej. Efektem działal
ności naukowej katedry są 2 habilitacje i 14 doktoratów. Katedra jest organizatorem od 
1987 r. konferencji w cyklu dwuletnim nt. ,,Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce" o zasięgu 
międzynarodowym, a była też organizatorem w 1991 r. I Seminarium nt. ,,Heat and 
Moisture Transfer" i współorganizatorem dwóch konferencji ogólnopolskich z zakresu 
budownictwa (Krynica 91 i 92). 

KATEDRA MECHANIKI KONSTRUKCJI, działająca od powstania w 1958 r. jako Katedra Me
chaniki Budowli, oparła się o naukowców polskiej szkoły mechaniki budowli, której uzna
nym twórcą był wybitny uczony prof. Witold Nowacki. Stąd katedrą kierowali tacy profe
sorowie jak: J. Mossakowski, Z. Kączkowski, Cz. Woźniak i J. Sułocki. Zmiany struktur 
organizacyjnych, które nastąpiły w 1970 r., spowodowały włączenie katedry do Instytutu 
Inżynierii Budowlanej. W 1990 r. stała się ponownie katedrą - obecnie Katedrą Mechaniki 
Konstrukcji pod kierownictwem prof. PŁ Sylwestra Koniecznego. Skład osobowy katedry 
to: 3 profesorów, 3 adiunktów i 3 asystentów oraz 2 pracowników techniczno - administra
cyjnych. Działalność naukowa katedry skoncentrowana jest wokół tematyki dotyczącej na
prężeń technicznych w konstrukcjach inżynierskich, mechaniki ośrodków włóknistych, 
dyskretnej teorii sprężystości, teorii powłok i mechaniki ośrodków ciągłych z więzami. 
Obecnie prowadzone są prace nad nową metodą obliczenia makrowłasności sprężystych 
i niesprężystych materiałów i struktur kompozytowych. Podstawowym rezultatem metody 
jest jej przydatność do zagadnień inżynierskich, bez konieczności rozwiązania zagadnienia 
brzegowego. Stopień doktora uzyskało 17 pracowników, a dokotora habilitowanego 4. 
Pracownicy naukowi katedry napisali 4 monografie, 2 skrypty i opublikowali w czasopi
smach krajowych i zagranicznych ok. 200 artykułów naukowych. Katedra prowadzi na 
rzecz gospodarki narodowej prace o charakterze naukowo - badawczym i usługowym, 
głównie specjalizuje się w zakresie oceny stanu technicznego obiektów przemysłu 
włókienniczego i obiektów energetycznych. 

KATEDRA KONSTRUKCJI STALOWYCH powstała początkowo jako Katedra Konstrukcji 
Stalowych i Drewnianych, której organizatorami i pierwszymi pracownikami byli 
doc. Jerzy Czechowicz i mgr inż. Janusz Medwadowski. Potem pod kierownictwem 
doc. J. Medwadowskiego była Katedrą Konstrukcji Metalowych i jako zespół weszła 
w 1971 r. w skład Instytutu Inżynierii Budowlanej. Po odejściu doc. J. Medwadowskiego 
na emeryturę w 1976 r., kierownictwo jednostki objął doc. Marian Łukowiak - pierwszy 
absolwent wydziału. Zespół stał się ponownie w 1990 r. Katedrą Konstrukcji Stalowych 
pod kierownictwem prof. J. Bródki, który w 1992 r. przekazał je prof. PŁ R.Gamcarkowi. 
W ciągu 3 8 lat istnienia katedry zmieniała się jej kadra naukowo - dydaktyczna, która 
objęła ok. 20 osób; obecnie skład kadry jest następujący: 2 profesorów, 1 docent, 
5 adiunktów, 1 asystent, 2 pracowników technicznych i 1 pracownik administracyjny. 
Pierwsze prace naukowo - badawcze związane były z zagadnieniami konstrukcji klejonych 
z metali i drewna oraz wpływu czasu na wytrzymałość i odkształcenia. Duże doświadczenie 
projektowe i wykonawcze doc. J. Medwadowskiego umożliwiło zespołowi prowadzenie prac 
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z zakresu orzecznictwa naukowo - technicznego obiektów budowlanych na terenie całego 
kraju. Potem zespół pod kierunkiem doc. M. Łukowiaka w ramach programu rządowego 
PR-5 zrealizował opracowanie pt. ,,Stalowe systemy budownictwa jednorodzinnego", a także 
dwa węzłowe tematy, dotyczące opracowania wytycznych wymiarowania płyt zespolonych 
oraz belek ażurowych. Ostatnie prace katedry dotyczą normalizacji przepisów projektów 
konstrukcji stalowych i zastosowania techniki komputerowej. 

KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO. Ówczesna Katedra Budownictwa Żelbetowego 
była pierwszą w miarę ukształtowanąjednostką naukowo - dydaktyczną w chwili powsta
nia wydziału w 1956 roku. Zespół pracowników i kierownik doc. Władysław Kuczyński 
przeszedł z Wydziału Mechanicznego z Zakładu Techniki Budowlanej; zakład liczył 
7 osób. Stąd pierwszym kierownikiem Katedry Budownictwa Żelbetowego został inicjator 
powstania wydziału i jego prężny organizator doc. Władysław Kuczyński. W 1957 r. zo
stała wydzielona z katedry Pracownia Geodezyjna pod kierunkiem mgra Jana 
Wereszczyńskiego. Pierwsi absolwenci wydziału w latach 1961/62 w liczbie 6 osób zostali 
pracownikami katedry. W 1968 r. prof. W. Kuczyński został odwołany ze stanowiska 
dziekana wydziału, bez uzasadnienia, w atmosferze nie sprzyjających warunków dla kul
tury i nauki po marcu 1968 roku. Pro( W. Kuczyński opuszcza wydział P,rzenosząc się na 
Politechnikę Warszawską, a katedrę obejmuje doc. Tadeusz Godycki - Cwirko, przybyły 
z Politechniki Gdańskiej. W wyniku zmian strukturalnych uczelni, katedra zostaje włączo
na do Instytutu Inżynierii Budowlanej jako Zespół Konstrukcji Betonowych. W 1972 r. 
przekazana została hala technologiczna o powierzchni 1 275 m2, której organizatorem 
i kierownikiem został mgr J. Worpus. Powrót struktury katedralnej w 1990 r. spowodował 
objęcie przez Katedrę Budownictwa Betonowego byłego zakładu o tej nazwie i Zakładu 
Technologii i Organizacji Budownictwa. Kierownikiem tej katedry zostaje prof J. Sułocki, 
a następnie w 1991 r. pro( A. Ajdukiewicz. Skład osobowy katedry: 2 profesorów, 14 
adiunktów, 1 wykładowca, 3 asystentów, 14 pracowników inżynieryjno - technicznych 
oraz 5 pracowników obsługi. W działalności naukowej można wyróżnić kilka okresów za
interesowania problematyką związaną z osobą inspirującą badania. Tematyką badań zespo
łów naukowych prof. W. Kuczyńskiego były metody projektowania betonów, badania 
siatkobetonów oraz kontynualna teoria żelbetu. Po przyjęciu katedry przez prof. 
T. Godyckiego - Cwirko tematyka badań dotyczyła badań doświadczalnych z dziedziny me
chaniki betonu, odkształcalności i nośności belek żelbetowych i częściowo sprężonych, 
tarcz, wsporników, słupów, ustrojów płytowo - słupowych, a także odkształcalności reolo
gicznej betonu zwykłego i drobnozarnistego. Działalność naukowa była prezentowana 
w rozprawach habilitacyjnych i doktorskich, licznych artykułach i wystąpieniach na 
konferencjach. Łączna liczba artykułów wyniosła ok. 150 i 100 referatów w materiałach 
konferencyjnych. Ponadto opublikowano kilkanaście monografii i skryptów; np. prof. 
Kuczyński: ,,Betony konstrukcyjne" - 1956 r., ,,Konstruk9je siatko9etonowe" - 1968 r., 
,,Technologia betonu" - 1972 r., a pro( T. Godycki - Cwirko: ,,Scinanie w żelbecie" 
- 1968 r., ,,Schubprobleme im Stahlbetonbau" - 1973, ,,Mechanika betonu" - 1982 r. 
W 1974 r. zostało zorganizowane międzynarodowe sympozjum nt. ,,Prefabrykowane 
cienkościenne elementy i konstrukcje budowlane" pod przewodnictwem doc. R. Walkusa. 
W całym okresie działalności katedra współpracowała z przemysłem. W latach sześćdzie
siątych zespół prowadził konsultacje i nadzór nad wykonywaniem szybów kopalń miedzi 
Lubin i Polkowice, a w latach siedemdziesiątych były prowadzone obszerne badania 
betonów piaskowych dla „CEBET". 

KATEDRA GEOTECHNIKI I BUDOWLI INŻYNIERSKICH. Ówczesna Katedra Mechaniki Grun
tów i Fundamentowania zaczęła się organizować w roku akademickim 1957 /58, lecz 
początki działalności dydaktycznej datują się od 1952 r. w ramach Wieczorowej Szkoły In
żynierskiej. Wykłady tam prowadzili doc. B. Rossiński i mgr S. Kądziałko. Organizatorem 
katedry i jej kierownikiem był doc. Bolesław Rossiński, który był od szeregu lat 
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pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej. W początkowym okresie katedra miała 
siedzibę w przystosowanych pomieszczeniach przy ul. Wróblewskiego 11, gdzie znalazły 
miejsce laboratoria geologii inżynierskiej, mechaniki gruntów, technik izotopowych, fizyko 
- chemii gruntów oraz warsztat. W tym czasie jednostka zatrudniała: 1 docenta, 3 asystentów, 
3 pracowników inżynieryjno - technicznych i 1 pracownika administracyjnego. Wkrótce po 
przeniesieniu się do nowego gmachu wydziału katedra weszła w skład Instytutu Inżynierii 
Komunalnej, kierowanego przez prof. B. Rossińskiego, jako .Zespół Geotechniki 
i Zespół Drogownictwa. Pierwszym z nich kierował doc. M. Zukowski, a drugim 
dr W. Bojanowski. W 1973 r. prof. B. Rossiński odszedł na emeryturę zamykając piętna
stoletni okres bardzo owocnej pracy organizacyjnej i twórczej na rzecz nauki i rozwoju 
wydziału. Kierownictwo instytutu objął doc. J. Samujłło. W Zespole Geotechniki praco
wało: 2 docentów, 2 adiunktów, 3 asystentów i 1 starszy wykładowca, a w Zespole Drogo
wnictwa: 1 docent, 3 adjunktów, 2 asystentów i 2 wykładowców. W 1985 r. w instytucie 
powstały zakłady kierowane przez samodzielnych pracowników nauki; wtedy Zakładem 
Geotechniki kierował doc. T. Przedecki, a Zakładem Dróg i Mostów doc. M. Żukowski. 
Ostateczną formą organizacyjną omawianych zakładów od 1991 r. jest Katedra Geotech
niki i Budowli Inżynierskich kierowana przez prof. Michała Żukowskiego. Kadrę katedry 
stanowią: 1 profesor, 1 docent, 5 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 5 pracowników 
inżynieryjno - technicznych i 1 pracownik administracyjny. Działalność naukowo - badaw
cza zespołu obejmuje szeroki wachlarz teoretyczny związany zarówno z rozwojem nauko
wym pracowników, jak i z zapotrzebowaniem gospodarki narodowej. Pierwsze dziesięcio
lecie było związane z badaniami w zakresie problemów stanów granicznych ośrodków 
sypkich (trzy dysertacje doktorskie). Drugim nurtem badawczym było rozwijanie technik 
izotopowych w geotechnice w związku z produkcją urządzeń do bezpośredniego pomiaru 
gęstości i wilgotności gruntu. W następnych latach były realizowane prace dla przemysłu, 
jak np.: ocena terenu lokalizacji i prognozy osiadań projektowanej elektrowni 
„Bełchatów", orzecznictwo geotechniczne związane z budową obiektów towarzyszących 
rurociągowi Pilica - Łódź i opracowania dotyczące zastosowania popiołów ze spalania 
węgla kamiennego i brunatnego do rozbudowy obwałowań osadników i nasypów 
drogowych. Osobnym nurtem badawczym były prace z zakresu modyfikacji własności 
kapilarnych ośrodków porowatych (kamień, piasek) metodami chemicznymi dla ochrony 
obiektów zabytkowych przed wilgocią ( dysertacja doktorska). W problematyce fundamen
towej prowadzono prace z zakresu zagadnień współpracy konstrukcji z podłożem o wła
snościach nieliniowych (praca habilitacyjna) oraz analiza budowy podłoża czwaitorzędo
wego rejonu Łódź ( dysertacja doktorska). Problematyka komunikacyjna była 
reprezentowana badaniami na temat transportu ciepła i wilgoci w podłożach drogowych 
( doktorat) oraz zagadnień skurczu elementów żelbetowych w mostach ( doktorat). 
Pracownicy opublikowali 3 monografie, 4 podręczniki, 7 skryptów i kilkaset artykułów 
oraz referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Katedra w latach 1964 i 1970 
zorganizowała dwa seminaria międzynarodowe przy współudziale Komitetu Nauki Inży
nierii Lądowej i Wodnej PAN, których organizatorem był prof. B. Rossiński, oraz dwie 
konferencje środowiskowe wspólnie z Sekcją Mechaniki Gruntów i Fundamentowania 
PAN w latach 1971 i 1984. 

KATEDRA GEODEZJI, KARTOGRAFII ŚRODOWISKA I GEOMETRII WYKREŚLNEJ. Początki 
działalności Zespołu Geodezji datują się od czasu pracy dydaktycznej mgra inż. Jana 
Wereszczyńskiego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa 
i w Sekcji Geodezji Stosowanej od 1951 r. Od momentu powstania w 1956 r. wydziału na 
Politechnice Łódzkiej - zespół przenosi się do Pracowni Geodezyjnej przy Katedrze 
Budownictwa Żelbetowego, natomiast w 1964 r. doc. J. Wereszczyński organizuje samo
dzielną Katedrę Geodezji i jest jej pierwszym kierownikiem. Po powołaniu Instytutu 
Inżynierii Komunalneji katedra weszła w jego skład jako Zespół Geodezji i Geometrii 
Wykreślnej kierowany przez doc. Stefana Przewłockiego, a od 1985 r., jako zakład - wtedy 
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w Instytucie Inżynierii Lądowej i Sanitarnej. Wreszcie od lutego J992 r. zakład ponownie 
stał się katedrą, obecnie pod nazwą Geodezji, Kartografii Srodowiska i Geometrii 
Wykreślnej, którą kieruje prof. S. Przewłocki. Kadra naukowo - dydaktyczna katedry: 
I profesor, I doktor habilitowany, 4 adiunktów, I starszy wykładowca, 2 asystentów, 
3 pracowników inżynieryjno - technicznych i I pracownik administracyjny. Prace naukowe 
katedry są prowadzone w następującej tematyce: geodezja inżynieryjno - przemysłowa 
i metrologia budowli, hydrografia morska, kartografia tematyczna, szacowanie 
nieruchomości. W ramach problematyki obejmującej geodezję inżynieryjno - przemysłową 
i metrologię budownictwa wykonano rozprawę habilitacyjną i pięć prac doktorskich. 
Opracowano ponad sto artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych 
i zagranicznych oraz wiele referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych 
i zagranicznych. W wyniku współpracy naukowej z gospodarką narodową powstało szereg 
unikalnych przyrządów pomiarowych, w tym, trzy opatentowane. Tematyka hydrografii 
morskiej i techniki nawigacyjnej zaowocowała rozprawą habilitacyjną i trzema pracami 
doktorskimi oraz monografią J. Wereszczyńskiego pt. ,,Kartografia nawigacyjna" i sze
regiem artykułów naukowych, które przyczyniły się do uznania nawigacji za dyscyplinę 
naukową. W kartografii tematycznej, wprowadzonej do programu studiów na kierunku 
inżynieria środowiska w latach siedemdziesiątych, wykonano I habilitację, dwie rozprawy 
doktorskie oraz pierwszą w kraju monografię pt. ,,Kartografia tematyczna w inżynierii 
środowiska" i ponad 30 publikacji. Prace naukowe w tej dziedzinie były nagradzane jako 
szczególnie• ważne dla miasta i regionu. Działalność naukowa z zakresu szacowania 
nieruchomości rozwija się w oparciu o studium podyplomowe, zorganizowane przez 
katedrę, a także w związku z ogromnym zapotrzebowaniem administracji i gospodarki. 
Powstała jedna rozprawa naukowa, dwa artykuły i opracowania o charakterze analityczno 
-doradczym. Łączny dorobek naukowy to: 3 habilitacje; 11 doktoratów i ok. 300 publikacji 
w czasópismach krajowych i zagranicznych. 

KATEDRA TECHNIKI OGRZEWCZEJ I WENTYLACYJNEJ. Zespół naukowo - dydaktyczny ka
tedry wywodzi się z pracowników Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego, 
który pod kierownictwem doc. Tadeusza Trojanowskiego został przeniesiony w 1976 r. do 
Instytutu Inżynierii Środowiska jako Zespół Ogrzewnictwa i Wentylacji. Od 1991 r. zespół 
tworzy katedrę, której kierownikiem był prof. T. Trojanowski. Po jego przejściu na emery
turę w 1993 r. katedrą kieruje prof. H. Sabiniak. Katedrę stanowi 2 profesorów, 2 adiunk
tów, 2 wykładowców, 2 asystentów, 2 pracowników inżynieryjno - technicznych i I pra
cownik administracyjny. Problematyka naukowa prowadzona przez katedrę to: zagadnienia 
sieci cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, urządzeń oczyszczających powietrze, regenerato
rów ciepła oraz warunków zapewnienia komfortu cieplnego. Baza laboratoryjna katedry 
jest wyposażona w 60 .stanowisk badawczych własnej konstrukcji. W zespole powstało 5 
rozpraw doktorskich. Pracownicy opublikowali 38 prac za granicą, 50 publikacji 
w kraju, 15 patentów; wydano szereg skryptów. Katedra prowadzi specjalność 
dyplomowania ogrzewnictwo i wentylacja na kierunku inżynieria środowiska. 
Wypromowała ok. 200 absolwentów. 

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA i KATEDRA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. Początki 
działalności dotyczącej głównie dyscypliny instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
dla kierunku kształcenia budownictwo lądowe sięgają roku akademickiego 1960/61, kiedy 
powstał zespół dwuosobowy przy Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania 
(mgr M. Badziak i mgr T. Sędzikowski). Z chwilą powstania w 1970 roku Instytutu Inży
nierii Komunalnej, utworzono Zespół Urządzeń Sanitarnych, którego kierownikiem był 
doc. M. Lebiedowski. Pracownikami zostali absolwenci kierunku inżynierii komunalnej oraz 
i:ównież specjaliści spoza uczelni. W 1984 r. zespół przekształca się w Zakład Inżynierii 
Srodowiska w Instytucie Inżynierii Lądowej i Sanitarnej i od 1988 je,go kierownikiem jest 
doc. M. Urbaniak, który od 1991 r. kieruje Katedrą Inżynierii Srodowiska. ,Katedra 
posiada 3 zespoły: Inżynierii Ekologicznej, Technologii Wody i Technologii Scieków. 
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Katedrę stanowi 2 profesorów, 2 adiunktów, 2 asystentów, 1 wykładowca, 5 pracowników 
inżynieryjno - tec~nicznych i 1 pracownik administracyjny. W momencie powstania 
Katedry Inżynierii Srodowiska została utworzona Katedra Wodociągów i Kanalizacji pod 
kierunkiem doc. M., Lebiedowskiego, gdzie znalazła się część pracowników z byłego 
Zakładu Inżynierii Srodowiska, a więc 2 profesorów, 1 adiunkt, 3 asystentów, 3 pra
cowników inżynieryjno - technicznych i 2 pracowników administracyjnych. 
Zespół naukowo - dydaktyczny, poprzednio zakład a obecnie obydwie katedry - zajmują 
się dwiema grupami zagadnień badawczych. Do pierwszej z nich należą: opracowanie 
metod oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego, badanie jakości spływów 
opadowych z terenów zurbanizowanych i metod ich unieszkodliwiania, aspekty sanitarne 
wykorzystania zbiorników retencyjnych dla celów gospodarczych i komunalnych oraz 
zasady projektowania oczyszczalni ścieków przemysłu ceramicznego. W ramach tych prac 
zrealizowano kilka dysertacji doktorskich i habilitacyjnych. Do drugiej grupy należą 
opracowania wykonane na zapotrzebowanie jednostek administracyjnych i gospodarczych, 
jak Urząd Miasta i ministerstwa: Przemysłu Lekkiego, Budownictwa, Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Przemysłu Chemicznego. Z tych prac należy wyróżnić: opracowanie 
metod odnowy wody ze ścieków dla łódzkiej aglomeracji miejskiej, odbarwianie ścieków 
włókienniczych, zastosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle ceramicznym oraz 
możliwość biologicznego oczyszczania ścieków włókienniczych. W ramach prac własnych 
i działalności statutowej katedra zajmuje się problematyką: prognozowanie spływów opa
dowych oraz ocena ich wpływu na odbiorniki naturalne, zastosowanie wstępnego 
utleniania na procesy uzdatniania wód powierzchniowych, oczyszczanie ścieków 
z przemysłu mięsnego oraz wykorzystanie odpadów do rekultywacji terenów 
zdewastowanych. Dorobek naukowy publikowany liczy ok. 250 pozycji. 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI. Początki działalności w zakresie dyscyplin ar
chitektury i _urbanistyki datują się od momentu zatrudnienia, początkowo w Katedrze Bu
downictwa Zelbetowego, mgra inż. Jerzego Samujłło w roku akademickim 1956/57. W na
stępnych latach rozwijający się zespół działał przy Katedrze Budownictwa Ogólnego. 
Dopiero zmiany struktury organizacyjnej, jakie nastąpiły w 1970 r., doprowadziły do utwo
rzenia samodzielnego Zespołu Architektury i Urbanistyki w Instytucie Inżynierii Komu
nalnej, którego organizatorem i kierownikiem był doc. dr Jerzy Samujłło. Dzięki jego 
energicznym zabiegom i życzliwemu poparciu władz uczelni oraz miasta w 1976 r., 
w związku z otwarciem kierunku kształcenia architektura, powołano Instytut Architektury 
i Urbanistyki. W okresie jego dynamicznego rozwoju i zasadniczej poprawy warunków 
pracy w nowym gmachu - w 1981 r. nagle w pełni sił twórczych zmarł zasłużony organiza
tor tej jednostki doc. dr hab. inż. arch. Jerzy Samujłło. Człowiek, który większość swych sił 
poświęcił utworzeniu w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów kształcącego architektów 
i urbanistów. Instytutem ~ierował potem dr inż. arch. Krzysztof Muszyński, od 1985 do 
1990 r. - prof. Zygmunt Swiechowski, obecnie prof. Henryk Jaworowski. Kadra instytutu 
zatrudnia obecnie: 8 profesorów, 13 adiunktów, 9 starszych wykładowców, 6 wykładow
ców i 20 asystentów, poza tym 11 pracowników inżynieryjno - technicznych i 5 pracowni
ków administracji. Zespół architektów zatrudnionych na wydziale, jeszcze przed urucho
mieniem kierunku, prowadził działalność naukową i studialno - projektową w ramach prac 
własnych i zleconych w zakładzie doświadczalnym PŁ w latach 1967 - 72. Wykonywano 
wtedy opracowania na zlecenie Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Łodzi. Dotyczyły 
one dzielnicy wyższych uczelni w Łodzi, planowanego Ośrodka Pracy Twórczej PŁ 
k/Włocławka, założeń techniczno - ekonomicznych budowy siedziby Filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku - Białej itp. W 1975 r. realizowano studium programowe zagospoda
rowania przestrzennego terenu Łódzkiego Zgrupowania Naukowego w rejonie Podgórza 
i osiedla Westerplatte w Zduńskiej Woli oraz adaptacji pałacu w Konopnicy na dom pracy 
twórczej Politechniki Łódzkiej. W następnych latach ważniejszymi opracowaniami były: 
studium programowo - przestrzenne śródmiejskiego kwartału Łodzi, projekt koncepcji 



236 

modernizacji północnej pierzei ul. Narutowicza, studium zagospodarowania centrum usłu
gowego w Piotrkowie, studium przebudowy terenu przy Rynku Kościuszki w Łowiczu 
i dokumentacja konserwacji zabezpieczenia reliktów zamku w Bolesławcu. W ramach 
problemu rz.ądowego wykonano zadanie badawcze „Systemy budownictwa jednorodzin
nego oparte o beton żwirowy" oraz w 1980 r. I etap prac dla Ministerstwa Kultury i Sztuki: 
3 opracowania w ramach problemu „Pomniki kultury - źródłem świadomości narodu". 
W 1981 r. złożono opracowanie konserwatorskich obwarowań miejskich w Wieluniu, stu
dium rewaloryzacji rejonu „Księży Młyn" itp. W latach 1981 i 1983 instytut zorganizował 
dwa międzynarodowe sympozja, a od 1980 r. datuje się współpraca z Wyższ.ą Szkołą 
Zawodową w Moguncji, z którąjest zawarta umowa o współpracy. Pracownicy instytutu 
wykonali 3 prace habilitacyjne oraz 12 prac doktorskich, opublikowali 15 opracowań 
monograficznych i ponad 150 innych prac. 

Budynek przy ul. Piotrkowskiej 266, w którym mieści się dziekanat Wydziału 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 



Wydział Fizyki Technicznej 
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W chodzące obecnie w skład Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto
sowanej jednostki organizacyjne reprezentujące fizykę i matematykę miały 
swój początek w chwili powstawania uczelni w 1945 r. Zostały one włączone 

w postaci katedr do tworzących się wówczas trzech pierwszych wydziałów Politechniki: 
Mechanicznego, Elektrycznego i Chemicznego. Później, w 1970 roku przekształciły się 
odpowiednio w Międzywydziałowy Instytut Fizyki i Międzywydziałowy Instytut Mate
matyki, które w 1976 r. weszły w skład Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto
sowanej w postaci instytutów wydziałowych. 

Dwie pozostałe jednostki wydziału, reprezentujące informatykę, tj. Instytut Informatyki 
i Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych, powstały na wydziale, chociaż początek 
Instytutu Informatyki sięga również okresu sprzed powstania wydziału. Jego korzenie 
tkwią w Zakładzie Maszyn Matematycznych powołanym w 1966 r. oraz w powstałym 
w 1972 r. Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. 

Z odmienności kaształtowania się Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowa
nej - wynika inny niż dla pozostałych wydziałów - opis historyczny, który odzwierciedla 
chronologię powstawania i rozwoju wchodzących do wydziału jednostek reprezentują
cych poszczególne dyscypliny oraz powstanie i rozwój wydziału. 

Fizyka 
KATEDRA FIZYKI TECHNICZNEJ powstała w 1945 roku na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był profesor dr Andrzej 
Sołtan. Po przeniesieniu w 1953 roku prof. A . Sołtana do Instytutu Badań Jądrowych 
w Warszawie, kierownictwo katedry objął docent dr Zdzisław Wilhelmi, obecnie profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku kierownikiem katedry został zastęca profe
sora mgr Eugeniusz Dmochowski. W latach 1958 - 1961 funkcję tę pełnił doc. dr Stefan 
Nowicki, później profesor w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy. 
W latach 1961 - 1964 działalność katedry odbywała się pod opieką kuratorów wydziało
wych, a w latach 1964 - 1970 pod kierunkiem doc. dr Apolonii Wrzesińskiej, obecnie 
emerytowanego profesora WSP w Opolu. 

Profesor A. Sołtan wniósł znaczący wkład w organizację i rozwój fizyki w Politechnice 
Łódzkiej. Był on autorem wygłoszonego w dniu 25 października 1945 roku pierwszego 
w historii Politechniki wykładu pt. ,,Drogi i perspektywy fizyki współczesnej", 
inaugurującego pierwszy rok akademicki 1945/1946. Jako jedyny Polak uczestniczył 
w pokazie wybuchu bomby atomowej, ktory miał miejsce w 1945 roku na atolu Bikini. 
Prof. A. Sołtan został powołany w 1950 roku na członka Polskiej Akademii Nauk. Był on 
autorem kilkudziesięciu opublikowanych prac naukowych. Dużym osiągnięciem na 
ówczesne czasy było zbudowanie w katedrze w latach pięćdziesiątych, pod kierunkiem 
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prof. Sołtana, generatora Van de Graffa. Przez wiele lat było to główne urządzenie pra
cowni akceleratorów cząstek naładowanych, służące do badań naukowych. 

W Katedrze Fizyki Technicznej zajmowano się detekcją promieniowania za pomocą 
klisz fotograficznych i liczników fotoczułych, badaniem struktury elektronowej cząstek 
materii, ultradźwiękami oraz luminescencją. W końcu lat sześćdziesiątych rozpoczęto 
badania w dziedzinie fizyki ciała stałego i technik laserowych. W okresie istnienia kate
dry jej pracownicy wykonali 7 prac doktorskich, opublikowali kilkadziesiąt prac na
ukowych oraz 7 podręczników i skryptów z różnych działów fizyki. Pracownikami kate
dry byli m.in.: dr Wiesław Woźnicki, obecnie profesor UMK w Toruniu; mgr Roman 
Wyrzykowski, obecnie profesor WSP w Rzeszowie, dr Jadwiga Mońka - Szmatloch, 
obecnie emerytowany docent Filii PŁ w Bielsku - Białej. 

KATEDRA FIZYKI na Wydziale Chemicznym Politechniki została utworzona również 
w 1945 roku. Organizatorem i kierownikiem katedry w pierwszym roku jej istnienia był 
profesor dr Władysław Kapuściński. W następnym roku akademickim funkcję tę pełnił 
prof. Andrzej Sołtan, a od jesieni 1947 r. stanowisko to objął doc. dr Eugeniusz Skorka. 
Po śmierci docenta E. Skorka w maju 1957 r., obowiązki kierownika katedry przez je
den rok pełniła z-ca prof. mgr Marta Skorko, a w dniu l października 1958 roku przejął 
je doc. dr Marian Kryszewski, obecnie profesor w Centrum Badań Molekularnych i Ma
kromolekularnych PAN w Łodzi; kierował katedrą do 1970 roku. Profesor 
M. Kryszewski wniósł znaczący wkład w organizację i rozwój badań w dziedzinie 
fizyko - chemii polimerów. Badania te dostarczyły wiele cennych wyników dotyczących 
własności dielektrycznych polimerów, kinetyki polimeryzacji, współczynników różnych 
procesów fizykochemicznych, organicznego ciała stałego oraz ciekłych kryształów. 
W katedrze kierowanej przez prof. Kryszewskiego opracowano i wykonano szereg 
zestawów pomiarowych do badań własności fizykochemicznych substancji 
wielkocząsteczkowych. Prof. M. Kryszewski został powołany na członka Polskiej Aka
demii Nauk. W okresie istnienia katedry jej pracownicy wykonali 1 pracę habilitacyjną, 
5 prac doktorskich, opublikowali kilkadziesiąt prac naukowych oraz 7 podręczników 
i skryptów z różnych działów fizyki. Pracownikiem katedry był m. in. dr hab. Aleksander 
Szymański, obecnie profesor Politechniki Rzeszowskiej. 

INSTYTUT FIZYKI powstał w 1970 r., w wyniku zmiany struktury organizacyjnej uczelni, 
z połączenia Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Elektrycznego i Katedry Fizyki Wy
działu Chemicznego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem instytutu w latach 1970 -
1983 był wówczas docent, a obecnie profesor dr Jan Kamiewicz. Przez następne ka
dencje funkcję tę pełnili: doc. dr Andrzej Lipiński (1983 - 1986) i doc. dr Antoni 
Drobnik (1986 - 1992). Poczynając od września 1992 funkcję dyrektora instytutu pełni 
prof. PŁ Cecylia Malinowska - Adamska. Funkcje zastępców dyrektora pełnili: 

dr Mieczysław Rogalski (1970-1973 ), doc. dr hab. Aleksander Szymański (1970 
- 1973 ), doc. dr Antoni Drobnik (1973 - 1986), doc. dr Andrzej Lipiński (1973 - 1983 
oraz 1986 - 1993), doc. dr Przemysław Adamski (od 1989), doc. dr hab. Andrzej 
Opanowicz (1986 - 1992), dr Tadeusz Majchrzak (1988 - 1992) oraz - poczynając od 
1992 r. - inż. Zdzisław Szymczak i od 1993 r. - dr Wojciech Mycielski. Instytut 
początkowo mieścił się w gmachu pofabrycznym przy ul. Gdańskiej 155. W końcu 
1974 r. został przeniesiony do innych pomieszczeń pofabrycznych w budynku przy ul. 
Wólczańskiej 219. W miarę upływu lat instytut powiększał swój stan posiadania 
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powierzchni, lecz inne pomieszczenia były wyłączane z użytkowania z powodu grożącej 
katastrofy budowlanej. Obecnie w dalszym ciągu instytut działa w bardzo trudnych 
warunkach lokalowych. 

Aktualnie kadrę samodzielnych pracowników instytutu stanowią: prof. PŁ Pi:zemysław 
Adamski, dr hab. Grzegorz Derfel, prof. dr Jan Kamiewicz, dr hab. Włodzimierz 
Kucharczyk, prof. PŁ Cecylia Malinowska - Adamska, prof. PŁ Włodzimierz N akwaski, 
prof. PŁ Andrzej Opanowicz, prof. PŁ Maciej Przanowski. 

Tablica 35. Nauczyciele akademiccy w Instytucie Fizyki 

Instytut prowadził zajęcia dydaktyczne z fizyki na wszystkich wydziałach Politechniki. 
Pracownicy instytutu prowadzili też wykłady na studiach podyplomowych i doktoranc
kich niektórych wydziałów Politechniki oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych. 
Instytut był organizatorem zajęć z fizyki, zarówno podstawowych jak i specjalistycz
nych, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Dla realizacji tych za
dań zbudowano 6 nowych laboratoriów specjalistycznych: fizyki ciała $lłego, fizyki 
kryształów stałych, fizyki ciekłych kryształów, niskich temperatur, wysokiej próżni, 
elektroniki kwantowej, badań strukturalnych. Instytut prowadził prace dyplomowe dla 
studentów kierunku fizyka techniczna w zakresie kierunku dyplomowania fizyka ciała 
stałego. Prace te były realizowane w laboratoriach naukowych poszczególnych zespołów 
naukowych jako wycinki ogólniejszych problemów badawczych realizowanych w instytucie. 
Dotychczas instytut wykształcił 224 absolwentów ze stopniem magistra inżyniera. 

Organizację badań naukowych zaczęto w 1970 r. od ustalenia powiązań tematycznych 
pomiędzy poszczególnymi grupami badawczymi byłych katedr, a nawet współpracują
cych z nimi innych uczelni. Celem tego ustalenia było nakreślenie jednolitej problema
tyki naukowej dla całego instytutu. Problematykę tę określono wówczas mianem fizyki 
ciała stałego. Nazwa ta obejmowała badania doświadczalne i teoretyczne procesów 
związanych z tworzeniem się substancji krystalicznych i amorficznych, badania ich wła
sności fizycznych oraz badania nad oddziaływaniem promieniowania koherentnego 
z materią. Do realizacji zadań wynikających z tak sformułowanej problematyki nauko
wej zostały powołane w 1970 r. cztery zespoły naukowe, pracujące pod kierunkiem: 
doc. dra Jana Kamiewicza., dra hab. Aleksandra Szymańskiego, dra Przemysława 

Adamskiego i dra Antoniego Drobnika. Z biegiem lat, w miarę wzrostu liczby samodziel
nych pracowników naukowych, powiększała się również liczba zespołów naukowych. 
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Zespól Fizyki Kryształów jest kierowany przez prof. Jana Kamiewicza. Problematyka 
naukowa zespłu obejmowała badania elementarnych zjawisk fizycznych zachodzących 
podc7.3.S przemian fazowych w procesie krystalizacji i rozpuszczania oraz badania własno
ści fizycznych otrzymywanych monokryształów. Opracowano metody krystalizacji kilku
dziesięciu związków z grupy chloranów, fosforanów, jodanów, mrówczanów i innych. 
Badania własności kryształów dotyczyły zarówno struktury jak i możliwości ich 
wykorzystania w nauce i technice, szczególnie w elektronice. W zespole wykonano ponad 
70 prac magisterskich i ponad 20 prac doktorskich, 7 byłych członków zespołu uzyskało 
stopień doktora habilitowanego, 5 powołano na stanowiska profesorów, a 1 uzyskała tytuł 
naukowy profesora nauk fizycznych. Byli członkowie Zespołu Fizyki Kryształów są dziś 
kierownikami nowych zespołów naukowych. W zespole opracowano 3 monografie, 14 
książ.ek i skryptów, ponad 250 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 
około 100 w krajowych, ponad 350 referatów i komunikatów w materiałach konferencji 
zagranicznych i krajowych. Zbudowano 4 laboratoria specjalistyczne: fizyki ciała stałego, 
fizyki kryształów stałych, fizyki niskich temperatur, badań strukturalnych. Za działalność 
naukową i dydaktyczną 17 członków zespołu otrzymało 40 nagród ministra, w tym kilka 
I stopnia. Zespół został określony przez trzech recenzentów dorobku naukowego mianem 
Łódzkiej Szkoły Fizyki Kryształów. Już w latach siedemdziesiątych zespół stanowił jedyny 
liczący się ośrodek w Polsce, zajmujący się fizyką procesów krystalizacji 
Zespól Elektroniki Kwantowej i Optyki Nieliniowej jest kierowany przez doc. 
Antoniego Drobnika. Problematyka naukowa zespołu obejmowała badania zjawisk zwią
zanych z naturą promieniowania laserowego oraz skutków jego oddziaływań z materią 
w różnych stanach skupienia. Prace rozpoczęto od konstrukcji laserów i określenia podsta
wowych parametrów światła laserowego, aby przejść do badań oddziaływań z materią. 
Do najważniejszych wyników badań należy zaliczyć eksperymentalne potwierdzenie zmian 
przenikalności elektrycznej dielektryków w silnych polach optycznych oraz wykorzystanie 
tego zjawiska do modulacji rezonatorów laserowych. Potwierdzono też, że promieniowanie 
laserowe, oddziaływując z warstwą powierzchniową ciał stałych, powoduje zmianę jej 
struktury i modyfikację własności fizycznych. Dotyczy to materiałów termoizolacyjnych 
i transformatorowych. Badania zjawisk rozpraszania wiązek światła na atmosferycznym 
aerozolu i obserwacja w nich lewitacji cząstek pozwoliła na ocenę rozmiarów i kształtów 
tych cz.ąstek. Duż.ą nadzieję budzą wyniki badań oddziaływania światła z tkanką żywą. 
Prawdopodobnie w chorych tkankach organizmów żywych mogą zachodzić pod wpływem 
promieniowania odtwórcze procesy życiowe. Nie jest to jednak sprawa fizyków. Wyniki 
prac przedstawiono w około 130 publikacjach w czasopismach krajowych i zagranicznych, 
w 6 pracach doktorskich i 43 pracach magisterskich. 
Zespól Fizyki Dielektryków rozpoczął działalność pod kierunkiem dra hab. Aleksandra 
Szymańskiego, a od 1974 r. - pod kierunkiem doc. dra Andrzeja Lipińskiego. 
Problematyka zespołu obejmowała badania właściwości fizycznych organicznych materia
łów molekularnych, w tym ciekłych kryształów. W niektórych materiałach organicznych 
potwierdzono występowanie zjawiska przełączania, zjawiska nasycenia prędkości unosze
nia nośników ładunku oraz istnienie niskoczęstotliwościowej dyspersji i relaksacji 
dielektrycznej. W szeregu materiałach badano mechanizmy przewodności elektrycznej 
oraz strukturę energetyczną. W substancjach ciekłokrystalicznych badano własności lepko
sprężyste, ruchliwość jonów oraz deformację uporządkowania stosując teorię katastrof. 
Zbudowano kilka laboratoriów dydaktycznych: technologii wysokiej próżni i cienkich 
warstw, fizyki ciekłych kryształów, biofizyki i fizyki medycznej. W zespole wykonano kil
kadziesiąt prac magisterskich, 13 prac doktorskich i 2 prace habilitacyjne. Wyniki prac 
przedstawiono w ponad 200 publikacjach, z czego ponad 100 zamieszczono w czasopi
smach o międzynarodowym zasięgu. 
Zespól Fizyki Cieczy i Roztworów rozpoczął działalność pod kierunkiem doc. 
Przemysława Adamskiego, obecnie prof. PŁ. Problematyka naukowa zespołu dotyczy ba
dań własności fizycznych ciekłych kryształów. W zespole opracowano metodę badań tem
peraturowych przedziałów ciekłokrystaliczności oraz metodę badania zmian stopnia 
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uporządkowania S cząsteczek ciekłych kryształów cholesterolowych. Zbadano też wpływ 
niemezogennej substancji na szerokość temperaturowego przedziału mezofaz. Do ciekaw
szych wyników badań należy zaliczyć stwierdzenie wpływu ciśnienia zewnętrznego na 
szybkość nukleacji i wzrostu sferolitów w ciekłych kryształach cholesterolowych oraz 
opracowanie metody badania temperaturowych zmian konformacji cząsteczek ciekłych 
kryształów za pomocą śladu tensora polaryzowalności. Wyniki badań opisano w 52 artyku
łach zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w 25 komunikatach 
konferencyjnych . W zespole wykonano 1 pracę habilitacyjną, 4 prace doktorskie oraz 
opracowano 5 skryptów. 
Zespól Fizyki Półprzewodników i Izolatorów rozpoczął działalność w 1980 r. pod kie
runkiem doc. dra hab. Andrzeja Opanowicza, obecnie prof. PŁ. Problematyka naukowa ze
społu obejmuje badania właściwości elektronowych półprzewodników i izolatorów. Do 
ważniejszych wyników należy zaliczyć zbadanie elektrycznych i fotoelektrycznych wła
ściwości otrzymanych monokryształów AglnS2 typu p oraz wykonanych złącz 
In/p-CulnSe2 i Au/n-CulnS2, jak również przeprowadzenie kompleksowej analizy proce
sów termoluminescencji i termostymulowanych prądów w izolatorach wraz z korektą do
tychczasowych interpretacji wyników badań innych autorów. Wyniki badań pnedstawiono 
w 24 publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i 28 komunikatach na konfe
rencjach krajowych i zagranicznych. W zespole wykonano 12 prac dyplomowych i 1 doktorat. 
Zespól Fizyki Teoretycznej rozpoczął działalność w 1990 r. pod kierunkiem prof. PŁ 
Cecylii Malinowskiej - Adamskiej. Problematyka naukowa zespołu obejmuje: badania 
właściwości fizycznych kryształów pierwiastków (prof. PŁ C. Malinowska - Adamska), 
badania ścisłych rozwiązań równań Einsteina w ogólnej teorii względności (prof. PŁ 
Maciej Przanowski). Do ważniejszych wyników badań należy zaliczyć: rozwinięcie teorii 
pola samouzgodnionego, opartej na metodzie temperaturowych funkcji Greena i wykona
nie kompleksowych badań własności fizycznych niektórych grup kryształów pierwiastków 
w aproksymacji drugiego rzędu tej teorii; wyprowadzenie nowych równań opisujących 
pola grawitacyjne typu N z obrotem oraz dokonanie analizy własności równań instanto
wych i równań Einsteina w zespolonej grawitacji. Wyniki badań przedstawiono w wielu 
publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
Zespól Fizyki Komputerowej rozpoczął działalność w grudniu 1993 r. pod kierunkiem 
prof. PŁ Włodzimierza Nakwaskiego. Problematyka naukowa zespołu obejmuje głównie 
budowę modeli skomplikowanych zjawisk fizycznych przy użyciu komputerów. W szcze
gólności dotyczy to zjawisk cieplnych, elektrycznych i optycznych, wraz z ich wzajemnymi 
powiązaniami, zachodzących w diodach elektroluminescencyjnych, laserach złączowych 
i matrycach laserów złączowych różnych typów. Celem tych badań jest optymalizacja kon
strukcji wyżej wymienionych przyrządów, budowa kompleksowego modelu cieplno - elek
tryczno - optycznego laserów o emisji powierzchniowej oraz modyfikacja konstrukcji tych 
przyrządów w sposób umożliwiający ich wytwarzanie w kraju. Zespół prowadzi szeroką 
współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi. 
Praca naukowa i dydaktyczna w Instytucie Fizyki zaowocowała wieloma publikacjami. 
Pracownicy instytutu uzyskiwali stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w 
Politechnice Łódzkiej oraz w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. 

Tablica 36. Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Instytutu Fizyki 
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Tablica 37. Publikacje pracowników Instytutu Fizyki 

Matematyka 

KATEDRA MATEMATYKI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO powstała wraz z tym wydziałem 
w 1945 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. dr Witold 
Pogorzelski, wykładowca w czasie okupacji na tajnych kompletach Uniwersytetu War
szawskiego, późniejszy organizator katedr matematyki w Politechnice Warszawskiej 
i w Wojskowej Akademii Technicznej. Profesor W . Pogorzelski był autorem kilku
dziesięciu pr~c naukowych z różnych działów matematyki, autorem trzytomowej Ana
lizy Matematycznej, Geometrii Analitycznej i innych podręczników z matematyki 
wyższej. Politechnika Łódzka nadała w 1961 r. profesorowi W. Pogorzelskiemu tytuł 
i godność doktora honoris causa. Po odejściu w 1948 r. prof. W. Pogorzelskiego do 
Politechniki Warszawskiej kierownictwo katedty przejął z-ca prof. Zygmunt Charzyński. 
W latach 1954 - 1957 istniała jedna Katedra Matematyki przy Wydziale Chemicznym, 
obsługująca potrzeby dydaktyczne wszystkich innych wydziałów. Jej kierownikiem był 
najpierw z-ca prof., a później docent dr Witold Janowski. W 1957 r. po reaktywowaniu 
Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego jej kierownikiem został ponownie 
prof. dr Z. Charzyński. W rok później funkcję p.o. kierownika katedry objął 

z-ca prof. dr Lucjan Siewierski. Profesor L. Siewierski kierował katedrą do końca jej 
istnienia, tj. do 1970 r. 
Prace naukowo - badawcze prowadzone w katedrze dotyczyły głównie zagadnień eks
tremalnych w rodzinie funkcji analitycznych jednolistnych ograniczonych, równań 
całkowych oraz równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych. W okresie istnienia 
katedry jej pracownicy wykonali kilka prac habilitacyjnych, kilkanaście prac doktor
skich, opublikowali kilkadziesiąt prac naukowych, podręczników, skryptów i innych 
opracowań. Pracownikami katedry byli m. in.: dr hab. E. Kącki, obecnie profesor na Wy
dziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, z-ca prof. dr W. Krysicki, obecnie eme
rytowany profesor PŁ, oraz nieżyjący już: doc. dr Danuta Sadowska i prof. Jan Słowikowski. 

KATEDRA MATEMA TYKI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO powstała wraz z wydziałem w 1945 r. 
Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry w latach 1945 - 1950 był prof. Edward 
Otto. W latach 1950 - 1961 funkcję tę pełnił najpierw z-ca prof., później docent i od 
1959 r. profesor dr Witold Janowski. Poczynając od 1962 r. do końca istnienia katedry 
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w 1970 r. jej kierownikiem był najpierw docent, a później profesor dr Włodzimierz Krysicki. 
Prace naukowo - badawcze prowadzone w katedrze początkowo dotyczyły geometrii i 
zastosowań matematyki; następnie rozwijały się w kierunkach: zagadnienia ekstremalne 
w rodzinie funkcji jednolistnych ograniczonych, funkcje jednolistne algebraiczne, osza
cowania asymptotyczne w teorii funkcji, prace z rachunku prawdopodobieństwa i staty
styki matematycznej, warunki istnienia rozwiązań układów równań nieliniowych. 
W okresie istnienia katedry jej pracownicy wykonali klika prac habilitacyjnych, 
kilkanaście prac doktorskich, opublikowali kilkadziesiąt prac naukowych, 
podręczników, skryptów i innych opracowań. Pracownikami katedry byli m. in.: doc. dr 
Lech Włodarski i dr Tadeusz Gerstenkom, obecnie profesorowie Uniwersytetu 
Łódzkiego, oraz nieżyjący już prof. dr Romuald Zawadzki. 

KATEDRA MATEMATYKI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO powstała w 1968 roku. Organizto
rem i pierwszym kierownikiem katedry aż do końca istnienia katedr w 1970 r. była do
cent dr hab. Danuta Sadowska. Docent D. Sadowska wniosła duży wkład w organizację 
i rozwój katedry. Szczególnie dotyczy to procesu dydaktycznego oraz seminarium na
ukowego nt. ,,Równania różniczkowe cząstkowe i równania całkowe" dla współpra
cowników i osób z innych katedr zainteresowanych tą problematyką. 

INSTYTUT MATEMATYKI powstał w 1970 r., w wyniku zmiany struktury organizacyjnej 
uczelni, z połączenia wyżej opisanych katedr. Organizatorem i pierwszym dyrektorem 
instytutu w Jatach 1970 - 1983 był wówczas docent, a od 1967 r. profesor dr hab. Izydor 
Dziubiński. W ciągu kolejnej kadencji funkcję tę pełnił prof. dr hab. Tadeusz 
Świątkowski (1983 - 1992) i , poczynając od 1992 r., znów prof. Izydor Dziubiński. 
Funkcje zastępców dyrektora pełnili: prof. dr hab. Lucjan Siewierski (1970 - 1978), 
prof. dr hab. Edward Kącki (1970 - 1972), doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski (1973 
-1983), dr Jan Maciu]ewicz (1978 - 1983), doc. dr Tadeusz Śródka (1983 - 1992), 
prof. dr hab. Izydor Dziubiński (1983 - 1992), prof. PŁ dr hab. Lesław Gajek ( od 1992), 
dr Tadeusz Poreda (1992 - 1993) oraz, poczynając od 1994 r., dr Bogdan Koszela. 
Obecnie kadrę samodzielnych pracowników naukowo - dydaktycznych stanowią: 
dr hab. Grzegorz Andrzejczak, prof. PŁ dr hab. Marek Balcerzak, prof. dr hab. Izydor 
Dziubiński, prof. PŁ Lesław Gajek, dr hab. Jan Kubarski, dr hab.Tadeusz Poreda, 
doc. dr Tadeusz Śródka, oraz emerytowany prof. dr Włodzimierz Krysicki. 

Tablica 38. Nauczyciele akademiccy w Instytucie Matematyki 

Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne z matematyki na wszystkich wydziałach. Praca 
dydaktyczna jest realizowana w ramach zespołów dydaktycznych obsługujących 

poszczególne wydziały. Pracownicy instytutu prowadzą też wykłady na studiach pody
plomowych i doktoranckich niektórych wydziałów. Instytut prowadził prace dyplomowe 
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w ramach specjalności matematyka stosowana, a od 1990 r. w ramach kierunku matema
tyka z dwoma kierunkami dyplomowania: równania różniczkowe i statystyka 
matematyczna. Prace te były realizowane w zespołach seminaryjnych, niekiedy jako 
wycinki ogólniejszych problemów badawczych, którymi zajmowały się zespoły. 

Dotychczas instytut wykształcił 155 absolwentów ze stopniem magistra inżyniera. 

Absolwenci matematyki pracują w instytutach Politechniki Łódzkiej, w instytutach 
wielu innych uczelni krajowych i Polskiej Akademii Nauk, w laboratoriach naukowych 
przemysłu, w ośrodkach obliczeniowych wielu instytucji. Dużym osiągnięciem Poli
techniki Łódzkiej był udział matematyków w wykładach telewizyjnych dla studentów 
studiów dla pracujących wyższych uczelni technicznych. Kierownikiem wykładów dla 
dwu pierwszych semestrów był profesor Włodzimierz Krysicki, a wykładowcami profe
sorowie: I . Dziubiński, W . Krysicki, D. Sadowska, T. Świątkowski i L. Włodarski. 
Wykłady te były prowadzone w latach 1968 - 1972. 

Organizację badań naukowych w instytucie zaczęto w 1970 r. od powołania kilku zespo
łów seminaryjnych. W miarę wzrostu kadry naukowej rosła również liczba zespołów. W 
chwili obecnej działają następujące zespoły: 
Zespól Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych prowadzi działalność pod kie
runkiem prof. I. Dziubińskiego. Do ważniejszych osiągnięć zespołu należy zaliczyć uzy
skanie oszacowania wielu funkcjonałów, wprowadzenie i zbadanie nowych klas funkcji 
holomorficznych i ważnych podklas funkcji Caratheodery'ego oraz opracowanie metody 
rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, polegającej na poszu
kiwaniu ich rozwiązania w postaci z góry zdeterminowanego szeregu funkcyjnego. 
Ze~pól Funkcji Rzeczywistych prowadzi działalność pod kierunkiem prof. 
T. Swiątkowskiego ( do jego śmierci w październiku 1994 r. ). Działalność dotyczy badań 
funkcji i ciągów funkcyjnych w zależności od przestrzeni topologicznej, na której są 
określone. Do ważniejszych osiągnięć zespołu należy zaliczyć otrzymanie wyników cha
rakteryzujących zbieżność jednostajną i quasi-jednostajną za pomocą ich niezmienników 
oraz charakteryzację pewnych rodzajów zwartości poprzez odpowiedniki twierdzenia 
Diniego dla ciągów i ciągów uogólnionych funkcji ciągłych i półciągłych. 
Zespól Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej prowadzi działal
ność pod kierunkiem prof. W . Krysickiego od 1960 r. Badania obejmują zagadnienia 
estymacji parametrów mieszanin i złożeń rozkładów, charakteryzacji rozkładów prawdo
podobieństw, teorii niezawodności. 
Zespól Statystyki Matematycznej i Optymalizacji Niegładkiej prowadzi działalność od 
1987 roku pod kierunkiem prof. PŁ Lesława Gajka. Działalność ta doprowadziła do roz
wiązania kilku ważnych hipotez, dotyczących analizy niegładkiej i statystyki, które to hipo
tezy zostały sformułowane w literaturze światowej. Badania w tej dziedzinie zaowocowały 
opublikowaniem kilkunastu prac naukowych w prestiżowych czasopismach. Seminarium 
z równań różniczkowych do 1976 r. prowadziłą doc. Danuta Sadowska, a z teorii optymali
zacji - prof. Leon Mikołajczyk (1983-1992). W ostatnich latach rozpoczęto organizowanie 
badań w dziedzinie topologii algebraicznej i geometrii różniczkowej ( dr Jan Kubarski), 
w dziedzinie analizy zespolonej w przestrzeniach liniowych i w algebrach ( dr Piotr 
Liczberski) oraz w dziedzinie metod teorii mnogościowych w analizie rzeczywistej 
(prof. PŁ Marek Balcerzak). 
Praca naukowa i dydaktyczna w Instytucie Matematyki zaowocowała wieloma 
publikacjami. W rozwoju kadry naukowej zarówno w Instytucie Matematyki jak 
i Instytucie Informatyki dużą rolę odegrał fakt istnienia w latach 1974 - 1987 Rady 
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Naukowej Instytutu Matematyki. Dzięki temu wielu pracowników obu wymienionych 
instytutów oraz pracowników innych placówek naukowych uzyskało stopień naukowy 
doktora nauk matematycznych. 

Tablica 39. Publikacje pracowników Instytutu Matematyki 

Tablica40. Stopnie naukowe nadane i uzyskane w Instytucie Matematyki 

Informatyka 

Historia INSTYTUTU INFORMATYKI zaczęła się od powołania w 1966 r. w Politechnice 
Łódzkiej Zakładu Maszyn Matematycznych (ZMM). W roku 1972 zakład został prze
kształcony w międzywydziałowy Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 
(OETO), a w 1980 został zniesiony i w jego miejsce został utworzony Instytut Informa
tyki, który wszedł w skład Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 
Organizatorem i dyrektorem wszystkich wymienionych wyżej jednostek organizacyj
nych był prof. dr hab. Edward Kącki, pełniący tę funkcję do chwili obecnej. Funkcje 
zastępców dyrektora pełnili lub pełnią nadal: dr inż. Krzysztof Bareła ( od 1978), 
prof. dr inż. Maciej Krakowski ( 1983 - 1987), dr Mirosław Woźniakowski ( 1979 
- 1982), dr inż. Arkadiusz Salski (1982 - 1983 ), dr hab. inż. Roman Małecki (1987 
- 1988), dr hab. Inż. Ewa Napieralska - Juszczak (od 1989) i dr hab. inż. Piotr 
Szczepaniak ( od 1991 ). 
Poczynając od 1980 r. do jednostek organizacyjnych Politechniki zaczął napływać 
sprzęt minikomputerowy, później mikrokomputerowy i wreszcie typu IBM. Celem ste
rowania żywiołowym rozwojem komputeryzacji władze uczelni podjęły w 1988 r. de
cyzję o oddelegowaniu z instytutu grupy 1 O pracowników do nowo tworzonego na wy
dziale Zakładu Sieci Komputerowych pod kierunkiem doc. R. Małeckiego. Obecnie 
kadrę samodzielnych pracowników naukowych Instytutu stanowią: prof. E. Kącki, 

prof. PŁ E. Napierska - Juszczak, prof. PŁ P. Szczepaniak. 



246 

Rozwój zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych wyżej wymienionych 
jednostkach organizacyjnych w kolejnych latach na poszczególnych stanowiskach 
ilustruje tablica 41. 

Tablica 41. Nauczyciele akademiccy w Instytucie Informatyki 

Do zadań Zakładu Maszyn Matematycznych należała organizacja zajęć dydaktycznych 
z programowania maszyn analogowych i cyfrowych na niektórych wydziałach. Ośrodek 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i późnej Instytut Informatyki były organizato
rami zajęć dydaktycznych z programowania maszyn analogowych i cyfrowych oraz z in
formatyki na wszystkich wydziałach. Wszystkie wymienione jednostki do 1985 r. peł
niły również funkcję uczelnianego ośrodka obliczeniowego, dostępnego nieodpłatnie dla 
wszystkich studentów i pracowników Politechniki. W 1978 r. w oparciu o maszynę cy
frową Odra 1305 utworzono system abonencki umożliwiający użytkownikom komputerów 
zdalny dostęp do zasobów komputerowych uczelni. Od 1985 r. instytut wyposażony jest 
w sprzęt komputerowy typu IBM PC. Aktualnie jest zainstalowanych kilkadziesiąt 

komputerów różnej mocy, pracujących autonomicznie lub w sieci Novell. 

W 1983 r. na specjalności matematyka stosowana został utworzony kierunek dyplomo
wania informatyka. Instytut był organizatorem i realizatorem zajęć dydaktycznych na 
tym kierunku. Pierwsi dyplomanci tego kierunku ukończyli studia w 1988 r. Do 1992 r. 
na kierunku informatyka dyplom uzyskało 68 absolwentów. Kierunek ten wzbudza coraz 
większe zainteresowanie. Stanowi to przełom w historii rozwoju informatyki w Poli
technice Łódzkiej i stwarza duże nadzieje na dalszy jej rozwój. Inną formą działalności 
dydaktycznej wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych było kształcenie w ra
mach trzech studiów podyplomowych: inżynierskie zastosowanie informatyki - prowa
dzone od 1972 r., informatyka dla nauczycieli - prowadzone od 1985 r. i informatyka 
dla służby zdrowia - prowadzone od 1992 r. Dotychczas studia te ukończyło odpowied
nio 207, 281 i 17 słuchaczy - razem 505 osób. W 1993 r. Senat Politechniki Łódzkiej 
pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie na Wydziale FTiMS studiów technicz
nych typu college „Zawodowe studium zastosowań informatyki"., 

Działalność naukowa Zakładu Maszyn Matematycznych i Ośrodka Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej obejmowała głównie numeryczną analizę równań różniczko
wych z odchylonym argumentem, symulację i optymalizację procesów, programowanie 
dynamiczne, teorię niezawodności i diagnostykę, zastosowanie maszyn analogowych, hy
brydowych i cyfrowych. W 1975 r. poszerzono zakres działalności naukowej Ośrodka 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej o systemy komputerowego wspomagania dydaktyki. 
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Instytut Informatyki w początkowym okresie swojej działalności kontynuował wyżej 

omówioną działalność naukową. Następnie specjalizował się głównie w modelowaniu, 
symulacji i optymalizacji procesów, cyfrowej analizie pól elektromagnetycznych oraz 
niezawodności i diagnostyce systemów cyfrowych. W końcu lat osiemdziesiątych 

działalność ta została niewspółmiernie poszerzona. Głównymi dziedzinami badań na
ukowych stały się odtąd: komputerowe wspomaganie medycyny, komputerowe systemy 
dla ekologii, sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, sieci neuronowe, badania sy
mulacyjne pól elektromagnetycznych i cieplnych, rozpoznawanie i przetwarzanie obra
zów, optymalizacja systemów o rozłożonych parametrach, systemy komputerowe w or
ganizacji i zarządzaniu, systemy multimedialne. 

Dużą rolę w rozwoju kadry naukowej ośrodka i instytutu odegrał fakt istnienia w latach 
1974 - 1987 Rady Naukowej Instytutu Matematyki, której członkami byli profesorowie: 
E. Kącki i M. Krakowski. Dzięki temu wielu pracowników informatyki uzyskało stopnie 
doktora nauk matematycznych. Inni pracownicy informatyki uzyskiwali stopnie naukowe na 
innych wydziałach Politechniki Łódzkiej lub w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. 
Wykaz uzyskanych stopni naukowych w poszczególnych latach ilustruje tablica 42. 

Tablica 42. Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników lnstytu Informatyki 

Szczególne zasługi dla rozwoju nauk informatycznych w Politechnice Łódzkiej należy 
przypisać profesorowi E. Kąckiemu. Był on organizatorem i kierownikiem wszystkich 
wymienionych tu jednostek zajmujących się maszynami matematycznymi i informatyką. 

Autorstwo 14 monografii i książek, 7 skryptów, ponad 130 artykułów naukowych, pro
motorstwo 36 doktoratów, recenzowanie dużej liczby rozpraw habilitacyjnych i doktor
skich to duży wkład prof. Kąckiego w jubileusz 50-lecia Politechniki Łódzkiej. 

Profesorowie: E. Kącki i M. Krakowski mogą poszczycić się wieloma pozycjami 
wydawniczymi liczącymi się w skali krajowej. Pozostali pracownicy instytutu mają na 
swym koncie 260 opublikowanych artykułów i wygłoszonych referatów na 
konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych 

Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych (SZSK) powstał w 1988 roku. Na organiza
tora i kierownika zakładu został powołany doc. dr hab. Roman Małecki. Zakład został 
wyłoniony z istniejącego od 1980 r. Instytutu Informatyki. Dotyczyło to zarówno kie
rownika zakładu, dziesięciu etatowych pracowników, jak i niewielkiej ilości sprzętu 

informatycznego. W ten sposób Zakład Sieci stał się nową jednostką Wydziału Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zakład Sieci Komputerowych powstał w wyniku 
rodzącego się zapotrzebowania na jednostkę organizacyjną, która mogłaby podjąć się 
prac związanych z rozwojem nowej problematyki jaką są sieci komputerowe i wspoma
gałaby uczelnię, choćby przejściowo, w sterowaniu rozwijającym się żywiołowo proce
sem komputeryzacji oraz zorganizowała w tym celu oddzielną jednostkę o charakterze 
techniczno - administracyjnym. 
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Działalność dydaktyczna zakładu polega na organizacji zajęć z wybranych zagadnień 
informatyki na niektórych wydziałach Politechniki Łódzkiej. Poczynając od roku aka
demickiego 1993/94 zakład prowadzi również zajęcia z przedmiotu „computer science" 
na utworzonym ·w Politechnice Łódzkiej Międzynarodowym Wydziale Inżynierii. 
W tym samym roku akademickim zostały uruchomione też studia podyplomowe 
z przedmiotu informatyka dla nauczycieli szkół średnich. 

Działalność naukowa zakładu dotyczy sieci i systemów informatycznych. Polega to na 
rozwoju badań w zakresie teorii, projektowania oraz wybranych dziedzin zastosowań 
sieci i sieciowych systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
szkolnictwa wyższego oraz niektórych gałęzi przemysłu regionu łódzkiego. W ciągu 
5 lat istnienia zakładu stworzono warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do 
realizacji zadań naukowych z dziedziny sieci i systemy komputerowe. Zakład zorgani
zował - wydzielając z siebie - Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej do wspo
magania procesu komputeryzacji. 

Osiągnięcia naukowe zakładu przejawiają się także w dwu uzyskanych doktoratach oraz 
publikacjach przedstawionych w tablicy 43 . 

Tablica 43. Publikacje pracowników Samodzielnego Zakładu Sieci Komputerowych 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Wydział powstał w 1976 r. z połączenia dwóch instytutów międzywydziałowych : 

Instytutu Fizyki i Instytutu Matematyki. Było to następstwem powołania w ramach kie
runku podstawowe problemy techniki dwóch specjalności: fizyka techniczna w 1974 r. 
i matematyka stosowana w 1975 r. Propozycję powołania tych specjalności wysunął 

profesor Władysław Pełczewski, członek PAN, na spotkaniu w styczniu 1973 r. 
z dyrektorami obu wymienionych instytutów: doc. Janem Kamiewiczem i doc. Izydorem 
Dziubińskim. Im też powierzono prace przygotowawcze związane najpierw z powoła
niem specjalności, a później wydziału. W 1980 r. w miejsce zniesionego Ośrodka 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej został powołany i włączony do wydziału Instytut 
Informatyki, którego dyrektorem został profesor. Edward Kącki, dyrektor Ośrodka ETO. 
W 1988 r. władze uczelni podjęły decyzję o wyłonieniu z Instytutu Informatyki 
i włączeniu do wydziału Samodzielnego Zakładu Sieci Komputerowych pod kierunkiem 
doc. Romana Małeckiego. Warunkiem postępu w jakiejkolwiek dziedzinie jest 
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możliwość szybkiego wdrożenia osiągnięć współczesnej nauki i techniki. Współczesna 
technika i technologia musi mieć podbudowę fizykalną, swobodnie posługiwać się 

aparatem matematycznym, stosować maszyny matematyczne i systemy ·informatyczne. 
Są to hasła, które przyświecały wówczas twórcom Wydziału Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej. 

Tablica 44. Nauczyciele akademiccy na wydziale 

Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto
sowanej był wówczas docent, a obecnie profesor Jan Karniewicz (1976 - 1981). 

DZIEKANI: 

PRODZIEKANI: 

prof. Jan Karniewicz (1976 - 1981 ), 
doc. Andrzej Lipiński (1981 - 1984), 
prof. Edward Kącki (1984 - 1987), 
doc. Antoni Drobnik (1987 - 1990), 
prof. Izydor Dziubiński ( od 1990) 

doc. Tadeusz Śródka (1976 - 1981), prof. Maciej Krakowski ( 1990 -, 1991 ), 
prof. PŁ Andrzej Opanowicz (1991 - 1993), 
doc. Tadeusz Śródka ( od 1991 ), 

doc. Przemysław Adamski (1981 - 1987), 
doc. dr hab. Cecylia Malinowska -
Adamska (1987 - 1990), doc. Roman Małecki (od 1993). 

Wydział prowadził kształcenie na studiach dziennych, początkowo w ramach kierunku 
podstawowe problemy techniki, w specjalności fizyka techniczna i specjalności matema
tyka stosowana, w kilku specjalizacjach tych specjalności. Poczynając od 1990 roku 
specjalności zostały nazwane kierunkami kształcenia, a specjalizacje - kierunkami 
dyplomowania. Stąd też, obecnie wydział prowadzi kształcenie w ramach kierunku fi
zyka techniczna z kierunkiem dyplomowania fizyka ciała stałego oraz w ramach kie
runku matematyka z trzema kierunkami dyplomowania: równania różniczkowe, 

statystyka matematyczna i informatyka. Nabór kandydatów na wszystkie kierunki dy
plomowania odbywał się w ramach rekrutacji na Wydział Fizyki Technicznej i Matema
tyki Stosowanej. Wykaz studentów kształcących się na Wydziale Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej w poszczególnych latach studiów na poszczególnych kierun
kach kształcenia ilustruje tablica 45 . 
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Tablica 45. Studenci Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Wykaz wydanych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dyplomów 
w poszczególnych latach studiów na poszczególnych kierunkach kształcenia ilustruje 
tablica 46 (w nawiasach podano liczby uzyskanych dyplomów z wyróżnieniem spośród 
ogólnej liczby dyplomów). 

Dotychczas dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej uzyskało 499 absolwentów, w tym 224 na kierunku kształcenia fizyka 
techniczna; 275 na kierunku kształcenia matematyka, w tym 95 na kierunku dyplomo
wania informatyka. Pokaźna liczba absolwentów wydziału ukończyła studia doktoranc
kie nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, szczególnie w krajach zachodnich. 
Świadczy to dobrze o poziomie kształcenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matema
tyki Stosowanej . Poczynając od 1980 r. wydział jest organizatorem prowadzonych przez 
Instytut Informatyki studiów podyplomowych, co zostało omówione wcześniej. 
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Tablica 44. Dyplomy ukończenia studiów na wydziale 

Działalność naukowo - badawcza wydziału była realizowana w instytutach wchodzących 
w skład wydziału. Wydział, nie posiadając uprawnień do nadawania stopni naukowych, 
mógł spełniać rolę mecenasa w rozwoju badań naukowych w poszczególnych instytu
tach oraz rolę stymulacyjną w rozwoju kadry naukowej. Jedynie Instytut ~atematyki 
posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w latach 
197 4 - 1987. Dzięki temu zarówno Instytut Matematyki jak i Instytut Informatyki 
umożliwiły wielu swoim pracownikom uzyskanie stopni doktora we własnej uczelni. We 
wszystkich innych przypadkach stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzy
skiwano w uczelniach krajowych i zagranicznych posiadających uprawnienia. 

Tablica 47. Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników wyd4iału 
(liczby w nawiasach - od powołania wydziału) 
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Tablica 48. Publikacje pracowników wydziału 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stał się poważną jednostką dy
daktyczną i naukową. Rosnąca liczba pracowników ze stopniami naukowymi doktora 
habilitowanego stwarza dobre podstawy do wystąpienia w niedługim czasie zarówno 
przez Radę Instytutu Fizyki jak i Radę Instytutu Matematyki o uzyskanie uprawnień do 
nadawania stopni naukowych. Ma to duże znaczenie nie tylko dla Wydziału Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej, ale i dla wszystkich innych wydziałów Politech
niki Łódzkiej, na których pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej prowadzą zajęcia dydaktyczne. 



Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska 
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Historia Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który powołany 
został przez Senat Politechniki Łódzkiej w lutym 1992 roku, wiąże się niero
zerwalnie z rozwojem inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochroną środo

wiska naturalnego w świecie, w tym również i w Polsce. Liczba wydziałów inżynierii 
chemicznej, działających na uniwersytetach, uniwersytetach technicznych i na politech
nikach przekracza liczbę czterystu, przy czym wydziały te istnieją niezależnie od działa
jących na tych samych uczelniach wydziałów chemicznych. 

W Polsce można mówić o studiach w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej do
piero po drugiej wojnie światowej, mimo że historia powstania i rozwoju tej nauki liczy 
sobie w skali światowej więcej niż sto lat. 

W Polsce, także i w łódzkim ośrodku akademickim, trzeba było uzasadniać potrzebę 
powołania takiego kierunku studiów; konieczne było organizowanie zespołów nauczają
cych oraz tworzenie warunków do pracy naukowej i dydaktycznej w tym zakresie. 
Podobne wysiłki podjęły też inne ośrodki krajowe, a przede wszystkim politechniki: 
Warszawska, Śląska i Wrocławska. Nie było to zadanie łatwe, wymagało ogromnego 
wysiłku, talentu i uporu w działaniu nielicznych wówczas pionierów tej nauki w Polsce. 
Do takich pionierów należy zaliczyć profesora Mieczysława Serwińskiego, dzięki któ
remu powstała w Łodzi inżynieria chemiczna i uzyskała szansę rozwoju do stanu obec
nego, uwieńczonego samodzielnym wydziałem Politechniki Łódzkiej. 

Jakie były początki pracy naukowej i organizacyjnej w dziedzinie inżynierii chemicznej 
w naszej uczelni? 

Pierwszym zalążkiem była Katedra Maszynoznawstwa utworzona na Wydziale Che
micznym. Wydział Chemiczny należy, obok Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego, do 
trzech wydziałów, które rozpoczęły działalność naukową i dydaktyczną uczelni w 1945 
roku. Kierownictwo tej katedry objął z-ca prof. Czesław Mikulski (zmarły w 1946 r.). 
W latach 1947 - 1952 kierownikiem tej katedry był z-ca prof. Mieczysław Serwiński. 

Katedrę Maszynoznawstwa tworzył nieliczny wówczas zespół nauczycieli akademic
kich, a pierwszymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi byli: mgr inż. Henryk 
Błasiński, mgr inż. Czesław Pustelnik oraz mgr inż. Jadwiga Jabłońska. Katedra prowa
dziła dydaktykę dla Wydziału Chemicznego w zakresie przedmiotów inżynierskich 
(rysunek techniczny, mechanika, maszynoznawstwo ogólne i aparatura przemysłu 
chemicznego). Katedra zajmowała wówczas skromny lokal w gmachu Wydziału 
Chemicznego o powierzchni ok. 200 m2

• 

Ze względu na powołanie w Politechnice Łódzkiej w roku 1950 Wydziału Chemii Spo
żywczej nastąpiły pewne zmiany organizacyjne oraz zmiany osobowe. Kierownictwo 
Katedry Maszynoznawstwa sprawowali kolejno: w latach 1952 - 1953 z-ca prof. Jan 
Szmelter, w latach 1953 - 1957 z-ca prof. Jerzy Jędrzejowski. 
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W roku 1957 Katedra Maszynoznawstwa została przekształcona w Katedrę Aparatury 
Przemysłu Chemicznego z dwoma zakładami: Aparatury Przemysłu Chemicznego oraz 
Przemysłu Spożywczego, a jej kierownikiem został z-ca prof. Henryk Błasiński, który 
funkcję tę pełnił do września 1970 r ., tj. do zmiany struktury organizacyjnej uczelni. 
W roku akademickim 1969/70 katedra zatrudniała 9 nauczycieli akademickich (m. in. 
dra Janusza Bossa, dra Andrzeja Heima, dra Andrzeja Tyczkowskiego oraz magistrów: 
Bogusława Kochańskiego, K. Wojciecha Pycia, Edwarda Rzyskiego). 

W 1950 roku na nowo powołanym Wydziale Chemii Spożywczej utworzono Katedrę 
Inżynierii i Aparatury Chemicznej. Jej organizatorem i kierownikiem . był 
doc. Mieczysław Serwiński. Od 1957 roku katedra przyjęła nazwę Katedry Inżynierii 
Chemicznej. Katedra prowadziła prace naukowo - dydaktyczne do września 1970 roku, 
tj. do czasu wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej uczelni. W roku akademiskim 
1969/70 zatrudnionych było 15 nauczycieli akademickich, a wśród nich: dr hab. 
Czesław Strumiłło, doktorzy: Jacek Amanowicz, Andrzej Doniec, Józef Kasprzycki, Jan 
Kwaśniak, Zdzisław Kembłowski, Ryszard Krauze, Henryk Michalski, Stanisław 

Michałowski, Roman Zarzycki oraz magistrowie Janusz Grochowski i Jan Iciek. 
Katedra zatrudniała ponadto pięciu pracowników naukowo - technicznych. 

Od roku akademickiego 1958/59 katedra mieściła się w pawilonie Wydziału Włókienni
czego, gdzie zajmowała lokal o powierzchni ok. 500 m2

• Powstało tu pierwsze laborato
rium dla studentów, którzy wykonywali ćwiczenia w skali ćwierć - i półtechnicznej 
z operacji podstawowych. Badania naukowe w katedrze prowadzone były w zakresie 
wymiany masy w procesie rektyfikacji, wnikania ciepła dla wybranych przypadków ru
chu ciepła oraz teoretyczne i techniczne zagadnienia procesu mieszania. 

Od I września 1970 r. wprowadzono w uczelni nową strukturę organizacyjną i wśród 
innych powstał Instytut Inżynierii Chemicznej - na prawach wydziału (w czerwcu 1988 
roku Minister Edukacji Narodowej nadaje nazwę - Instytut Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej). Instytut powstał z połączenia Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego 
z Wydziału Chemicznego oraz Katedry Inżynierii Chemicznej z Wydziału Chemii 
Spożywczej. W momencie powołania, w instytucie było zatrudnionych 5 samodzielnych 
pracowników nauki, 10 adiunktów, 11 starszych asystentów i 7 asystentów, a ponadto 9 
pracowników technicznych i 2 administracyjnych. Dyrektorem instytutu na prawach wy
działu został prof. dr Mieczysław Serwiński. 

W 1976 r. Rada Naukowa Instytutu uzyskała uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych doktora nauk technicznych. W roku 1987 dyrektorem instytutu wybrano 
prof. dra hab. Zdzisława Kembłowskiego. 

W rozwój instytutu wniosło swój wkład wielu pracowników, którzy ze względu na ob
jęcie samodzielnych stanowisk kierowniczych przeszli do innych jednostek 
organizacyjnych. Wymienić tu należy prof. Czesława Pustelnika, który objął stanowisko 
dyrektora Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych PŁ (1979 - 1986). Wymienić 
też należy doc. dra hab. Janusza Bossa, który jest obecnie kierownikiem Katedry Urzą
dzeń dla Przemysłu Spożywczego WSI w Opolu, doc. dra hab. Jana lcieka, który objął 
stanowisko dyrektora Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ, prof. dra hab. 
Stanisława Michałowskiego, który objął kierownicze stanowisko w Zakładzie 
Technologii Chłodnictwa Żywności PŁ. 
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Rysunek 4 7. Nauczyciele akademiccy na wydziale 

Tablica 49. NĘ1uczyciele akademiccy na wydziale 

Od 17 lutego 1992 r. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostaje przekształcony 
w dziesiąty, samodzielny wydział Politechniki Łódzkiej - Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska. Dziekanem Wydziału zostaje prof. Zdzisław Kembłowski. 
Uchwała Senatu Uczelni, powołująca nowy wydział - nadała mu nową strukturę 
organizacyjną. W ramach wydziału działają cztery katedry (tablica 50). 

Katedra Kierownik 

Aparatury Procesowej prof dr hab. Andrzej Heim 

Inżynierii Chemicznej prof dr hab. l.dzisław Kembłowski 

Inżynierii Bioprocesowej prof dr hab. Czesław Strumiłło 

Podstaw Ochrony Środowiska prof. dr hab. Roman Zarzycki 

Liczba nauczycieli 
akad. 

17 

10 

, 24 

18 

Tablica 50. Katedry Wydziału Inżynierii Procesovvej i Ochrony Środowiska 
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Niezależnie od laboratoriów naukowych i dydaktycznych, znajdujących się w każdej ka
tedrze, wydział ma laboratoria studenckie Gak np. laboratorium procesów podstawo
wych, termodynamiki procesowej, dynamiki i kinetyki procesowej i in.), w których pro
wadzone są zajęcia przedmiotowe dla studentów kilku wydziałów. W pracowni 
komputerowej odbywają się zajęcia z informatyki. Wydział dysponuje też własną biblio
teką (ponad 14 OOO woluminów) i czytelnią oraz własnym warsztatem mechanicznym. 

DZIEKANI (DYREKTORZY): 
prof. Mieczysław Serwiński ( 1970-1987), 
prof. Zdzisław Kembłowski (1987-1993), 
prof. Czesław Strumiłło (od 1993). 

PRODZIEKANI (WICEDYREKTORZY): 
prof. Henryk Błasiński (1970-1981 i 1984 
- 1986), 
prof. Zdzisław Kembłowski ( 1970-1978), 
prof. Czesław Strumiłło ( 1970-1981 ), 
prof. Roman Zarzycki (1978/79, 1986/87, 
1987-1990), 

doc. H. Michalski (1979-1981), 
prof. Stanisław Michałowski (1981-1984, 
1987-1990), 
prof. Andrzej Heim (1981-1987 i od 1990), 
dr hab. Władysław Kamiński (od 1990) 

Wg stanu w grudniu 1994 r. wydział liczy 138 nauczycieli akademickich, pracowników 
naukowo - technicznych oraz pracowników administracji. , 
Ważniejsze daty z życia Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska: 
• V. 1945 - Powołanie Politechniki Łódzkiej. Na Wydziale Chemicznym powstaje Katedra 

Maszynomawstwa ( od 1957 r. Katedra Aparatury Przemysłu Chemicznego), 
• IX. 1950 - Utworzenie Wydziału Chemii Spożywczej, a na nim Katedry Inżynierii i Apara

tury Chemicmej ( od 1957 r. Katedry Inżynierii Chemicznej), 
• IX. 1961 - Pierwsze w Łodzi kolokwium habilitacyjne w zakresie inżynierii chemicznej, ko

lokwium dra Henryka Błasińskiego (Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej), 
• XII. 1967 - Oddanie do użytku tzw. pawilonu garbarstwa, a w nim 440 m2 użytkowej po

wierzchni laboratoryjno - audytory.ino-biurowej oraz 250 m2 hali technologicznej dla potrzeb 
Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego, 

• IX. 1968 - Organizacja przez dwie katedry V Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii 
Chemicznej (w Arturówku), 

• IX. 1970 - Powstanie Instytutu Inżynierii Chemicznej, 
• XII. 1972 - Zakończenie budowy pawilonu inżynierii chemicznej, składającego się z 2 500 

m2 użytkowej powierzchni audytmyjno - laboratoryjno - biurowej oraz hali technologicznej 
o powierzchni 1 600 m2

, . 
• V. 1977 - Nadanie prof. Mieczysławowi Serwińskiemu doktoratu h.c. Uniwersytetu 

Strathclyde w Glasgow, 
• IX. 1980 - Organizacja X Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej w Łodzi, 
• IV. 1988 - Międzynarodowa Sesja Naukowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin prof. 

Mieczysława Serwińskiego, 
• IV. 1989 - Nadanie prof. Czesławowi Strumiłło doktoratu h. c. Uniwersytetu Strathclyde 

w Glasgow, 
• IV. 1989 - Wybór prof. Czesława Strumiłło na członka - korespondenta Polskiej 

Akademii Nauk, 
• VI. 1990 - Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Research and Teaching of Chemical and 

Process E~neering'', , 
• V. 1991-1 Seminarium Studenckie ,,Problemy Ochrony Srodowi~ka", 
• Il. 1992 - Powołanie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska, prof. Zdzisław 
Kembłowski pierwszym dziekanem wydziału, 

• VI. 1993 - Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Advances in Research and Teaching of 
Process and Environmental Engineering". 
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Do roku 1970 Katedra Aparatury Przemysłu Chemicznego oraz Katedra Inżynierii 

Chemicznej prowadziły zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projek
towanie) dla studentów Wydziału Chemicznego, Wydziału Chemii Spożywczej, Wy
działu Włókienniczego i Wydziału Mechanicznego (specjalizacja „aparatura 
przemysłowa"). Na Wydziale Chemicznym i Chemii Spożywczej prowadzona była 
specjalizacja „inżynieria chemiczna". W ramach tej specjalizacji w latach 1951 - 1974 
studia dzienne ukończyło 191 osób (uzyskując dyplom magistra inżyniera chemika ze 
specjalnością inżynieria chemiczna), studia zaoczne 42 osoby (dyplom inżyniera che
mika ze specjalnością inżynieria chemiczna). Na Wydziale Chemii Spożywczej w latach 
1963 - 1974 wydano 75 dyplomów specjalistom w zakresie inżynierii chemicznej. 

W roku akademickim 1969/70 przyjęto pierwszych studentów na nowo powołany kieru
nek inżynieria chemiczna. Organizatorem tego kierunku, pełniącym obowiązki dziekana, 
był prof. Henryk Błasi11ski. 

Kierunek inżynieria chemiczna (następnie inżynieria chemiczna i procesowa) ma wła
sny, dziesięciosemestralny program studiów. Studenci mogą, począwszy od siódmego 
semestru studiów, obrać jeden z następujących pięciu kierunków dyplomowania: inży
nieria procesowa, aparatura procesowa, inżynieria bioprocesowa (odr. akad. 1988/89), 
ochrona środowiska (odr. akad.1990/91 ), inżynieria papiernicza (odr. Akad.1992/93). 

Absolwent kierunku kształcenia inżynieria chemiczna i procesowa jest specjalistą przy
gotowanym do pracy w zakładach chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, fa
brykach aparatury chemicznej , a także w biurach projektów i firmach consultingowych. 
Absolwenci, dysponując wiedzą w zakresie projektowania procesów, mogą spełniać 
różne zadania techniczne, organizacyjne i inwestycyjne przy modernizacji ciągów tech
nologicznych i optymalizacji technologii. 

Absolwenci po ukończeniu studiów, wykonaniu pracy dyplomowej (doświadczalnej, 

teoretycznej lub projektowej) i po złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom 
magistra inżyniera chemika w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej. W latach 
1974 - 1994 wydano 579 dyplomów ukończenia studiów. 

W roku akademickim 1991 /92 rozpoczęto rekrutację studentów na drugi kierunek i po
cząwszy od tego roku akademickiego studenci wydziału mają możliwość kształcenia 
w zakresie inżynierii procesowej lub w zakresie inżynierii środowiska. 

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są specjalistami przygotowanymi do pracy 
w przemyśle, energetyce, służbach kontroli ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
przemysłowej. Absolwenci są też przygotowani do zadań związanych z projektowaniem 
i modernizacją procesów i technologii, które nie powodują zagrożenia dla środowiska . 

Tablica 51. Dyplomy ukończenia studiów na wydziale 
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Programy kształcenia dla obu realizowanych na wydziale kierunków dają też absolwen
tom podstawy do zajmowania stanowisk menadżerskich, jak też do prowadzenia pracy 
naukowo - badawczej. 

Również w roku akademickim 1991/92 rozpoczęto kształcenie (wspólne z Wydziałem 
Chemii Spożywczej i Biotechnologii) na dwuletnim pomaturalnym college'u o profilu 
przetwórstwo żywności. W roku akademickim 1992/93 rozpoczął działanie drugi poma
turalny dwuletni college o profilu przetwórstwo papiernicze. Celem tej formy kształce
nia jest przekazanie słuchaczom podstawowych informacji dotyczących procesów, apa
ratury i technologii, związanych z właściwym przetwórstwem. Słuchacze zostają też 

zapoznani z podstawami prawa patentowego, rachunkowości spółek, zasadami organizacji 
i zarządzania. Ukończenie college'li zapewnia absolwentom wiedzę potrzebną do orga
nizacji lub podjęcia działalności gospodarczej w spółkach lub małych firmach prywatnych. 

Na rok akademickil992/93 udzielono rejestracji 620 studentom. Od 1991 roku organi
zowane są na wydziale studenckie seminaria „Problemy ochrony środowiska". Celem 
tych seminariów jest zapoznanie młodzieży z tematyką ekologiczną, a ich cechą jest, 
oprócz ich międzyuczelnianego i międzywydziałowego charakteru, znaczny udział mło
dzieży szkół średnich z województwa łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego, sieradz
kiego, włocławskiego i częstochowskiego. 

W grupie krajowych ośrodków inżynierii chemicznej i procesowej jedynie grupa pra
cowników Katedry Aparatury Procesowej zajmuje się tematyką dotyczącą operacji me
chanicznych z materiałami ziarnistymi, takich jak segregacja, rozdrabnianie, granulacja 
(grupa badawcza prof. Andrzeja Heima). Prowadzone prace mają istotne znaczenie dla 
stworzenia podstaw teoretycznych tych procesów. Dorobkiem tego zespołu są patenty 
i nowe rozwiązania konstrukcyjne młynów perełkowych, przesiewaczy i granulatorów. 

Długoletnią tradycję mają badania procesu mieszania, prowadzone przez grupy badaw
cze profesorów Henryka Błasińskiego i Andrzeja Heima. Badania te skoncentrowano na 
mieszaniu układów wielofazowych (zawiesiny ciał stałych, układy ciecz - gaz) 
i nieniutonowskich, i to nie tylko w aspekcie poznawczym, lecz również praktycznym. 
W tej dziedzinie ośrodek łódzki cieszy się dużym autorytetem i jest częstym organizatorem 
specjalistycznych konferencji naukowych. Efektem działalności tych grup badawczych są 
liczne patenty, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby prowadzenia procesu. 

Wiodącym w kraju ośrodkiem jest grupa badawcza prof. Zdzisława Kembłowskiego, 
zajmująca się reologią techniczną. Szkoła naukowa prof. Kembłowskiego ma także 
uznany autorytet za granicą. Udane konstrukcje reometrów różnych typów stwarzają 
nowe możliwości pomiarowe właściwości płynów nieniutonowskich. 

Opracowane oryginalne modele dotyczące przepływów reologicznych (w szczególności 
dwufazowych gaz - płyn nieniutonowski) dostarczają nie tylko materiału poznawczego, 
ale również wykorzystywane są dla usprawnienia transportu trudnych technicznie 
mediów przemysłowych. Publikowane w czasopismach zagranicznych prace badawcze 
stanowią istotny wkład do nauki światowej i praktyki przemysłowej. Grupa badawcza 
ma liczne kontakty zagraniczne, organizuje wiele seminariów naukowych oraz kurs 
podyplomowy podstaw reologii. 



259 

Wiodący w ska1i kraju jest także zespół zajmujący się tematyką suszarniczą. Prace gru
py naukowej prof. Czesława Strumiłło cechuje kompleksowość badań, od własności 
materiałów suszonych poprzez modelowanie procesu aż do wdrożeń w przemyśle. 
Nowoczesny warsztat badawczy zespołu zaowocował wieloma oryginalnymi propozy
cjami: równanie izoterm sorpcji/desorpcji, zastosowanie rachunku wariancyjnego i hi
perbolicznego równania ruchu ciepła/masy, nowe koncepcje modelowania procesów 
suszarniczych, optymalizacja wielokryterialna itp. Autorstwa grupy badawczej są również 
nowe konstrukcje suszarek. Szkoła prof. Strumiłło ma wysoką pozycję w kraju i za granicą. 
Grupa jest koordynatorem prac Komitetu Suszarnictwa PAN, organizatorem licznych 
sympozjów naukowych z udziałem naukowców zagranicznych oraz kursu podyplomowego. 

Znaczący w skali kraju i za granicą dorobek ma zespół zajmujący się zagadnieniami in
żynierii bioprocesowej. Głównym jego osiągnięciem jest opracowanie nowych unikal
nych konstrukcji laboratoryjnych i wielkolaboratoyjnch fermentorów. Grupa 
doc. Henryka Michalskiego (zmarłego w 1994 r.) podjęła także zadanie stworzenia 
podstaw kinetyki reakcji biochemicznych i inżynierii bioreaktorów. Prace tej grupy 
badawczej wypełniają lukę między badaniami biochemików a potrzebami przemysłu. 
Od wielu lat grupa organizuje cyklicznie unikalne w kraju sesje naukowe nt. postępów 
inżynierii bioprocesowej. Jest to przegląd stanu badań krajowych w tej dziedzinie. 

Długoletnią tradycję mają także badania prowadzone w grupie prof. Mieczysława 
Serwiftskiego, które dotyczą dyfuzyjnego ruchu masy. Koncentrują się one na rektyfi
kacji (zwłaszcza układów wieloskładnikowych) oraz ekstrakcji z ciał porowatych 
(badania procesów ługowania w różnych warunkach i aparatach). W tej grupie badaw
czej powstała m.in. także konstrukcja układu odpylającego Multiwir, służąca do usu
wania cząstek ciała stałego z gazów i par. 

Grupa badawcza prof. Romana Zarzyckiego ma znaczne osiągnięcia w zakresie ab
sorpcji ( opublikowano dwie monografie poświęcone temu procesowi), a także w zakre
sie inżynierii reakcji chemicznych. Katedra posiada unikalną w kraju aparaturę do ba
dania reakcji zachodzących w warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur. 
W grupie tej prowadzone są także prace związane z procesami wymiany masy 
w procesach ochrony atmosfery i wód (adsorpcja fenoli z roztworów, neutralizacja 
alkalicznych ścieków, usuwanie metali ciężkich ze ścieków przemysłowych) oraz 
utylizacja odpadów stałych. 

Działalność naukowo - badawcza wydziału owocuje uzyskaniem licznych patentów. 
Prawnie chronionych jest 280 nowych rozwiązań zaproponowanych przez pracowników 
wydziału. W latach 1971 - 1994 zorganizowano 6 konferencji ogólnopolskich i 5 mię
dzynarodowych. Pracownicy wydziału opublikowali w ciągu ostatnich dwudziestu dwu 
lat ok. 650 artykułów naukowych (w tym 454 opublikowano w czasopismach 
naukowych wydawanych w Polsce, zaś 190 w czasopismach zagranicznych). Od 1973 
roku wydawane jest czasopismo „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria 
chemiczna i procesowa", w którym zamieszczane są oryginalne prace naukowe i mate
riały konferencyjne. Dotychczas ukazało się 18 zeszytów. Nauczyciele akademiccy wy
działu byli również autorami wielu książek, w tym kilku monografii, jak np. ,,Reometria 
płynów nienewtonowskich" Z . Kembłowskiego, ,,Podstawy teorii i techniki suszenia" 
Cz. Strumiłło (dwa wydania, tłumaczenia na języki obce), ,,Absorpcja i absorbery" 
R. Zarzyckiego, A. Chacuka i M. Starzaka. Kilka książek ukazało się w zagranicznych 
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oficynach wydawniczych, np.: Cz. Strumiłło, T. Kudra „Drying. Princip/es, Application 
and Design" (Gorgon and Breach, London 1986); J. Ferguson, Z. Kembłowski ,,Applied 
Fluid Rheo/ogy" (Elsevier Applied Science, London I 991 ); R. Zarzycki, A. Chacuk 
,,Absorption. Fundamentals and Applications" (Pergamon Press, London I 992). 
Pracownicy instytutu mają w swym dorobku także udział autorski w wielu innych publ i
kacjach książkowych w postaci części lub rozdziałów w monografiach tematycznych . 

Tablica 52. Publikacje i patenty pracowników wydziału 

Trudno dziś wyobrazić sobie kształcenie studentów wydziałów chemicznych, technolo
gicznych i inżynierii procesowej w szkołach wyższych bez takich podręczników, jak 
wielokrotnie wznawiane przez WNT „Zasady inżynierii chemicznej i procesowej" 
M. Serwińskiego, ,,Aparatura przemysłu chemicznego" H. Błasińskiego i B. Młodzińskiego 
czy prace zbiorowe: ,,Podstawy teoretyczne iniynlerii chemicznej i procesowej" oraz ,,'Zbiór 
zadań z inżynierii chemicznej i procesowej".Pracownicy wydziału są również autorami 36 
skryptów dla studentów. 

Do chwili uzyskania przez Radę Naukową Instytutu praw do nadawania stopni doktora nauk 
technicznych, co nastąpiło w r. 1976, w byłych katedrach, a później w instytucie wykonano 26 
prac doktorskich. Od I 976 roku Rada Naukowa Instytutu nadała stopień doktora 59 osobom. 
W latach 1974 - 1982 prowadzone były w instytucie studia doktoranckie. 

14 pracowników instytutu uzyskało stopień doktora habilitowanego ( dr H. Błasiński - 1961 , 
dr Cz. Strumiłło - I 966, dr Z. Kembłowski - 1969, dr St. Michałowski - 1971, dr J. Boss 
- 1972, dr R. Zarzycki - 1972, dr A. Heim - 1979, dr P. Wodziński - 1983, dr J. lciek - 1984, 
dr St. Ledakowicz - 1988, dr Wł. Kamiński - I 989, dr A. Górak -1990, dr J. Petera - 1992, 
dr M. Dziubiński - I 993). Pracownikom wydziału zostały nadane tytuły profesorskie: 
prof. M. Serwińskiemu (1962 - profesora nadzwyczajnego i 1968 - profesora 
zwyczajnego), prof. H. Błasińskiemu (1968 i 1975), prof. Cz. Strumiłło (1974, i I 981), 
prof. Z. Kembłowskiemu (1975 i 1986), prof. St. Michałowskiemu (1986), 
prof. A. Heimowi i prof. R. Zarzyckiemu (1989). 

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą. 
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Rysunek 48. Doktorzy wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

Ważniejsze monografie autorstwa pracowników Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska 
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Wydział Organizacji i Zarządzania 

W
ydział Organizacji i Zarządzania został utworzony w 1991 roku w oparciu 
o pracowników i wyposażenie Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonu
jącego w strukturze Wydziału Włókienniczego w różnych formach organiza

cyjnych (katedra, instytut) od 1954 roku. Instytut ten został powołany w 1976 roku, 
a w jego skład weszły: Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji, działający na Wydziale 
Włókienniczym, Zespół Organizacji Produkcji, działający w ramach Instytutu Materia
łoznawstwa i Technologii Metali Wydziału Mechanicznego, Zespół Ekonomii Politycz
nej, działający w ramach uczelnianego Instytutu Nauk Politycznych i Społecznych. 

INSTYTUT EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRODUKCJI. Początków instytutu należy się do
szukiwać w roku 1947, a więc w roku utworzenia w Politechnice Łódzkiej Wydziału 
Włókienniczego. W programach zajęć dydaktycznych Wydziału Włókienniczego od po
czątku jego istnienia występowały przedmioty: ekonomika przemysłu włókienniczego, 
organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Pierwszą jednostką organizacyjną, działającą na Wydziale Włókienniczym w zakresie 
przedmiotów związanych z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw przemysłowych, 
była powołana przez rektora w 1954 roku Katedra Ekonomiki i Organizacji Produkcji. 
Katedra działała wówczas w składzie: prof. Wł. Holtzman (kierownik), mgr Jerzy 
Nowakowski (starszy asystent) i mgr Jerzy Piątkowski (asystent). Z dniem 1 paździer
nika 1959 r. działalność katedry jako samodzielnej jednostki została zawieszona. 
Zajęcia dydaktyczne z wymienionych przedmiotów były prowadzone przez 
pracowników byłej katedry w trybie zleconym. W 1960 roku ponownie powołano kate
drę, która uzyskała nazwę Katedra Ekonomiki Przemysłu i organizacyjnie została 

włączona do Wydziału Włókienniczego. 

W 1969 r., w wyniku reorganizacji uczelni, Katedra Ekonomiki Przemysłu została prze
kształcona w Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji. Dyrektorem instytutu został 
prof. dr Jerzy Rachwalski, zastępcą dyrektora - doc. dr Jerzy Nowakowski. W momen
cie powołania w 1976 r. Instytutu Organizacji i Zarządzania - w Instytucie Ekonomiki 
działały dwa zespoły dydaktyczne: 
• Zespół Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, działający dydaktycznie na wydziałach: 
Włókienniczym, Chemicznym, Chemii Spożywczej i Elektrycznym. Zespół zatrudniał 
8 pracowmlców dydaktycznych; kierownikiem zespołu był doc. dr hab. JózefWojsznis. 

• Zespół Nauki o Pracy, działający na wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej poza 
Wydziałem Mechanicznym. Zespół zatrudniał 8 pracowników dydaktycznych; kierowni
kiem był doc. dr Jerzy Nowakowski. 

Poza zajęciami dydaktycznymi dla wszystkich rodzajów studiów w instytucie prowa
dzono: podyplomowe studium pedagogiczne dla pracowników Politechniki Łódzkiej, 
kierowane przez doc. dra H. Gralaka oraz podyplomowe studium współczesnych metod 
zarządzania, kierowane przez doc. dra hab. J. Wojsznisa. 
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ZESPÓL ORGANIZACJI PRODUKCJI swoje początki także miał w pierwszych latach istnie
nia Politechniki Łódzkiej. Są one związane z nazwiskiem prof. Michała Skarbińskiego, 
który na utworzonym w 1945 r. Wydziale Mechanicznym rozpoczął zajęcia dydaktyczne 
i badania naukowe związane z organizacją produkcji i ekonomiką przedsiębiorstw. 
Działalność prof. M. Skarbińskiego podjęli następnie: prof. dr Jerzy Szreniawski, 
mgr inż. R. Wołk oraz mgr inż. St. Stacholec, którzy w latach 1959 - 1970 realizowali zada
nia dydaktyczne i naukowe w zakresie organizacji produkcji maszyn. Działali oni w ra
mach Katedry Technologii Metali Wydziału Mechanicznego. Wyodrębnienie zespołu 
jako jednostki organizacyjnej nastąpiło w 1970 r., kiedy to w wyniku reorganizacji uczelni 
powołano Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali, a w jego ramach Zespół 
Organizacji Produkcji. Kierownictwo zespołu powierzono wówczas doc. St. Stacholcowi. 
Zespół zatrudniał 9 pracowników dydaktycznych i prowadził zajęcia z ekonomiki 
i organizacji produkcji oraz nauki o pracy dla studentów Wydziału Mechanicznego. 

ZESPÓL EKONOMII POLITYCZNEJ. Zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych 
prowadzone były od pierwszych lat istnienia Politechniki Łódzkiej. Prowadzono je do 
1954 roku w trybie zleconym. Wykładowcami przedmiotów ekonomicznych w tym 
okresie byli m. in.: prof. J. Rachwalski, dr I. W. Tybor, mgr L. Miastkowski. W 1954 r. 
powołana została Katedra Ekonomii Politycznej, której kierownictwo powierzono 
mgrowi L. Miastkowskiemu. W 1968 r. kierownictwo katedry objął doc. Z. Grzelak. 
W 1970 r., w wyniku reorganizacji uczelni, Katedra Ekonomii Politycznej została 

włączona w skład Instytutu Nauk Politycznych i Społecznych, działając w jego ramach 
jako odrębny Zespół Ekonomii Politycznej. Dyrektorem instytutu i kierownikiem 
zespołu był początkowo doc. Z . Grzelak, a następnie (od 1972 r.) doc. dr hab. 
L. Polanowski. W związku z reorganizacją Instytutu Nauk Politycznych i Społecznych 
zespół działał w okresie od 1 sierpnia 1976 r. do I grudnia 1976 r. jako samodzielna, 
wyodrębniona jednostka. W momencie włączenia do Instytutu Organizacji i Zanądzania 
zespół liczył 16 pracowników i obowiązki kierownika pełnił mgr H. Wysmyk. 

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA w momencie utworzenia został organizacyjnie 
włączony w skład Wydziału Włókienniczego, a jego pracownicy objęci zostali działa
niem Rady Wydziału Włókienniczego. Kierownictwo instytutu, powołane I września 
1976 r., objęły osoby: doc. dr J. Nowakowski (dyrektor), doc. dr H. Gralak (zastępca 
dyrektora ds. nauki), doc. dr inż. St. Stacholec (zastępca dyrektora ds. kształcenia). 
W instytucie powołano zespoły dydaktyczne: 

• Organizacji i Zarządzania Przemysłu Włókienniczego - pcxl kierownictwem 
prof. J. Rachwalskiego, 

• Organizacji i Zarządzania Przemysłu Chemicznego - pcxl kierownictwem doc. J. Wojsmisa. 
• Organizacji i Zarządzania Przemysłu Maszynowego - pcxl kierownictwem doc. St 

Stacholca, 
• Organizacji Pracy i Ergonomii - pod kierownictwem doc. J. Nowakowskiego, 
• Ekonomii Politycznej - pod kierownictwem mgra H . Wysmyka. 

Utworzony instytut zlokalizowany został w trzech miejscach, w pawilonach: włókiennic
twa, chemii spożywczej i elektrotechniki przy Al. Politechniki 11. W 1984 r. utworzono 
w instytucie następujące jednostki organizacyjne: 

• Zakład Organizacji i Zarządzania Przemysłu Włókienniczego i Chemicznego, 
• Zakład Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstw Przemysłu Maszynowego, 
• Zakład Organizacji Pracy i Ergonomii, 
• Zespół Dydaktyczny Ekonomii Politycznej. 
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W roku 1988 zginął tragicznie dyrektor instytutu doc. J. Nowakowski. Kierownictwo in
stytutu przejął doc. H. Gralak i sprawował tę funkcję do marca 1991 roku. Od marca do 
czerwca 1991 r. funkcję pełniącego obowiązki dyrektora instytutu sprawował 

doc. dr hab. Czesław Szmidt. W czerwcu 1991 r. uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej 
został powołany Wydział Organizacji i Zarządzania. Był on zlokalizowany w trzech 
miejscach: w budynku na ul. Piotrkowskiej 266, w gmachu elektrotechniki przy Al. 
Politechniki 11 i w budynku na ul. Sterlinga 16/18. Pierwszym dziekanem został 
prof. PŁ Czesław Szmidt, a prodziekanem prof. PŁ Jerzy Lewandowski. We wrześniu 
1992 r. do Wydziału Organizacji i Zarządzania został przyłączony kierunek zarządzanie 
i marketing z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej. 

Obecnie Wydział Organizacji i Zarządzania składa się z czterech katedr z siedzibą 
w Łodzi i czterech katedr działających w Bielsku - Białej. W Łodzi są: 

• KATEDRA ZARZĄDZANIA (kierownik: prof. PŁ Cz. Szmidt), 
• KATEDRA EKONOMII I MARKETINGU (kierownik: prof. PŁ A. Pomykalski) . 
• KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH (kierownik: doc. K. Baranowski), 
• KATEDRA FILOZOFII EKOLOGICZNEJ (kierownik: prof. H. Skolimowski). 

W Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej są: 

• KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (kierownik: prof. F. Marecki), 
• KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI (kierownik: prof. PŁ J. Matuszek), 
• KATEDRA SYSTEMÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA (kierownik: prof. u. Gross) 
• KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH (kierownik: dr hab. A. Jonkisz). 

W skład wydziału wchodzą także: Centrum Komputerowe w Łodzi oraz Laboratorium 
Podstaw Infom1atyki w Bielsku - Białej. 

W trzecim roku funkcjonowania wydział osiągnął liczbę I 500 studentów, kształconych 
w I O formach dydaktycznych, począwszy od dziennych studiów magisterskich na kie
runku zarządzanie i marketing, poprzez studia wieczorowe i zaoczne, a kończąc na stu
diach podyplomowych dla kadry kierowniczej przemysłu i oświaty. Wydział zatrudnia 
97 pracowników, w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 1 docenta ze stop
niem doktora i 30 doktorów. Działalność naukowo - badawcza wydziału koncentruje się 
wokół zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem, makroekonomii i ekonomii szczegó
łowych, marketingu przemysłowego, organizacji i zarządzania produkcją, systemów in
formacyjnych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania i produkcji, zarzą
dzania finansami, socjologii i psychologii zarządzania, filozofii i ekozarządzania. 

Wydział utrzymuje szerokie kontakty z ośrodkami zagranicznymi, z którymi jest zwią
zany umowami bilateralnymi oraz udziałem w trzech programach TEMPUS. Prowadzi 
wymianę studencką i aktywną współpracę naukową z partnerami zagranicznymi z 1 O 
krajów; przedsięwzięcia te umożliwiły w 1993 roku wyjazd 88 pracowników i studen
tów wydziału na staże i stypendia zagraniczne oraz przyjęcie 60 osób z zagranicy. 
Władze wydziału: 

DZIEKAN: 
prof. PŁ Czesław Szmidt, 

PRODZIEKANI: 
dr hab. Stefan Lachiewicz 
dr Elżbieta Jędrych. 
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International Faculty of Engineering 

Międzynarodowy Wydział Inżynierii (International Faculty of Engineering - IFE) został 
powołany uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej w lipcu 1992 r. Wydział został zorga
nizowany przy współpracy z Uniwersytetem w Sydney oraz przy znacznej pomocy fi
nansowej rządu Australii. IFE jest jednostką organizującą kształcenie w języku angiel
skim w ramach kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały. 
W chwili obecnej są to studia na poziomie inżynierskim prowadzące do uzyskania stopnia 
bachelor of engineering. W perspektywie planuje się wprowadzenie studiów podyplo
mowych (master of engineering), a także studiów doktoranckich. Programy nauczania 
opracowywane we współpracy międzynarodowej i opiniowane przez Radę Programową 
IFE są ostatecznie zatwierdzane przez odpowiednie rady wydziałów. Honorową funkcję 
Dziekana Założyciela IFE pełni prof. Zenon Pudłowski z Monash University 
w Australii. Wydział mieści się w pałacyku przy u1. Skorupki 10/12, gdzie są zorganizo
wane: laboratorium komputerowe, laboratorium językowe, biblioteka oraz kilka sal wy
kładowych. Większość zajęć i specjalistycznych laboratoriów jest prowadzonych na 
poszczególnych wydziałach. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 
1993/94 na specjalności electromechanical engineering w ramach Wydziału 
Mechanicznego. W roku akademickim I 994/95 IFE kształci studentów na dwóch spe
cjalnościach: electromechanical engineering oraz business and technology. W roku 
1995/96 rekrutacja będzie prowadzona na dwie kolejne specjalności: telecommunica
tions and computer science oraz textile engineering. Głównym celem kształcenia prowa
dzonego w IFE jest wykształcenie nowoczesnego inżyniera o szerokim profilu zdobytej 
wiedzy oraz interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w małych i średnich przed
siębiorstwach dominujących w gospodarce rynkowej. Realizowane we współpracy 
z uniwersytetami zagranicznymi programy nauczania stanowią transfer międzynarodo
wych i europejskich doświadczeń w dziedzinie kształcenia inżynierów do polskiego sys
temu edukacyjnego w szkołach wyższych. Na wydziale studiują zarówno Polacy, dla 
których studia te są bezpłatne, jak i studenci zagraniczni. Zajęcia dydaktyczne są pro
wadzone przez wykładowców z Politechniki Łódzkiej i innych polskich uczelni, posia
dających doskonałą znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w pracy dydak
tycznej zdobyte w zagranicznych uniwersytetach. Wydział angażuje również 
wizytujących profesorów z uczelni zachodnich. Jako visiting professors wykładali w IFE 
pracownicy takich uniwersytetów jak: U. S. Military Academy w West Point, University 
ofStrathclyde w Glasgow, University ofSauthampton oraz Sydney University. 
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Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 

W okresie międzywojennym Polacy nie mieli możliwości kształcenia się 
w kraju ani w dziedzinie technologii celulozy i papieru, ani w zakresie 
budowy i eksploatacji maszyn papierniczych. W żadnej polskiej uczelni 

technicznej nie było katedry papiernictwa. Jedynie na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Warszawskiej, w czasie jednego semestru, odbywał się raz w tygodniu 
nieobowiązkowy wykład z technologii papieru, prowadzony od 1923 roku przez 
prof. Henryka Karpińskiego. 

Po II wojnie światowej poważnie zniszczony przemysł papierniczy wymagał dopływu 
wyspecjalizowanych kadr technicznych, tym bardziej że zatrudnieni przed wojną w tym 
przemyśle specjaliści zagraniczni wrócili do swych krajów, a duża część polskich pa
pierników zginęła w czasie wojny i okupacji lub rozproszyła się po świecie. Dbpiero po 
wojnie powstała w Polsce możliwość zorganizowania kształcenia inżynierów 
papierników. W 1946 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej utworzono 
sekcję maszyn i urządzeń celulozowo - papierniczych. Wykłady z dziedziny papiernic
twa prowadził prof. Henryk Karpiński. W 1947 r. powołano na tym wydziale Katedrę 
Papiernictwa. Jej kierownictwo powierzono prof. H. Karpi11.skiemu. Był to człowiek 
o wielkim doświadczeniu przemysłowym, szerokich zainteresowaniach intelektualnych 
i głębokiej kultury, a przy tym zamiłowany wychowawca młodzieży i doskonały 

wykładowca. W tymże roku wykłady z maszyn i urządzeń papierniczych rozpoczął 
mgr inż. Józef Łapiński, który w kwietniu 1949 r. został powołany na stanowisko 
kierownika nowo utworzonej Katedry Maszyn Papierniczych. W 1957 r. obie te katedry 
zostały połączone i w ten sposób powstała Katedra Papiernictwa i Maszyn Papierniczych. 
Jej kierownikiem został z-ca prof. Józef Łapiński, który, dŻięki głębokiej wiedzy 
teoretycznej i wieloletniemu doświadczeniu przemysłowemu oraz wysokim walorom 
swego charakteru, był doskonale przygotowany do kierowniczej funkcji w uczelni 
technicznej. Po przedwczesnej jego śmierci w 1961 r., obowiązki kierownika katedry 
pełnił do czasu powołania instytutu doc. dr Zbigniew Kikiewićz. 

Nieco później rozwinął się w Politechnice Łódzkiej kierunek technologiczny 
papiernictwa. W 1950 roku na Wydziale Chemicznym w ramach jedy11ego wówczas kie
runku technologicznego - technologii organicznej - uruchomiono Katedrę Technologii 
Chemicznej Celulozy, której kierownikiem został prof. dr Aleksander Nowakowski. 
Zajęcia laboratoryjne i prace dyplomowe były wykonywane w Centralnym Laboratorium 
Celulozowo - Papierniczym, mieszczącym się na terenie Politechniki. Jednakże systema
tyczne kształcenie technologów rozpoczęła dopiero Katedra Technologii Celulozy i Pa
pieru powołana w 1952 r. na Wydziale Chemicznym. Jej kierownictwo powierzono 
mgrowi inż. Edwardowi Szwarcsztajnowi, mianowanemu wkrótce potem zastępcą 

profesora. Dysponował on sporym doświadczeniem zarówno przemysłowym, zdobytym 
w papierniach i celulozowniach w Austrii, Polsce, Litwie, jak i organizacyjnym - jako 
szef działu produkcji, a następnie naczelny inżynier w Centralnym Zarządzie Przemysłu 
Papierniczego w Łodzi. 1 września 1970 r. nastąpiło połączenie Katedry Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych Wydziału Mechanicznego z Katedrą Technologii Celulozy 
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i Papieru Wydziału Chemicznego w międzywydziałowy Instytut Papiernictwa i Maszyn 
Papierniczych. Jego dyrektorem mianowano prof. Edwarda Szwarcsztajna, który pełnił tę 
funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 1979 r. Jego następcami byli: prof. Czesław 
Pustelnik (1979 - 1986), uprzednio wieloletni dyrektor Instytutu Celulozowo - Papier
niczego w Łodzi i doc. Kazimierz Modrzejewski (1986 - 1989). Od 1989 r. funkcję tę 
sprawuje prof. PŁ dr hab. Włodzimierz Kawka. 

Struktura organizacyjna instytutu zmieniała się w miarę rozwoju kadry naukowo 
- dydaktycznej. Początkowo działalność naukowo - badawcza była prowadzona 
w dwóch pionach: celulozownictwo i urządzenia celulozownicze - pod kierunkiem 
prof. dra Włodzimierza Surewicza oraz papiernictwo i maszyny papiernicze - pod 
kierunkiem prof. Edwarda Szwarcsztajna. Od września 1976 r. działalność tę kontynuo
wano w pięciu zespołach i w jednej samodzielnej pracowni; były to zespoły: technologii 
i analityki celulozowniczej (prof. W. Surewicz), technologii i metrologii papierniczej 
(prof. E. Szwarcsztajn, a od 1979 r. prof. Cz. Pustelnik), maszyn papierniczych 
i płytowych (dr Włodzimierz Kawka), maszyn przetwórczych i poligraficznych (doc. dr 
Sławomir Stera), urządzeń cieplnych i celulozowniczych (doc. dr hab. Wiktorian 
Tarnawski); oraz pracownia dynamiki maszyn i automatyzacji procesów ( dr Tadeusz 
Zieliński). W 1980 r. w wyniku zmiany struktury organizacyjnej powstało 6 zespołów 
naukowo - badawczych: technologii mas włóknistych (prof. W. Surewicz), technologii 
papieru i przetwórstwa papierniczego (prof. C. Pustelnik), maszyn i urządzeń papierni
czych i płytowych (dr W. Kawka), urządzeń cieplnych i celulozowych (doc. W. Tarnawski), 
maszyn przetwórczych (doc. S. Stera), maszyn poligraficznych (doc. dr Kazimierz 
Stępniewski) i dwie pracownie: analityki (prof. dr hab. Jan Rutkowski) i automatyzacji 
procesów (dr T. Zieliński). 

Od marca 1988 r. działalność naukowo - dydaktyczna jest prowadzona w 5 zakładach: 
• CELULOZOWNICTWA (prof. W. Surewicz a od 1988 r. prof. J. Rutkowski), 
• PAPIERNICTWA (prof. Kazimierz Przybysz), 
• MASZYN p APIERNICZYCH I PL YTOWYCH (prof. PŁ w. Kawka), 
• URZĄDZEŃ CIEPLNYCH I PRZETWÓRCZYCH (prof. PŁ w. Tarnawski), 
• MASZYN POLIGRAFICZNYCH ( doc. K. Stępniewski). 

Warunki lokalowe katedr, a następnie instytutu przez 30 lat były bardzo złe. Pracowano 
w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynkach Wydziału Mechanicznego i Wy
działu Włókienniczego. Dopiero w 1971 r. instytut przeniósł się do nowo wybudowanego 
pawilonu papiernictwa. Pawilon ten składa się z dwóch budynków: gmachu dydaktyczno 
- naukowego o kubaturze 21 OOO m3 i hali technologicznej o powierzchni 2 100 m2

. 

W siedmiopiętrowym gmachu dydaktyczno - naukowym znajdują się pomieszczenia 
i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracownie nał:1kowe, 
pomieszczenia pracowników, biblioteka z czytelnią i magazyny. Hala technologiczna 
jest wyposażona w komplet łatwo dających się wymieniać urządzeń półtechnicznych do 
przygotowania masy papierniczej oraz formowania z niej wstęgi papieru, a także urzą
dzeń do konsolidacji i wykończenia papieru. Znajdują się w niej również specjalistyczne 
laboratoria i stoiska badawcze, warsztaty i magazyny. Z tego względu może być zali
czona do najlepszych tego rodzaju stacji doświadczalnych wśród europejskich uczelni 
papierniczych. Pawilon ten umożliwił nie tylko znaczny rozwój dotychczasowej działal
ności dydaktycznej i naukowo - badawczej, ale także rozszerzenie ich zakresu na 



268 

pokrewne dziedziny: budowa i eksploatacja maszyn do płyt drewnopochodnych, maszyn 
przetwórczych, maszyn poligraficznych, technologia przetwórstwa papiemiczego. 
Pomoc w wyposażeniu instytutu w cenną aparaturę okazały zakłady przemysłowe 
i Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego. 

W początkowym okresie działalności instytutu stan zatrudnienia zwiększał się, jednak 
kryzys gospodarczy po 1980 r. spowodował wyraźne obniżenie liczby pracowników. 

Tablica 53. Pracownicy Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 

Stopniowo wzrastała liczba pracowników ze stopniami naukowymi doktora i doktora 
habilitowanego. Uzyskiwaniu stopni naukowych doktora sprzyjały studia doktoranckie 
prowadzone na wydziałach Mechanicznym i Chemicznym; z tej formy kształcenia 

skorzystało ośmiu pracowników instytutu. 

W okresie działalności instytutu dwóch docentów doktorów habilitowanych uzyskało ty
tuł profesora: Jan Rutkowski w 1980 r. i Kazimierz Przybysz w 1992 r. W 1991 r. dwaj 
docenci doktorzy habilitowani: Włodzimierz Kawka i Wiktorian Tarnawski zostali za
trudnieni na stanowiskach profesorów. 

Kształcenie specjalistycznych kadr dla przymysłu celulozowo - papierniczego, przemy
słu maszyn papierniczych i poligraficznych wymagało ścisłego powiązania zadań sta
wianych uczelni przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z potrze
bami gospodarki narodowej. We współpracy i przy wydatnej pomocy Ministerstwa 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, przemysłu budowy maszyn ciężkich oraz przemysłu 
poligraficznego przyjęto następujące formy kształcenia: 

• na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych - przygotowanie kadr dla potrzeb przemy
słów: celulozowego, papierniczego i przetworów papierniczych; maszyn i urz.ądzef1. papier
niczych oraz płytowych; maszyn przetwórczych i poligraficznych; 

• w ramach studiów podyplomowych i kursów aktualizujących wiedzę - podnoszenie kwalifi
kacji kadry inżynierskiej pracującej w przemyśle; 

• doskonalenie kadr - przez umożliwienie uzyskania stopni naukowych pracownikom przemy
słu i jego zaplecza; 

• podnoszenie stopnia przygotowania młodej kadry inżynierskiej do pracy w przemyśle przez: 
włączenie do tematów prac przejściowych i dyplomowych problemów nurtujących przemysł 
bądź też mogących stanowić rozwiązanie perspektywiczne; rozwijanie wśród studentów 
wiedzy ogólnej o funkcjonowaniu wymienionych gałęzi przemysłu w ramach 
specjalistycznych praktyk, spotkań na seminariach w zakładach i w instytucie oraz na 
obozach naukowych; 

• doskonalenie metod dydaktycznych i treści nauczania w wyniku bliskich kontak.1ów nauczy
cieli akademickich z pracownikami przemysłu, przenoszenia wiedzy teoretycznej oraz efek
tów współpracy z pokrewnymi placówkami dydaktyczno - naukowymi za granicą do prak
tycznych zadań w przemyśle. 
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Podstawowa działalność dydaktyczna instytutu skupiona jest wokół kształcenia kadr na 
studiach dziennych magisterskich, prowadzonych na dwóch wydziałach: Mechanicznym 
i Chemicznym. Czas ich trwania zmieniał się i wynosił od 4,5 roku do 5,5 roku. 
Studenci Wydziału Mechanicznego byli kształceni najpierw w specjalności maszyny 
i urządzenia papiernicze. W roku 1978/79 rozszerzono zakres nauczania; w ramach spe
cjalności maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewnego powołano trzy 
kierunki dyplomowania: maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny 
i urządzenia przemysłu płyt drewnopochodnych, maszyny po1igraficzne i przetwórcze. 
Od roku 1980/81 w ramach tych specjalności są cztery kierunki dyplomowania: maszyny 
papiernicze, maszyny płytowe, maszyny przetwórcze oraz maszyny poligraficzne. 
Studenci Wydziału Chemicznego byli kształceni początkowo w specjalizacji technologia 
celulozy i papieru, zaś od roku 1980/81 - w specjalności chemia i technologia celulozy 
i papieru, w trzech kierunkach dyplomowania: technologia celulozy, technologia papieru 
oraz technologia przetwórstwa papierniczego. Od roku 1990/9 I specjalność technologia 
przetwórstwa papierniczego została uzupełniona o poligrafię i ma nazwę: technologia 
przetwórstwa papierniczego i poligrafii. 
Na obu wydziałach zajęcia specjalistyczne w Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papier
niczych rozpoczynają się na trzecim roku studiów. Po trzecim i czwartym roku nauki 
studenci są kierowani na specjalistyczne praktyki. 
Studenci zaocznych studiów inżynierskich byli kształceni w Instytucie Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych począwszy od trzeciego roku studiów w niżej wymienionych 
specjalnościach i specjalizacjach: 

• na Wydziale Mechanicznym: w specjalności maszyny i urządzenia papiernicze ( do 
1978/79 r.) oraz maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewnego 
(począwszy od 1979/80 r.); 

• na Wydziale Chemicznym: w specjalizacji technologia celulozy i papieru, a od 1980/81 r. 
w specjalności chemia i technologia celulozy i papieru. 

Czas owania studiów zaocznych ulegał zmianom i wynosił od 4,5 roku do 5 lat. Na Wy
dziale Mechanicznym były prowadzone również inżynierskie studia wieczorowe. W In
stytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych kształcono studentów w specjalności 
maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego. 

Studia podyplomowe - specjalistyczne i przekwalifikowujące - trwająjeden rok. Są one 
wznawiane co kilka lat, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów. Prowadzone 
są w formie tygodniowych zjazdów, mniej więcej raz w miesiącu. Liczba jednostek za
jęć dydaktycznych nie przekracza 300 godzin, z czego nie więcej jak połowa jest prze
znaczona na przedmioty ogólnotechniczne, a pozostała część na przedmioty 
specjalistyczne. Studia specjalistyczne umożliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy oraz 
poznanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki przez inżynierów mających dłuższy 
staż zawodowy. Studia przekwalifikowujące pozwalają na uzupełnienie wiadomości 
z dziedziny papiernictwa lub budowy maszyn papierniczych osobom, które ukończyły 
studia z inną specjalnością, a pracują w papiernictwie. 

Na Wydziale Mechanicznym, w roku akademickim 1990/91, a na Wydziale Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska w 1992/93 roku, zostały utworzone szkoły techniczne typu 
college. Nauka w nich trwa dwa lata. Zajęcia specjalistyczne w Instytucie Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych rozpoczynają się od pierwszego lub drugiego semestru. 
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W instytucie studenci mogą się kształcić w następujących specjalnościach: Wydział 
Mechaniczny - maszyny przemysłu papierniczego i drzewnego oraz maszyny 
poligraficzne i przetwórstwa papierniczego; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska - procesy technologiczne w przetwórstwie papierniczym i poligrafii. 

W roku akademickim 1977 /78, we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego, zorganizowane były dwa kursy 
szkoleniowe, mające na celu aktualizację wiedzy mechaników i technologów zatrudnio
nych w przemyśle celulozowo - papierniczym. Zajęcia odbywały się w formie trzech 
dwutygodniowych zjazdów z programem nauczania w dwóch dziedzinach: dla mechani
ków - nt. doskonalenia eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle papierniczym; dla 
technologów - nt. doskonalenia procesów technologicznych w papiernictwie. Kursy 
dokształcające ukończyło w 1978 r. 26 osób, w tym 12 z zakresu doskonalenia 
eksploatacji maszyn i urządzeń celulozowo - papierniczych oraz 14 z doskonalenia pro
cesów technologicznych w przemyśle celulozowo - papierniczym. 

Tablica 54. Absolwenci wykształceni w Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 

Badania podstawowe oraz stosowane są realizowane w ramach dwóch kierunków: 
doskonalenie konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu papierniczego, przetwórczego 
i poligraficznego oraz doskonalenie procesów technolologicznych w papiernictwie. 
Prowadzone prace służą podnoszeniu kwalifikacji naukowych pracowników instytutu 
oraz podbudowaniu teoretycznemu i uzupełnieniu badań stosowanych. 

Prace z dziedziny konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń miały na celu między innymi: 
• opracowanie nowych konstrukcji urządzeń do rozwłókniania, oczyszczania i sortowa

nia mas włóknistych, 
• opracowanie nowych koncepcji w konstrukcji i eksploatacji maszyn papierniczych 

i płytowych, 
• usprawnienie pracy ciągów technologicznych przygotowania masy oraz maszyn 

papierniczych, 
• intensyfikację procesu odwadniania i suszenia papieru, 
• badania eksploatacyjne maszyn papierniczych, 
• ocenę stanu technicznego krajowych kalandrów przemysłowych i dobór optymalnych 

warunków procesu kalandrowania różnych asorymentów papieru, 
• opracowanie systemu diagnozowania i nadzoru stanu technicznego maszyn 

papierniczych, 
• poprawę warunków akustycznych środowiska pracy, 
• wytwarzanie form fotopolimerowych. 
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Prace z dziedziny technologii papiernictwa dotyczyły między innymi: 
• optymalizacji zagospodarowania suro\vców drzewnych, doskonalenia technologii pro

dukcji mas włóknistych oraz intensyfikacji i racjonalizacji zagospodarowania 
produktów ubocznych, 

• ograniczania trudności żywicznych w przemyśle celulozowo - papierniczym, 
• zamykania obiegów wodnych w papierniach, 
• chemizacji w procesie wytwarzania papieru, 
• opracowania technologii produkcji wytworów do celów specjalnych, 
• poprawy jakości papierów, zwłaszcza drukowych i workowego, 
• nowych, krajowych pigmentów do powlekania papieru, 
• nowych, krajowych środków przeciwpianowych oraz do czyszczenia odzieży maszynowej. 

Badania podporządkowane określonym celom praktycznym stanowiły 70 - 80% 
wszystkich zakończonych prac. Szczególnie owocna była działalność instytutu w tym 
zakresie w latach 1980 - 1991, kiedy to wiele ternatów było finansowanych w ramach 
centralnego planu badawczo·· rozwojowego (CPI3R). Znaczącą liczbę prac realizowano 
jednak na zlecenie zakładów przemysłowych. Lista zleceniodawców jest długa i obej
muje większość zakładów celulozov,10 - papierniczych oraz przetwórstwa papierniczego. 

Działalność badawcza łączy się ściś!,~ z publikowaniem prac naukowych i artykułów fa
chowych oraz prezentowaniem ich na konferencjach, sympozjach, sesjach i seminariach 
naukowych. Dorobek pracowników instytutu stanowią 1063 publikacje ( w tym 172 za 
granicą), z tego: 

• 25 wydawnictw książkmvych, \V tym I w lndiach, 
• 6 rozpraw habilitacyjnych, . 
• 530 a1tykułów naukowych, w tym 104 w czasopismach i.materiałach zagranicznych, 
• 270 referatów naukowych i artykułów przeglądowych, w tym 50 za granicą, 
• 232 artykuły o różnym charakterze, w tym 18 w czasopismach zagranicznych. 

Na konferencjach, sympozjach, sesjach i seminariach naukowych wygłoszono 755 refe
ratów, z czego 206 za granicą. Ponadto uzyskano 58 patentów stałych i 3 wzory 
użytkmve. Pracownicy byli także vvspółautorarni 8 wniosków racjonalizatorskich. 

Za wybitne osiągnięcia naukov,1c i dydaktyczno - \\·ychmvav,'cze pracownicy Instytutu 
Papiernictwa i Maszyn Papierniczych otrzym·aJi 27 nagród Ministrów (różnych resor
tów), w tym 19 nagród indywidualnych i 8 zespołowych. 
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Gmachy Wydziału Mechanicznego 

Główny gmach Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki 



Gmach Wydziału Chemicznego 

Pawilon Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej 



Gmach Wydziału Włókienniczego 

Gmach i laboratorium Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 
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Budynek Wydziału Organizacji i Zarządzania przy ul Piotrkowskiej 266 



Prof. Grzegorz Urbańczyk 
Kierownik Filii PL 

w Bielsku-Białej 1969-1970 

Prof. Przemysław Wasilewski 
Kierownik Filii PL 

w Bielsku - Białej (1970 - 1972) 
i prorektor ds. Filii (1972- 78, 

1981-87) 

Prof. Ian Sz.adkowski 
Prorektor ds. Filii 1978-1981 



Prof. Marek Trombski 
Prorektor ds. Filii 1987 -1993 

Prof. Andrzej Włochowicz 
Prorektor ds. Filii od 1993 r. 



Dawny gmach Filii PL w Bielsku -Białej 



Budynki Filii PŁ w Bielsku- Białej na tle miasta 

Pawilon Wydziału Organizacji i Zarządzania w Bielsku - Białej 



Filia w Bielsku - Białej 

W 1994 roku Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej obchodziła jubile
usz dwudziestopięciolecia, jednak tradycje kształcenia technicznego na po
ziomie wyższym są w Bielsku - Białej znacznie starsze. W 1939 roku 

w ,,Echu Beskidzkim" Leon Sulowski w przekonywujący sposób postulował utworzenie 
w Bielsku trzeciej w Polsce politechniki (istniały wtedy dwie - w Warszawie i Lwowie). 
Politechnika w Bielsku miała specjalizować się w problematyce ukierunkowanej na ba
dania i dydaktykę związane z włókiennictwem. Wcześniej, już w latach dwudziestych, 
starano się o prawa szkoły półwyższej dla Państwowej Szkoły Przemysłowej. Po drugiej 
wojnie światowej, absolwentom tej szkoły, którzy ukończyli naukę przed 1933 rokiem 
i przepracowali w przemyśle ponad 1 O lat, nadano dyplomy ukończenia studiów wyż
szych I stopnia (inżynierskich). W latach 1945 - 1950, w Bielsku działała szkoła o sta
tusie niepełnej szkoły wyższej pod nazwą Państwowy Instytut Robót Ręcznych, której 
dyrektorem był dr Ambroży Ambroziewicz. W roku 1950 rozpoczął swoją działalność 
Zamiejscowy Wydział Włókienniczy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach, 
a w 1953 roku oddział Wydziału Mechanicznego. Oba te wydziały utworzyły w 1956 roku 
Studium Wieczorowe Politechniki Śląskiej w Bielsku - Białej. Szkoła ta wykształciła 251 
absolwentów, w tym 88 mechaników. Od roku 1962 zaczął działać w Bielsku - Białej 

Ośrodek Studiów Stacjonarno - Zaocznych Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Śląskiej, a w 1966 roku Punkt Konsultacyjny Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej, kształcący studentów w systemie zaocznym. Studia zaoczne inżynierskie 

uko11czyło na Wydziale Mechanicznym 162 absolwentów, a na Włókienniczym 60. 

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej z dwoma Oddziałami: Mechanicznym 
i Włókienniczym została powołana do życia zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnic
twa Wyższego z dnia 1 czerwca 1969 roku. Powołanie filii było poprzedzone 
długotrwałymi działaniami władz politycznych, administracyjnych i przemysłowych 
Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Najpierw działał w Bielsku przez kilka lat wspo
mniany już punkt konsultacyjny studiów zaocznych Wydziału Włókienniczego Poli
techniki Łódzkiej. Również koncepcja utworzenia filii zakładała na początku kształcenie 
inżynierów włókienników oraz inżynierów mechaników - specjalistów od maszyn 
włókienniczych. Do programu kształcenia w ramach Oddziału Mechanicznego Filii włą
czono jednak także specjalizację silników spalinowych, silnie reprezentowaną w Poli
technice Łódzkiej, a której brak występował na terenie ówczesnego województwa 
katowickiego. W pracach przygotowawczych dla powołania filii z terenu Bielska - Bia
łej szczególnie aktywnie uczestniczyli: Stanisław Bednarz, Józef Czarnecki, Adam 
Cywka, Marian Drewniak, Ryszard Dziopak, Franciszek Hernas, Stefan Kawka, 
Stanisław Szczepanik, Jan Wielinski, Tadeusz Warzel, Roman Bydliński. 
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Władze Filii 
KIEROWNICY FILII: 

doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk (1969 - 1970), 
dr Przemysław Wasilewski (1970 - 1972) 

PROREKTORZY POLITECHNIKI ŁÓDZKIE.I DS. FILII: 
doc. dr Przemysław Wasilewski (1972 - 1978 i 1981 - 1987), 
doc. dr Jan Szadkowski (1978 - 1981 ), 
prof. dr hab. Marek Trombski ( 1987 - 1993), 
prof. dr hab. Andrzej Włochowicz (od 1993). 

Pierwsza rekrutacja dla Filii Politechniki Łódzkiej odbyła się w Łodzi. Przyjęto 240 
kandydatów na I rok studiów zawodowych, gdyż początkowo nie uruchomiono w filii 
studiów magisterskich. Dydaktyczna działalność filii rozpoczęła się 1 października 1969 
roku w wydzielonej części gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Bielsku - Białej z oddzielnym wejściem od ul. Lubertowicza. Przydzielona część 
gmachu obejmowała 7 audytoriów i kreślarnię oraz 3 pokoje; łączna powierzchnia wy
nosiła 600m2

. Żadnych pomieszczeń laboratoryjnych nie otrzymano, a ząjęcia tego typu 
miały się odbywać w technikach: Włókienniczym i Mechaniczno - Elektrycznym. 
Pierwszym kierownikiem filii został doc. dr hab. Grzegorz Urba{1czyk, który wcześniej 
kierował punktem konsultacyjnym Wydziału Włókienniczego w Bielsku - Białej. 

Z ramienia władz rektorskich filią opiekował się prorektor prof. Juliusz Zakrzewski. 
Oddziałem Mechanicznym kierował doc. dr hab. Jan Wąjand, a na kierownika Oddziału 
Włókienniczego powołano starszego wykładowcę mgra inż. Euzebiusza 
Sobiczewskiego. Wśród pracowników, którzy podjęli zajęcia dydaktyczne od samego 
początku istnienia filii, należy wymienić: mgra Ireneusza Buckiego, dr Jadwigę Mońka 
- Szmatloch, dra hab. Marka Trombskiego, dra Tadeusza Śródkę, doc. dra hab. Andrzeja 
Korczyńskiego, mgra inż. Aleksandra Stępnia, dra inż. Jerzego Maciejowskiego, mgra 
inż. Antoniego Bogusławskiego, mgra inż. Bogdana Arkuszyńskiego, mgra inż. Lucjana 
Staszewskiego. Znaczną część zajęć powierzono pracownikom przemysłu i szkół 

bielskich; wśród nich byli: mgr Stefan Kawka, mgr inż. Edyta Nycz, mgr Jerzy Cwynar, 
mgr Maria Kubicowa i inni. Stały personel filii stanowili pracownicy administracyjni: 
kierownik administracyjny Wanda Sapińska, kierowniczki dziekanatów: Mechanicznego 
- Maria Skaziak, Włókienniczego - Alicja Dziadek, księgowa - Teresa Paciejewska 
i powołana na kierownika biblioteki mgr Halina Góralowa. 

Po podjęciu decyzji o budowie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku 
- Białej znaczenie filii mocno wzrosło, gdyż była jedyną uczelnią techniczną 

w województwie katowickim, w której można było uruchomić specjalność samochody 
i ciągniki. Inżynierowie tej specjalności byli niezbędni dla budowanej fabryki. 
Jednocześnie - jak było do przewidzenia - dał się bardzo we znaki brak pomieszczeń, 
w których można było uruchomić laboratoria. Kierownictwo filii podjęło usilne starania 
o uzyskanie dodatkowych pomieszcze11, bowiem brak ich spowodowałby konieczność 
wstrzymania rekrutacji. Starania te zostały uwie6czone powodzeniem w 1972 roku, kiedy 
uczelnia otrzymała do użytku większą część gmachu Liceum im. Mikołaja Kopernika, 
z wejściem od ul. Findera 32, część hali fabrycznej Zakładów im. J. Magi na kreślarnię, 
a w 1973 roku obiekt po dawnych zakładach pasmanteryjnych przy ul. Garbarskiej 
( obecnie gen. Józefa Kustronia) na laboratoria technologiczne i silnikowo- samochodowe. 
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W 1974 roku przydzielono filii obiekt po zakładach „Lantex" na Placu Fabrycznym, 
gdzie usytuowano włókienników. Staraniem bielskich zakładów przemysłowych i na ich 
koszt przystąpiono do niezbędnych remontów i adaptacji otrzymanych pomieszczeń. 
Należało wyposażyć i uruchomić wszystkie niezbędne laboratoria. W tym czasie, jak 
również rok później, uruchomiono następujące laboratoria: wytrzymałości materiałów, 
elastooptyki, materiałoznawstwa i obróbki cieplnej, fizyki I i II, mechaniki płynów, 
automatyki i teorii mechanizmów, metrologii warsztatowej, termodynamiki i urządzeń 
cieplnych, elektrotechniki ogólnej i samochodowej, elektroniki, obrabiarek i obróbki 
skrawaniem, obróbki plastycznej, tworzyw sztucznych, spawalnictwa, odlewnictwa, 
silników spalinowych, pojazdów, toksyczności spalin, chemii ogólnej, chemii orga
nicznej, chemii nieorganicznej, chemii fizycznej, struktury włókien, przędzalnictwa, 
tkactwa, dziewiarstwa, metrologii włókienniczej. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie 
wymienione laboratoria stworzono od stanu zerowego. Wymagały one wykonania 
odpowiednich instalacji i wyposażenia w maszyny i aparaturę. Wielomilionowe koszty 
wynikłe z tego tytułu tylko w niewielkim stopniu obciążały Politechnikę Łódzką; odbyło 
się to na koszt przemysłu, dla którego filia miała kształcić inżynierów mechaników 
i włókienników. W 1972 roku z inicjatywy wojewódzkich władz politycznych w Kato
wicach stanowisko kierownika filii podniesiono do godności prorektora Politechniki 
Łódzkiej. Stanowisko to powierzono docentowi Przemysławowi Wasilewskiemu. Liczba 
studentów wzrosła, a rekrutacja wynosiła od 1972/73 roku 250 osób na studia dzienne 
i 120 osób na studia wieczorowe. W 1973 roku filię opuścili pierwsi absolwenci 
w liczbie 60 osób. Pierwsze trzy dyplomy otrzymali - na Wydziale Mechanicznym: inż. Jan 
Dzida, (z wyróżnieniem), inż. Karol Goliasz, inż. Leszek Góra; na Wydziale 
Włókienniczym: inż. Leszek Bartyzel, inż. Janusz Czarnecki, inż. Urszula Jakubiec. 
W związku z rozwojem filii narastały kłopoty kadrowe, organizacyjne i finansowe. 
Dotychczasowa organizacja uczelni, w której poszczególne laboratoria i pracownie były 
podporządkowane instytutom w Politechnice Łódzkiej w Łodzi, była niekorzystna. 
Całość spraw finansowych i większość administracyjnych tkwiła w Łodzi, co powodo
wało narastanie kłopotów w zarządzaniu szybko rozwijającą się filią. Należało stworzyć 
takie warunki organizacyjne pracy filii, aby z jednej strony pozwolić jej prawidłowo się 
rozwijać, przenosząc odpowiednie decy~je do Bielska - Białej, z drugiej strony odciążyć 
organizacyjnie Politechnikę Łódzką w Łodzi od podejmowania decyzji w sprawach zbyt 
od niej merytorycznie i geograficznie odległych. Prorektor doc. Wasilewski przedstawił 
w tej sprawie odpowiednie propozycje kolegium rektorskiemu, które na swym posiedze
niu w maju I 973 roku, z udziałem ówczesnego wiceministra Nauki Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki prof. Zdzisława Kaczmarka, zatwierdziło przedłożone propozycje. Tak 
więc w listopadzie 1973 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na wniosek 
rektora prof. M. Serwińskiego wprowadził nową strukturę filii. Utworzono w meJ 
następujące jednostki organizacyjne: 

• Instytut Technologiczno - Samochodowy, dyrektor - prof. dr hab. Jan Wajand; 
• Instytut Mechaniczno - Konstrukcyjny, dyrektor - doc. dr hab. Marek Trombski; 
• Instytut Włókienniczy, dyrektor - doc. dr hab. Andrzej Włochowicz; 
• Studium Matematyczno - Fizyczno - Chemiczne, kierownik- doc. dr Jadwiga Mońka- Szmatloch; 
• Studium Nauk Społeczno - Politycznych, p.o . kierownika - mgr Stanisław Sagatowski; 
• Studium Wychowania Fizycznego, kierownik - mgr Jerzy Cwynar; 
• Sekcja Szkolenia Obronnego, kierownik - ppłk Czesław Oleszkiewicz; 
• Filia Biblioteki Głównej, kierownik - mgr Halina Góralowa. 
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Ponadto utworzono stanowisko dyrektora administracyjnego filii, które powierzono do
tychczasowemu kierownikowi Wandzie Sapińskiej oraz kwestora filii, które powierzono 
Marii Maro. Kierownikiem Sekcji Osobowej została Urszula Lipowska, a kierownikiem 
Sekcji Nauczania i Wychowania - Czesława Borysławska. Utworzona struktura miała 
charakter bezwydziałowy, natomiast na wydziałach macierzystych w Łodzi utworzono 
stanowiska prodziekanów do realizacji i koordynacji programów dydaktycznych w filii. 
Na stanowisko prodziekana Wydziału Mechanicznego ds. Filii powołano doc. Marka 
Trombskiego, a na prodziekana Wydziału Włókienniczego ds. Filii doc. Włochowicza. 
Filią jako całością kierował prorektor Politechniki Łódzkiej do spraw Filii. Za zgodą 
rektora powołano Kolegium Filii oraz Radę Filii, nadając jej uprawnienia zbliżone do 
rady wydziału (bez prawa nadawania stopni naukowych). Znaczna autonomia filii 
umożliwiłajej wypracownie najwłaściwszego profilu nauczania i działalności naukowej. 
Stworzyła również warunki do kompletowania nauczycieli akademickich pracujących na 
pełnych etatach w Bielsku - Białej. 

W 1972 roku utworzono w filii Podstawową Organizację Partyjną PZPR z ppłk. 

Czesławem Oleszkiewiczem jako l sekretarzem oraz w 1973 roku organizację związ
kową ZNP z przewodniczącym mgr. Stanisławem Sagatowskim. Równolegle z rozwią
zywaniem problemów dydaktyczno - wychowawczych powstała konieczność rozwiąza
nia zagadnień socjalnych pracowników i studentów. W 1971 roku, staraniem dyrektora 
zakładów „Merilana" mgra inż. Józefa Czarneckiego, uruchomiono przy ul. 
Starobielskiej I dom hotelowy na 16 miejsc, przeznaczony dla dojeżdżających z Łodzi 
pracowników. Dom ten działał do chwili rozbiórki w 1975 roku i spełnił on bardzo do
brze swoje zadanie ze względu na bliskość gmachu przy ul. Findera jak również dobre 
warunki, jakie w nim stworzono. W 1973 roku w budynku przy ul. Findera uruchomiono 
także bufet dla studentów i pracowników. Dla zapewniania studentom zamiejscowym 
zakwaterowania dyrektor Fabryki Samochodów Małolitrażowych mgr Ryszard Dziopak 
przydzielił dwudziestopięciomieszkaniowy blok przy ul. Ignacego Krasickiego 2 na 
Dom Studenta. Zamieszkało w nim 150 studentów, a w 1977 roku otrzymał on symbo
liczne imię „Jedynak". Równolegle z bieżącym działaniem filii czynione były wysiłki, 
aby zapewnić jej prawidłowe możliwości rozwoju przez wybudowanie odpowiednich 
obiektów. W 1972 roku w Politechnice Łódzkiej, pod kierunkiem doc. dra hab. Jerzego 
Samujłły oraz mgra inż. Kazimierza Jaczewskiego, opracowano uproszczone założenia 
techniczno - ekonomiczne budowy obiektów filii pod Dębowcem przy ul. Brygadzistów. 
Założenia przewidywały budowę szeregu obiektów o łącznej powierzchni 85 tys. m2 

i kubaturze 277 tys. m3
. Niestety nie doczekały się one realizacji; podobny los spotkał na

stępne założenia opracowane na zlecenie Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Gliwi
cach przez Miastoprojekt Gliwice. Założenia te, zatwierdzone w 1973 roku przez KOPI 
w naszym resorcie, także nie doczekały się realizacji. Nieśmiałe próby wejścia na teren 
zakończyły się wykonaniem niewielkiej części uzbrojenia terenu i wykopu fundamento
wego pod dom studenta. Inwestycja zakrojona na miarę prawdziwej wyższej uczelni 
technicznej nie doczekała się realizacji z powodu braku mocy przerobowych w Bielsku 
- Białej. W 1976 roku założenia straciły ważność; następne zlecono inwestorowi w War
szawie, a potem Miastoprojektowi w Krakowie. Nie zostały one wykonane, a w 1981 
roku filia musiała się zrzec terenów pod Dębowcem na rzecz Szpitala Wojewódzkiego, 
który ze względów społecznych był niewątpliwie ważniejszą inwestycją niż Filia 
Politechniki Łódzkiej. 
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W 1977 roku przydzielono filii część hotelu robotniczego przy ul. Zwierzynieckiej 
w Wapienicy na drugi dom studenta z możliwością zakwaterowania I 00 studentów. 
Znajdował się on w zupełnie innej części miasta niż „Jedynak", co nie sprzyjało inte
gracji życia studenckiego. W tym samym czasie otwarto stołówkę studencką w starym 
budynku na Placu Smolki oraz uruchomiono klub studencki „Imak" w piwnicy I Domu 
Studenta przy ul. Ignacego Krasickiego 25. 

W sytuacji lokalowej, kiedy filia działała w 7 obiektach na terenie miasta i nie było 
możliwości uzyskania własnych, odpowiednich lokali, kierownictwo filii koncentrowało 
się na maksymalnym wykorzystaniu aktualnego stanu posiadania oraz na umocnieniu 
kadrowym. Zwiększenie w tych trudnych warunkach potencjału kadrowego oraz uru
chomienie kilkudziesięciu laboratoriów od stanu zerowego było największym osiągnię
ciem w tym czasie. Należy podkreślić, że w zakresie przydziałów mieszkań dla pra
cowników filii nie napotykano wtedy na jakieś zasadnicze trudności. Szczególnie wiele 
zawdzięczano prezydentowi miasta mgrowi Antoniemu Kobieli, wiceprezydentowi 
Franciszkowi Holeksie i wicewojewodzie bielskiemu drowi Janowi Wałachowi. 

Skompletowanie kadry i urządzenie laboratoriów pozwoliło na rozwinięcie prac na
ukowo - badawczych w jednostkach filii. Prace naukowo - badawcze podjęto głównie 
w następujących kierunkach: konstrukcji, technologii i eksploatacji silników spalinowych 
i samochodów; oszczędnych technologii wytwarzania; stateczności konstrukcji; mecha
nicznej i chemicznej technologii wełny i włókien wełnopodobnych. 

W 1976 roku rozwój filii został zahamowany przez ograniczenia rekrutacji. Wtedy ob
niżono limit przyjęć na studia dzienne z 250 do 200 osób i na studia wieczorowe ze 120 
do 70 osób. Ograniczenie to wiązało się z obniżeniem limitów dla Politechniki Łódz
kiej, a także z trudnościami lokalowymi filii, chociaż dla polepszenia warunków lokalo
wych filia użytkowała kilka pomieszczeń w Technikum Włókienniczym przy ul Marksa. 
W 1977 roku został także ograniczony do minimum wzrost kadrowy. Praktycznie od 
tego roku wzrost kadrowy następował bardzo powoli. Zahamowanie to wynikało z sytu
acji w całym kraju, a w szkolnictwie wyższym w szczególności. Jednakże filię dotknęło 
bardzo mocno, ponieważ jej zatrudnienie było znacznie niższe od średniej krajowej 
i również od średniej wPolitechnice Łódzkiej. Następne ograniczenia dotyczyły wzrostu 
funduszu honorariów~ co odbijało się niekorzystnie na możliwości rozwoju prac na
ukowo - badawczych. Powstały również trudności organizacyjne spowodowane wpro
wadzonym w sierpniu 1977 roku decyzją rektora prof. E. Galasa Statutem Filii, który 
przeniósł szereg decyzji - między innymi angażowanie i awansowanie nauczycieli aka
demickich - do Łodzi, powodujące rozdzielenie działań merytorycznych od działań for
malnych i niepotrzebnie wydłużające czas wielu podejmowanych decyzji. Sprawy te 
zostały uregulowane w 1981 roku z korzyścią dla filii, po objęciu stanowiska rektora 
przez prof. J. Kroh. 

Okres lat 1973 - 1979 to znaczny rozwój trzech instytutów filii. Instytut Technologiczno 
- Samochodowy po uzyskaniu pomieszczeń dokonał ich remontu, adaptacji 
i wyposażenia. Koszty z tym związane zostały pokryte głównie przez Fabrykę Samocho
dów Małolitrażowych. Pozwoliło to na stworzenie niezbędnej bazy materialnej dla tego 
instytutu, umożliwiającej względnie prawidłowe działanie dydaktyczne i naukowe, jed
nakże bez możliwości rozwojowych. Instytut Mechaniczno - Konstrukcyjny, mieszczący 
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się w budynku przy ul. F!ndera, miał . niewątpliwie najtrudniejsze warunki lokalowe 
i także bez możliwości rozwojowych. Mimo tego stworzono w nim wszystkie niezbędne 
laboratoria, które pozwoliły na 7.abezpieczenie procesu dydaktycznego i uruchominie in
tensywnej działalności naukowej. W najlepszych warunkach lokalowych i _aparaturo
wych znalazł się na pewno Instytut Włókienniczy. Dzięki wielkiej pomocy Zjednoczenia 
Przemysłu Wełnianego - Południe, z osobistym 7.aangażowaniem dyrektora zjednocze
nia inż. Franciszka Hernasa, została stworzona placówka naukowo - dydaktyczna na 
europejskim poziomie. 

Od początku istnienia filii wielką troską kierownictwa był rozwój kadrowy. Wielki na
cisk położono na rozwój prac naukowych prowadzących do uzyskania stopni 
naukowych. Do chwili obecnej 73 pracowników filii uzyskało stopnie doktorów oraz 13 
- doktorów habilitowanych; 14 pracowników posiada tytuły naukowe profesorów. 

Tablica 55. Nauczyciele akademiccy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej 

Nadeszły burzliwe Jata osiemdziesiąte, które 7.aZilaczyły się mocno także w życiu filii. 
W 1981 roku powstał w filii NSZZ „Solidarność", którego przewodniczącym wybrano 
prof. Jerzego Stanisława Gdulę. Do „Solidarności" wstąpiła większość pracowników 
filii. Pod koniec studenckich strajków łódzkich na wiosnę 1981 roku, oraz w iistopadzie 
i grudniu 1981, roku studenci filii włączyli się do strajku. Pracownicy uczelni nie 
strajkowali. Strajk studencki zakończył się 11 grudnia 1981 roku. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego internowano doc. Józefa Wranika oraz 3 studentów. Po zwolnieniu 
z internowania pracownik i dwaj studenci wyemigrowali z kraju. Trzeci student pozostał 
w Polsce, wrócił na studia i ukończył je. 

Rok akademicki 1981 /82 rozpoczęto z nowq powstałym od 15 października 1981 r. 
samodzielnym Wydziałem Budowy Maszyn, którego pierwszym dziekanem 
jednomyślnie wybrano doc. Marka Trombskiego. Był to duży sukces wieńczący działania, 

stanowiący zarazem merytoryczne uznanie osiągnięć filii Ogólna liczba absolwentów 
wynosiła już 1286 osób, co stanowiło istotne zasilenie bielskiego przemysłu przez magistrów 
inżynierów oraz inżynierów mechaników i włókienników. Rok 1981 /82 rozpoczynano 
jednak z dalszym zmniejszeniem się liczby przyjęć do 185 na studia dzienne i 50 na 
studia wieczorowe. To obniżenie liczby kandydatów i przyjęć nie wynikało tylko z niżu 
demograficznego, ale również z braku motywacji do kończenia studiów w ogóle, a 
studiów technicznych w szczególności. Wiązało się to z sytuacją kryzysową w 
przemyśle i brakiem zapotrzebowania na inżynierów, oraz obniżeniem autorytetu 
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inżyniera w zakładach przemysłowych, objawiającego się między innymi przez 
niekorzystne proporcje płacowe. Ten kryzys rekrutacji w latach osiemdziesiątych 

dotknął i naszą filię. W 1977 roku studiowało w niej 1500 studentów, a więc mniej o 1/3. 

Tablica 55. Dyplomy ukończenia studiów w Filii 

Tablica 56. Studenci w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej 

W 1982 roku nastąpiło uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, a w 1983 
roku został uchwalony przez Senat Politechniki Łódzkiej pierwszy Statut Politechniki 
Łódzkiej. Z nieokreślonych powodów nowa ustawa wprowadziła przekształcenie do
tychczasowych filii w wydziały zamiejscowe. Taka nazwa w naszej uczelni została 
również wprowadzona - co jest oczywiste - do Statutu Politechniki Łódzkiej. Jednakże 
poza oficjalnymi dokumentami tradycyjna nazwa „Filia" pozostała i po nowelizacji 
ustawy w 1985 roku została oficjalnie przywrócona. 

Rok 1985 to rokjubileuszu czterdziestolecia Politechniki Łódzkiej. Z tej okazji w Łodzi 
w maju i czerwc~ odbyły się uroczystości jubileuszowe. Na tych uroczystościach rektor 
Politechniki Łódzkiej prof. Jerzy Kroh w swych wystąpieniach podkreślił wyraźnie roz
wój i osiągnięcia Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej. Na uwagę zasługują 
również osiągnięcia filii w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy 
i sprzęt video. Pozwoliło to wprowadzić i uruchomić praktycznie we wszystkich jednost
kach ćwiczenia z zastosowaniem komputerów oraz wyposażyć i uruchomić laboratorium 
dla prowadzenia zajęć z elektronicznej techniki obliczeniowej w Katedrze Matematyki. 
Sprzęt video wprowadzono do prezentacji badań naukowych. Do ciekawszych osiągnięć 
w latach 1983 - 84 należy wprowadzenie przez Instytut Technologiczno - Samochodowy 
wykonywania prac przejściowych i dyplomowych w biurze konstrukcyjnym Ośrodka 
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Badawczo - Rozwojowego Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Pozwoliło to na lepsze 
wykorzystanie możliwości studentów i silniejsze połączenie przyszłych absolwentów 
z przemysłem. Studium Nauk Społeczno - Politycznych zorganizowało wraz z Kurato
rium Oświaty i Wychowania obóz, w którym we wrześniu uczestniczą najlepsi spośród 
kandydatów na I rok studiów, młodzież starszych klas licealnych, nauczyciele szkół, 
średnich i nauczyciele akademiccy naszej uczelni. Obóz taki trwa kilka dni, podczas któ
rych odbywają się spotkania z władzami wojewódzkimi, oświatowymi i kierownictwem 
uczelni, gdzie prezentuje się zasadnicze problemy dotyczące miasta, województwa 
i uczelni. Jest to dobra i oryginalna forma działania dydaktycznego. Rok 1985/86 przy
niósł dalsze zmniejszenie liczby studentów. Ogólna ich liczba wynosiła 615 osób. 
Spadła również liczba przyjmowanych studentów na I rok. Wynosiła ona łącznie- na 
obydwu wydziałach 80 osób na studia dzienne i 35 na studia zaoczne. Studia te zastąpiły 
zlikwidowane w poprzednim roku studia wieczorowe. Należy odnotować fakt powołania 
w 1985 roku fakultatywnego Studium Pedagogicznego. Zostało ono powołane z inicja
tywy dra Ludwika Hejnego. Studium to działa permanentnie, pozwalając absolwentom 
zdobyć pełne kwalifikacje nauczycielskie. W miarę upływu kolejnych lat działania Filii 
piętrzyły się przed nią różne trudności. Przede wszystkim zaczęły się pojawiać coraz 
większe kłopoty z eksploatowaniem obiektów. Obiekty dydaktyczne na ul. Findera, ul. 
Kustronia i na Placu Fabrycznym były obiektami starymi, liczącymi ponad 60 lat, 
wymagającymi remontów. Pojawiły się także trudności z zakupem aparatury, literatury 
zagranicznej i z wyjazdami zagranicznymi. Nie było też żadnych perspektyw 
inwestycyjnych, gdyż już w 1982 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Szpitala Woje
wódzkiego na tereny, które dotychczas były zarezerwowane dla filii. Walcząc z bieżą
cymi trudnościami starano się jednak, w miarę możliwości, poprawiać istniejącą bazę, 
prowadząc mniejsze i większe remonty oraz unowocześniać proces dydaktyczny. 
W 1986 roku oddano dla potrzeb Studium Języków Obcych bardzo nowocześnie wyposa
żone laboratorium języków obcych. Również w tym samym roku uruchomiono studio 
video wyposażone w niezbędny sprzęt do produkcji filmów dydaktycznych 
i naukowych. Mogło ono również produkować filmy dydaktyczne i informacyjne na zle
cenie zakładów przemysłowych. 

Pomyślnie rozwijała się działalność naukowa - umowna i własna; szczególnie ta pierw
sza, która została znacznie zahamowana na początku lat osiemdziesiątych. Można to 
zilustrować nakładami na prace umowne. W 1984 roku kwota ich wynosiła 27 mln zł, 

w 1985 roku 52 mln zł, w 1986 roku 81 mln zł, w 1987 roku 136 mln. zł. Ciekawie wyglą
dały również współczynniki określające wskaźnik dochodów z umownych prac badaw
czych w stosunku do dotacji budżetowej. W 1983 roku współczynnik wynosił O, 14, 
w 1985 roku: 0,34, a w 1987 roku 0,70. Z tych liczb poza pozornym optymizmem 
można wysnuć również inne refleksje - mianowicie o ogromnej inflacji oraz malejących 
jednocześnie nakładach budżetowych na szkolnictwo wyższe. 

Prace naukowo - badawcze owocowały także rosnącą Jiczbą publikacji krajowych 
i zagranicznych. Pracownicy filii w latach 1969 - 1993 opublikowali ponad 2 000 prac 
naukowych oraz uzyskali 150 patentów krajowych i 14 zagranicznych (tabl. 57). 

W filii ukazują się dwie serie wydawnicze: Zeszyty Naukowe „Budowa i Eksploatacja 
Maszyn" oraz „Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska". W zeszytach tych 
ukazują się rozprawy, monografie i skrypty opracowane przez pracowników filii. 
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Jest rzeczą oczywistą, że i stopnie naukowe - szczególnie doktorskie - były zdobywane 
zgodnie z założonymi planami; prace te w głównej mierze były finansowane z prac 
umownych. W okresie dwudziestolecia filii ukształtowały się następujące kierunki 
badawcze: W Instytucie Mechaniczno - Konstrukcyjnym: stateczność konstrukcji i dyna
mika maszyn; maszyny przepływowe; budowa i eksploatacja maszyn włókienniczych; 
badanie materiałów konstrukcyjnych. W Instytucie Technologiczno - Samochodowym: 
projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych odlewania, tłoczenia i olr
róbki skrawaniem; rozwój spalinowych źródeł napędu; nowe konstrukcje 
samoblokujących samochodowych mostów napędowych. W Katedrze Matematyki: 
teoria równań funkcyjnych i teoria iteracji. W Katedrze Termodynamiki: badania nad 
przewodnością cieplną i optymalizacja procesów suszenia. W Instytucie 
Włókienniczym: badania strukturalne włókien naturalnych, nowe techniki i technologie 
przetwarzania włókien na wyroby włókiennicze, ocena przemian wybranych właści
wości włókien na wyroby włókiennicze. W Studium Nauk Społeczno - Politycznych: 
kategorie metodologiczne (postęp naukowy, racjonalność) funkcjonujące ewaluacyjnie 
w nauce i filozofii, społeczne aspekty efektywności pracy kadry inżynierskiej, 

uwarunkowania społeczno - kulturowe zachowań patologicznych młodzieży akademickiej, 
integracja ekonomiczna krajów członkowskich RWPG, a także zagospodarowanie 
turystyczne regionu. 

Tablica 57. Publikacje pracowników Filii 

Dydaktyczna i naukowa działalność pracowników filii była doceniana przez władze 
wojewódzkie, co wyraża się w przyznawaniu począwszy od 1981 roku Nagród Woje
wództwa Bielskiego. Nagrody te otrzymali: doc. Przemysław Wasilewski (1981), 
doc. Marek Trombski (1982), prof. Andrzej Włochowicz (1983), prof. Jan Wajand 
( 1984 ), doc. Kazimierz Maczyński (1985), doc. Jan Szadkowski (1986), doc. Tadeusz 
Wojciechowski (1987), doc. Andrzej Kowalski (1988). 
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Od początku powstania Wydziału Budowy Maszyn w 1981 roku wydział zaczął ubiegać 
się o prawa doktoryzowania. Pierwszy wniosek złożony w 1982 roku został negatywnie 
załatwiony przez CKK. Dopiero drugi wniosek złożony w 1986 roku doczekał się pozy
tywnego załatwienia w 1989 roku. Wydział otrzymał uprawnienie doktoryzowania 
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Był to 
duży sukces i rok 1989 przeszedł do historii jako początek uzyskania przez filię praw 
akademickich. Trwało to długo i zbiegło się dopiero z dwudziestoleciem filii. 

W końcu lat osiemdziesiątych liczba studentów miała jeszcze ciągle charakter malejący. 
Wynikało to z niewielkiej rekrutacji około 70 osób na studia dzienne i około 20 na stu
dia zaoczne. Na koniec 1988 roku ogólna liczba studentów wynosiła 568 osób, wypro
mowano ponad 2 OOO absolwentów. W 90% zasilili oni województwo bielskie. Można 
ich wszędzie spotkać również na eksponowanych kierowniczych stanowiskach; m. in. 
w latach 1987 - 1989 funkcję wojewody bielskiego pełnił absolwent Wydziału 

Włókienniczego z Filii, mgr inż. Franciszek Strzałka. W roku akademickim 1988/89 
uruchomiono nowy kierunek studiów: elektrotechnika. Jest to kierunek od dawna postu
lowany przez władze bielskie i one pomogły uzyskać w Ministerstwie Edukacji Naro
dowej zgodę na uruchomienie kształcenia. W roku 1989/90, zgodnie z potrzebami i za
interesowaniami kandydatów, uruchomiono na Wydziale Budowy Maszyn nowy 
kierunek studiów: organizacja i zarządzanie przemysłu. Od początku istnienia spotkał 
się on z bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, co spowodowało zwiększenie re
krutacji i stopniowy wzrost liczby studentów filii. Rok 1990 można zaliczyć do przeło
mowych w historii istnienia filii wskutek otrzymania przez uczelnię obiektów przy ul. 
Willowej 2 po zlikwidowanej jednostce wojskowej. Otrzymanie tych obiektów wraz 
z dużym ogrodzonym terenem pozwoliło po wielu latach istnienia filii ustabilizować ją te
rytorialnie, z możliwościami przyszłej zabudowy. Otrzymanie tych obiektów było 
wielką zasługą prorektora Politechniki Łódzkiej do spraw Filii w Bielsku - Białej 
prof. Marka Trombskiego. Potrafił on wykorzystać odpowiedni klimat, jaki powstał 
wokół tej sprawy, i pozyskać dla tego celu władze miasta, władze wojskowe, NSZZ 
„Solidarność" oraz uzyskać poparcie bielskiego środowiska nauczycielskiego 
i okolicznych mieszkańców. Otrzymanie obiektów przy ul. Willowej pozwoliło, po 
niezbędnych adaptacjach, przenieść tam wszystkie jednostki organizacyjne uczelni z ul. 
Listopadowej i zwrócić ten obiekt Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja 

Kopernika. Spotkało się to z wielkim zadowoleniem bielskiego środowiska, które 
starało się o zwrot tego historycznego obiektu. W 1990/91 r. staraniem prof. Andrzeja 
Włochowicza uruchomiono na Oddziale Włókienniczym nowy kierunek studiów: 
ochrona środowiska. Było to możliwe dzięki znacznemu wzmocnieniu kadrowemu 
Instytutu Włókienniczego. Tym samym wzrosła do pięciu liczba kierunków studiów 
prowadzonych w filii; są to: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika oraz orga
nizacja i zarządzanie przemysłu prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn, ponadto 
włókiennictwo i ochrona środowiska na Oddziale Włókienniczym. Nowe kierunki: 
organizacja i zarządzanie przemysłu oraz ochrona środowiska zyskały sobie ogromną 
popularność wśród kandydatów, prowadząc do zwiększenia liczby studentów w filii. 
Wskutek przemian politycznych, jakie zaszły w kraju po 1989 roku, nastąpiło znaczne 
ożywienie współpracy pracowników filii z zagranicą. Nawiązano kontakty z RFN, USA, 
Austrią, Francją, Włochami; także z Czechami, Słowacją, Ukrainą. Na terenie filii jest 
prowadzony program TEMPUS przy współpracy z Francją. Lata 1991 i 1992 były 
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pomyślne dla rozwoju kadry samodzielnych nauczycieli akademickich. Zostało 

przeprowadzonych 5 przewodów habilitacyjnych oraz pozyskano 2 osoby ze stopniem 
doktora habilitowanego. W latach tych powołano zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie 
wyższym na stanowiska profesorów nadzwyczajnych 10 osób. Jednocześnie zgodnie z tą 
ustawą, dwóch docentów odeszło na emeryturę. W 1991/92 r. nastąpiła reorganizacja na 
Wydziale Budowy Maszyn. Istniejące tam dwa instytuty przekształciły się w 11 katedr. 
Uwzględniając potrzeby absolwentów szkół średnich uruchomiono różne nowe formy 
kształcenia w postaci studiów pomaturalnych z informatyki, również dla nauczycieli. 
Studia te są odpłatne, co jest dodatkowym finansowaniem szkoły. W 1992 roku 
wieloletnie starania prof. Andrzeja Włochowicza i prorektora prof. Marka Trombskiego 
doprowadziły do utworzenia w filii nowego, samodzielnego wydziału: Inżynierii 

Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. 
Andrzej Włochowicz. Również w 1992 roku w Politechnice Łódzkiej został utworzony 
Wydział Organizacji i Zarządzania z oddziałem w Filii w Bielsku - Białej. Na 
prodziekana tego wydziału w Bielsku - Białej wybrano prof. PŁ Józefa Matuszka. 
W związku z utworzeniem nowych kierunków studiów i powołaniem nowych wydziałów 
wzrosła znacznie liczba osób studiujących w filii. Po rekrutacji w 1993/94 r. wynosiła 
ona 1217 osób na studiach dziennych i 519 na studiach wieczorowych. Łączna liczba 
osób studiujących w 1993/94 r. wynosiła 1736. W 1993 roku nastąpiły wybory władz 
Politechniki Łódzkiej i jej filii - prorektorem do spraw filii wybrano prof. Andrzeja 
Włochowicza. Zastąpił on na tym stanowisku prof. Marka Trombskiego, który piastował 
funkcję prorektora do spraw filii przez dwie kolejne kadencje. Jako duży sukces 
osobisty prof. Marka Trombskiego należy uznać powołanie go w lutym 1994 roku na 
stanowisko wojewody bielskiego; można to także traktować jako uznanie władz 

państwowych dla bielskiego środowiska naukowego Filii Politechniki Łódzkiej. 
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Wydział Budowy Maszyn 

P owołaniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej towarzyszyło utworzenie 
Oddziału Wydziału Mechanicznego. Pierwszy rok akademicki rozpoczął się w dniu 
1 października 1969 roku. Studia podjęło 60 studentów na studiach dziennych 

i 70 studentów na studiach wieczorowych. Organizacyjnie studia dzienne i wieczorowe 
w Bielsku - Białej podporządkowano prodziekanowi ds. studenckich doc. Janowi 
Wajandowi, zaś opiekunem roku został dr Marek Trombski. Zajęcia dydaktyczne odby
wały się w części pomieszczeń Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bielsku - Białej, 

później w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym, w Technikum Włókienniczym oraz 
w lokalach Fabryki Maszyn Włókienniczych BEF AMA. Zespół nauczycieli akademic
kich, którzy dojeżdżali na zajęcia, został dobrany przede wszystkim z wydziałów Poli
techniki Łódzkiej, tzn. Mechanicznego, Włókienniczego i Chemicznego. Uruchomieniu 
studiów na kierunku mechanika towarzyszyło powołanie następujących specjalności: 
technologia budowy maszyn, maszyny i urządzenia energetyczne - silniki spalinowe, 
maszyny i urządzenia włókiennicze. Specjalność samochody i ciągniki utworzono do
piero po podjęciu decyzji o budowie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku -
Białej. Wszystkie specjalności były więc związane ściśle z potrzebami miejscowego 
przemysłu. Pierwszy rok zajęć dydaktycznych nie stwarzał istotnych problemów. 
Wynikało to ze stosunkowo niewielkiej liczby studentów. Dopiero drugi rok i dalsze lata 
wywołały, na skutek przyrostu liczby studentów, poważne trudności lokalowe i koniecz
ność zorganizowania około 20 laboratoriów. Zaczęły powstawać pracownie i laborato
ria, rozszerzał się krąg nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w związku 
z uruchomieniem dalszych lat studiów. Obejmował on dotychczasowych pracowników 
Politechniki Łódzkiej, a także nauczycieli akademickich zamieszkałych w Bielsku 
- Białej. 1 października 1973 roku ustalono nową strukturę organizacyjną filii. Na pod
stawie istniejących pracowni i nieformalnych zespołów powstały dwa instytuty, a mia
nowicie Instytut Technologiczno - Samochodowy (dyrektor prof. dr hab. Jan Wajand) 
oraz Instytut Mechaniczno - Konstrukcyjny ( dyrektor doc. dr hab. Marek Trombski). 
Sprawy dydaktyczne podlegały prodziekanowi Wydziału Mechanicznego, którym został 
w 1973 roku doc. Marek Trombski; pełnił on tę funkcję do roku 1987. W roku 1973 
opuścili Oddział Wydziału Mechanicznego pierwsi absolwenci uczelni z tytułami inży
niera mechanika. W tymże roku zamieniono studia dzienne inżynierskie na studia magi
sterskie, uruchamiając jednocześnie studia magisterskie eksternistyczne dla absolwen
tów - inżynierów. W tym samym czasie do Bielska - Białej przenieśli się na stałe 
prof. J. Wajand wraz zespołem, w skład którego wchodzili m. in. dr Maciej Sobieszczański 
i dr Tadeusz Wojciechowski; przenieśli się także doc. Przemysław Wasilewski i doc. 
Marek Trombski. Osiągnięcia Oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie kształce
nia studentów, kształcenia kadry naukowej, liczbowego rozwoju kadry naukowej, prac 
naukowo - badawczych stały się podstawą podjęcia 15 października 1981 r. przez Mini
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki decyzji o utworzeniu Wydziału Mecha
nicznego w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej, który w roku 1982 został 
przemianowany na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej (Dz. Urz. 
MNSzWiT nr 6, 1982). Nazwę wydziału zmieniono w celu odróżnienia go od Wydziału 
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Mechanicznego w macierzystej uczelni. Trzeba podkreślić, że utworzenie samodzielnego 
wydziału było ukoronowaniem wysiłków pracowników oddziału zarówno na polu tworze
nia bazy materialnej, jak i rozwoju kadry oraz osiągnięć w dziedzinie naukowej i dydakty
cznej. Tymi działaniami, a następnie rozwojem wydziału kierowali w okresie 25 lat: 

• doc. dr hab. Jan Wajand - prodziekan Wydziału Mechanicznego do spraw studiów Inży
nierskich ( 1969 - 71 ), kierownik Oddziału Wydziału Mechanicznego ( 1970 - 71 ), prodzie
kan Wydziału Mechanicznego do spraw Filii (1972 - 73; 

• doc. dr hab. Marek Trombski - prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. Filii (1973 - 81) 
oraz wymienieni niżej dziekani i prodziekani. 

DZIEKANI WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN: 
doc. dr hab. Marek Trombski (1981 - 87), 
prof. dr hab. Jan Wajand (1987 - 93), 
prof. PŁ dr hab. Maciej Sobieszczański (od 1993). 

PRODZIEKANI WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN: 
doc. Kazimierz Maczyński (1981 - 87), dr Janina Alaszewicz (1991 - 93), 
doc. Jan Szadkowski (1981 - 87), dr Andrzej Kowalski (1991 - 93), 
doc. Tadeusz Berowski (1987 - 90), prof. PŁ Kazimierz Nikodem (od 1993), 
doc. Tadeusz Wojciechowski (1987 - 90), dr Janina Alaszewicz (od 1993), 
prof. Maciej Hajduga ( 1991 - 93 ), dr Ludwik Majewski ( od 1993) 

W 1984 roku na Wydziale Budowy Maszyn zostały powołane dwie katedry: KATEDRA 
MATEMATYKI z kierownikiem prof. Januszem Matkowskim oraz KATEDRA 
TERMODYNAMIKI z kierownikiem prof. Stanisławem Jerzym Gdulą. Zatem wydział 
składał się z dwóch katedr i dwóch instytutów, tj.: INSTYTUTU MECHANICZNO -
KONSTRUKCYJNEGO z dyrektorem prof. Markiem Trombskim, a także INSTYTUTU 
TECHNOLOGICZNO SAMOCHODOWEGO z dyrektorem doc. Przemysławem 

Wasilewskim. Dążąc do udoskonalenia organizacji wewnętrznej, zapewniającej bardziej 
harmonijną i kierunkową działalność naukową i dydaktyczną, w roku akademickim 
1991 /92 powołano następujące katedry z kierowniczą obsadą profesorską: 

• KATEDRA MECHANIKI, ROBOTÓW I MASZYN WŁÓKIENNICZYCH: 
pod opieką prof. Marka Trombskiego, 

• KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: prof. Franciszek Marecki, 
• KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ: prof. Maciej Hajduga, 
• KATEDRA TECHNOLOGU MASZYN I AUTOMATYZACJI: prof. Jan Szadkowski, 
• KATEDRA TECHNOLOGII BEZWIÓROWYCH: prof. PŁ Przemysław Wasilewski, 
• KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI: prof. PŁ Józef Matuszek, 
• KATEDRA SYSTEMÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA: prof. Urszula Gros, 
• KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH: dr hab. Adam Jonkisz, 
• KATEDRA PODSTAW BUDOWY MASZYN: prof. Marek Trombski, 
• KATEDRA BUDOWY POJAZDÓW: pod opieką prof. Jana Wajanda, 
• KATEDRA CIEPLNYCH MASZYN TŁOKOWYCH: prof. Jan Wajand, 
• KATEDRA STEROWANIA I ZASILANIA TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH: 
- prof. PŁ Maciej Sobieszczański, 

• KATEDRA ELEKTROTECHNIKI: prof. Władysław Mizia. 

Z Wydziału Budowy Maszyn wyłączono katedry kształcące w głównej mierze na kie
runku zarządzanie jako część wspólnego z Politechniką Łódzką w Łodzi Wydziału 
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Organizacji i Zarządzania. Pomyślnie przebiega na wydziale rozwój kadry naukowo 
- dydaktycznej, szczególnie w grupie profesorów. 
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W zakresie kształcenia studentów są prowadzone studia dzienne, zaoczne i podyplo
mowe na kierunkach: mechanika, elektrotechnika oraz do 1992 r. organizacja i zarzą
dzanie przemysłem. Z powodu braków kadrowych na kierunku organizacja i zarządzanie 
przemysłem dużą pomocą służyły: Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. 

Omawiając zagadnienia nauczania, do osiągnięć wydziału trzeba zaliczyć: 

• wprowadzenie przez Instytut Technologiczno - Samochodowy wykonywania w różnym za
kresie prac przejściowych i dyplomowych w biurze konstrukcyjnym Ośrodka Badawczo 
- Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych - umożliwiło to lepsze wykorzystanie możli
wości studentów wydziału oraz silniejsze powiązanie ich z przemysłem, w którym w przy
szłości mają podjąć pracę; 

• zorganizowanie w 1977 roku Studium Podyplomowego Mechanizacji i Automatyzacji Pro
cesów Technologicznych, a w 1988 roku studium podyplomowego z zakresu organizacji 
i zarządzania przemysłem; 

• organizację i doprowadzenie do uruchomienia I roku studiów na kierunku elektrotechnika 
(] 988/89) w ramach oddziału Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, przy współ
udziale pracowników tego wydziału; 

• organizację kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem(] 990). 
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Do końca 1994 roku ukończyło studia na Wydziale Budowy Maszyn (w całym dwudzie
stopięcioleciu) 1535 absolwentów, w tym: magistrów inżynierów mechaników 1277, in
żynierów mechaników 258. Obecnie na wydziale studiuje: na studiach dziennych magi
sterskich około 400 studentów, na studiach zaocznych inżynierskich ponad 100 
studentów. 

Tablica 59. Dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Budowy Maszyn 

Poza kształceniem studentów pracownicy podjęli działalność naukowo - badawczą, 

m. in. zdobywając stopnie naukowe. Obecnie liczba obronionych przez pracowników 
Wydziału Budowy Maszyn rozpraw doktorskich wynosi 42. Wydział może się także po
szczycić 11 zakończonymi przewodami habilitacyjnymi. 
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Z chwilą zorganizowania instytutów znacząco rozwinęła się działalność naukowa własna 
oraz na rzecz przemysłu - prowadzono wiele prac w ramach programów rządowych 
i resortowych. Do najważniejszych grup tematów naukowych prowadzonych na 
Wydziale Budowy Maszyn do 1991 roku można zaliczyć: 

w INSTYTUCIE MECHANICZNO - KONSTRUKCYJNYM: 
• stateczność konstrukcji i dynamika maszyn, 
• maszyny przepływowe i hydrauliczne, 
• budowa i eksploatacja maszyn włókienniczych, 
• badania materiałów konstrukcyjnych; 

w ]NSTYTUCIE TECHNOLOGICZNO - SAMOCHODOWYM: 
• projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych odlewania, tłoczenia i obróbki 

skrawaniem, 
• rozwój spalinowych źródeł napędu oraz układów zasilania, 
• nowe konstrukcje samoblokujących samochodowych układów napędowych; 

w KATEDRZE MATEMATYKI: teoria równań funkcyjnych i teoria iteracji; 

w KATEDRZE TERMODYNAMIKI: badania nad przewodnością cieplną i optymalizacją 

procesów suszenia. 

Po zmianie struktury wydziału działalność naukowa przebiega równie dobrze jak w la
tach poprzednich. Tematyka, którą zajmowały się zespoły badawcze, jest kontynuowana 
z sukcesami. Wyniki prac publikowane były w kraju oraz za granicą i z dużym powo
dzeniem oceniane w liczących się gremiach naukowych. Zostaje przyznanych wiele 
grantów na badania oraz na zakupy aparatury laboratoryjnej; pozwala to na swobodę 
prac i celową orientację zamierzeń. W zakresie badań naukowych profesorowie wygrali 
w konkursach Komitetu Badań Naukowych 3 tzw. granty. Kontynuują swoją tematykę 
badawczą we wcześniej nakreślonych tematach. Z wyników nowo uzyskanych lub nowo 
podjętych tematów, to zaproponowanie opracowania metody planowania najniższych 
kosztów do optymalizacji systemu energetycznego miasta - przez zespół prof. 
Stanisława Gduli. Rozwijają się też dobrze kontakty z ośrodkami naukowymi poza kra
jem: z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, Akademią Nauk w Brnie oraz Riazań
skim Instytutem Radiotechnicznym. Dorobek naukowy, badawczy, dydaktyczny 
i publikacyjny oraz liczba 17 profesorów i docentów zatrudnionych na pełnych, stałych 
etatach, pozwoliły władzom wydziału wystąpić do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki o przyznanie Wydziałowi Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej praw 
doktoryzowania. W roku 1989 wydział uzyskał takie prawa w zakresie „budowa 
i eksploatacja maszyn". 



Wydział Inżynierii Włókienniczej 
i Ochrony Środowiska 

289 

W Bielsku - Białej, sercu Bielskiego Okręgu Przemysłowego, zawsze istniało 
duże zapotrzebowanie na inżynierów, przede wszystkim włókienników 
i mechaników. Fakt ten przyczynił się do tego, że w 1966 roku zaczął tutaj 

działać Punkt Konsultacyjny studiów zaocznych Wydziału Włókienniczego Politechniki 
Łódzkiej. Kierował nim doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk. Początkowo zamierzano 
kształcić inżynierów włókienników oraz inżynierów mechaników - specjalistów od ma
szyn włókienniczych. Powołanie w 1969 roku Filii Politechniki Łódzkiej wiąże się 
z utworzeniem w niej Oddziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Biel
sku - Białej. Pierwsza rekrutacja na Oddział Włókienniczy odbyła się w Łodzi. Przyjęto 
wówczas na I rok studiów 120 studentów, w tym na studia dzienne 60 osób oraz tyleż na 
studia wieczorowe dla pracujących. Oddziałem Włókienniczym z upoważnienia dzie
kana Wydziału Włókienniczego kierował starszy wykładowca mgr inż. Euzebiusz 
Sobiczewski. Funkcję tę pełnił do 1973 roku. Działalność dydaktyczną na kierunku 
włókiennictwo rozpoczęto I października 1969 roku w wydzielonej części gmachu Li
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku - Białej. Zajęcia laborato
ryjne odbywały się głównie w Technikum Włókienniczym i Centralnym Laboratorium 
Przemysłu Wełnianego „Południe", a w późniejszym czasie również w przydzielonym 
uczelni przez Ministerstwo Przemysłu Lekkiego obiekcie po dawnych zakładach pa
smanteryjnych przy ulicy Garbarskiej. Tutaj od podstaw zorganizowano dla włókienni
ków laboratoria z chemii organicznej, chemicznej obróbki włókna oraz technologii 
włókien chemicznych i folii. 

W listopadzie 1973 roku, decyzją ówczesnego ministra, wprowadzono nową strukturę 
w filii - powołany został Instytut Włókienniczy. Dyrektorem został, pełniący te obowiązki 
nieprzerwanie do chwili obecnej, prof. dr hab. Andrzej Włochowicz. W tym samym roku 
został on również powołany na prodziekana Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódz
kiej ds. Filii. Jego olbrzymie zaangażowanie oraz wielka pomoc Zjednoczenia Przemysłu 
Wełnianego „Południe", a w szczególności dyrektora zjednoczenia mgra inż. Franciszka 
Hernasa, przyczyniło się do tego, że w 1974 roku przydzielono instytutowi obiekt po za
kładach „Lantex" na Placu Fabrycznym. Staraniem bielskich zakładów przemysłowych i na 
ich koszt przeprowadzono tam niezbędne remonty i adaptację otrzymanych pomieszczeń. 
Przystosowano je do potrzeb dydaktyki i działalności badawczej. Należy zaznaczyć, że 
wszystkie laboratoria (chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, struktury 
włókien, przędzalnictwa, tkactwa, dziewiarstwa, metrologii włókienniczej, chemicznej 
obróbki włókien, technologii włókien chemicznych i folii) stworzono od stanu zerowego. 
Olbrzymie koszty wynikłe z tego tytułu tylko w minimalnym zakresie obciążały 
Politechnikę Łódzką. Odbyło się to na koszt zakładów włókienniczych zgrupowanych 
w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego „Południe". Dzięki tej pomocy została stworzona 
w Bielsku - Białej placówka naukowo - dydaktyczna na europejskim poziomie, dobrze 
wyposażona w aparaturę i urządzenia pozwalające na prowadzenie badań i dydaktyki na 
poziomie porównywalnym ze światowym. 
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Osiągnięcia Oddziału Włókienniczego filii w zakresie kształcenia studentów, rozwoju 
kadry naukowej, prac naukowo - badawczych stały się podstawą podjęcia w 1990 roku 
przez Senat Politechniki Łódzkiej decyzji o utworzeniu Wydziału Inżynierii Włókienni
czej i Ochrony Środowiska - w organizacji, któremu pełne prawa nadano w 1994 r. 
Utworzenie tego wydziału było ukoronowaniem wysiłków pracowników zarówno na 
polu tworzenia bazy materialnej, jak i rozwoju kadry oraz osiągnięć w dziedzinie na
ukowej i dydaktycznej. Zaangażowanie pracowników Instytutu Włókienniczego oraz 
prof. A . Włochowicza przyczyniły się do tego, że w roku akademickim 1990/91 rozpo
częto proces kształcenia na organizowanym Wydziale Inżynierii Włókienniczej 
i Ochrohy Środowiska. Na wydziale uruchomiono dwa kierunki: inżynieria włókiennicza 
i inżynieria ochrony środowiska. 

Na długiej drodze przekształcenia Punktu Konsultacyjnego w Oddział Wydziału Włó
kienniczego Politechniki Łódzkiej, a następnie w samodzielny Wydział Inżynierii Włó
kienniczej i Ochrony Środowiska kierownicze funkcje pełnili: 

• kierownik Punktu Konsultacyjnego Wydziału Włókienniczego: 
doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk (1966 - 69); 

• kierownik Oddziału Wydziału Włókienniczego: 
mgr inż. Euzebiusz Sobiczewski ( 1969 - 73); 

• prodziekani Wydziału Włókienniczego ds. Filii: 

DZIEKANI: 

PRODZIEKANl: 

doc. dr hab. Andrzej Włochowicz (1973 - 77), 
doc. dr Jan Heczko ( 1977 - 81 ), 
prof. Andrzej Włochowicz (1981 - 87), 
doc. dr Janusz Bogusławski (1987 - 91), 
prof. Andrzej Włochowicz (1991 - 92). 

doc. dr hab. Andrzej Włochowicz (1992 - 93), 
prof. PŁ Witold Gądor ( od 1993 ). 

prof. PŁ Witold Gądor (1992 - 93), 
dr Jarosław Janicki (od 1993). 

Historię i osiągnięcia wydziału stanowią głównie sukcesy Oddziału i Instytutu 
Włókienniczego. Działalność dydaktyczną w instytucie prowadzono początkowo w ra
mach specjalności mechanicznej technologii włókna, a od roku 1978 również w zakresie 
chemicznej technologii włókna. Specjalizacje w ramach mechanicznej technologii 
włókna to: przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, zaś na chemicznej obróbce włókna: 
chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych. W latach 1969 - 1993 studia na Wydziale 
Włókienniczym ukończyło 1007 osoób, z tego dyplomy magistra inżyniera na studiach 
dziennych uzyskało 670 osób, dyplomy inżynierskie na studiach dziennych 164 osoby, 
wieczorowych: 120, dyplomy magistra inżyniera na studiach przemiennych otrzymało 
30 osób oraz na studiach magisterskich eksternistycznych: 23 osoby. 
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Tablica 60. Dyplomy ukończenia studiów na wydziale 

Od początku istnienia filii wielką troską jej kierownictwa był rozwój kadrowy. Do 
chwili obecnej 19 pracowników Instytutu Włókienniczego a następnie wydziału uzy
skało stopień doktora nauk oraz dwóch doktorów habilitowanych nauk technicznych 

Tablica 61 . Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników wydziału 

W końcu 1994 roku w instytucie pracowało 14 profesorów, 3 wykładowców, 17 ad
iunktów, 20 asystentów, 13 pracowników inżynieryjno technicznych oraz 3 pracowni
ków administracyjnych. 

Tablica 62. Nauczyciele akademiccy na wydziale 

Pomyślnie rozwijała się działalność naukowa własna i umowna, czego najbardziej wy
miernym dowodem jest zakwalifikowanie Instytutu Włókienniczego przez Komitet Ba
dań Naukowych do kategorii A . Prace naukowo - badawcze owocowały znaczną liczbą 
publikacji krajowych i zagranicznych. Szczegółowe dane w tym zakresie można znaleźć 
w bibliografii Filii Politechniki Łódzkiej. 
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Główne kierunki badawcze w Instytucie Włókienniczym w tym okresie to: 

• badania strukturalne włókien i polimerów włóknotwórczych; 
• nowe techniki i technologie przetwarzania włókien i polioptymalizacja płaskich wyrobów 

włókienniczych z punktu widz.enia minimalizacji kosztów wytwarzania; 
• badania zmian właściwości fizykochemicmych włókien i wyrobów, warunkowanych róż

nymi czynnikami zewnętrmymi; 
• monitoring fotoutleniaczy smogowych i prognozowanie smogów fotochemicmych na obsza

rze miasta Bielska- Białej; 
• przemiany lotnych związków organicmych w procesach oczyszczania ścieków i zagrot.enia 

zanieczyszczenia powietrza; 
• wykorzystanie płaskich wyrobów włókienniczych w zastosowaniach technic:mych jako eko

wyroby i geowłókniny. 

Dydaktyczna i naukowa działalność pracowników została doceniona przez władze 
· oświatowe i wojewódzkie, co wyraziło się w przyznawaniu pracownikom szeregu na
gród Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1983 prof. Andrzej 
Włochowicz otrzymał nagrodę Wojewody Bielskiego za osiągnięcia dydaktyczno - wy
chowawcze i pracę na rzecz województwa. 
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Oddział Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej w kwietniu 199 I roku został utworzony w Poli
technice Łódzkiej Wydział Organizacji i Zarządzania. Na posiedzeniu Rady Wydziału 
Budowy Maszyn w dniu I I września I 992 r. dziekan wystąpił z wnioskiem o upoważ
nienie kierownictwa Wydziału Budowy Maszyn - dziekana prof. Jana Wajanda i pro
dziekana do spraw kierunku organizacji i zarządzanie doc. Józefa Matuszka do omó
wienia szczegółów organizacyjnych związanych z utworzeniem w Filii odddziału 

Wydziału Organizacji i Zarządzania. Zarządzeniem z września 1992 roku rektor Poli-
. techniki Łódzkiej przeniósł Katedrę Systemów Informatycznych, Katedrę Zarządzania 
oraz Katedrę Nauk Społecznych, powstałą ze Studium Nauk Społeczno - Politycznych, 
z Wydziału Budowy Maszyn na Wydział Organizacji i Zarządzania. 1 stycznia I 993 r. 
weszło w życie zarządzenie rektora z 18 grudnia 1992 roku w sprawie utworzenia na 
Wydziale Budowy Maszyn Katedry Inżynierii Produkcji oraz przeniesienia jej z Wy
działu Budowy Maszyn na Wydział Organizacji i Zarządzania. W 1993 roku zatrudnie
nie wynosiło: 4 profesorów, 4 wykładowców, 11 adiunktów i 24 asystentów. 

W skład oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania w Bielsku - Białej wchodzą 
cztery katedry: · 

• KATEDRA INŻYN1ERII PRODUKCJI (kierownik: prof. PŁ dr hab. Józef Matuszek) prowadzi 
działalność dydaktycmą, naukowo - badawczą oraz usługową w zakresie szeroko pojętej pro
blematyki projektowania i zanądz.ania procesami produkcji. Głównymi obszarami działania ka
techy są zagadnienia technicznego przygotowania produkcji, projektowania systemów pracy, 
projektowania systemów komputerowych, zwłaszcza w zakresie komputerowej integracji pro
dukcji, zarządzania procesami produkcji i sterowania jakością pracy. Problematyka ta opiera się 
na wielu dyscyplinach wiedzy metodycmej, takich jak: programowanie komputerów, badania 
operacyjne, teoria konstrukcji, techniki wytwruzania, metody i techniki organizatorskie, nauka 
o pracy, itp., niezbędnych w efektywnej pracy inżynierskiej . 

• KATEDRA SYSTEMÓW I TECHNIK ZARzĄDZANIA (kierownik: prof. dr hab. Urszula Gros). 
Katedra prowadzi działalność dotycząca zagadnień związanych z gospodarką rynko~ Główne 
tematy tej działalności to instrumenty ekonomicmo - finansowe w zanądz.aniu przedsiębior
stwem, strategie zarządzania w tym strategie marketingowe, metody i techniki organizatorskie, 
zachowania organizacyjne, rachunkowość i systemy finansowe . 

• KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (kierownik: prof. dr hab. Franciszek Marecki). 
Katedra posiada 3 laboratoria, w których znajduje się 25 komputerów klasy IBM połączonych w 
sieć Novell 3.11. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: technika cyfrowa, 
budowa i użytkowanie spnętu komputerowego, programowanie komputerów, komputerowe 
pakiety użytkowe, teoria systemów, badania operacyjne. Prace naukowo - badawcze katedty 
koncentrują się na następujących tematach: systemy optymalizacji dyskretnej, modelowanie i sy
mulacja komputerowa, przemysłowe sieci komputerowe. 

• KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH (kierownik: dr hab. Adam Jonkisz). Katedra zajmuje się 
zagadnieniami mikro i makroekonomii, mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej, 
rynkami zasobów ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych, przekształceniami 
własnościowymi, zarządzaniem personelem, rynkiem pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
migracji siły roboczej, ogólną teorią racjonalności i postępu, teorią decyzji i etyką w zarządzaniu, 
zagadnieniami psychologii zarządzania, socjologii organizacji i ergonomii pracy. 
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Jednostki pozawydziałowe Filii 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (w latach 1973 - 1980 działało w ramach Studium Nauk 
Społeczno - Politycznych). Kierownicy: mgr Zofia Bucka (1980 - 1982), mgr Maria 
Kubicowa ( 1982 - 1986), mgr Teodor Twardawa ( od 1986). 

STUDIUM WF I SPORTU {działa od 1973). Kierownicy: mgr Jerzy Cwynar (1973 - 1989), 
mgr Maciej Gradowski (od 1989). 

FILIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ( działa od 1970). Kierownik mgr Halina Góral owa ( 1970 - 1994). 

STUDIUM MATEMATYCZNO - FIZYCZNE (197,3 - 1984). Kierownicy: doc. dr Jadwiga 
Mońka - Szmatloch (1973 - 1978), prof. dr hab. Janusz Matkowski (1978 - 1984). 

STUDIUM NAUK SPOŁECZNO - POLITYCZNYCH (1973 - 1992). Kierownicy: mgr Stanisław 
Sagatowski (1973 - 1977 i 1979 - 1981 ), doc. dr Stanisław Szumpich (1977 - 1979), dr 
Ludwik Hejny (1981 - 1992). 

SEKCJA SZKOLENIA OBRONNEGO ( 1971 - 1991 ). Kierownicy: ppłk Czesław 

Oleszkiewicz (1971 - 1982), mjr mgr inż. Jerzy Burda (1982 - 1991). 

Administracja Filii 
DYREKTORZY ADMINISTRACYJNI: 

KWESTORZY: 

Wanda Sapińska ( 1969 - 1977), 
mgr inż. Bronisław Andrzejewski (1977 - 1979), 
mgr inż. Zdzisław Migo (1979 - 1984), 
mgr inż. Jacek Balicki (1984 - 1989), 
mgr Józef Cegielski ( od 1989). 

Maria Maro (1973 - 1986), 
mgr Maria Paciorkowska ( 1986 - 1989), 
mgr Krystyna Krysińska (od 1989 r.) 

Organizacje w Filii 
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO. Przewodniczący: mgr Stanisław Sagatowski 
(1973 - 1978), dr Tadeusz Wojciechowski (1978 - 1981 ), Ryszard Musialski (1983 
- 1988), mgr inż. Krzysztof Bogusławski ( od 1988). 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ". Przewodniczący: doc. dr hab. Józef Wranik (1980 - 1981), 
prof. dr hab. Stanisław Gdula ( od 1988). 

PZPR- PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA. I sekretarze: ppłk Czesław Oleszkiewicz 
(1972 - 1977), mgr Ireneusz Bucki (1977 - 1981), mgr inż. Jerzy Cybulski (1981 - 1982), 
dr Ludwik Hejny ( 1982 - 1991 ). 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW. Przewodniczący Jacek Wrzeszcz (1980 - 1981). 



Organizacje 

Towarzystwa naukowe 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej 

Towarzystwo zostało założone w 1958 r. z inicjatywy prof. Witolda Nowackiego. 
Członkami założycielami reprezentującymi łódzki ośrodek naukowy byli profesorowie: Jan 
Leyko, Zdzisław Parszewski i Jan Szmelter. Oddział Łódzki Towarzystwa został powołany 
również w 1958 r., a pierwszym jego przewodniczącym został prof. J. Szmelter. Główne 
cele działalności Towarzystwa to popieranie rozwoju, krzewienie oraz rozpowszechnianie 
mechaniki teoretycznej i stosowanej. Towarzystwo organizuje konferencje naukowe, kon
kursy na najlepsze prace z dziedziny mechaniki oraz prowadzi działalność wydawniczą. 
Od 1963 r. Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe (kwartalnik) Mechanika Teorety
czna i Stosowana. Oddział Łódzki Towarzystwa jest współorganizatorem sympozjów nt. 
stateczności konstrukcji. Obecnie przewodniczącym Oddziału Łódzkiego PTMTiS jest 
prof. Marian Królak. 

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej 

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
utworzony został 26 stycznia 1961 r. Członkami założycielami byli profesorowie: 
Michał Jabłoński, Eugeniusz Jezierski, Bolesław Konorski, Władysław Pełczewski, 
Bronisław Sochor. Na pierwszym walnym zebraniu członków Oddziału Łódzkiego, 
które odbyło się 26 kwietnia 1962 r., przewodniczącym Oddziału wybrany został 
prof. E. Jezierski. Następnie funkcję tę pełnili: prof. B. Sochor, prof. J. Turowski, 
prof. Z. Korzec i obecnie prof. M. Jabłoński. Celem działalności PTETiS jest popula
ryzacja i promocja osiągnięć elektrotechniki i elektroniki. W okresie od 1961 r. do 1993 r. 
Zarząd Oddziału Łódzkiego PTETiS zorganizował 158 zebrań naukowych, na których 
wygłoszono 166 referatów przez pracowników naukowych z ośrodków krajowych i za
granicznych, zorganizowano 12 konkursów naukowych, 7 sympozjów i 6 seminariów, 
a także 2 kursy z zakresu zastosowań maszyn analogowych. Spośród członków Oddziału 
Łódzkiego PTETiS za wybitne zasługi dla Towarzystwa zostali wyróżnieni godnością 
członka honorowego PTETiS · profesorowie: Eugeniusz Jezierski, Bronisław Sochor, 
Janusz Turowski, Tadeusz Koter, Zdzisław Korzec. 
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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Koło Uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego powołane zostało uchwałą 
Zarządu Oddziału Łódzkiego PTE w 1970 roku. Inicjatorami byli pracownicy Katedry 
Ekonomii Politycznej i Katedry Ekonomiki Przemysłu. Funkcję pierwszego przewodni
czącego pełnił z wyboru dr Marek Adamiec. Od 1973 r. funkcjonowało przy Instytucie 
Ekonomiki i Organizacji Produkcji, natomiast w wyniku zmian organizacyjnych od 
1991 r. przy Wydziale Organizacji i Zarządzania PL. Działalność Koła polegała na or
ganizowaniu spotkań, na których były wygłaszane referaty zarówno przez członków 
Koła jak i osoby zaproszone z zewnątrz, w tym także gości zagranicznych współpracu
jących z PL. Przewodniczącą Koła jest obecnie dr Halina Zdrajkowska. 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

Koło Uczelniane Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Politechnice 
Łódzkiej powstało w 1979 r. z inspiracji pracowników Instytutu Organizacji i Zarzą
dzania PL, należących wcześniej do Łódzkiego Oddziału TNOiK. Pierwszym prze
wodniczącym Koła był dr Zbigniew Waszak. Działalność Koła Uczelnianego TNOiK 
wiązała się głównie z organizacją odczytów prelegentów krajowych i zagranicznych na 
temat organizacji pracy i zarządzania w gospodarce, ze współorganizowaniem konfe
rencji naukowych wraz z Instytutem Organizacji i Zarządzania PL oraz z uczestnictwem 
w pracach Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Lodzi i w skali 
ogólnokrajowej. Na tle kryzysowej sytuacji w Towarzystwie w latach 1989 - 90 Koło 
Uczelniane TNOiK zawiesiło swoją działalność w 1990 roku i , choć nie zostało for
malnie rozwiązane, nie prowadzi żadnej działalności od tego okresu. Przewodniczącym 
Koła w ostatniej kadencji był dr hab. Stefan Lachiewicz. 

Stowarzyszenia naukowo - techniczne 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich 

Koło Zakładowe Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich powstało w 1955 
roku przy Katedrze Technologii Metali (obecnie Zakład Odlewnictwa w Instytucie In
żynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych). Jego inicjatorem i opiekunem był 
prof. Michał Skarbiński, a pierwszym przewodniczącym Rafał Sobolta. Później tę funkcję 
sprawowali: doc. S. Stacholec, doc. P. Wasilewski, doc. A. Jopkiewicz, dr Z. Niedźwiecki 
oraz dr M. Pawlak. Uczelniany charakter decyduje o niezbyt dużej liczebności Koła, ale 
jego członkowie biorą aktywny udział we wszystkich akcjach regionalnych i ogólnopol
skich podejmowanych przez Zarząd Oddziału Łódzkiego STOP. Częściej też 

w porównaniu z kołami w przemyśle pełnią odpowiedzialne funkcje we władzach STOP. 
Prof. A. Jopkiewicz był przez 4 kadencje prezesem Łódzkiego Z.O. STOP i wiceprezesem 
Z.G. STOP. Aktualnym prezesem Z.O. jest były członek Koła mgr inż. M. Asłanowicz, 
a sekretarzem - obecny przewodniczący Koła dr Marek Pawlak. Koło prowadzi dzia
łalność w dziedzinie informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa w zakresie techno
logii odlewnictwa. Współuczestniczy w organizowaniu konkursów, wystaw, odczytów, 
wyjazdów szkoleniowych i działalności kursowej. Ma również bardzo poważny udział w 
organizacji regionalnego Dnia Odlewnika oraz Łódzkich Dni Techniki. 
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Do poważniejszych osiągnięć Koła można zaliczyć zorganizowanie dziesięciu 

konferencji naukowo-technicznych oraz 2 kursów specjalizacyjnych dla inżynierów 
i techników odlewnictwa. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Koło Zakładowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Łódzkiej zo
stało założone w 1957 r. z inicjatywy doc. Czesława Dąbrowskiego przy współudziale 
mgr inż. Barbary Podgómej i dra inż. Henryka Szypowskiego. Pierwszym przewodni
czącym Koła został doc. Cz. Dąbrowski, który pełnił tę funkcję do 1965 r. W kolejnych 
kadencjach przewodniczącymi byli: prof. Zdzisław Tarociński (1965 - 1966), 
prof. Bolesław Bolanowski (1966 - 1976), dr inż. Marek Dzikowski (1976 - 1994) oraz 
dr inż. Piotr Kowalewicz (od 1994 r.). Organizacyjnie Koło podlega Oddziałowi Łódz
kiemu SEP. Członkami Koła są pracownicy naukowo - dydaktyczni i techniczni, głów
nie Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. W końcu 1993 r. Koło liczyło 184 
członków. W 1966 r., w celu zainteresowania studentów pracą w SEP, z inicjatywy 
doc. Wacława Gosztowta utworzono Koło Młodych SEP, które w 1967 r. przekształciło się 
w samodzielne Studenckie Koło SEP, pozostające pod opieką Koła „pracowniczego". 
Pierwszym opiekunem Koła Studenckiego był prof. Zbigniew Kowalski. Z działalności 
Koła warto wyróżnić organizowanie corocznie od 1967 r. konkursów na najlepszą pracę 
dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. Poza 
pracą stowarzyszeniową na terenie uczelni wielu członków Koła angażuje się czynnie 
w pracach zarządu lub komisji Oddziału Łódzkiego i Zarządu Głównego SEP. Za wybitne 
zasługi dla SEP i elektryki polskiej pięciu członków Koła zostało uhonorowanych naj
wyższym odznaczeniem Stowarzyszenia - tytułem Członka Honorowego SEP. Tytuł ten 
nadano: doc. Czesławowi Dąbrowskiemu, prof. Bronisławowi Sochorowi, prof. 
Eugeniuszowi Jezierskiemu, prof. Władysławowi Pełczewskiemu i prof. Tadeuszowi Koterowi. 

Stowarzyszenie Techników Cukrowników 
' 

Koło Stowarzyszenia Techników Cukrowników przy Zakładzie Cukrownictwa Poli-
techniki Łódzkiej powstało w 1957 r. z inicjatywy prof. Stanisława Zagrodzkiego. W la
tach 1957 - 1977 przewodniczącym Koła był dr inż. Jan Kubiak, a od 1977 przewodni
czącąjest dr inż. Krystyna Szwajcowska. Od 1963 r. działa również Młodzieżowe Koło 
STC, którego członkami są studenci IV i V roku specjalizacji cukrownictwo. 
Członkowie Koła współpracują aktywnie z Zarządem Głównym STC i Kołami STC kil
kudziesięciu cukrowni. Osiągnięcia Koła wiążą się ściśle z działalnością naukową, dy
daktyczną i społeczną pracowników Zakładu Cukrownictwa. Koło zorganizowało wiele 
seminariów i konferencji krajowych oraz 3 międzynarodowe. Członkowie Koła wygła
szali na nich dziesiątki referatów. Ponadto opublikowali wiele artykułów w czasopi
smach fachowych, opatentowali i wdrożyli w przemyśle wiele wynalazków. W gablotce 
STC eksponuje się ciekawsze wyroby przemysłu cukrowniczego całego świata. Od 1977 
r. jest prowadzona kronika Koła, w której umieszczane są opisy ciekawszych wydarzeń 
w Kole oraz zdjęcia ilustrujące te wydarzenia. 
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego 
(od 1992 r. Stowarzyszenie Papierników Polskich) 

Koło powstało w 1959 roku, a jego założycielem był prof. Edward Szwarcsztajn. Koło 
zajmowało się organizacją kursów dokształcających dla pracowników przemysłu celulo
zowo-papierniczego, aktywizacją zawodową studentów poprzez wzbogacanie ich wie
dzy w oparciu o materiały SITPP i organizację wyjazdów do zakładów, brało czynny 
udział w organizacji i realizacji konferencji krajowych i zagranicznych organizowanych 
przez SITPP (SPP). Członkowie Koła uczestniczyli we władzach Stowarzyszenia 
wszystkich szczebli, a także w Międzynarodowych Federacjach Stowarzyszeń Przemy
słu Celulozowo - Papierniczego. W ramach SITPP (SPP) organizowano międzynaro
dowe i krajowe konferencje. Przewodniczącym Koła jest obecnie dr inż. Marek Kryczka. 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Koło Zakładowe PZITB powstało wkrótce po utworzeniu w Politechnice Łódzkiej Wy
działu Budownictwa Lądowego. Lata zatarły w historii Koła nazwiska organizatorów 
i pierwszych przewodniczących. Od 1968 r. funkcję tę pełnili: dr Hanna Samujłło, 
dr Artem Czkwianianc, dr Jan Kozicki, dr Andrzej B. Nowakowski, dr Sędzimierz 
Furmańczyk, dr Zdzisława Ledzion - Trojanowska, a obecnie dr Dariusz Gawin. Koło 
prowadzi działalność stowarzyszeniową starając się o ściślejsze związki koleżeńskie 
w środowisku i pomoc we wszelkiego rodzaju działalności zawodowej. Członkom PZITB 
przysługuje m.in. prawo do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego, dyplomu 
specjalizacji zawodowej, różnego typu odznaczeń, zapomóg w przypadkach losowych, 
ulg w pewnych opłatach związanych z działalnością zawodową, dofinansowania wyjaz
dów technicznych i szkoleniowo - turystycznych oraz dodatkowej pracy w CUTOB. 
Koło organizuje odczyty naukowe, a w ostatnim okresie brało aktywny udział we 
współorganizowaniu XXXVII i XXXVIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN 
PZITB w Krynicy. Przeprowadzono też trzy edycje konkursu na najlepszą pracę dyplo
mową na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Konkursy te 
organizowane są od 1990 r. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 

Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 
(SITSpoż.) powstało na Wydziale Chemii Spożywczej PŁ w 1969 r. z inicjatywy ów
czesnego dziekana prof. Bolesława Bachmana. Pierwszym przewodniczącym Koła zo
stał doc. Zdzisław Niedzielski. Kolejnymi przewodniczącymi Koła byli: dr Agnieszka 
Kurkowska, dr Stanisław Gwardys, doc. Jerzy Podlejski, dr Jerzy Skalski. Obecnie 
przewodniczącym Koła jest doc. Edward Kosiek. Główna działalność członków Koła to: 
szeroka akcja odczytowa w zakładach przemysłu spożywczego, praca w sekcji rzeczoznaw
ców Oddziału Łódzkiego, organizacja wycieczek dydaktycznych studentów do zakładów 
przemysłowych, prelekcje filmów dydaktycznych, akcja informacyjna i rekrutacyjna na 
studia, organizacja i współudział w organizacji wielu sympozjów i sesji naukowych, m.in. 
XVII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk 
w 1986 r., Ogólnopolskiej Narady Gorzelnictwa Rolniczego w 1990 r. Za swoją działalność 
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Koło wielokrotnie plasowało się w czołówce konkursów na najlepiej działające Koło 
Zakładowe (m.in.: 1978 - I miejsce, 1977 - II miejsce), a wielu członków Koła zostało 
wyróżnionych nagrodami i honorowymi odznakami Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
(SIMP) przy Politechnice Łódzkiej powstało stosunkowo późno, mimo iż wielu pra
cowników uczelni brało czynny udział w pracach odrodzonego po wojnie Oddziału 
Łódzkiego i nowo tworzącej się NOT. Z ich inicjatywy przewodniczący Oddziału 
Łódzkiego SIMP powołał w marcu 1975 r. Komitet Organizacyjny w składzie: 

prof. Z. Komberger, doc. M. Mieszkowski, prof. Jerzy Werner i dr inż. C. Wojtasik. 
W dniu 9 czerwca tegoż roku na zebraniu organizacyjnym powołane zostaje do życia 
K.Z. SIMP przy PŁ, a organizatorem i pierwszym przewodniczącym Koła zostaje 
wybrany na okres 1971 - 75 doc. M. Mieszkowski. Funkcje przewodniczących zarządu 
Koła w następnych latach pełnili: z-ca prof. J. Gajl (1975 - 79), dr inż. Z. Gutowski 
(1979 - 85), prof. A. Koziarski (1985 - 94) i od 1 marca 1994 r. dr inż. M. Woźniak. 
Cały ten ponad 20-letni okres działalności Koła cechuje bliska współpraca z kolejnymi 
dziekanami Wydziału Mechanicznego, czego wynikiem było np.: typowanie wyróż
niających się prac dyplomowych do nagród NOT, wymiana doświadczeń z IPPT - PAN, 
opracowanie Biuletynu oraz wystawa' z okazji XXX-lecia Wydziału. Poza działalnością 
statutową Koło bierze czynny udział w comiesięcznych spotkaniąch z przewodni
czącymi kół zakładowych regionu łódzkiego łącznie z pokazami i prezentacją osiągnięć 
poszczególnych instytutów, a także aktywnie współpracuje w zakresie wdrażania 
i utrwalania zasad etyki inżynierskiej. Koło jest także forum informacyjno - dyskusyjnym 
dla środowiska inżynierskiego w zakresie kształcenia, zmian programowych, a także 
procedur w uzyskiwaniu tytułu Euroinżyniera. Obecnie Koło liczy 160 członków. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego po
wstało w 1976 roku na Wydziale Chemicznym PŁ. Głównymi inicjatorami założenia 
tego Stowarzyszenia byli między innymi profesorowie: Tadeusz Paryjczak, Tadeusz 
Bartczak, Andrzej Korczyński, Władysław Reimschiissel, Jacek Rynkowski, Ludomir 
Ślusarski, Jerzy Szadowski, docenci: Zbigniew Gorzka, Konrad Janio, doktorzy: 
Kazimierz Filipiak, Andrzej Lewicki, Stanisław Wiktorowski, Edward Witek, inżynie
rowie: Halina Lasota, Jerzy Leo. Początkowo grupa liczyła 25 osób. Na przewodniczą
cego Koła został wybrany dr inż. Edward Witek, który sprawował tę funkcję do 1984 
roku. Od 1984 roku do chwili obecnej funkcję tę pełni inż. Jerzy Leo. Głównymi celami 
Koła są: nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, orga
nizacja konferencji i sympozjów naukowo - technicznych (w latach 1978 - 1988 Koło 
było współorganizatorem ogólnopolskich zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego), 
wymiana informacji oraz popularyzacja myśli i najnowszych osiągnięć naukowo-tech
nicznych wśród pracowników i studentów Wydziału Chemicznego PŁ, typowanie wy
różniających się prac dyplomowych do nagród przyznawanych przez Radę Główną 
Oddziału Łódzkiego NOT. 
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Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 

W 1976 r. w Politechnice Łódzkiej przy Instytucie Inżynierii Środowiska powstało Koło 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Koło Juniorów, skupia
jące studentów. Pierwszym przewodniczącym tych kół została mgr inż. Krystyna 
Jędrzejewska. Obecnie funkcję tę pełni mgr inż. Barbara Kozłowska. W ramach działal
ności statutowej członkowie Koła organizowali cykliczne sympozja, zjazdy 
i konferencje. Należą do nich Zjazdy Wodociągowców Polskich POLWOD (1978, 1983 
i 1987), Zjazdy Kanalizatorów POLKAN ( 1981, 1985 i 1991 ), Sympozja SANMED 
(1985 i 1989) i Sympozja nt. ,,Problemy Inżynierii Środowiska na tle aktualnych potrzeb 
Łódzkiego Województwa Miejskiego", które odbyły się w latach: 1977, 1979, 1982, 
1984 i 1989. W 1980 roku została zorganizowana konferencja tematyczna „Problemy 
optymalizacji systemów wodociągowo - kanalizacyjnych". Czynny udział członków 
Koła w działalności PZITS przy Naczelnej Organizacji Technicznej został nagrodzony 
wieloma złotymi, srebrnymi i honorowymi odznakami PZITS i NOT. 

Stowarzyszenie Włókienników Polskich 
Koło Stowarzyszenia Włókienników Polskich zostało powołane w 1987 r. z inicjatywy 
Prezesa SWP, dyrektora Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna PŁ, prof. Janusza 
Szoslanda. Na przewodniczącego Koła został wybrany dr Bogdan Ignasiak, który tę 
funkcję pełni nadal. Działalność Koła, obok sfery organizacyjnej, dotyczyła głównie po
pularyzacji i aktywizacji myśli naukowo - technicznej wśród pracowników i studentów 
Wydziału Włókienniczego. Realizowano ją poprzez organizację 25 prelekcji i odczytów 
poświęconych zagadnieniom z dziedziny włókiennictwa i perspektywom jego rozwoju. 
Koło było także współorganizatorem 6 konferencji naukowych, w tym 3 międzynarodo
wych, organizowanych na Wydziale Włókienniczym. Koło SWP organizowało wyjazdy 
techniczne do wybranych zakładów włókienniczych na terenie kraju celem poznania 
oryginalnych, nowych technologii włókienniczych. Szeroką i efektywną stała się współ
praca z innymi łódzkimi Kołami SWP, np. przy ZPB UNIONTEX, ZPO VERA i przy 
Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Organizowano wspólne narady konsultacyjne 
i odczyty. Tradycją stało się organizowanie konkursów na najlepszą pracę dyplomową na 
Wydziale Włókienniczym. Koło SWP popularyzowało również wśród studentów i pra
cowników Wydziału Włókienniczego imprezy (np. Textilcross), konferencje, seminaria 
naukowe, prelekcje, wystawy organizowane przez Oddział Łódzki SWP oraz Zarząd 
Główny SWP. 

Związki zawodowe 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Powołanie do życia Politechniki Łódzkiej zbiegło się w czasie z rozpoczęciem działal
ności w powojennej Polsce Sekcji Szkół Wyższych Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Już w marcu 1946 r. z inicjatywy Stefana Nowickiego odbyło się w uczelni pierwsze ze
branie organizacyjne grupy związkowej działającej w składzie Sekcji Szkół Wyższych 
ZNP przy Uniwersytecie Łódzkim, która stanowiła organizację środowiskową dla 
wszystkich szkół wyższych w Łodzi. Formalnie wyodrębniona grupa organizacji 
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środowiskowej powstała 15 marca 194 7 r. W pełni samodzielna organizacja związkowa 
ZNP rozpoczęła swoją działalność w Politechnice Łódzkiej od dnia 25 marca 1950 r., 
kiedy to na pierwszym walnym zebraniu wyłoniono zarząd i prezydium. Funkcję prezesa 
Rady Miejscowej powierzono prof. Zygmuntowi Charzyńskiemu. Ustalono wówczas 
strukturę, kierunki oraz formy działalności Zakładowej Organizacji Związkowej. 

Powstała organizacja zrzeszała wówczas 291 członków, co stanowiło ok. 55% ogółu za
trudnionych w Politechnice Łódzkiej. W ciągu następnych 15 lat przeciętny stan przyna
leżności do Związku Nauczycielstwa Polskiego wzrósł do 85%, by w 1979 r. osiągnąć 
92% (3637 członków). Pierwsze zarządy Zakładowej Organizacji Związkowej kładły 
duży nacisk na stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej. Formy jej zmieniały 
się i udoskonalały w oparciu o zdobywane stopniowo doświadczenie. Tak więc, już w li
stopadzie 1950 r. powstały w jednostkach grupy związkowe kierowane przez mężów 
zaufania, a następnie organizacje wydziałowe. Członkowie prezydium Rady Miejscowej 
Zakładowej Organizacji Związkowej byli odpowiedzialni za pracę komisji należących 
do ich działu. I tak, dzięki inicjatywie komisji dydaktycznej uruchomiono na szeroką 
skalę akcję pisania i wydawania skryptów dla studentów Politechniki Łódzkiej. Tylko 
w latach 1950 - 53 wydano około 50 tytułów. Nawiązano również współpracę z nauczycie
lami szkół średnich, brano udział w wizytacjach maturalnych i corocznych nauczyciel
skich konferencjach sierpniowych. Komisja do spraw nauki, powstała z pierwotnej ko
misji oświatowej, przekształciła się wkrótce w komisję podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników. Zmianę zadań i zakresu działalności tej komisji charaktery
zuje dość trafnie zmiana jej nazwy. Początkowo zajmowała się ona wygłaszaniem refe
ratów popularno - naukowych w fabrykach i w Domu Młodzieży. Potem stawiała sobie 
za zadanie udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym prace naukowo - badawcze 
i współdziałanie z prorektorem do spraw nauki. Przez cały czas jej działalności kontynu
owane były wysiłki w kierunku podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
naukowych i technicznych. Prowadzono m. in. kurs statystyki, kurs elektroniki oraz od 
1955 r. kursy języków obcych. Trudne powojenne warunki życia powodowały, że na 
pierwszy plan wysunięto działalność socjalną, rozwijaną przez następujące komisje: so
cjalno - ubezpieczeniową, która przekształciła się potem w komisję płacy i ochrony 
pracy; bytowo - mieszkaniową, zaopatrzeniową, kulturalno - rozrywkową, wczasów 
i turystyki. Dzięki staraniom komisji socjalno - ubezpieczeniowej zapewniono pracowni
kom uczelni opiekę lekarską i stomatologiczną w placówkach wyodrębnionego lecznic
twa akademickiego. Poza tym już w pierwszych latach działalności Zakładowej 
Organizacji Związkowej powstała Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, z której korzystało 
wiele osób. Komisja ta, po przekształceniu, zajmowała się wszelkimi zagadnieniami do
tyczącymi wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec trudnej sytuacji 
mieszkaniowej wielu pracowników sprawy mieszkaniowe były przez cały czas przed
miotem wielkiej troski związku. Komisja bytowo - mieszkaniowa ubiegała się o przy
działy mieszkań, popierała budownictwo spółdzielcze, budowę bloku dla pracowników 
oraz budowę hotelu asystenckiego. W wyniku starań Zakładowej Organizacji Związko
wej utworzono w 1958 r. Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy. Komisja ta współorgani
zowała również kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci. Z jej inicjatywy utworzono sto
łówkę dla pracowników, a w 1955 r. Klub Pracowników. Komisja zaopatrzeniowa 
Zakładowej Organizacji Związkowej organizowała zaopatrzenie pracowników w pro
dukty żywnościowe, rozprowadzała talony na deficytowe towary. W ramach działalności 
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kulturalno - rozrywkowej doprowadzono do powstania w 1953 r. biblioteki beletry
stycznej, rozprowadzano ulgowe bilety do teatrów. Z funduszy związkowych zaopatry
wano również w prasę Klub Pracowników, w którym organizowano wystawy arty
styczne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi świata literackiego, artystycznego 
i politycznego, a także wieczorki taneczne. Powołano do działalności klub brydżowo 
- szachowy, klub fotograficzno - filmowy i koło filatelistyczne. Organizowano corocznie 
tradycyjne bale sylwestrowe, cieszące się dużą popularnością nie tylko wśród pracowni
ków uczelni, lecz także w środowisku intelektualnym naszego miasta. Organizowano 
również kursy tańca towarzyskiego i lekcje rytmiki dla dzieci. Komisja wczasów i tury
styki zajmowała się zdobywaniem i rozdzielaniem skierowań na wczasy pracownicze, 
rodzinne i lecznicze, inicjowała działania i pomagała w pozyskaniu przez Politechnikę 
Łódzką własnej bazy wypoczynkowej. W ramach działalności turystycznej zorganizo
wano szereg wycieczek krajowych i zagranicznych. Organizowano mecze ping-ponga, 
siatkówki, zajęcia gimnastyczne i pływanie. Żywa działalność w tej dziedzinie dopro
wadziła do powstania w 1958 r. Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo
znawczego, a w rok później do zorganizowania przy Politechnice Łódzkiej ogniska To
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Dalsze lata działalności zaowocowały 

powstaniem dynamicznie działającego do dzisiaj Klubu Żeglarskiego i Koła 
Wędkarskiego. 

Powstanie w październiku 1980 r. ,,Solidarności" jako drugiego związku zawodowego 
spowodowało radykalną zmianę w warunkach pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Chcąc ułatwić swoim członkom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru przynależności 
związkowej, postanowiono dokonać ponownych zapisów do związku. Powstały komitet 
założycielski, pod kierownictwem prof. G. Urbańczyka, zwołał zebranie organizacyjno -
wyborcze w dniu 17 listopada 1980 r. Stan liczebny nowego związku wynosił ok. 650 
członków. Po początkowych trudnościach doprowadzono w końcu do utworzenia z dru
gim związkiem wspólnych komisji obejmujących większość problemów socjalno 
- bytowych, dotyczących wszystkich pracowników i kontynuowano podstawowe 
zadania, starając się w możliwie najszerszym zakresie podtrzymać funkcjonowanie 
wcześniej powstałych sekcji i klubów. Jednocześnie większość organizacji związkowych 
ZNP działających w szkołach wyższych, również i w naszej, postanowiła utworzyć 
odrębny, ogólnopolski związek ZNP - Nauka, współpracujący jedynie w ramach 
federacji z ZNP - Oświatą, działającym w szkołach podstawowych, zawodowych 
i średnich. Stworzyło to warunki do swobodniejszego zajęcia się problemami pracowni
ków szkolnictwa wyższego. Zawieszenie działalności związkowej w dniu 13 grudnia 
1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego zakończyło dotychczasowe funkcjonowanie 
ZNP. Jednakże działacze związkowi nawet w stanie wojennym pracowali nadal dla do
bra kolegów. Było to możliwe w wyniku powołania przez rektora Rektorskiej Komisji 
Socjalno - Bytowej pod przewodnictwem dra Tadeusza Sulikowskiego oraz Rektorskiej 
Komisji ds. Zatrudnienia. Komisje te, w których skład wchodzili działacze ZNP 
i „Solidarności", w dużej mierze mogły zastąpić pracę związku zawodowego i rolę tę 
pełniły aż do ponownego ich powstania. W roku 1982, po uchwaleniu ustawy o związ
kach zawodowych, powstał komitet założycielski Związku Zawodowego Pracowników 
Politechniki Łódzkiej, którego przewodniczącym został dr Kazimierz Wojciech Pyć. 
Związek zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim 28 grudnia tego roku. Na pierwszym 
walnym zebraniu wybrano radę związku i jej przewodniczącego. Postanowiono również 
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zmienić nazwę związku na Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej 
i pod tą nazwą został on wpisany do rejestru w Sądzie Wojewódzkim 16 maja 1983 
roku. Również w czerwcu tego roku związek zgłosił akces do ogólnopolskiej federacji, 
która obecnie nosi nazwę Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyż
szych i Nauki. Od początku związek brał czynny udział w pracach federacji, uczestni
cząc m. in. w opracowywaniu wielu projektów ustaw o szkolnictwie wyższym oraz 
o stopniach i tytułach naukowych. Uczestniczono w rozmowach z przedstawicielami mini
sterstwa w sprawach oceny nauczycieli akademickich, a przede wszystkim w rozmo
wach na temat płac. Dobrze układała się współpraca ze związkami działającymi w in
nych łódzkich uczelniach: w Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Medycznej, a także 
w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Lata 1984 - 1991 to okres oży
wionych kontaktów ze związkami zawodowymi w Technische Hochschule w Karl
Marx-Stadt ( obecnie Chemnitz), w Wyższej Szkole Budowy Maszyn w Libercu i w In
stytucie Politechnicznym w Kijowie; owocowały one wymianą wczasową dla członków 
związku i kolonijną dla ich dzieci. W styczniu 1984 roku utworzono Związkową Kasę 
Pożyczkową, z której korzystało i korzysta wielu członków. Prowadzone były także 
kursy kroju i szycia, kursy komputerowe, lektoraty języków obcych i kursy przygoto
wawcze dla kandydatów na naszą uczelnię. W ramach rekreacji organizowane były me
cze tenisa stołowego oraz wycieczki krajoznawcze. W grudniu 1993 roku z inicjatywy 
ZNP została reaktywowana Galeria Politechniki Łódzkiej, w której prezentują swoje 
prace znani polscy plastycy. Związek prowadził również akcje doraźnej pomocy dla po
szczególnych osób, dla ofiar kataklizmów, tj. trzęsienia ziemi w Meksyku, wybuchu 
gazu na Retkini. Wspierał ponadto akcje ogólnopolskie, takie jak Fundusz Pomocy 
Szkole i Fundusz Ochrony Zdrowia. Członkami związku są także byli pracownicy Poli
techniki - obecnie emeryci. W grudniu 1985 r. powołano ponownie Sekcję Emerytów 
przy ZNP. Dla emerytów organizuje się coroczne spotkania noworoczne i niesie pomoc 
w miarę skromnych możliwości; współpracowano też z istniejącym w PŁ Klubem Seniora. 
W ZNP działa szereg komisji, których członkowie uczestniczą we wszystkich akcjach 
socjalnych na terenie uczelni. Przy ich współudziale rozdzielane są wczasy dla pracow
ników, kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci, a także przyznawany jest fundusz 
mieszkaniowy. Przedstawiciele związku są członkami Rektorskiej Komisji ds. Pracow
niczych i Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Powołana w 1986 roku 
instytucja związkowego radcy prawnego pozwala na profesjonalne prowadzenie spraw 
związanych z przestrzeganiem prawa pracy. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych 
uzgadniane są ze związkiem obowiązujące w Politechnice regulaminy nagród, działal
ności socjalnej i działalności mieszkaniowej. Każdorazowo są uzgadniane zasady prze
prowadzania podwyżek płac. Przedstawiciele związku uczestniczą w posiedzeniach ko
legialnych gremiów uczelni: senatu, rad wydziałów i rad instytutów. Wszystkie 
osiągnięcia związku na przestrzeni lat możliwe były tylko dzięki wielkiemu zaangażo
waniu wielu oddanych działaczy, którzy nie szczędzili swojego czasu, wysiłku, serca 
i myśli dla dobra innych. 
Organizacją związkową kierowali prezesi: prof. Zygmunt Charzyński (1950 - 1951 ), 
prof. Zofia Wendorff (1951 - 1952), prof. Romuald Zawadzki (1952 - 1954), 
prof. Jerzy Kroh (1954 - 1955), prof. Edward Szwarcsztajn (1955 - 1956), 
st. wykł. Włodzimierz Horwatt (1956 - 1957), prof. Włodzimierz Surewicz (1958 
- 1959), prof. Włodzimierz Krysicki (1959 - 1961), prof. Jan Werner (1962 - 1965), 
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prof. Juliusz Zakrzewski (1965 - 1966), prof. Włodzimierz Merc (1966 - 1968), 
prof. Zdzisław Haś (1968 - 1972), doc. dr Ryszard Przybylski (1972 - 1976), 
dr Roman Ratajczyk (1976 - 1980), dr Jan Wasiak (1980), inż. Wojciech Jędrzejewski, 
zastępujący doc. dra Andrzeja Demsa (1980 - 1981), doc. dr Henryk Michalski (1981), 
dr Donat Lewandowski (1983 - 1989), dr Włodzimierz Sitek (1989 - 1994), 
dr Maria Bielawska (od 1994). 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" 

Powstanie zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność" w Politechnice 
Łódzkiej wiąże się ściśle z wydarzeniami sierpniowymi, jakie miały miejsce w Polsce 
w 1980 roku. Strajk w Stoczni Gdańskiej i strajki solidarnościowe w całym kraju zakoń
czyły się 31 sierpnia po podpisaniu w Gdańsku porozumienia pomiędzy Międzyzakła
dowym Komitetem Strajkowym i Komisją Rządową, na mocy którego mogły powstać 
niezależne samorządne związki zawodowe. Na początku września powstał Międzyza
kładowy Komitet Założycielski Ziemi Łódzkiej z udziałem Grzegorza Palki, pracownika 
Politechniki Łódzkiej, a 23 września odbyło się w Politechnice zebranie 203 delegatów, 
wybranych przez 1926 pracowników Politechniki Łódzkiej wyrażających chęć wstąpie
nia do niezależnych samorządnych związków zawodowych, zorganizowane przez przed
stawicieli komitetu założycielskiego: Grzegorza Palkę, Wojciecha Przanowskiego, 
Lecha Brzeskiego, Andrzeja Wilczkowskiego, Zdzisława Lorka i Marka 
Go lubiewskiego. Podczas zebrania został odczytany statut NSZZ „Solidarność", uchwa
lony poprzedniego dnia w Gdańsku przez Krajową Komisję Porozumiewawczą powo
łaną 17 września na spotkaniu delegatów Międzyzakładowych Komitetów Założyciel
skich i Międzyzakładowych Komisji Robotniczych z terenu całego kraju. Po burzliwej 
dyskusji, wywołanej faktem powstania już 10 września w Warszawie Niezależnego Sa
morządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, podjęto 
uchwałę o przystąpieniu NSZZ PŁ do MKZ Ziemi Łódzkiej „Solidarność". Powołano 
rozszerzony komitet założycielski, w skład którego weszli przedstawiciele 52 jednostek 
organizacyjnych Politechniki Łódzkiej, oraz wybrano prezydium tego komitetu w skła
dzie: Grzegorz Palka - przewodniczący oraz członkowie: Andrzej Wilczkowski, Lech 
Brzeski, Władysław Kotełko, Wojciech Przanowski, Czesław Stradowski, Jan Ciupek. 
W. Kotełko został zastępcą przewodniczącego, a w październiku powierzono mu obo
wiązki przewodniczącego z powodu wyboru G. Palki na wiceprzewodniczącego MKZ 
Ziemi Łódzkiej. 1 O listopada rozpoczęła się legalna działalność NSZZ „Solidarność" 
w Politechnice Łódzkiej, zgodnie ze statutem związku zarejestrowanym w warszawskim 
Sądzie Wojewódzkim, po interwencji Sądu Najwyższego. Komitet założycielski zakoń
czył swoją działalność w styczniu 1981 roku z chwilą wyboru pierwszej Komisji Zakła
dowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Politech
nice Łódzkiej - z przewodniczącym W. Kotełko. Wybrano także Komisję Rewizyjną 
z przewodniczącym M. Jabłońskim. Przewodniczący Komisji Zakładowej był zapraszany 
na posiedzenia Senatu Politechniki Łódzkiej. Członkowie „Solidarności" z naszej 
uczelni brali bardzo aktywny udział we wszelkich działaniach zmierzających do demo
kratyzacji, decentralizacji i powrotu akademickich zasad w polskim szkolnictwie 
wyższym. Uczestniczyli w pracach Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki 
opiniującej pakiet ustaw o nauce, w tym ustawę o szkolnictwie wyższym i brali udział 
w stworzeniu „solidarnościowej" wersji tej ustawy. Duży wpływ na treść nowej 
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ordynacji wyborczej do władz Politechniki Łódzkiej miały op1me wyrażane przez 
Komisję Zakładową. Wybory rektora, prorektorów, członków senatu, dziekanów i rad 
wydziałów odbywały się przy aktywnym udziale członków związku, których w 1981 
roku było niemal trzy tysiące. Wybrany według demokratycznej ordynacji wyborczej 
rektor prof. Jerzy Kroh oraz prorektor do spraw studenckich doc. Wojciech Barański 
byli członkami „Solidarności". Działalność związku została przerwana 13 grudnia 1981 r. 
przez wprowadzenie stanu wojennego. Spośród pracowników Politechniki Łódzkiej 
internowany został Grzegorz Palka, a następnie Czesław Stradowski - po jego dłuższej 
działalności w konspiracji. Wojciecha Barańskiego usunięto z funkcji prorektora, 
a przedstawicieli „Solidarności" usunięto z senatu i rad wydziałów. Wielu działaczy 
z Politechniki Łódzkiej uczestniczyło w nielegalnej działalności związku. Zbierane były 
składki członkowskie i udzielane zasiłki statutowe, kolportowana była prasa podziemna, 
działała wzbogacana o coraz to nowe pozycje biblioteka. Zbierano także pieniądze i dary 
dla intern_owanych i ich rodzin. Przekazywaniem do kół związkowych informacji, 
nadzorem nad zbieraniem składek i dodatkowych pieniędzy oraz ich redystrybucją 

zajmował się Sędzimierz Furmańczyk. On też z Czesławem Stradowskim koordynował 
akcję zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL w sprawie zwolnienia aresztowa
nych siedmiu działaczy związku, a wśród nich Grzegorza Palki, oskarżonych o „działa
nie w zmowie w celu obalenia ustroju siłą''. Zebrano 1008 podpisów pracowników 
Politechniki Łódzkiej. W okresie poprzedzającym obrady Okrągłego Stołu przedsta
wiciele „Solidarności" Politechniki Łódzkiej uczestniczyli niemal we wszystkich 
ogólnopolskich spotkaniach działaczy związkowych wyższych uczelni, organizowanych 
nielegalnie w różnych miastach Polski. Rok 1989 był rokiem przełomu - 6 lutego 
rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, a w Politechnice Łódzkiej rozpoczął się proces 
odtwarzania organizacji zakładowej. 1 O lutego zawiązał się piętnastoosobowy Komitet 
Relegalizacyjny „Solidarności", powiększony wkrótce do 27 osób; przewodniczącym 
został Władysław Kotełko. W posiedzeniach Zarządu Regionu Ziemi L'ódzkiej brał 

udział Kazimierz Filipiak. W kwietniu, po ponownym wpisaniu do rejestru NSZZ 
„Solidarność" przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, Komitet Relegalizacyjny 
przekształcił się w Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność" w Politechnice 
Łódzkiej, pełniący funkcje statutowe władz organizacji zakładowej. W początku maja 
zgłoszono przystąpienie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność" w Politechnice 
Łódzkiej do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność" Ziemi 
Łódzkiej. Przedstawicielami Politechniki Łódzkiej w Regionalnym Komitecie 
Organizacyjnym zostali: Marek Golubiewski i Zofia Dwornik - Laskowska. W końcu 
maja wybrano drugą Komisję Zakładową z przewodniczącym Markiem Golubiewskim 
i Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Bolesławem Bolanowskim. Rozpoczął się 
drugi okres legalnej działalności NSZZ „Solidarność" w Politechnice Łódzkiej. Zgodnie 
ze statutem jest to działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych oraz 
zaspokajania ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Oto niektóre fakty 
warte odnotowania z okresu, w którym działała druga Komisja Zakładowa. Z inicjatywy 
jej członka, Włodzimierza Lefika, Politechnika stała się terenem spotkań działaczy 
„Solidarności" z polskich uczelni, którzy opiniowali projekt ustawy o szkolnictwie 
wyższym i dyskutowali o sprawach organizacji nauki polskiej. Na ten temat zorganizo
wano kilka zebrań samodzielnych pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, 

należących do „Solidarności". Jednym z zadań trudniejszych, lecz uwieńczonych 
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sukcesem, jakie postawiła przed sobą w tym okresie Komisja Zakładowa, było 

zlikwidowanie, obsadzonej w większości przez przedstawicieli władz administracyjnych 
Politechniki Łódzkiej, komisji rektorskiej zajmującej się sprawami płac i zatrudnienia 
i zastąpienie jej przez rektorską komisję do spraw pracowniczych, której członkowie są 
delegowani przez oba związki działające w Politechnice Łódzkiej, a przewodniczący 
jest mianowany przez rektora w porozumieniu z tymi związkami. Pierwszym przewo
dniczącym tej komisji został członek „Solidarności" prof. Józef Mayer. W tym okresie 
powstał nowy statut naszej uczelni, w opracowaniu którego aktywnie uczestniczyli 
przedstawiciele „Solidarności", a szczególnie dr hab. Jerzy Tomczyk. W celu uzyskania 
opinii szerokiego kręgu pracowników na temat najbardziej istotnych dla nich spraw 
(m. in. sposobu zatrudniania adiunktów) Komisja Zakładowa przeprowadziła badania 
ankietowe, a wyniki tych badań udostępniono członkom Senatu Politechniki Łódzkiej. 
Zainicjowano otwarte spotkanie pracowników z władzami uczelni poświęcone dalszemu 
losowi adiunktów w Politechnice Łódzkiej. Wszystkie te działania doprowadziły do 
takiego zapisu w statucie uczelni na temat zatrudnienia adiunktów, który zapobiegł 
napięciom obserwowanym w wielu innych polskich uczelniach. Jak zwykle, oprócz 
działalności czysto związkowej, zaangażowanie się członków „Solidarności" w działal
ność polityczną było bardzo duże, szczególnie podczas wyborów do parlamentu w 
czerwcu 1989 r., wyborów prezydenta RP oraz wyborów samorządowych. Wiele wywo
dzących się z politechnicznej „Solidarności" osób zostało radnymi gminy łódzkiej, 
w tym prezydent Łodzi Grzegorz Palka, wiceprezydent Elżbieta Hibner, członek prezy
dium Rady Miejskiej Andrzej Potapczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Bolesław Bolanowski oraz Jerzy Domagalski, Władysław Kotełko, Krzysztof 
Kuźmiński, Jerzy Wałęza, Mirosław Wieczorek. Komendantem Straży Miejskiej został 
Sławomir Seliga. W grudniu 1991 r. wybrano trzeci skład Komisji Zakładowej z prze
wodniczącym Markiem Golubiewskim i Komisję Rewizyjną z przewodniczącym 

Tadeuszem Jeske. Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej został Andrzej Bartczak, 
sekretarzem Maria Cybulska, a skarbnikiem Jan Kryczka. Sprawy związane z trudną 
sytuacją finansową polskiego szkolnictwa, zarówno jeśli chodzi o nakłady na naukę, jak 
i na płace były tymi, które kształtowały w istotny sposób działalność związku w trzeciej 
kadencji. Akcja strajkowa w 1993 roku oraz zainicjowanie protestu rektorów łódzkich 
wyższych uczelni i organizacji związkowych tych uczelni w przededniu debaty 
sejmowej nad budżetem państwa na rok 1995, to tylko niektóre akcje Komisji 
Zakładowej, mające na celu uświadomienie społeczeństwu i jego przedstawicielom 
w parlamencie ważności nauki i szkolnictwa wyższego dla przyszłości Polski. Typowa 
działalność związkowa uzupełniana jest takimi działaniami jak: organizowanie imprez 
dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz z tej samej okazji spotkań 

emerytowanych członków ,,Solidarności". Również sprawy bhp w Politechnice Łódzkiej 
są stałym obiektem zainteresowania związku i tematem wielu spotkań z władzami 
uczelni. Wiąże się to często z celowością, jakością i ceną wykonywanych prac 
remontowych, rolą komórek bhp i kontroli wewnętrznej w Politechnice Łódzkiej oraz 
ich usytuowania w strukturze uczelni. Członek Komisji Zakładowej Kazimierz Filipiak 
poświęcił wiele czasu tym sprawom, a także organizowaniu wyborów Społecznego 
Inspektora Pracy, którym został w 1994 r. członek „Solidarności" Jan Andrzejczak. 
Dążenia związku do przywrócenia demokracji i zasad akademickich w Politechnice 
Łódzkiej powiodły się w znacznej mierze, dzięki czemu związek może między innymi 
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bardziej skutecznie oddziaływać na politykę płacową i sprawy pracownicze uczelni oraz 
przez swoich członków wybranych do władz Politechniki Łódzkiej skuteczniej wpływać 
na wiele ważnych dla uczelni spraw, między innymi na oszczędniejsze i bardziej 
racjonalne wykorzystanie malejących środków wpływających z budżetu państwa do 
Politechniki Łódzkiej. Kontakty między Komisją Zakładową a władzami uczelni są 
bardzo częste, gdyż wymagają tego sprawy związane z bieżącą działalnością związku. 
Niejednokrotnie dochodzi do konfliktów wynikających albo z różnego pojmowania 
dobra uczelni i jej pracowników, albo z naturalnej sprzeczności interesów pracodawcy 
i związku zawodowego. W wielu jednak przypadkach, w których zagrożony był interes 
regionu łódzkiego czy los wyższych uczelni i nauki polskiej, działania „Solidarności" 
i władz Politechniki Łódzkiej były zgodne. 

Organizacje społeczne 

Stowarzyszenie Inżynierów Wychowanków Politechniki Łódzkiej 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rektora prof. Mieczysława Klimka. Idea ta została 
zaprezentowana na I Zjeździe Absolwentów Uczelni, który odbył się w dniach od 26 do 
27 października 1955 r. w czasie uroczystości dziesięciolecia Politechniki Łódzkiej. 
Zjazd ten upoważnił przedstawicieli uczelni do przygotowania ram organizacyjnych 
stowarzyszenia i utworzenia zarządu tymczasowego oraz rozpoczęcia prac 
przygotowawczych. II Zjazd Absolwentów PŁ w czerwcu 1959 r. powołał do życia 
Stowarzyszenie Inżynierów Wychowanków Politechniki Łódzkiej, określił jego program 
działania, ramy organizacyjne i statut oraz wybrał zarząd w następującym składzie: 
przewodniczący - Michał Jabłoński, członkowie - Jerzy Borowicz, Mieczysław Boruch, 
Kazimierz Jaczewski, Jerzy Jaros, Zofia Jordan, Włodzimierz Kaśkosz, Mirosław 

Leplawy, Bronisław Pertkiewicz, Tadeusz Skrzypkowski, Juliusz Zakrzewski. Głównym 
celem stowarzyszenia było realizowanie idei „absolwenci należą do uczelni - uczelnia 
do absolwentów". Podjęta uchwała określała cele i zadania stowarzyszenia, a w szcze
gólności: utrzymanie stałej więzi absolwentów z uczelnią, organizowanie sympozjów 
i konsultacji, wymiana doświadczeń między absolwentami w różnych środowiskach za
wodowych, organizacja zjazdów koleżeńskich, pomoc absolwentom w sprawach zawo
dowych i życiowych, reprezentowanie interesów absolwentów w sprawach legislacyj
nych, prowadzenie księgi adresowej absolwentów. Początkowy okres działalności 

stowarzyszenia był bardzo owocny. Powołano do życia sekcje wydziałowe 

i specjalistyczne. Dokonano rejestracji członków, uwzględniając adresy i miejsca pracy. 
Pierwszy zarząd stowarzyszenia pracował przez dwa lata. W okresie tym zorganizowano 
koleżeński zjazd absolwentów, w czasie którego odbyły się spotkania wydziałowe 
z udziałem dziekanów, którzy omówili rozwój wydziałów w ostatnich latach. Uczestnicy 
spotkań podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w przemyśle. W maju 1961 r. 
odbył się HI Zjazd Stowarzyszenia. Wybrano nowy zarząd, na czele którego stanął Jerzy 
Kroh. Zarząd ten pracował przez 13 lat - aż do roku 1974. W tym okresie stowarzysze
nie zorganizowało: zjazd koleżeński absolwentów w roku I 964, sympozjum nowych 
technologii w dziewiarstwie, spotkanie absolwentów sekcji papiernictwa, zjazd absol
wentów Wydziału Elektrycznego, spotkania towarzyskie absolwentów Wydziału Me
chanicznego, bale absolwentów w latach 1961, 1970 i 1971 w salach restauracji Mali-
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nowa i Europa, wyjazdowe spotkanie włókienników w Bielsku - Białej w maju 1971 r. 
Stowarzyszenie od początku istnienia (już od 1955 r.) dysponowało własnym lokalem 
w budynku uczelni i stałym sekretariatem. Zarz.ąd stowarzyszenia utrzymywał stałe kontakty 
z podobnymi stowarzyszeniami, a w szczególności z Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej. 
Udzielono bardzo wiele pomocy absolwentom w rozwiązywaniu osobistych problemów 
życiowych i zawodowych. W roku 1975 odbył się IV Zjazd Stowarzyszenia, na którym 
wybrano nowy zarząd - prezesem został Grzegorz Urbańczyk. Zarząd ten jednak nie do
czekał końca swojej kadencji - Rada Narodowa m. Łodzi rozwiązała stowarzyszenie 
z dniem 1 kwietnia 1976 roku uzasadniając swoją decyzję dezaktualizacją rejestru 
członków oraz nieopłacaniem składek. Okres działalności stowarzyszenia od roku 1959 
do kwietnia 1976 zapisał się w historii uczelni w sposób trwały i stanowił dowód 
konieczności więzi zjej absolwentami. 

Klub Seniora 

Klub Seniora PŁ powstał w styczniu 1983 r. Został powołany przez komitet założyciel
ski złożony z 25 osób. Jego przewodniczącym był prof. Stanisław Dzierzbicki. Klub 
oparł swoją działalność na statucie, opracowanym przez komitet założycielski, zatwier
dzonym przez ówczesnego rektora prof. Jerzego Kroh. Działalność Klubu Seniora po
lega na integracji środowiska emerytów przez organizowanie spotkań, wycieczek, po
mocy materialnej dla członków w bardzo zaawansowanym wieku lub 
niepełnosprawnych. Jest to bardzo istotny cel klubu. Pierwszą przewodniczącą została 
Wanda Jędrzejewska, która tę funkcję pełniła w latach 1983 - J 985, a pełnomocnikiem 
rektora do spraw współpracy z emerytami był dr Jacek Jankowski, który w trudnym 
okresie stanu wojennego dbał o finanse klubu i ułatwiał jego działalność, występując w 
imieniu klubu i w jego interesie wszędzie tam, gdzie było to konieczne. Zastępcą dra 
J. Jankowskiego była mgr Tere~a Grocholewicz. Od 1991 r. do chwili obecnej funkcję 
przewodniczącej klubu pełni Barbara Cedzy11ska. Klub działa już dziesięć lat, osiągnął 
zamierzone cele, stał się jedną z niewielu, a może jedyną tego rodzaju organizacją eme
rytów w wyższych uczelniach i to jest największym jego osiągnięciem. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 

Koło PTTK przy Politechnice Łódzkiej powstało w październiku J 958 r. Przewodniczą
cym tymczasowego zarządu koła został mgr inż. Antoni Bogusławski. Pierwsze walne 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się we wrześniu 1959 r. i powołało dra 
Jerzego Aulicha na przewodniczącego oraz prof. Eligię Turską i mgra inż. Jana 
Kwapińskiego na jego zastępców. Obecnym prezesem koła jest Dorota Rogowska. 
W początkowych latach działalności zostały zorganizowane sekcje: turystyki pieszej nizin
nej i górskiej, kolarska i narciarska. W 1960 r. powstała sekcja żeglarska, która działała 
bardzo prężnie, zaś w 1969 r. usamodzielniła się tworząc Klub Żeglarski przy PŁ. W la
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych koło zorganizowało wiele imprez krajowych 
(m. in. wyjazdy na narty, spływy kajakowe, wycieczki górskie i krajoznawcze) oraz za
granicznych (wycieczki do NRD, w góry Słowacji, Rumunii i Bułgarii). Prężna działal
ność koła uwieńczona została wielokrotnie zajęciem czołowych miejsc we współza
wodnictwie kół zakładowych PTTK oraz przyznaniem nagród i wyróżnień przez władze 
PTTK (m. in. Złotej Odznaki PTTK). Również działacze koła indywidualnie otrzymy
wali odznaczenia za swoją działalność. Na początku lat osiemdziesiątych, w związku 
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z ogólną sytuacją w kraju, działalność koła podupadła. Pewne ożywienie odnotowano 
w roku 1988 i w latach następnych, jednak działalność ograniczyła się prawie wyłącznie 
do organizowania wycieczek w różne pasma gór polskich. 

Klub Żeglarski 

Klub Żeglarski PŁ został powołany jako sekcja żeglarska PTTK w czerwcu 1960 r. 
Czynnościami związanymi z organizacją klubu, uzyskaniem zgody władz uczelni, reje
stracją w Polskim Związku Żeglarskim oraz organizacją szkolenia i pierwszego sezonu 
nawigacyjnego zajęła się grupa zapaleńców pod przewodnictwem pierwszego koman
dora klubu, pro( Eligii Turskiej. Po niezwykle udanym próbnym sezonie na Mazurach 
klub uzyskał zgodę na zakup pierwszych jednostek pływających: dwóch nie nowych już 
jachtów typu „n". Klub szybko się rozwijał, a kolejnwii komandorami byli: 
Włodzimierz Brudz, Jerzy Musiał i Jerzy Smyczek. Od roku 1969 klub nosi nazwę Klub 
Żeglarski ZNP PŁ, a od roku 1980 Klub Żeglarski Pracowników Politechniki Łódzkiej. 
Następnymi komandorami klubu byli: Leopold Rybski, Antoni Wojewoda, Jerzy 
Tomczyk, a od grudnia 1983 r. do chwili obecnej Andrzej Wira. Główna działalność 
klubu jest skupiona na organizowaniu turystyki żeglarskiej na Wielkich Jeziorach Ma
zurskich. Corocznie klub prowadzi nieodpłatne szkolenia na stopnie żeglarza dla pra
cowników uczelni i członków ich rodzin oraz obozy turystyczno - szkoleniowe dla ich 
dzieci. Liczba osób uprawiających turystykę żeglarską zorganizowaną i indywidualną 
w ramach klubu wynosi obecnie 250 w roku. Oprócz działalności śródlądowej w okresie 
minionego trzydziestolecia było zorganizowanych kilkanaście rejsów bałtyckich. Wielu 
żeglarzy z naszej uczelni brało udział w dalszych rejsach morskich, w tym również 
w wyprawach oceanicznych. Na przestrzeni lat w klubie wyrosła liczna kadra kwalifiko
wanych żeglarzy, w tym kilkudziesięciu sterników śródlądowych i kapitanów żeglugi 
bałtyckiej i wielkiej. Wśród członków klubu jest kilku instruktorów Polskiego Związku 
Żeglarskiego, a także działaczy z tytułem „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego". Klub 
posiada obecnie jeden jacht zatokowy oraz 11 jachtów śródlądowych na Wielkich Jezio
rach Mazurskich z bazą żeglarską w Rogantach koło Giżycka. Baza była dziert.awiona 
od Agencji Własności Rolnej, a obecnie jest własnością Politechniki. 

Towarzystwo Polsko - Szkockie 

Towarzystwo Polsko - Szkockie, afiliowane przy Politechnice Łódzkiej, powstało 

w maju 1983 r. jako wynik bardzo bliskiej i owocnej współpracy naszej uczelni 
z Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow. Inicjatorami powstania towarzystwa byli: 
ówczesny rektor Politechniki Łódzkiej prof. Jerzy Kroh, prof. Czesław Strumiłło, 

prof. Zdzisław Kembłowski oraz mgr inż. Grzegorz Kowalewski. Współinicjatorami pow
stania towarzystwa byli przedstawiciele Szkocko - Polskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w Glasgow, pp. Ronald Crawford i Zbigniew Pachoński. Pierwszym prezesem towarzy
stwa był w latach 1983 - 1986 prof. Czesław Strumiłło. Od 1986 r. funkcję prezesa pełni 
prof. Zdzisław Kembłowski. Podstawowym celem towarzystwa jest propagowanie kul
tury szkockiej oraz utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze Szkotami. Towarzystwo 
organizuje - między innymi - spotkania z odwiedzającymi Politechnikę Łódzką pracow
nikami Uniwersytetu Strathclyde. Szczególnie uroczyste spotkania odbywają się co roku 
z okazji oficjalnych wizyt przedstawicieli Uniwersytetu Strathclyde, związanych z inau
guracją nowego roku akademickiego lub Świętem Politechniki w dniu 24 maja. 
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Dużą popularnością cieszą się organizowane na przełomie stycznia i lutego bale 
szkockie, tzw. ,,Christmas Patty and Bllrns' Supper", na które są zapraszani członkowie 
,,Caledonian Society" przy Ambasadzie 81ytxjskiej w \\/arszawie. 

Organizacje polityczne 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

Od początku i:;tnienia uczelni, w szerokim kontekście działalności dydaktycznej, na
ukowej, gospodarczej, społecznej i politycznej, umacniały swą rolę i powiększały swe 
znaczenie organizacje partyjne PPR i PPS. \V latach 1945 - 1948 członkowie PPS nale
żeli do kół terenowych lub Międzyuczelnianego Komitetu Akademickiego, a członkowie 
PPR do 1946 roku byli skupieni w komórce akademickiej PPR, która w styczniu 1946 
roku została podzielona na trzy kola: uniwersyteckie, politechniczne oraz profesorskie. 
Od zjazdu zjednoczeniowego, który miał miejsce 15 grudnia 1948 roku, w uczelni roz
poczęła działalność jednolita organizacja: Polska Zjednoczona Paitia Robotnicza, która 
w ciągu 43 lat istnienia przyjmowała różne formy organizacyjne. Najdłużej utrzymywała 
się następująca struktura uczelnianej organizacji partyjnej: 

• komitet uczelniany (wcześniej komitet zakradowy) kicmjący pracą całej organiza~ji partyjnej, 
• podstawowe organizacje partyjne (POP) powoływane na wydziałach oraz w administracji, 
• oddziałowe organiz.a~je partyjne (OOP) )."X)wolywane w mniejszych jednostkach organizacyjnych, 
• grupy part)jne, powoływane ,v ramach POP, działające w nąjmni~jszych jednostkach orga

nizacyjnych uczelni, takich jak instytuty, katedry, działy admfaistracji. 
. . 

Organizacja partyjna w Politechnice Łódzkiej inicjowała działania wspierające organa 
centralne Partii w zakresie programów naukowych, mających na celu wzrost gospodar
czy kraju, opartych na opiniach naukowych pracowników uczelni. Stałym elementem 
pracy organizacji partyjnej było współdziałanie z władzami uczelni w zakresie dydak
tyki, rozbudowy uczelni, kształcenia jej kadty, współpracy z przemysłem. Problemy 
realizowane przez organizację partyjną wraz z władzami uczelni to: 

• usprawnienie form i metod zarządzania i kierowania uczelnią, 
• poprawa funkcjonowania i skuteczności działania administracji i służb obsługi, 
• analiza działalności naukowo - badawczej i jej związków z gospodarką narodową, 
• reforma programów nauczania, ocena warunków i etapów wprowadzania jej w życie, 
• realizacja zadań wychowawczych i praca z młodzieżą. 

Na szczeblach grup partyjnych realizowano ,vspó\pracę z dyrektorami instytutów w zakresie: 
• podnoszenia dyscypliny pracy i poprawy wyników pracy zawodowej, 
• rozwoju kiemnków naukowo - badmvczych w katedrach i instytutach, 
• realizacji nowych programów studiów i zabezpieczenia w pomoce naukowe, 
• organizacji pracowni, laboratoriów, opracowania skt)l)tów, materiałów do ćwiczeń, itp. 
• inicjowania dyskusji na temat koncentrowania tematyki naukowo - badawczej instytutu i 

możliwości jej powiązania z potrzebami przemysłu, 
• podejmowania zobowiązań i czynów partyjnych ważnych dla działalności instytutów, wy-

działów oraz uczelni. 

Przez cały czas działalność organizacji part)jnej .w uczeini była nacechowana troską 
o dobro Politechniki, nauki, nauczania i go5podarki narodowej. Jednym z ważniejszych 
osiągnięć organizacji pmtyjnej byto zaangażowanie jej członków w przebudowę struk
tury organizacyjnej uczelni. Dla większej koncentracji i lepszego wykorzystania sił pra
cowników naukowych oraz przyznawanych środków, dla stworzenia możliwości kom-



311 

pleksowego podejmowania · dużych prac naukowych, prac na rzecz gospodarki 
narodowej, poszerzania i polepszania bazy dydaktycznej oraz usprawnienia zarządzania 
szkołą, uczelnia prze.szła ze struktury katedralnej na strukturę instytutową. Na ile wysi
łek organizacji włożony w starania o przebudowę uczelni był potrzebny niech świadczy 
fakt, że od momentu powołania instytutów, a więc od 25 lat, w zasadzie w formie mało 
zmienionej, uczelnia działa w strukturze instytutowej. 

W tamtych latach powszechnie znaną formą mobilizowania społeczeństwa do działań na 
rzecz zakładu pracy, dzielnicy czy miasta były czyny społeczne lub partyjne. Różnie 
oceniano i różne efekty miał ten zbiorowy wysiłek, jednak w Politechnice Łódzkiej zaw
sze służył do wykonania potrzebnych, konkretnych prac. Na przykład dla uczczenia 
jubileuszu XXX rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został w czynie 
społecznym opracowany i wydany informator będący wynikiem zespołowego działania 
członków PZPR i innych pracowników Politechniki Łódzkiej. Celem informatora była 
popularyzacja dorobku nau'kowego i dydaktycznego Politechniki oraz charakterystyka 
kierunków i potencjalnych możliwości działania uczelni na rzecz gospodarki narodowej. 
Informator był kierowany do działaczy społecznych i gospodarczych w przekonaniu, że 
przyczyni się do rozszerzenia i pogłębienia współpracy Politechniki Łódzkiej z jednost
kami gospodarki narodowej. Innym przykładem może być budowa parkingu przy Poli
technice w 1979 r. W tej pracy wzięło udział około 1100 pracowników PŁ, pracując 
dziennie po 4 - 8 godzin; globalna liczba przepracowanych godzin wynosiła 6000. 
Parking zbudowany przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Żeromskiego posiada 86 oznako
wanych miejsc dla samochodów osobowych. Wszystkimi pracami organizacyjnymi kie
rował zespół złożony z przedstawicieli Komitetu Uczelnianego PZPR oraz administracji 
uczelni. Pracownicy działu administracyjnego, gospodarczego oraz technicznego wyko
nali nieodpłatnie całkowitą dokumentację techniczną z wykazem potrzebnych materia
łów, które dostarczyły władze dzielnicy Łódź - Polesie. 

Tablica 63. Członkowie i kandydaci PZPR w 1975-roku 
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Znamienna jest liczba członków PZPR w Politechnice Łódzkiej w poszczególnych 
okresach. W 1956 roku było 385 członków i kandydatów, a w roku 1958 - 158. 
Ten spadek stanu liczbowego o około 60% był spowodowany wydarzeniami roku 1956. 
Liczba członków partii w 1960 r. wynosiła 153 osoby, a w 1970 roku 621. W obu tych 
liczbach, ze względu na brak danych, nie uwzględniono administracji. W roku 1975 
liczba wszystkich członków partii wynosiła wraz z kandydatami 638 osób, a strukturę 
,,upartyjnienia" przedstawia tablica 63. 
Po tym okresie, w związku z sytuacją polityczną i ekonomiczną w kraju, liczba członków 
partii zaczęła się systematycznie obniżać na skutek braku dopływu nowych członków 
i odchodzenia dotychczasowych. Działalność organizacji partyjnej w uczelni kończy się 
z momentem rozwiązania PZPR, co miało miejsce na XI zjeździe partii w styczniu 1991 
roku. Dane o sekretarzach organizacji partyjnej PZPR w Politechnice Łódzkiej w latach 
1945 - 1948 są bardzo nikłe. Dokumentacji dotyczącej działalności PPS na uczelni brak. 
Jeśli chodzi o PPR, po powołaniu w grudniu 1947 r. Komitetu Akademickiego sekreta
rzem koła PPR na uczelni został Tadeusz Markowski. Od zjednoczenia PPR i PPS do 
końca 1949 r. były dwie odrębne organizacje PZPR: pracowników naukowych oraz 
studentów. Od 1949 roku zaczęła działać jednolita organizacja PZPR. Poniżej podano 
zestawienie pierwszych sekretarzy uczelnianej organizacji partyjnej PZPR przy Poli
technice Łódzkiej w poszczególnych okresach. 
1949 - 1953 Jerzy Lorens, Michał Szczepański, Czesław Popiel, Adolf Małyszek. 
J 954 - 1959 Bronisław Pertkiewicz, Jan Wasiak. 
1960 - 1971 Wiesław Kaniewski, Edward Galas. 
1971 - 1977 Jerzy Grabowski. 
1977 - 1981 Janusz Rydlewicz. 
1981 - 1986 Michał Wieczorek. 
1986 - 1989 Mirosław Banasiak. 
J 989 - styczeń 1991 (rozwiązanie PZPR) Bogusław Kochański. 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej 
Zadaniem koła tego towarzystwa, działającego w Politechnice Łódzkiej w latach 1965 
- 1990, było wzajemne wzbogacanie wiedzy o ludziach i ich dorobku oraz krzewienie 
więzów emocjonalnych między nimi. Podstawowymi formami pracy była działalność 
informacyjna. Wszystkie wydziały miały swoje oszklone gabloty, w których ekspozycje 
przedstawiały materiał ilustracyjny i tekstowy przygotowany przez ośrodek informa
cyjny w Warszawie oraz materiał przygotowany przez zapaleńców, entuzjastów tej te
matyki. Informacje przedstawiały działalność i efekty budownictwa, kultury, gospodarki 
i polityki. Materiały tekstowe zawierały informacje o spotkaniach, konkursach i ogólnie 
o życiu koła. Zawierały również wiersze i osobiste wrażenia ludzi z Politechniki z po
dróży po ZSRR. Ekspozycje były zmieniane raz w miesiącu. Praca ze studentami pole
gała głównie na organizowaniu konkursów wiedzy o ZSRR. We wstępnych eliminacjach 
brali udział studenci pierwszych lat studiów. Końcowe eliminacje uczelniane były 
organizowane w klubie pracowników z częścią artystyczną i udziałem artystycznych ze
społów studenckich. Konkursy organizowano we współpracy ze Studium Języków 
Obcych. Dla pracowników i studentów organizowano wieczory klubowe z udziałem 
władz uczelni. W programie spotkań były wystąpienia pracowników PŁ, znawców 
tematyki. W programach artystycznych występowali znani artyści i poeci z recytacjami 
poezji. Frekwencja spotkań była zawsze bardzo wysoka. Koło prowadziło kronikę swej 
działalności, gdzie zamieszczało fotografie i informacje tekstowe o wybranych 
wydarzeniach w pracy koła. 



Wyróżnienia pracowników 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr OSMAN ACHMATOWICZ 

prof. dr JAN MICHALSKI 

członek korespondent, 1952 r. 

członek rzeczywisty, 1961 r. 

członek korespondent, 1962 r. 

członek rzeczywisty, 1969 r. 

prof. dr WŁADYSŁAW PEŁCZEWSKI członek korespondent, 1965 r. 

członek rzeczywisty, 1980 r. 

prof. dr hab. ZYGMUNT LASOCKI członek korespondent, 1973 r. 

prof. dr hab. JERZY KROH członek korespondent, 1976 r. 

członek rzeczywisty, 1986 r. 

prof. dr MARIAN KRYSZEWSKI 
członek korespondent, 1976 r. 

członek rzeczywisty, 1989 r. 

prof. dr hab. CZESŁAW STRUMIŁŁO członek korespondent, 1989 
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Doktorzy honoris causa uczelni zagranicznych 

prof. JERZY WERNER University of Strathclyde, Glasgow, 1973 

prof. dr MIEC2YSŁA w SERWIŃSKI University of Strathclyde, Glasgow, 1977 

prof. dr hab. EDW ARO GALAS University of Strathclyde, Glasgow, 1978 

prof. dr hab. JANUSZ SZOSLAND Moskiewski Instytut Włókienniczy, 1981 

prof. dr hab. JERZY KROH University of Strathclyde, Glasgow, 1983 

University of Leeds, 1987 

Universita Deglistudi di Pavia, 1989 

prof. dr WŁADYStAWPELCZEWSKI Universite Paul Sabatier, Toulouse, 1985 

prof. dr hab. CZESŁAWS1RUMlłLO University of Strathclyde, Glasgow, 1989 

prof. dr hab. JAN KRYSIŃSKI University of Strathclyde, Glasgow, 1992 

Wyróżnienia zagraniczne 

prof. dr hab. CEZARY 
SZCZEPANIAK 

prof. dr hab. JERZY KROH 

prof. dr WITOLD ŻUREK 

prof. dr hab. MACIEJ p A WLIK 

członek korespondent La Academia 
National de Ingenieria A . C. Mexico, 1978 . 

laureat Japońskiego Cesarskiego Orderu 
Srebm~j i Złot~j Gwiazdy - :za współpracę 
pomiędzy Polską i Japonią, 1989 

członek honorowy The Royal Society of 
Edinburgh, 1991 

członek rzeczywisty Real Academia de 
Sciencia y Artes de Barcelona, 1990 

członek zagraniczny AKademii Nauk 
Ukrainy, 1994 

prof. dr hab. JANUSZ TUROWSKI członek The New York Academy of 
Sciences, 1994 
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Nagrody państwowe 

1949 • prof JAN WERNER, prof JERZY WERNER: udział w nagrodzie 
zespołowęj II stopnia - za opracowanie konstrukcyjne i produkcyjne 
pierwszego polskiego samochodu ciężarowego „Star 20". 

1951 • prof. ROMAN DOWGIRD - nagroda indywidualna III stopnia za 
konstruk~ję stropu staloceramicznego DS - Zerań . 
• prof STANISŁA w ZAGRODZKI - nagroda indywidualna m stopnia za 

wprowadzenie nowych metod otrzymywania ubocznych produktów 
z melasy, a w szczególności potażu i drożdży pastewnych. 

1952 • prof. ATANAZY BORYNIEC udział w nagrodzie zespołowęj m stopnia 
za wprowadzenie do produk~ji opon samochodowych i transporterów 
jedwabiu wiskozowego zamiast importowanęj bawełny. 

1953 • prof BOLESŁAW KONORSKI - nagroda indywidualna Il stopnia za 
prace naukowe z dziedziny elektrotechniki teoretycznęj i nomografii. 
• prof ZYGMUNT HASTERMAN - udział w nagrodzie zespołowęj m 

stopnia za opracowanie koordynacji izolacji systemów 
elektroenergetycznych wysokich i nąjwyższych napięć. 
• dr inż. ADAM KOWALSKI - udział w nagrodzie zespołowęj m stopnia 

za opracowanie konstruk~ji i przekazanie do produk~ji serii przewijarek 
włókna sztucznego i jedwabiu . 
• prof STANISŁAW KIEŁBASIŃSKI, doc. JERZY RUCIŃSKI - udział w 

nagrodzie zespołowęj ID stopnia za opracowanie, przygotowanie 
i wprowadzenie do produk~ji gumy podeszwowęj mikroporowatęj. 

195 5 • prof. WŁADYSŁA w BRATKOWSKI - nagroda indywidualna Il stopnia 
za całość działalności naukowęj w dziedzinie włókiennictwa. 
• prof. EUGENIUSZ JFZIERSKI - nagroda indywidualna II stopnia za 

prace naukowe w dziedzinie teorii transformatorów 
elektroenergetycznych. · 

1964 • prof. OSMAN ACHMA TOWICZ - nagroda indywidualna I stopnia za 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii organicznęj. 
• Doc. ROMAN BARAŃSKI - udział w nagrodzie zespołowęj I stopnia za 

opracowanie konstrukcyjne i uruchomienie produk~ji elekttycznęj 
aparatury rozdzielczęj i zabezpiecząjącęj. 

1966 • prof JANUSZ KULESZA - udział w nagrodzie zespołowęj II stopnia za 
opracowanie kilkunastu technologii otrzymywania syntetyków 
zapachowych i wdrożenie ich do produk~ji. 

1968 • dr ALEKsANDER RATAJCZAK - udział w nagrodzie zespołowęj Il 
stopnia za osiągnięcia w dziedzinie stereochemii optycznie czynnych 
organicznych związków fosforu. 

1970 • prof MACIFJ KOZŁOWSKI - udział w nagrodzie zespołowęj II stopnia 
za opracowanie konstruk~ji i uruchomienie produk~ji transformatorów 
blokowych 240 MV A - 250 kV. 
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Nagrody naukowe miasta Łodzi 
Profesorowie: 
WŁADYSŁAW BRATKOWSKI 1957 JANUSZ SZOSLAND 

ALICJA DORABIALSKA 1958 EDWARD GALAS 

ATANAZYBORYNIEC 1961 BRONISŁAW SOCHOR 

WITOLD KOREWA 1962 HENRYK BŁASIŃSKI 

EUGENIUSZ JEZIERSKI 1963 BOLESŁAW KARDASZEWSKI 

PA WEL PRINDISZ 1964 MARIAN KRYSZEWSKI 
MIECZYSŁAW SERWIŃSKI 1965 STANISŁAW KUCZEWSKI 

JERZYKROH 1966 JERZY RACHWALSKI 

WŁADYSŁAW KUCZYŃSKI 1967 JERZY RUCIŃSKI 
JERZY WERNER 1968 STEF AN PRZEWŁOCKI 

JAN MICHALSKI 1969 EDWARD KĄCKI 

WŁADYSŁAW PEŁCZEWSKI 1969 TADEUSZ KOTER 

EDWARD JÓZEFOWICZ 1971 WITOLD ŻUREK 
MARIAN CHWALIBÓG 1972 ZDZISŁAW HAś 

STANISŁAW ZAGRODZKI 1973 MICHAŁ JABŁOŃSKI 
JERZYLEYKO 1974 WŁADYSŁAW GUNDLACH 
EDW ARO SZW ARCSZT AJN 1977 

Nagrody Województwa Bielskiego 

doc. dr PRZEMYSŁA w WASILEWSKI 1981 
doc. dr hab. MAREK TROMBSKI 1982 
prof. dr hab. JAN W AJAND 1984 
doc. dr hab. KAZIMIERZ MACZVŃSKI 1985 
doc. dr hab. JAN SZADKOWSKI 1986 
doc. dr hab. TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 1987 
doc. dr ANDRZEJ Kow ALSKI 1988 

1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1994 



Doktorzy honoris causa 
Politechniki Łódzkiej 

Bohdan Stefanowski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska 
Specjalność: Termodynamika techniczna 
Data nadania: 12.06.1949 

Twórca i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1945 - 1948. Profesor 
Politechniki Warszawskiej, do której powrócił w 1948 r. Członek rzeczywisty PAN. 
Wybitny specjalista w zakresie termodynamiki technicznej i techniki cieplnej. 
W pierwszym okresie działalności naukowej był związany z Politechniką Lwowską. 

Osman Achmatowicz 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka 
Specjalność: Chemia organiczna 
Data nadania: 7.05.1960 

Współorganizator Politechniki Łódzkiej od 1945 r. Jej rektor w latach 1948 - 1952. 
Twórca i wieloletni kierownik Katedry Chemii Organicznej PŁ. Wybitny specjalista 
w dziedzinie chemii produktów naturalnych i syntezy organicznej. W okresie 
przedwojennym związany z Uniwersytetem im. S. Batorego w Wilnie i Uniwersytetem 
Warszawskim. Członek PAN. 

Wojciech Świętosławski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Warszawska 
Specjalność: Chemia fizyczna 
Data nadania: 7.05.1960 

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii fizycznej o sławie międzynarodowej. Profesor 
Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Pittsburgu. 
Członek Polskiej Akademii Umiejętności i PAN. Jeden z twórców współczesnej 
termochemii. Doktor honoris causa wielu uczelni polskich i zagranicznych. W latach 
1935 - 39 był Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
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Witold Pogorzelski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska 
Specjalność: Matematyka 
Data nadania: 27.05.1961 

Współtwórca Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz twórca i kierownik 
Katedry Matematyki na tym wydziale w latach 1945 - 1947. Wybitny matematyk, 
specjalista w dziedzinie równań całkowych i różniczkowych cząstkowych. Profesor 
Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. 

Iwan I. Artobolewski 
Kraj: ZSRR . 
Uczelnia: AkademiaNauk ZSRR 
Specjalność: Teoria mechanizmów i maszyn 
Data nadania: 23.05.1963 

Członek rzeczywisty Akademii Nauk ZSRR. Specjalista z dziedziny teorii 
mechanizmów i maszyn. Jest twórcą ogólnie przyjętej klasyfikacji mechanizmów. 

Paweł M. Silin 
Kraj: ZSRR 
Uczelnia: Moskiewski Technologiczny Instytut Pt7.emysht Spożywczego 
Specjalność: Przemysł cukrowniczy 
Data nadania: 12.06.1964 

Profesor Moskiewskiego Technologicznego Instytutu Przemysłu Spożywczego. 

Wybitny specjalista w zakresie przemysłu cukrowniczego. Jego prace naukowe dotyczą 
zastosowania fizykochemicznych teorii w technologii przemysłu cukrowniczego. 

Janusz Groszkowski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska 
Specjalność: Radiotechnika 
Data nadania: 23.05.1964 

W roku 1945 był pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. 
Twórca polskiej szkoły naukowej w zakresie radiotechniki. Jego prace, które weszły do 
nauki światowej, dotyczyły badań w dziedzinie generacji i stabilizacji drgań 
elektromagnetycznych oraz techniki wysokiej próżni. Profesor Politechniki 
Warszawskiej, członek PAN i wielu zagranicznych akademii nauk. Doktor honoris 
causa wielu uczelni krajowych i zagranicznych. Położył wielkie zasługi w polskim ruchu 
oporu przy rozpoznaniu układów sterujących rakiety V2. Człowiek o wielkim 
autorytecie naukowym i moralnym. 

Bedrich Heller 
Kraj: Czechosłowacja 
Uczelnia: Politechnika w Pradze. Instytut Elektrotechniki Czechosłowackiej Akademii Nauk 
Specjalność: Elektrotechnika 
Data nadania: 14.11.1964 

Członek rzeczywisty Czechosłowackiej Akademii Nauk, specjalista w dziedzinie 
maszyn elektrycznych i transformatorów. Znaczący wkład do nauki światowej wniosły 
jego prace z dziedziny problematyki przepięciowej w transformatorach. 



Fryderyk S. Dainton 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Leeds, Uniwersytet w Nottingham 
Specjalność: Chemia fizyczna, Chemia radiacyjna 
Data nadania: 11.05.1966 
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Wybitny specjalista w dziedzinie chemii fizycznej i radiacyjnej. Pełnił funkcję rektora 
Uniwersytetu w Nottingham oraz dyrektora Ośrodka Badań Radiacyjnych w Cookridge 
pod Leeds. Uczestniczył w pracach brytyjskich rządowych komisji zajmujących się nauką. 

Georgij N. Kukin 
Kraj: ZSRR 
Uczelnia: Moskiewski Instytut Włókienniczy 
Specjalność: Materiałoznawstwo włókiennicze 
Data nadania: 23.11.1968 

Profesor i wieloletni rektor Moskiewskiego Instytutu Włókienniczego. Specjalista 
w zakresie materiałoznawstwa włókienniczego. 

Sir Samuel C. Curran 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Fizykochemia 
Data nadania: 24.05.1973 

Pryncypał i wicekanclerz Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. Inicjator i wieloletni 
opiekun współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Strathclyde i Politechniką 
Łódzką. Wielki przyjaciel Polaków. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego. 
Wybitny fizykochemik specjalizujący się w zakresie chemii radiacyjnej, promieniowania 
elektromagnetycznego oraz nauk nuklearnych. W czasie II Wojny Swiatowej brał udział 
w opracowaniu układów do konstrukcji pocisków przeznaczonych do niszczenia rakiet 
VI i V2, wykrywania łodzi podwodnych oraz lokalizacji celów naziemnych. 

Henri Benoit 
Kraj: Francja 
Uczelnia: Uniwersytet Louis Pasteura 
Specjalność: Chemia makromolekularna 
Data nadania: I S. l O. 1977 

Profesor Uniwersytetu w Strasburgu i dyrektor Centrum Badań Makromolekularnych 
CNRS w Strasburgu, wieloletni przewodniczący Oddziału Chemii Makromolekularnej 
IUPAC. Wybitny uczony w dziedzinie chemii makromolekuralnej. Doktor honoris causa 
Uniwersytetu w Uppsali i w Aberdeen. 

Alastair M. North 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Chemia fizyczna 
Data nadania: 24.05.1978 

Wybitny uczony w dziedzinie fizyko - chemii polimerów, członek Szkockiego Komitetu 
Nauki, Szkockiego Komitetu Chemii, Szkockiej Komisji Edukacji oraz wielu międzynaro
dowych organizacji naukowych. Profesor i wieloletni Wicepryncypał Uniwersytetu 
Strathclyde w Glasgow. Przyczynił się do ożywienia współpracy z Polską, a w szczególności 
z Politechniką Łódzką i Instytutem Badań Makromolekularnych PAN w Łodzi. 
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Sir Francis L. Tombs 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Elektrotechnika 
Data nadania: 24.05.1980 

Profesor i członek Rady Zarządzającej Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, 
przewodniczący Rady ds. Elektryczności Anglii i Walii, wybitny działacz gospodarczy 
w dziedzinie systemów elektroenergetycznych. Wiceprezes UNIPEDE (Międzynarodowej 
Unii Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej). Zasłużył się znacząco dla roz
woju współpracy naukowej Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow. 

Witold Nowacki 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski 
Specjalność: Fizyka ciała stałego, Mechanika 
Data nadania: 24.05.1981 

Profesor Politechniki Gdańskiej i członek rzeczywisty PAN. Wybitny uczony o autorytecie 
światowym w dziedzinie mechaniki ciała stałego. Doktor honoris causa wielu uczelni 
krajowych i zagranicznych. Twórca polskiej szkoły naukowej w dziedzinie mechaniki 
budowli i teorii sprężystości, znany jest również jako konstruktor budowlany; wiele 
obiektów zostało zbudowanych wg jego projektów, m. in. Hala Sportowa w Łodzi. 

Eugeniusz Jezierski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka 
Specjalność: Maszyny elektryczne 
Data nadania: 24.05.1982 

Profesor Politechniki Łódzkiej. Współorganizator Wydziału Elektrycznego i twórca 
polskiej szkoły naukowej w dziedzinie transformatorów energetycznych. Zorganizował 
i przez 26 lat kierował Katedrą Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Politechniki 
Łódzkiej. Inicjator i współtwórca polskiego przemysłu transformatorowego. 

Janusz L. Jakubowski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Instytut Elektrotechniki w Warszawie 
Specjalność: Elektrotechnika 
Data nadania: 24.05.1984 

Wybitny uczony w dziedzinie techniki wysokich napięć. Twórca i organizator Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie. Z Politechniką Łódzką był związany w pierwszych latach 
jej istnienia przy organizowaniu Zakładu Wysokich Napięć. 

Grahan1 J. Hills 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Elektrochemia 
Data nadania: 24.05.1984 

Profesor, wieloletni wicekanclerz i pryncypał Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. Wybitny 
brytyjski specjalista w dziedzinie elektrochemii i chemii fizycznej. Przyczynił się do 
rozwinięcia współpracy naukowej Politechniki Łódzkiej z kierowaną przez niego uczelnią. 



Zygmunt Charzyński 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki 
Specjalność: Matematyka 
Data nadania: 24.05.1985 
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Profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry 
Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Wybitny matematyk, 
specjalista w zakresie metod wariacyjnych funkcji zespolonych. 

Aleksander Uklański 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska 
Specjalność: Turbiny parowe 
Data nadania: 24.05.1985 

Profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 1945 - 1955 profesor Politechniki 
Łódzkiej. Twórca i kierownik Katedry Turbin Parowych. W latach 1948 - 1952 dziekan 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Wybitny specjalista w zakresie 
budowy turbin parowych. 

Iwan A. Martynow 
Kraj: ZSRR 
Uczelnia: Moskiewski Instytut Włókienniczy 
Specjalność: Maszyny włókiennicze 
Data nadania: 24.05.1985 

Profesor i rektor Moskiewskiego Instytutu Włókienniczego, zasłużony dla rozwoju 
współpracy pomiędzy Moskiewskim Instytutem Włókienniczym a Politechniką Łódzką. 
Wybitny specjalista w zakresie dynamiki maszyn włókienniczych. 

John F. Richardson 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet w Swansea 
Specjalność: Inżynieria chemiczna 
Data nadania: 24.05.1987 

Profesor i wieloletni dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej w University College of 
Swansea w Wielkiej Brytanii. Wybitny uczony o światowym autorytecie w dziedzinie 
fluidyzacji oraz przepływów dwufazowych, szczególnie w zakresie przepływów: płyn 
nienewtonowski - gaz. Miał znaczący wkład w rozwój współpracy naukowej między 
ośrodkami inżynierii chemicznej w Politechnice Łódzkiej i w University College of Swansea. 

Jan Michalski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Polska Akademia Nauk 
Specjalność: Chemia organiczna 
Data nadania: 24.05.1987 

Profesor Politechniki Łódzkiej. Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1966 - 1970. Od 
1945 r. związany z Katedrą Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Członek 

rzeczywisty PAN, twórca Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
w Łodzi. Wybitny uczony, chemik organik o dużych zasługach dla rozwoju polskiej chemii. 
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Bogumił Staniszewski 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Warszawska 
Specjalność: Termodynamika 
Data nadania: 24.05.1988 

Profesor Politechniki Warszawskiej, członek PAN. Ukończył Politechnikę Łódzką i w niej 
rozpoczął pracę dydaktyczną i naukową. Jest współtwórcą polskiej szkoły 
termodynamiki. Wieloletni przewodniczący Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, 
współpracujący z kilkoma wydziałami Politechniki Łódzkiej. 

David J. Tedford 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Elektrotechnika 
Data nadania: 24.05.1988 

Profesor Universytetu Strathclyde w Glasgow. Organizator rozwoju współpracy 
naukowej między Uniwersytetem Strathclyde a Politechniką Łódzką oraz współpracy 
tych dwóch uczelni z Uniwersytetem w Pawii (Włochy). Wybitny specjalista 
w dziedzinie elektrotechniki, w szczególności w zakresie wyładowań elektrycznych 
w gazach i ich zastosowań w technice wysokich napięć. 

Czesław Woiniak 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Instytut Podstawowych Problemów Techniki 

· Specjalność: Mechanika kompozytów 
Data nadania: 30.09.1988 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Instytutu Mechaniki UW W latach 
1964 - 1966 profesor Politechniki Łódzkiej i kierownik Katedry Mechaniki Budowli. 
Uczony o uznanym autorytecie międzynarodowym, specjalista w dziedzinie mechaniki 
ciała stałego. Jest członkiem założycielem International Society for the Interaction 
Mathematics and Mechanics. Od szeregu lat utrzymuje ścisłe kontakty naukowe 
z Politechniką Łódzką, położył znaczne zasługi w kształceniu kadry naukowej na 
Wydziale Budownictwa i Architektury. 

Andrzej Waksmundzki 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Uniwersytet M. Skłodowskiej - Curie w Lublinie 
Specjalność: Chromatografia 
Data nadania: 24.05.1989 

Profesor Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Wybitny specjalista 
w dziedzinie chromatografii, twórca szkoły naukowej w tej dziedzinie. Prowadził także 
badania nad zastosowaniem światłowodów. 

Willia1n W. Fletcher 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Biologia 
Data nadania: 24.05.1989 

Organizator i wieloletni profesor w Katedrze Biologii Uniwersytetu Strathclyde 
w Glasgow. Wybitny uczony w dziedzinie biotechnologii, zasłużony w rozwijaniu badań 
w zakresie ochrony naturalnego środowiska. Ma ogromne zasługi w dziele współpracy 
Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem Strathclyde. 



Jean Baptiste Donnet 
Kraj: Francja 
Uczelnia: Uniwersytet Górnej Alzacji 
Specjalność: Fizykochemia i technologia elastomerów 
Data nadania: 3.10.1989 

323 

Profesor i rektor Uniwersytetu Górnej Alzacji. Wybitny fizykochemik, szczególnie 
zasłużony dla rozwoju technologii polimerów, członek licznych międzynarodowych 
organizacji naukowych z dziedziny chemii. 

Władysław Kuczyński 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka 
Specjalność: Budownictwo żelbetowe 
Data nadania: 24.05.1990 

Profesor Politechniki Łódzkiej do 1969 roku. Twórca i organizator, a w latach 1956 - 1959 
dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. Wybitny specjalista 
w zakresie technologii betonu oraz mechaniki betonowych ustrojów hiperstatycznych. 
Współtwórca monumentalnego dzieła (20 tomów) ,,Budownictwo betonowe". 

Jadwiga Jakubowska 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka 
Specjalność: Mikrobiologia 
Data nadania: 24.05. I 990 

Profesor Politechniki Łódzkiej. Twórca i wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii 
Technicznej. Współorganizator Wydziału Chemii Spożywczej. Wybitny specjalista 
w dziedzinie mikrobiologii. 

Arthur Charlesby 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Royal Military College of Science 
Specjalność: Chemia radiacyjna polimerów 
Data nadania: 1.10.1990 

Profesor Królewskiej Akademii Wojskowej w Swindow. Wybitny uczony brytyjski, 
jeden z twórców chemii radiacyjnej polimerów i techniki radiacyjnej. Ma wybitne 
zasługi w nawiązaniu i rozwoju współpracy Politechniki Łódzkiej z brytyjskimi 
ośrodkami naukowymi. 

Joachim Liinenschloss 
Kraj: Niemcy 
Uczelnia: Rheinisch - Westfl\lische Technische Hochschule Aachen 
Specjalność: Technologia włókiennicza 
Data nadania: I. I O. I 990 

Profesor Reńsko - Westfalskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen, dyrektor Instytutu 
Włókiennictwa. Wybitny uczony o autorytecie międzynarodowym w dziedzinie techniki i 
technologii włókienniczej. Ma znaczące zasługi we współpracy RWTH z Politechniką 
Łódzką. 
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Ronald L. Crawford 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Academic Registrar 
Data nadania: 24.05.1991 

Academic Registrar Uniwersytetu Strathclyde. Wybitnie zasłużony na polu krzewienia 
przyjaźni polsko - szkockiej oraz kultury polskiej w Wielkiej Brytanii, a w szczególności 
w rozwoju współpracy między Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow. 

Heinz E. Gallus 
Kraj: Niemcy 
Uczelnia: Rheinisch - Westfi\lische Technische Hochschule Aachen 
Specjalność: Maszyny przepływowe 
Data nadania: 2.10.1992 

Profesor Reńsko - Westfalskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen, dyrektor 
Instytutu Napędów Strumieniowych i Roboczych Maszyn Wirnikowych. Wybitny 
uczony w dziedzinie teorii i badań eksperymentalnych maszyn przepływowych, 
szczególnie przepływów trójwymiarowych i zjawisk niestacjonarnych. 

Herbert A. Hauptman 
Kraj: USA 
Uczelnia: Nowojorski Uniwersytet Stanowy w Buffalo 
Specjalność: Rentgenograficzna analiza strukturalna 
Data nadania: 2.12.1992 

Profesor biofizyki i nauk informatycznych w Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w 
Buffalo. Laureat Nagrody Nobla za wybitne osiągnięcia w rozwoju metod 
bezpośrednich, które zrewolucjonizowały rentgenograficzną analizę strukturalną; autor 
fundamentalnych prac w tej dziedzinie. Wyróżniony sześcioma doktoratami honoris 
causa, nagrodą im. A . L. Pattersona i wieloma innymi nagrodami i medalami. Prezydent 
Medical Foundation of Buffalo (USA) i organizator Zakładu Biofizyki Matematycznej 
w tym instytucie; szeroko współpracuje z polskimi krystalografami i Politechniką Łódzką. 

Michał Skarbiński 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska 
Specjalność: Technologia metali 
Data nadania: 24.05.1993 

Profesor Politechniki Warszawskiej. Do roku 1959 profesor Politechniki Łódzkiej. 
Organizator i kierownik Katedry Technologii Metali. W latach 1955 - 1956 dziekan 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Wybitny uczony w dziedzinie 
technologii wytwarzania maszyn oraz autor fundamentalnych monografii w zakresie 
konstrukcji oraz produkcji odlewów. 

Bolesław Rossiński 
Kraj: Polska 
Uczelnia: Politechnika Łódzka 
Specja1ność: Mechanika gruntów i fundamentowanie 
Data nadania: 24.05.1993 

Profesor Politechniki Łódzkiej. Współtwórca i wieloletni dziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, organizator i kierownik Katedry 
Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, a następnie dyrektor Instytutu Inżynierii 
Komunalnej Politechniki Łódzkiej. Specjalista w zakresie geotechniki i budowli, 
wybitny znawca zagadnień fundamentowania. 



Garland R. Marshall 
Kraj: USA 
Uczelnia: Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis 
Specjalność: Chemia molekularna · 
Data nadania: l. 10.1993 
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Profesor biologii molekularnej i farmakologii Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis 
(USA). Uczony, który ma wielki wkład w rozwój chemii i biologii produktów 
naturalnych, pionier modelowania molekularnego i grafiki komputerowej w chemii 
medycznej. Twórca i dyrektor Centrum Projektowania Molekularnego Uniwersytetu 
Waszyngtona. Zasłużony w rozwijaniu współpracy naukowej z Politechniką Łódzką 
i polskimi chemikami peptydowymi. 

Percy Hammond 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Southampton 
Specjalność: Elektrotechnika 
Data nadania: l.l0.1993 

Profesor i wieloletni dziekan Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Southampton 
(Wielka Brytania). Wybitny uczony w dziedzinie elektrodynamiki technicznej i maszyn 
elektrycznych, autor fundamentalnych prac i monografii z tej dziedziny. Wielce 
zasłużony przy współpracy naukowej i kształceniu młodej kadry Politechniki Łódzkiej. 

Gary F. Roach 
Kraj: Wielka Brytania 
Uczelnia: Uniwersytet Strathclyde w Glasgow 
Specjalność: Matematyka stosowana 
Data nadania: 1.10.1993 

Profesor Uniwersytetu Strathclyde, wybitny specjalista w dziedzinie matematyki 
stosowanej. Jego prace z zakresu równań różniczkowych cząstkowych i całkowitych 
znalazły szerokie zastosowanie w najnowszych dziedzinach techniki. Członek wielu 
międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Położył duże zasługi przy współpracy 
Uniwersytetu Strathclyde z Politechniką Łódzką oraz w kształceniu młodej kadry 
Politechniki Łódzkiej. 
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Honorowy doktor Politechniki Łódzkiej 
{tytuł nadawany przez Politechnikę Łódzką od 1993 r.) 

Jean - Paul Deunette 
Data nadania: 24.05.1993 

Profesor Uniwersytetu Paryż IX - Dauphine i wykładowca Politechniki Łódzkiej. 
Wybitny specjalista w dziedzinie matematyki, statystyki i badań operacyjnych 
w ekonomii i zarządzaniu. Zasłużony przy tworzeniu Warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych oraz Izby Handlowo - Przemysłowej w Łodzi. Organizator współpracy 
Politechniki Łódzkiej z uczelniami francuskimi. 



Stopnie naukowe nadane w uczelni 

Doktorzy habilitowani 

Wydział Mechaniczny NIEZGODZIŃSKI MICHAŁ Eow ARO 1965 
NOWACKI JERZY 1987 

ANDRZEJEWSKI RYSZARD 1990 OR YŃSKI FRANCISZEK 1993 
AWREJCEWICZ JAN 1990 PAWELSKI ZBIGNIEW 1991 
BRZESKI LECH 1992 PAWLIK MACIEJ 1981 
BURCANJAN 1990 PIETROWSKI STANISŁAW 1987 
CHODKOWSKI ANTONI - WIKTOR 1976 PIETRZKIEWICZ TADEUSZ 1970 
CIEPŁUCHA JAN 1994 PIETRZYK WIKTOR 1962 
DAJNIAK HENRYK 1971 PIOTROWSKI WACŁAW 1968 
DERSKI WŁODZIMIERZ 1962 PŁASKA STANISŁAW 1990 
ELSNER JANUSZ WITOLD 1972 RACZYŃSKI ANDRZEJ 1994 
GAŁKIEWICZ TADEUSZ 1972 ROSZKOWSKI MIROSŁAW 1969 
HAŚ ZDZISŁAW 1969 SOBIESZCZAŃSKI MACIEJ 1989 
HEILIG MATES 1967 STACHARSKA-TARGOSZJOLANTA 1993 
KAPIT ANIAK TOMASZ 1988 STERA SŁAWOMIR 1983 
KAWKA WŁODZIMIERZ 1985 SUCHAR MARIAN 1964 
KAzIMIERSKI ZBYSZKO 1972 SUŁOCKI JERZY 1964 
KIKIEWICZ ZBIGNIEW 1964 SYGNIEWICZ JERZY 1992 
KLEMMPIOTR 1973 SZCZEPANIAK CEZARY 1972 
KOŁAKOWSKI ZBIGNIEW 1992 TARNAWSKI WIKTORIAN 1974 
KONIECZNY SYLWESTER 1973 TOMCZYK JERZY 1990 
Kow ALSKI ADAM 1971 TROMBSKI MAREK 1972 
KRÓLAK MARIAN 1972 W AJAND JAN ALEKSANDER 1964 
KRUSZYŃSKI BOGDAN 1992 WASILEWSKI PRZEMYSŁA W 1992 
KRYSIŃSKI JAN 1975 WIEWIÓRSKI PAWEŁ 1994 
KRZEMIŃSKI - FREDA HENRYK 1987 WIŚNIEWSKI STANISŁAW 1961 
KULA PIOTR 1994 WOJCIECH STANISŁAW 1984 
LANZENDOERFERJERZY 1968 WOJCIECHOWSKI STANISŁAW 1984 
LEWANDOWSKI JERZY 1990 WRANIK JÓZEF 1979 
LEWANDOWSKI M. WITOLD 1993 WYSOCKI MIECZYSŁAW 1976 
MACZYŃSKI KAzIMIERZ 1980 ZAJĄCZKOWSKI JERZY 1990 
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Wydział Elektrotechniki 
i Elektroniki 

ANUSZCZYK JAN 

BARTOSIK MAREK 

BOLANOWSKI BOLESŁAW 

BYCZKOWSKA- LIPIŃSKA LILIANA 

CYWIŃSKI KAZIMIERZ 

DĄBROWSKI MIROSŁAW 

DĘBOWSKI ANDRZEJ 

DMOCHOWSKI ZBIGNIEW 

GOSZTOWT WACŁAW 

HERJNG MIECZYSŁAW 

JABŁOŃSKI MICHAŁ 

JANOWSKI TADEUSZ 

JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF 

JEZIERSKI EDWARD 

JORDAN ANDRZEJ 

KABZIŃSKI JACEK 

KARBOWIAK HENRYK 

KĄCKI EDWARD 

KOŁACIŃSKI ZBIGNIEW 

KORZEC ZDZISLA W 

KOSTRUBIEC FRANCISZEK 

KOSZMJDER ANDRZEJ 

KOWALSKI ZBIGNIEW 

KOZŁOWSKA ALICJA 

KOZŁOWSKI MACIEJ 

KROLOPP WŁODZIMIERZ 

KRÓLIKOWSKI CZESŁAW 

KUŚMIEREK ZYGMUNT 

KUŹMIŃSKI KRZYSZTOF 

ŁUKANISZYN MARIAN 

MAŁECKI ROMAN 

MENDRELA ERNEST 

MICHALSKI LUDWIK 

MIELCZARSKI WŁADYSŁAW 

MOSIŃSKI FRANCISZEK 

NAPIERALSKA - JUSZCZAK EWA 

NAROLSKI BOHDAN 

NOWACKI ZBIGNIEW 

NOWICZ RYSZARD 

0STALCZYK PIOTR 

1992 
1982 
1967 
1993 
1991 
1967 
1993 
1979 
1968 
1973 
1966 
1991 
1984 
1987 
1979 
1992 
1973 
1966 
1984 
1970 
1982 
1974 
1974 
1991 
1968 
1981 
1968 
1982 
1975 
1992 
1987 
1984 
1967 
1987 
1984 
1992 
1968 
1982 
1980 
1994 

PIOTROWSKI ZBIGNIEW 1978 
RYSKA ZDENEK 1974 
SANKOWSKI DOMINIK 1989 
SA WICKI JERZY 1966 
SKIERSKI JANUSZ 1986 
SKWARNA JAN 1984 
SMYCZEK JERZY 1990 
SPICHALSKI ALOJZY 1966 
SZCZEPAŃSKI ZDZISŁAW 1968 
SZYMAŃSKI GRZEGORZ 1984 
TADEUSIEWICZ MICHAŁ 1979 
T AROCIŃSKI ZDZISŁAW 1979 
TUROWSKI JANUSZ 1964 
WALCZUK EUGENIUSZ 1972 
WIAK SŁAWOMIR 1990 
WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW 1969 
WODZIŃSKI JERZY 1982 
ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ 1974 
ZIELIŃSKI JERZY 1970 

Wydział Chemiczny 
ABRAMCZYK HALINA 

AMBROŻ HANNA 

BARTCZAK TADEUSZ 

BARTCZAK WITOLD 

BEM HENRYK 

BINKOWSKI JAN 

BŁASIŃSKI HENRYK 

BOBROWSKI KRZYSZTOF 

BOSS JANUSZ 

BUKOWSKA- STRZYŻEWSKA MARIA 

CHOJNOWSKI JULIAN 

CYGAŃSKI ANDRZEJ 

CZAJKOWSKI WOJCIECH 

CZAKIS - SULIKOWSKA DANUTA 

DRAMIŃSKI MARCIN 

EJCHART ANDRZEJ 

FRANKOWSKI ANDRZEJ 

GAŁĘSKI ANDRZEJ 

GĘBICKI JERZY 

GŁÓWKA MAREK 

GRACZYK TOMASZ 

GRUIN WACŁAWA IRMA 

• nauki chemiczne 

1989. 
1985. 
1986. 
1980. 
1987. 
1969 
1961 
1991 • 
1972 
196t 
1971 
1967. 
1987 
1967 
1980. 
1984. 
198t 
1984 
1985. 
1983. 
1992 
1994 



329 

HA WLICKA EWA 1988* RYBICKI EDWARD 1992 
HEIM ANDRZEJ 1979• RYNKOWSKI JACEK 1988. 
HILCZER MARIA 1993• SŁOMCZYŃSKA URSZULA 1992. 
HIPPE RITA 1976 SŁOMKOWSKI STANISŁAW 1988 
HIPPE ZDZISŁAW 1968 SOŁONIEWICZ RAJMUND 1966. 
JÓWKO ANTONI 1984* STAŃCZYK WŁODZIMIERZ 1988 
JÓŹWIAK KAZIMIERZ 1991 * STEFANOWICZ TADEUSZ 1983 
KAROLAK- WOJCIECHOWSKAJANINA 1986* STRADOWSKI CZESŁAW 1978. 
KORCZYŃSKI ANDRZEJ 1969 SUGIER HENRYK 1967. 
KOWALSKI ANTONI 1973 SURMA - ŚLUSARSKA BARBARA 1992. 
KRASKA JAN 1979• SZADOWSKI JERZY 1981. 
KUBISA PRZEMYSŁA W 1978 SZAMREJ IWONA 1988. 
KULESZA JANUSZ 1961 * SZYMURA JACEK 1988· 1 

LASEK WIKTOR 1970 ŚLUSARSKI LUDOMIR 1987 
LASOCKI ZYGMUNT 1964 ŚWIĄTKOWSKI WITOLD 1983. 
LEPLA WY MIROSŁAW 1964* TYCZKOWSKI JACEK 1992. 
LEŚNIKOWSKI ZBIGNIEW 1991 ULAŃSKI JACEK 1990 
LOPUSIŃSKI ANDRZEJ 1989. WANDELTPAWEŁ 1991 
LUKASZEWSKI ZENON 1979 WIECZOREK MICHAŁ 1990. 
MAŁKIEWICZ ANDRZEJ 1991 * WIECZORKOWSKI JAN 1965. 
MARKOWSKA ANNA 1968. WŁODARCZYK MIROSŁAW 1969 
MASŁOWSKA JOANNA 1969* WODZIŃSKI PIOTR 1982 
MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF 1985. WOJTAS RYSZARD 1978 
MAYER JÓZEF 1978* WRÓBEL ALEKSANDER 1985 
MICHALIK JACEK 1988 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ 1988. 
MICHALSKA ZOFIA 1985* WYSOCKI STANISŁAW 1988. 
MIELCARSKI MIECZYSŁAW 1991 ZAJĄC HENRYK 1965. 
MIKOŁAJCZYK MARIAN 1967 ZWIERZAK ANDRZEJ 1964. 
MŁOTKOWSKA BARBARA 1993• 
MODRO TOMASZ 1969 Wydział Włókienniczy MUCHA MARIA 1987* 
PACEWSKA BARBARA 1993• ADAMSKI ZDZISŁAW 1974 
PAKUŁA TADEUSZ 1984 BORYNIEC STEFAN 1988 
P ANETH PIOTR 1989* BRZEZIŃSKI STEF AN 1975 
PARYJCZAK TADEUSZ 1970* DEMS ANDRZEJ 1975 
PENCZEK STANISŁAW 1970 DEMS KRZYSZTOF 1981 
PIETRUSIEWICZ KAZIMIERZ 1989* DOBRZAŃSKI EUGENIUSZ 1983 
PŁONKA ANDRZEJ 1969* DOWGIELEWICZ STANISŁAW 1965 
PODSIADŁO HALINA 1991 * DUTKIEWICZ JACEK 1985 
PRZYBYSZ KAZIMIERZ 1979• GĄDOR WITOLD 1980 
PTASZYŃSKI TADEUSZ 1990* GLUZA JERZY 1970 
RATAJCZAK ALEKSANDER 1964 GNIOTEK KRZYSZTOF 1994 
ROSIAK JANUSZ 1992. JABŁOŃSKI WŁADYSŁAW 1972 
RUCIŃSKI JERZY 1963 JACKOWSKI TADEUSZ 1973 
RUTKOWSKA MARIA · 1988. JÓŹWICKI RYSZARD 1978 
RUTKOWSKI JAN 1968 KOBZA WALDEMAR 1975 
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KOŁACIŃSKI TADEUSZ 1978 GAŁAMON TADEUSZ 1976. 

KOPIAS KAZIMIERZ 1978 GOŁĘBIEWSKI TADEUSZ 1970 
KORLIŃSKI WŁADYSŁAW 1979 GRABKA JAN 1991 
Kow ALSKI KRZYSZTOF 1992 JAROSZ KAZIMIERZ 1975 
KRUCIŃSKA IZABELLA 1992 KARWOWSKA KRYSTYNA 1974 
LIPP - SYMONOWICZ BARBARA 1987 KEMBŁOWSKI ZDZISŁAW 1969 
LASZKIEWICZ BOGUMIŁ 1971 KRÓL BOGUSŁAW 1993 
LĄCZKOWSKI MARCELI 1970 KULA JÓZEF 1991 
MACHNIO MIECZYSŁAW 1992 KUSEWICZ DANUTA 1991 
MALINOWSKI MARIAN 1962 LIBUDZISZ ZDZISŁAWA 1990 
MASAJTIS JÓZEF 1986 MICHAŁOWSKI STANISŁAW 1971 
POŁOWIŃSKI STEFAN 1967 MIŚKIEWICZ TADEUSZ 1986 
SKWARSKI TADEUSZ 1965 NEBESNYEWA 1992 
SOCHAŃSKI JAN 1994 NIEDZIELSKI ZYGMUNT 1968 
STASIAK MARIAN 1967 NOWAKOWSKA - WASZCZUK ANNA 1973 
SZAŁKOWSKI ZBIGNIEW 1962 0BERMAN HELENA 1968 
SZMELTER WOJCIECH 1969 POGORZELSKI TADEUSZ 1991 
SZOSLAND JANUSZ 1967 STRUMIŁŁO CZESŁAW 1966 
SZUCHT EDWARD 1971 SZOPA JÓZEF 1982 
T AKSERMAN - KROZER RACHELA 1967 TRZMIEL TADEUSZ 1994 
URBAŃCZYK GRZEGORZ 1964 TURKIEWICZ MARIANNA 1991 
UTRACKI LECHOSŁAW 1964 WILSKA-JESZKA JADWIGA 1970 
W A WRZYNIAK ANDRZEJ 1973 WŁODARCZYK MAGDALENA 1985 
WŁOCHOWICZ ANDRZEJ 1970 ZAORSKA HELENA 1966 
WŁODARSKI GABRIEL 1965 ZARZYCKI ROMAN 1972 
ZAKRZEWSKI JULIUSZ 1964 

Wydział Chemii 
Wydział Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii 

Spożywczej 
, 

Srodowiska 
i Biotechnologii 

GARNCAREK RAFAŁ 1990 
BACHMAN STEFANIA 1973 MALINOWSKI CZESŁAW 1991 
BIELECKI STANISŁAW 1990 ROGOWSKI BOGDAN 1989 
DOBRZYCKI JAN 1967 SZUDROWICZ BARBARA 1993 
DZIUBIŃSKI MAREK 1993 WĄGROWSKA MONIKA 1989 
GALAS EDWARD 1967. ŻUKOWSKI MICHAŁ 1989 
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Doktorzy nauk 

CZARNECKI JAN 1964 

Wydział Mechaniczny CZARNECKI STEFAN 1969 
CZOŁCZYŃSKIKRZYSZTOF 1989 

ADAMIAK TADEUSZ 1978 CZYŻ STEFAN 1979 
ADAMOWICZ KONRAD 1976 CZYŻEWSKI MIECZYSŁAW 1964 
ADELT JERZY STANISŁAW 1983 CZYŻEWSKI TADEUSZ 1973 
ANDRZEJEWSKI RYSZARD 1973 DAJNIAK HENRYK 1961 
ASIEDU JOSEPH CHARLES 1982 DARMOCHWAŁ LEON 1955 
AURICH HERST 1966 DEKA ANDRZEJ BRONJSŁA W 1986 
A WREJCEWlCZ JAN 1981 DŁUGOŁĘCKI RYSZARD 1965 
BALCERZAK JANUSZ 1973 DŁUGOSZEWSKI BOLESŁAW 1975 
BALIŃSKI RYSZARD 1984 DROŻDŻ WOJCIECH 1975 
BANASIAK JERZY 1966 DUDYK MAKSYMILIAN 1982 
BANASIAK MIROSŁAW JERZY 1964 DWORNIK KRZYSZTOF MICHAŁ 1983 
BARSKI WOJCIECH 1982 DZIDA JAN 1982 
BARTCZAK ANDRZEJ TOMASZ 1983 ELSNER JANUSZ 1967 
BĄBOL STANISŁAW 1981 EXIQUIO LEYVA PEREZ 1990 
BERGIER TADEUSZ 1982 FICEK BOGDAN 1987 
BERNARD TOMASZ 1963 FIKS WŁODZIMIERZ 1974 
BEROWSKI TADEUSZ 1971 FIKS WŁODZIMIERZ 1981 
BIERNAT JÓZEF 1976 FILIPIAK Eow ARO 1975 
BŁASZCZYK ANDRZEJ 1977 FRONCKI WIESŁAW 1981 
BŁASZCZYK ANDRZEJ WOJCIECH 1978 FULMAŃSKI ZBIGNIEW LECH 1984 
BOGOŁĘBSKI JERZY 1980 GADZIŃSKI STEFAN 1978 
BOROWICZ JERZY 1967 GAJDOWICZ MAREK 1979 
BRECZKO TEODOR 1973 GAJEWSKI WŁADYSŁAW 1969 
BRYKOWSKI KAzIMIERZ LECH 1975 GALLOS MACIEJ 1971 
BRZESKI LECH 1971 GAŁCZYŃSKI RYSZARD 1982 
BUBIEŃ WŁADYSŁAW 1979 GAŁKIEWICZ TADEUSZ 1964 
BUCHALSKI KRZYSZTOF 1985 GA WĘDA ZBIGNIEW 1975 
BUCHHOLTZ JAN 1945 GA WROŃSKI ZBIGNIEW 1974 
BUI DINH NGHI 1976 GEPERT RYSZARD 1971 
BURCANJAN 1971 GIRTLER JERZY 1980 
CABAN WIESŁAW 1968 GODLEWSKI RYSZARD 1973 
CHAŁKO TOMASZ 1979 GOŁĄBCZAK ANDRZEJ 1981 
CHEJCHMAN ZBIGNIEW 1989 GOŁĘBIOWSKI PA WEL 1980 
CIEPŁUCHA JAN 1971 GORCZAKOWSKI ANDRZEJ 1981 
CIESIELSKI STANISŁAW 1973 Goss EDWARD 1966 
CINKJACEK 1983 GÓRAL EDMUND 1968 
CISZEWSKI ANDRZEJ 1974 GÓRNISIEWICZ STEF AN 1967 
CYBULSKI JERZY JÓZEF 1983 GRABOWSKI JERZY 1965 
CZACHOWSKI JANUSZ 1990 GRABSKI JULIUSZ 1980 
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GRAMSZ JERZY 1976 KARPIŃSKI TADEUSZ 1969 
GRĄDZKI RYSZARD 1980 KARPIŃSKI WIESŁAW 1969 
GROSSMAN KAzIMIERZ 1960 KASIECZKA WŁADYSŁAW 1983 
GRUDZIECKI WŁADYSŁAW 1976 KASZUBA STANISŁAW 1982 
GRUDZIŃSKI KAROL 1970 KAWKA WŁODZIMIERZ 1970 
GRUSZCZYŃSKI EUGENIUSZ 1974 KAzIMIERSKA MARIANNA DANUT A 1978 
GUNDLACH WŁADYSŁAW 1949 KAzIMIERSKI ZBYSZKO 1965 
GUPTA ATISHENDA 1974 KELM ANDRZEJ 1978 
GUTOWSKI ZDZISŁAW 1971 l<ĘDZIERZAWSKI JAN 1970 
HAŚ ZDZISŁAW 1962 KĘSY ANDRZEJ 1988 
HAUSMAN KAROL 1965 KĘSY ZBIGNIEW 1988 
HA WRYLECKI WIESŁAW 1978 KIERKUS JERZY JAN 1981 
HEILIG MA TES 1958 KIERSZENKIERN HENRYK 1963 
HENNlG WŁODZIMIERZ 1968 KIKIEWICZ ZBIGNIEW 1961 
HlNCZMAREK 1970 KLIMEK LESZEK 1992 
HŁADUN JÓZEF 1974 KŁOSOWICZ MAREK 1979 
HOFFMAN ROMAN 1967 KOŁAKOWSKI ZBIGNIEW 1983 
HOLKA HENRYK 1977 KOMECKI TADEUSZ 1966 
HORODKO LONGIN 1989 KOMOROWSKI LECH 1985 
IDZlKOWSKI MICHAŁ 1976 KONDRAT AS ALWYDAS 1977 
INGlELEWICZ HENRYK 1989 KORYCIŃSKI MARIAN 1965 
IŻYKOWSKI ZDZISŁAW 1962 KORYCKI RYSZARD 1980 
JACH TOMASZ EUGENIUSZ 1986 KORZENIEWSKI HIERONIM 1980 
JAKUBIEC WŁADYSŁAW 1978 KOSIŃSKI KRZYSZTOF 1987 
JAKUBOWSKI SEWER 1981 KOSTRZEWSKI TADEUSZ 1971 
JANCZAK KAzIMIERZ 1969 KOTEŁKO MARIA 1984 
JANUSZKlEWICZ EDWARD 1984 KOTYNIA WACŁAW 1982 
JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF 1981 KOWAL-MICHALSKA KATARZYNA 1976 
JARONIEK MIECZYSŁAW 1973 Kow ALSKI ADAM 1961 
JARZECKIKRZYSZTOF 1978 KOZANECKA DOROTA 1983 
JAWORSKI JAN 1981 KOZANECKI ZBIGNIEW 1987 
JENCZ BOGUMIŁ 1988 KOZIARSKI ANDRZEJ 1969 
JĘDRZEJOWSKI STANISŁAW 1980 KOZIK ZBIGNIEW 1976 
JONKISZ WŁODZlMIERZ 1977 KOZIKOWSKI EUGENIUSZ 1988 
JOPKIEWICZ ANDRZEJ 1965 KRĘPSKI MICHAŁ JÓZEF 1983 
JURZAKJACEK 1981 KROTKIEWSKI JANUSZ 1971 
KACZAN BAZYLI 1967 KRÓLAK MARIAN 1968 
KACZMAREK JAN 1987 KRUSZYŃSKI BOGDAN 1980 
KACZMAREK JÓZEF 1985 KRYŁŁOWICZ WŁADYSŁAW 1991 
KAFAR IZYDOR 1975 KRYSIŃSKI JAN 1965 
KAŁEK SYLWESTER 1977 KRZEMIŃSKI - FREDA HENRYK 1970 
KANIEWSKI WIESŁAW 1964 KUBIK PAWEŁ 1985 
KAPIT ANIAK ANDRZEJ 1963 KUCHARSKA ROZALIA VIOLETT A 1982 
KAPlT ANlAK TOMASZ 1985 KUCHARSKI KAROL 1973 
KAPUSTA TADEUSZ 1990 KUKUCZKA JÓZEF . 1980 
KARL-HEINZ HAHN 1980 KULA KRZYSZTOF 1966 
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KULA PIOTR 1982 MIKŁASZEWICZ ZBIGNIEW 1977 
KULESZA JACEK 1966 MITURA STANISŁAW 1985 
Kuś TADEUSZ 1983 MŁOTKOWSKI ANDRZEJ 1967 
KUŚMIERZ LESZEK 1980 MOROZOWSKA WIKTORIA 1961 
KWAPISZ LESZEK 1964 MROZOWSKI JERZY 1991 
LANGE GRZEGORZ 1981 MURDZIA EDWARD 1982 
LANZENDOERFERJERZY 1960 MUSIAŁ JERZY 1967 
LASKOWSKI TADEUSZ 1965 MYSŁOWSKI JANUSZ 1972 
LEQUANGHUY 1984 NAJDECKI STEFAN TADEUSZ 1983 
LEBRECHT JACEK RYSZARD 1977 NIEDŹWIEDZKI ZENON 1974 
LESZCZYŃSKI ZBIGNIEW 1978 NIEWIAROWSKI KAzIMIERZ 1955 
LEWANDOWSKI DONAT 1971 NIEZGODZIŃSKI MICHAŁ EDW ARO 1960 
LEWANDOWSKI JANUSZ 1974 NIEZGODZIŃSKI TADEUSZ 1973 
LEWANDOWSKI JERZY 1982 NOWAKOWSKI JACEK 1980 
LEYKOJACEK 1989 NOWAKOWSKI JERZY KONRAD 1965 
LEYKOJERZY 1948 NOWIŃSKI WIESŁAW 1985 
LEŻAŃSKI PAWEŁ 1983 NQUYEN HUY ILIEN 1977 
LIPSKI JERZY 1979 NQUYEN ILUU DUNG 1980 
LISICKI ANDRZEJ 1967 NQUYEN XUAN LAN 1974 
LORENC ANDRZEJ 1992 NQUYEN XUAN LUU 1976 
LORENS MIECZYSŁAW 1971 OLEJNICZAK JERZY 1975 
LUBNAUER WŁODZIMIERZ 1980 OLSZEWSKI WŁODZIMIERZ 1978 
LUCZAK RYSZARD 1988 0PASEWICZ WITOLD 1991 
LUKASIEWICZ JAN WIESŁAW 1982 ORMEZOWSKI JANUSZ 1992 
LUKOWIAK MARIAN 1965 ORYŃSKI FRANCISZEK 1979 
Ł YSZCZEK JÓZEF 1982 PACUTMAREK 1980 
MACIEJOWSKI JERZY 1967 P ACYNIAK TADEUSZ 1981 
MAJEWSKI LUDWIK 1981 PALIWODA ALEKSANDER 1968 
MAKOWSKI ZBIGNIEW ALEKSANDER 1982 PARSZEWSKI ZDZISŁAW 1954 
MAKSYMOWICZ BOLESŁAW 1980 PASZYC TADEUSZ 1966 
MALEC MIROSŁAW 1981 PA WELSKI ZBIGNIEW 1980 
MARCINIAK TADEUSZ 1984 PAWLAK MAREK TADEUSZ 1984 
MARCZEWSKI ANDRZEJ 1982 PAWLUS JERZY 1974 
MARKOWSKI MARCIN 1964 PAWŁOWSKI JANUSZ 1977 
MARYNOWSKI KRZYSZTOF 1983 PHAN TRUNG HAU 1978 
MA TUSZ ZBIGNIEW 1973 PIĄTKIEWICZ ALEKSY 1946 
MATUSZEK JÓZEF 1980 PIETROWSKI STANISŁAW 1974 
MAZANEK EUGENIUSZ 1967 PIETRZAK ANDRZEJ MIECZYSŁAW 1977 
MELANIUK MARIAN 1976 PIETRZYK WIKTOR 1960 
MELDNER BOGDAN 1964 PIOTROWSKI WACŁAW 1962 
MERC TADEUSZ 1981 PLOCEK MARIA HENRYKA 1987 
MERC WŁODZIMIERZ 1961 PŁASKA STANISŁAW 1979 
MERTENS ANDRZEJ 1967 PŁONKA STANISŁAW 1978 
METWALLY HUSSEIN 1974 PODSĘDKOWSKI ANDRZEJ 1976 
MIELCZAREK ZBIGNIEW 1983 PODSĘDKOWSKI LESZEK 1993 
MIGDACZ HENRYK 1978 POLKA ANDRZEJ MARIAN 1982 
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POPKO HENRYK 1966 STASIAK JERZY 1974 
POPŁAWSKI ANDRZEJ 1984 STAŚ MAREK 1984 
POROCHNICKI JERZY 1967 STELMARCZYK JERZY FRANCISZEK 1972 
POTAPCZYK ANDRZEJ 1975 STELMASIAK ZDZISŁAW 1981 
PRYWER JERZY 1981 STERA SŁAWOMIR 1966 
PRZYBYLSKI RYSZARD 1965 STĘPNIEWSKI KAZIMIERZ 1973 
PRZYBYŁ RYSZARD 1981 STRAWIŃSKI ANDRZEJ 1977 
RABIEGA MAREK 1989 STRZAŁKO JAROSŁAW 1975 
RACZYŃSKI ANDRZEJ 1980 STRZELCZYK ANDRZEJ TADEUSZ 1977 
RADZIMIRSKI STANISŁAW 1979 STRZELECKI STANISŁAW KAzlMIERZ 1976 
RAFAŁOWICZ JAN 1964 SUCHOŃJAN 1980 
RAJKIEWICZ MIECZYSŁAW 1985 SUWAJ STANISŁAW 1980 
RATAJCZYK ROMAN 1971 SYGNIEWICZ JERZY 1968 
ROGOWSKI CZESŁAW 1970 SZABELSKI KAzIMIERZ 1970 
ROGOZIŃSKI TADEUSZ ADAM 1965 SZAŁ WIŃSKI KAZIMIERZ 1947 
ROGUT ROLISŁA W 1976 SZCZEPANIAK CEZARY 1965 
ROSIAK ANDRZEJ 1990 SZKURŁAT JAN 1980 
ROSZKOWSKI JERZY 1965 SZMELTER JAN 1949 
ROSZKOWSKI MIROSŁAW 1962 SZOSLAND ANDRZEJ 1980 
RUSEK JANUSZ 1976 SZRENIAWSKI JANUSZ 1958 
RUTKOWSKI STANISŁAW 1968 SZTRAUBEJACEK 1977 
R YDLEWICZ JANUSZ ANTONI 1964 SZYMANIAK GABRIEL 1985 
RYŚ WŁODZIMIERZ 1983 SZYMANIK RYSZARD 1949 
SABINIAK HENRYK 1980 SZYMANOWSKI DARIUSZ 1980 
SALSKI MACIEJ 1975 SZYMAŃSKI BOGDAN 1981 
SAMODULSKI WALDEMAR STANISŁAW 1983 SZYMAŃSKI MARIAN 1973 
SARYUSZ-WOLSKI TOMASZ 1984 ŚWIDERSKI WŁODZIMIERZ 1976 
SERWA WŁADYSŁAW 1965 TARNAWSKI WIKTORIAN 1966 
SIENNICKI SŁAWOMIR 1963 TARNAWSKI WŁODZIMIERZ 1972 
SIWIŃSKI GRZEGORZ 1979 TELATYŃSKI ROMAN 1968 
SKA WIŃSKI STANISŁAW 1990 TEODORCZYK JACEK 1984 
SKIEDRZYŃSKI MIECZYSŁAW 1970 TOMASZUN ZENON 1980 
SKIEPKO TEODOR 1981 TOMCZYK JERZY 1978 
SMOLNY ANTONI 1982 Tow AREK ZYGMUNT 1977 
SOBAŃSKI LESZEK 1978 TROJANOWSKI JANUSZ STANISŁAW 1978 
SOBIESZCZAŃSKI MACIEJ 1975 TROJANOWSKI TADEUSZ 1970 
SOBOLEWSKI HIPOLIT 1946 TROMBSKI MAREK 1967 
SOCHA ROMAN 1978 TULISZKA KAzIMIERZ 1960 
SOKALSKI LECH 1986 TUMA ISSA 1991 
SOLECKI ANDRZEJ 1982 TYRALSKI TOMASZ 1972 
SOSNA Eow ARO 1985 TYSIAK JERZY 1971 
SPRYSZYŃSKI STANISŁAW 1973 UCIŃSKI JERZY 1978 
ST ACHOLEC STANISŁAW 1966 URBANIAK MIROSŁAW 1981 
STADNICKI JACEK 1985 WAJANDJAN ALEKSANDER 1959 
STANISŁAWCZYK PIOTR 1970 W AJAND JAN TOMASZ 1992. 
ST ANISZEWSKI JERZY 1983 WALCZAK WŁADYSŁAW 1962 



W ALICKl EDWARD 

W ALTER JACEK 

WARDA BOGDAN 

W ARZYWODA JERZY 

WASILEWSKI PRZEMYSŁAW 

WAŚKO LEON 

WAWRZECKI JANUSZ 

W A WSZCZAK WŁODZIMIERZ 

WENDLER BOGDAN 

WERNER ANDRZEJ 

WERNER JERZY 

WESOŁOWSKI KRZYSZTOF 

WESTFAL ZYGMUNT 

WIECZORKOWSKI SŁAWO MIR 

WIEJACHA JERZY 

WIERUCKI ZBIGNIEW 

WIEWIÓRSKI PAWEŁ 

WILMAŃSKI KRZYSZTOF 

WIŚNIEWSKI STANISŁAW 

WIŚNIEWSKI TEOFIL 

WIŚNIEWSKI TOMASZ 

WNUK ADAMA CZESŁAW 

WODZICKI WIESŁAW 

WOJCIECH STANISŁAW JAN 

WOJCIECHOWSKI TADEUSZ 

WOJTASIK CEZARY 

WOŁK ROMUALD STANISŁAW 

WOŻNIAK KAZIMIERZ JERZY 

WOŹNIAK MIROSŁAW JAN 

WÓJCICKI RYSZARD 

WÓJCIK ZDZISŁAW 
WRĄBEL DARIUSZ 

WROŃSKI ZBIGNIEW 

WYCZÓŁKOWSKI MARIAN 

WYSOCKI WALDEMAR 

ZAHER MONAFAK ARIF 

ZAJĘCKI EUGENIUSZ 

ZA WADA JÓZEF 

ZAWADZKI ANDRZEJ 

ZAWADZKI LESZEK 

ZBIERSKI KRZYSZTOF 

ZDZIENNICKI ZBIGNIEW 

ZIELIŃSKI LUCJAN 

ZIELIŃSKI STANISŁAW 
ZIELIŃSKI TADEUSZ 

ZIÓŁKOWSKI HENRYK ANDRZEJ 

1970 
1981 
1987 
1989 
1963 
1972 
1973 
1971 
1977 
1971 
1973 
1982 
1973 
1970 
1990 
1980 
1977 
1965 
1955 
1963 
1974 
1974 
1973 
1978 
1972 
1971 
1961 
1972 
1993 
1984 
1984 
1993 
1964 
1974 
1984 
1971 
1973 
1989 
1991 
1972 
1979 
1978 
1967 
1964 
1970 
1982 

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ 

ZMARZMAREK 

ZWOLIŃSKI WACŁAW 
ŻAKJAN 
ŻAK WALDEMAR 

ŻAKOWSKI CZESŁAW 
ŻELAZNY JAN 

ŻELIGOWSKI ANDRZEJ 
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1967 
1981 
1972 
1981 
1983 
1969 
1976. 
1980 

Wydział Elektrotechniki 
i Elektroniki 

ABDULGHAFOOR IBRAHIM ABDULLAH 1993 
ADAMCZEWSKA DANUTA 1986 
ALASZEWICZ JANINA 1981 
ANUSZCZYK JAN 1982 
ARSOBA WŁADYSŁAW 1972 
ASSI N ASSER 1987 
ASSI SALEH 1989 
BANASIAK ANDRZEJ 1986 
BANAŚ ANDRZEJ 1983 
BAREŁA KRZYSZTOF 1972 
BARMUTA PIOTR 1992 
BARTOSIK MAREK 1973 
BARTOSZEWICZ ANDRZEJ 1993 
BARTOSZEWSKI TADEUSZ 1971 
BARTOSZEWSKI ZBIGNIEW 1974 
BASZCZYŃSK I KRZYSZTOF 1994 
BEK JADWIGA 1980 
BEK SŁAWOMIR 1975 
BEREZA JERZY 1978 
BERGIELKATARZYNA 1979 
BEŹNICKI JÓZEF 1984 
BŁASIŃSKI WOJCIECH 1982 
BOBIŃSKA BOŻENA 1983 
BOLANOWSKI BOLESŁAW 1964 
BOROWIK LECH 1982 
BOROWSKA - BANAŚ IWONA 1983 
BRULIŃSKI PAWEŁ 1981 
B UCHEŃSKI JAN 197 5 
BUDZISZ MAREK 1983 
BUTIAR HARDASHAN KAUR 1981 
BYCZKOWSKA - LIPIŃSKA LILIANA 1973 
CHMIELEWSKI ANDRZEJ 1989 
CHMIELEWSKI JERZY 1983 
CHOJNACKA EWA 1986 
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CIEPŁY ZBIGNIEW 1985 GRYGLEWICZ- KACERKA W ANDA 1976 
CIERPIKOWSKA EWA 1988 GRZEGORY MAREK 1985 
CIESIELSKI GRZEGORZ 1983 GRZYBOWSKI JANUSZ 1980 
CIOTA ZYGMUNT 1984 GYBRYJELSKI ZBIGNIEW 1980 
CYWIŃSKI KAzIMIERZ 1975 HETMAN ANDRZEJ 1976 
CZAJKOWSKI ANDRZEJ 1963 HIBNER ELżBIETA 1981 
CZYŻYKOWSKI ZDZISŁAW 1971 HOFFMAN JERZY 1977 
DASZKIEWICZ STANISŁAW 1972 HOLI ANDRZEJ 1976 
DĄBROWSKI JANUSZ 1979 IMIELSKI ANDRZEJ 1984 
DĄBROWSKI MIROSŁAW 1960 I SALS KI LESŁAW 1972 
DERECKA MARIA 1983 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1954 
DERLECKI STANISŁAW 1989 JACHOWICZ- KOCIOŁEK KRYSTYNA 1970 
DĘBOWSKI ANDRZEJ 1979 JACKIEWICZ JANUSZ 1991 
DOBKOWSKI JAN 1978 JACKOWSKA - STRUMIŁŁO LIDIA 1994 
DOKIMIUK JERZY 1989 JAGIEŁŁO ANDRZEJ 1968 
DOMAGAŁA KRZYSZTOF 1986 JAŁMUŻNY WIESŁAW 1980 
DOMARADZKA SABINA 1981 JAŁOCHA ARTUR 1964 
DREGER ARMAND 1985 JAMRÓZ WIESŁAW 1977 
DYKA EWA 1990 JANICZEK ROMAN 1977 
DZIKOWSKI GRZEGORZ 1986 JANOWSKI TADEUSZ 1968 
DZIKOWSKI MAREK 1971 JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF 1971 
DZIWISZ MAREK 1982 JAROSŁAWSKI JAN 1981 
ECKERSDORF KRYSTYNA 1980 JASZCZYK BOGUSZ 1972 
EICHSTAEDT BOGUMIŁ 1981 JEZIERSKI ANDRZEJ 1978 
EL- SHAMOTY 1983 JEZIERSKI Eow ARO 1977 
ERLICKI SEWERYN 1954 JEZIERSKI PRZEMYSŁA W 1969 
FILUTOWICZ ZBIGNIEW 1982 JODKOWSKI WACŁAW 1976 
FLESZAR JANINA 1981 JORDAN ANDRZEJ 1971 
GAJOWNICZEK MAREK 1993 KABZIŃSKI JACEK 1983 
GALCZAK JÓZEF 1975 KACERKA JANUSZ 1976 
GALOCH JAROSŁAW 1982 KACPRZAK TOMASZ 1977 
GIEŁCZYŃSKI ANDRZEJ 1977 KALUS - JĘCEK BOŻENA 1976 
GIERCZAK EWA 1981 KANICKI ANDRZEJ 1980 
GLABAMAREK 1988 KASPRZAK ANDRZEJ 1978 
GLONEK ANNA 1984 KASPRZAK JAN 1979 
GOCŁAWSKI JAROSŁAW 1986 KAWCZYŃSKI RYSZARD 1981 
CioLĘBIOWSKA-WALCZAKKRYSTYNA 1984 KAźMIERCZAK ANDRZEJ 1979 
GOŁĘBIOWSKI JACEK 1982 KAźMIERSKI MARCELI 1974 
GONERSKI ANDRZEJ 1968 KĄCKI EDW ARO 1963 
GOSTOMSKI KAROL 1980 KĘPKA ANTONI 1982 
GOSZTOWT WACŁAW 1962 KĘPSKI BOGDAN 1988 
GÓRNISIEWICZ WŁODZIMIERZ 1986 KIEŁ TYKA LESZEK 1984 
GÓRSKI HUBERT 1969 KLIMEK WOJCIECH 1975 
GÓRSKI PIOTR 1988 KOBYŁECKI ADAM 1969 
GRASZKIEWICZ PIOTR 1981 KOLASIŃSKI WOJCIECH 1979 
GROSZEK STANISŁAW 1983 KOŁACIŃSKI ZBIGNIEW 1973 



337 

KOMĘZA - LEŚNIEWSKA ELŻBIET A 1983 LESZCZYŃSKI ZYGMUNT 1968 
KOMĘZA KRZYSZTOF 1983 LEW ANDO WSKI WITOLD 1978 
KOMPA KRZYSZTOF 1985 LISIK ZBIGNIEW 1979 
KORBICKI ANDRZEJ 1972 LIWIŃSKI WOJCIECH 1964 
KORCZYŃSKI JERZY 1981 LUCIŃSKI JERZY 1964 
KORZEC ZDZISLA W 1964 LODERT KAROL 1964 
KORZENIOWSKI KRZYSZTOF 1975 LA WNICKI ANDRZEJ 1974 
KOSTECKI WLODZISLA W 1970 ŁOWICKI ANDRZEJ 1971 
KOSTRUBIEC FRANCISZEK 1972 LUKANISZYN MARIAN 1985 
KOSZMIDER ANDRZEJ 1966 L YSZKOWSKI TADEUSZ 1974 
KOTARSKI FRANCISZEK 1964 MACKIEWICZ EWA 1973 
KOTER MICHAŁ 1990 MAJDIUK KAzIMIERZ 1964 
Kow ALEWICZ PIOTR 1977 MAJER KRZYSZTOF 1993 
KOWALSKI WOJCIECH 1988 MAJOCHA ANDRZEJ 1987 
Kow ALSK[ ZBIGNIEW 1964 MALAŃSKI BOGUSŁAW 1986 
KOZŁOWSKA ALICJA 1964 MALINOWSKA ELŻBIETA 1990 
KOZŁOWSKA SYLWIA 1989 MAŁECKI ROMAN 1974 
KOZŁOWSKI HENRYK 1951 MARKOWSKA BARBARA 1978 
KOZŁOWSKI JERZY 1974 MARKS ZENOBIA 1976 
KOZŁOWSKI LECHOSŁAW 1978 MARUSIK MARIA 1982 
KOZŁOWSK1 MACIEJ 1964 MARZJAN KRZYSZTOF 1984 
KOZŁOWSKI PAWEŁ 1984 MATERKA ANDRZEJ 1979 
KRAKOWSKI MACIEJ 1956 MICHALSKI LUDWIK 1961 
KRAWCZYK ANDRZEJ 1977 MICHAŁKIEWICZ MICHAŁ 1980 
KRAWCZYK STANISŁAW 1982 MIELCZAREK WŁODZIMIERZ 1974 
KROLOPP WŁODZIMIERZ 1972 MIELCZARSKI WLADYSŁA W 1978 
KRYNKE MIROSŁAW 1965 MIEŃSKI ROZMYSLA W 1978 
KRZEMIŃSKI ZBIGNIEW 1983 MOKROSZ ERYK 1974 
KUBIK STANISŁAW 1970 MORAWSKA- KORA.SZEWSKA HANNA 1979 
KUCHARCZYK WŁODZJMIERZ 1982 MOSIEWICZ JERZY 1976 
KUCHARSKI JACEK 1993 MOSIŃSKI FRANCISZEK 1977 
KUCZYŃSKI ANDRZEJ 1985 MOŚCICKI ANDRZEJ 1976 
KULESZA WŁODZIMIERZ 1987 MROCZEK HENRYK 1971 
KULIKOWSKI JERZY 1963 MRÓZ IZABELLA 1979 
KUŚMIEREK ZYGMUNT 1966 MYSZKOROWSKI KRZYSZTOF 1985 
KUTZNER JANUSZ 1968 MYSZKOROWSKI PIOTR 1988 
KUŹMIŃSKI KRZYSZTOF 1968 NAPIERALSKA EWA 1979 
KWAPIŃSKI WIESŁAW 1975 NAPIERALSKI ANDRZEJ 1977 
LACHOWICZ FRANCISZEK 1969 NAROLSKI BOHDAN 1961 
LACHOWICZ STEFAN 1986 NAWACZYŃSKI JÓZEF 1977 
LASOCIŃSKI JACEK 1964 NGUYEN HUAN QUYNH 1975 
LASOCKI WIESŁAW 1969 NIEWIEROWICZ NATALIA 1971 
LASOTA RYSZARD 1986 NIEWIEROWICZ TADEUSZ 1974 
LATOCHA TADEUSZ 1965 NOGAT JÓZEF 1980 
LESIŃSKI S-ŁA WOMIR 1967 NOWACKI ZBIGNIEW 1970 
LESZCZYŃSKI JAN 1964 NOWAKOWSKI JERZY 1971 
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NOWICKI RADOMIR 1975 SALSKI ARKADIUSZ 1973 
NOWICKI STEFAN 1955 SAMED LAFTA HARETH ABDUL 1976 
NOWICZ RYSZARD 1969 SANKOWSKI DOMINIK 1979 
NOWIŃSKA JOLANTA 1983 SĘDZIWY WITOLD 1978 
0PANOWICZ ANDRZEJ 1968 SIEŃCZEWSKI GRZEGORZ 1981 
ORLIKOWSKI MAREK 1987 SIERAŃSKI EDWARD 1980 
OSSOWSKI MAREK 1987 SIKORSKI LUKASZ 1979 
0ST ALCZYK PIOTR 1981 SITEK WŁODZIMIERZ 1980 
P AAP GERARDUS CHRISTOFFEL 1988 SKIERSKI JANUSZ 1976 
PABJAŃCZYK WIESŁAWA 1985 SKOWROŃSKI EDWARD 1962 
PACHOLSKI KRZYSZTOF 1986 SKWARNA JAN 1968 
PACIOREK ZDZlSŁA W 1982. SMOLUCH WALDEMAR 1978 
PAŁCZYŃSKlBOGDAN 1966 SMYCZEK JERZY 1970 
PAŁUBA MAREK 1985 SOBCZAK ADAM 1981 
PA WELSKI WITOLD 1968 SOBICZEWSKA GRAżYNA 1984 
PAWEŁEK RYSZARD 1986 SOBIESZCZUK ANDRZEJ 1972 
PAWLAK RYSZARD 1982 SOKOŁOWSKI ANDRZEJ 1975 
PAWLAK WOJCIECH 1982 SOLAREK TADEUSZ 1977 
PAWLlK MACIE.I 1969 STARYGA ELżBIETA 1987 
PELIKANT ADAM 1991 STASZEWSKI WITOLD 1975 
PELCZEWSKI PIOTR 1976 STEFANIAK TADEUSZ 1973 
PEŁCZEWSKI WŁADYSŁAW 1951 STEFAŃSKA CZESŁAWA 1974 
PIETRUSZKA MARIA 1988 STEGNER MARIA 1978 
PIKUŁA JAN 1974 STEIF IBRAHIM 1977 
PIOTROWSKA- GOCŁAWSKA HALINA 1986 STRYSZOWSKI STANISŁAW 1988 
PIOTROWSKI RYSZARD 1980 STRZELCZYK FRANCISZEK 1970 
PIOTROWSKI ZBIGNIEW 1963 SURYN WITOLD 1987 
PLICHCZEWSKI ZENON 1972 SYKULSKA ELŻBIETA 1980 
POMYKALSKI ZDZISŁAW 1963 SYKULSKI JAN 1978 
POROWSKI JÓZEF 1964 SZANIAWSKI WITOLD 1980 
POSIELSKI KRZYSZTOF 1977 SZCZEPAŃSKI ZDZISŁAW 1964 
POWIERZA JERZY 1984 SZCZERBANOWSKIRYSZARD 1975 
POZNAŃSKI ANDRZEJ 1977 SZCZYGIEŁ LESZEK 1976 
POŹNIAK TOMASZ 1982 SZEWCZYK JERZY 1975 
PRUS ZBIGNIEW 1968 SZYMAŃSKI GRZEGORZ 1976 
PRZANOWSKI WOJCIECH 1974 SZYPOWSKI HENRYK 1976 
PYĆ ALEKSANDER 1970 ŚLOT KRZYSZTOF 1994 
RAK MIROSŁAW A 1980 ŚNIEGULA - SZEWCZYK JADWIGA 1979 
RENDECKA KRYSTYNA 1980 TADEUSIEWICZ MICHAŁ 1971 
ROSICKI ANDRZEJ 1971 TARCZYŃSKI WITOLD 1977 
RUTKOWSKI ZDZISŁAW 1980 T AROCIŃSKl ZDZISŁAW 1964 
R YDLEWICZ ROMUALDA 1970 TCHÓRZEWSKI MAREK 1979 
RYDZEWSKI ZYGMUNT 1965 TEODORCZYK TOMASZ 1993 
RzETELSKI ZDZISŁAW 1981 TOMCZUK BRONISŁAW 1985 
SADOWSKI JERZY 1975 TRZECIŃSKI KAROL 1982 
SADOWSKI WOJCIECH 1975 TRZONEK BOGDAN 1988 
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TUROWSKI JANUSZ 1958 Wydział Chemiczny 
TUROWSKI MAREK 1992 
UKLEJEWSKI RYSZARD 1979 ABRAMCZYK HALINA 1982* 
WALCZAK MARIA 1992 ADAMSKI PRZEMYSŁA W 1964 
WALCZUK EUGENIUSZ 1968 ADAMUS JAN 1990* 
W ALU SIAK STANISŁAW 1974 AHMED SA YED AHMED 1987* 
W ARZYWODA JAN 1979 ALMAN GOMEZ REINALDO 1974 
WASIAK GRZEGORZ 1984 AMANOWICZ MARIA 1973 
WASIAK IRENA 1988 ANIELAK PIOTR 1980* 
W A WSZCZAK JAN 1977 ARNOLD ZDZISŁAW 1973 
WDOWIAK STEFAN 1975 BAŁCZEWSKA HANNA 1975* 
WESEŁUCHA ZBIGNIEW 1990 BARTCZAK TADEUSZ 1966 
WIAK SŁAWOMIR 1979 BARTCZAK WITOLD 1976* 
WIĘCEK BOGUSLA W 1989 BĄK GRZEGORZ 1979* 
WINNICKI ADAM 1970 BEDNAREK JANUSZ 1988* 
WIRA ANDRZEJ 1973 BEM HENRYK 1970* 
WIŚNIEWSKI JÓZEF 19·82 BIERNACK PIOTR 1971 
WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW 1961 BIEROWSKA ANNA 1981 
WITCZAK PAWEŁ 1981 BINKOWSKI JAN 1962 
WITEK WACŁAW 1975 BLUS KAzIMIERZ 1981 * 
WŁODARSKI WŁODZIMIERZ 1980 BŁASIŃSKI HENRYK 1959 
WODZIŃSKI JERZY 1965 BODALSKI RYSZARD 1963 
WOJCIECHOWSKI BOLESŁAW 1977 BOGUS WŁODZIMIERZ 1981 * 
WOJCIECHOWSKI STEF AN 1962 BOGUSŁAWSKA KRYSTYNA 1974* 
WOJTYSIAK JAN 1973 BORECKA BARBARA 1962 
WOJTYSIAK STANISŁAW 1980 BORKOWSKI JAN 1971 
WOLPERT TADEUSZ 1956 BORUSZCZAK ZYGMUNT 1988* 
WOŹNIAK PIOTR 1989 Boss JANUSZ 1966 
WOŹNIAKOWSKI MIROSLAW 1972 BUCHOWIECKI WJESŁA W 1980* 
WÓJCIK FRANCISZEK 1973 BUDZISZ TOMASZ 1965 
WYKROT A WALDEMAR 1991 BURCZAK KRYSTYNA 1988* 
ZAJĄCZKOWSKI ANTONI 1979 BURZYŃSKA EW A 1974* 
ZAKRZEWSKI JAN 1969 CAO ANH OilNG 1983* 
ZAKRZEWSKI KAZIMIERZ 1968 CHOJNOWSKI JULIAN 1963 
ZALASA ANDRZEJ 1977 CHRUŚCIEL JERZY 1979* 
ZARĘBSKI WITOLD 1965 CHRZĄŚCIK IRENEUSZ 1986* 
ZATORSKI WITOLD 1986 CHRZCZONOWICZ STANISŁAW 1957 
ZGRAJA JERZY 1988 CHYŻEWSKI ADAM 1970* 
ZIEUŃSKJ ANTONI 1978 CICHOWSKI ZBIGNIEW 1965 
ZIELIŃSKI BOGUSŁAW 1985 CIESIELSKI WINICJUSZ 1977* 
ZIELIŃSKI JERZY 1964 CYGAŃSKI ANDRZEJ 1961 
ZYBERT RYSZARD 1977 CYGLER JOANNA 1978* 
ŻUCHOWSKI EDWARD 1969 CZAJKOWSKI JANUSZ 1967 
ŻUKOWSKI EUGENIUSZ 1987 CZAJKOWSKI WOJCIECH 1974 

• doktorzy nauk chemicmych 
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CZECHOWSKI JACEK 1989 GROSMAN - ZJA WIONA ZOFIA 197t 
CZERCZAK SŁAWOMIR 1981. GROSSMAN BARBARA 1967. 
CZERWIK ZBIGNIEW 1965 GRZELEKOWSKA ANNA 1976 
DĄBROWSKI JÓZEF 1974 GRZYWNA ROMAN 1971 • 
DE.JAK BARBARA 1969. GUSTOWSKI WŁODZIMIERZ 1962 
DERFEL GRZEGORZ 1980 GUZIŃSKI RYSZARD 1983. 
DĘBSKA BARBARA 1980 GUZOWSKA - ŚWIDER BARBARA 1980 
DOBROWOLSKA W ANDA 1976. HALABA - ZAJĄC GRAżYNA 1976. 
DRAMIŃSKI MARCIN 1970 HAŁADYJ JANINA 1986 
DRZEWIŃSKA EW A 1992. HAŁAS JAN 197t 
DUL JAN 1976 HANKIEWICZ EWA 1968. 
DULIBAN JERZY 1980 HANKIEWICZ JERZY 1975 
DZIĘDZIELA WIESŁAW 1969. HA WLICKA EWA 1976. 
FARBOTKOJOLANTA 1981. HEIM ANDRZEJ 1968 
F ARBOTKO WŁADYSŁAW 1972. HILCZER MARIA 1982. 
FILIPIAK KAZIMIERZ 1973• IGNACZAK WOJCIECH 1972. 
FISZER BERNARD 1959 ILLUKOWICZ HELENA 1965 
FORTUNIAK WITOLD 1990. IWANICKA IWONA 1991. 
FRANKOWSKI ANDRZEJ 1963 JACHOWICZ JANUSZ 1980. 
FURMAŃSKA - SUWALSKA ANNA 1982. JAIN SURESH CHANUDRA 1974 
GAJDA TADEUSZ 1979• JANCZAK TERESA 1975 
GAJEWSKA BARBARA 1983 JANECKI TOMASZ 1981. 
GAJEWSKI MIECZYSŁAW 1969 JANIO KONRAD 1962 
GALANT STANISŁAW 1981. JANKlEWICZ-NIEWIADOMABARBARA 1978 • 
GAŁDECKI ZDZISLA W 1960 JANKOWSKI BOGDAN 1978 
GAt,ĘSKI ANDRZEJ 1972 JANKOWSKI JACEK 1975 
GASYNA ZBIGNIEW 1975• JANKOWSKI STEFAN 1988. 
GAWLITAEWA 1993• JANKOWSKI ZDZISŁAW 1964 
GAWŁOWSKI ANDRZEJ 198t JAROSZYŃSKA DANUTA 1969. 
GĄDOR WITOLD 1968 JESZKA JEREMIASZ 1978 
GEBAUER ADAM 1975 JÓŹWIAK ANNA 1979• 
GEBAUER DANUTA 1978. JÓŹWIAK KAzIMIERZ 1976. 
GERLICZ ANNA 1975 JUSKOWIAK HANNA 1992. 
GĘBICKA LIDIA 1985. JUSTAT JANINA 1965 
GĘBICKI JERZY 1976. KABZIŃSKI ANDRZEJ 1989. 
GĘBICKI JERZY LECH 1981. KACZMAREK KRZYSZTOF 1989. 
GŁÓWKA MAREK 197t KALINOWSKA ANNA 1964 
GOLIŃSKI BOHDAN 1965 KAMIŃSKI WIESŁAW 1963 
GORZKA ZBIGNIEW 1964 KAMIŃSKI ZBIGNIEW 1976. 
GÓRALSKI JACEK 1981 • KANIA SYLWESTER 1980 
GÓRCZYŃSKI JAN 1973 KAPUŚCIŃSKI JAN 1965 
GRABOWSKI ROMAN 1994• KARCZMARZYK ZBIGNIEW 1994• 
GRACZYK TOMASZ 1977• KARNIEWICZ JAN 1966 
GRANOSIK JERZY 1974• KAROLAK- WOJCIECHOWSKAJANINA 1912· 
GROCHULSKI PAWEŁ 1988. KAROLCZAK STEF AN 1970. 
GROMIEC LUDMIŁA 1979• KARSKI STANISŁAW 1974• 
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KASICA HENRYKA 1976 Kuś ANDRZEJ 1964 
KASZUBSKA JANINA 1964 KUŚWIK GABRIELA 1974• 
KAZIMIERSKI PIOTR 1990. KUŹNIK BOŻENA 1972. 
KAźMIERCZAK ANNA 1972. KWASIK TADEUSZ 1963 
KAŹMIERCZAK MAREK 1980. KWIATKOWSKI TADEUSZ 1971 
KERSTA ALICJA 1976* KWIATKOWSKI WITOLD 1991. 
KIN ZYGMUNT 1959 LADZIŃSKA - KULIŃSKA HALINA 1966 
KLEPS TERESA 1992 LASOCKI ZYGMUNT 1960 
KLUBA MARIANNA 1975• LEFJK WŁODZIMIERZ 1983. 
KNIASZEWSKA MONIKA 1962 LEONOWICZ LEOPOLD 1970. 
KOBYŁECKA JOANNA 1979• LEPLAWY MIROSŁAW 1957 
KOCEMBA IRENEUSZ 1988. LESZCZYŃSKI ROMAN 1976. 
KOCH MIECZYSŁAW 1984. LEŚNIEWSKA EWA 1987. 
KOCHAŃSKI BOGUSŁAW 1974 LEWICKI ANDRZEJ 1965 
KOCIOŁEK KAROL 1975• LIPIŃSKI ANDRZEJ 1969 
KOŁODZIEJCZAK KAROL 1959 LIPIŃSKI JANUSZ 1983. 
KOMISARSKI STANISŁAW 1988. LIWKOWICZ JOLANTA 1987 
KORCZYŃSKI ANDRZEJ 1962 LUCIAK BERNARD 1989. 
Kos LECH 1989 LUOOMIRSKA- PIECHUCKA IWONA 1976. 
KOSZUK JACEK 1981. LANDWIJT BOGDAN 1977 
KOTLEWSKA ELEONORA 1964 LAPIENIS GRZEGORZ 1975• 
KOTLICKI STANISŁAW 1969. LA WNICZAK HELENA 1980* 
Kow ALEWSKI MICHAŁ 1965 LAŹNIEWSKI M. 1946 
KOWALSKI JÓZEF 1975* MAGRYTA JACEK 1981 
KOWALSKI TOMASZ 1982. MAJEWSKI PIOTR 1973• 
KOZIARA ANNA 1973. MAJEWSKI TOMASZ 1984. 
KOZIOŁ JULIAN 1989* MAKAREWICZ ZOFIA 1964 
KOZLOWSK-1 WOJCIECH 1973• MALINOWSKA ANNA 1979• 
KRASIUKIANIS ROMAN 1993. MALINOWSKI KRZYSZTOF 1990 
KRASKA JAN 1963 MALINOWSKI TOMASZ 1989 
KRAWCZYK HENRYK 1976. MALINOWSKI WŁODZIMIERZ 1980* 
KRAWIECKI CZESŁAW 1962 MAŁKIEWICZ ANDRZEJ 1970. 
KROH JERZY 1950. MANIUKIEWICZ WALDEMAR 1993• 
KRYSICKA - KOWALSKA EWA 1968 MARCHEWKA WITOLD 1978 
KRYSTEK JACEK 1994• MARCINEK ANDRZEJ 1991* 
KRYSTYNA 1982. MARCINKOWSKI MIROSŁAW 1963 
KRZYWICKA ALICJA 1968 MARKOWICZ ST ANISLA W 1971. 
KRZYWICKI JANUSZ 1963 MARKOWSKI ADAM 1972 
KSIĄŻCZAK ANDRZEJ 1972. MARTINEZ DE ILARDUY A 
KUBERSKI SŁAWOMIR 1993• DE ASTESU - JOSE IGNACIO 1989. 
KUBIK MAREK 1980. MARUSZEWSKA - WIECZORKOWSKA 
KUBISA PRZEMYSŁA W 1970* ELŻBIETA 1960 
KUCZYŃSKI JERZY 1977 MASŁOWSKA JOANNA 1963 
KULIG EWA 1981. MASŁOWSKI Eow ARO 1973• 
KULPIŃSKI JÓZEF 1969. MATYJEWSKI PIOTR 1971. 
KURCZEWSKA HALINA 1970 MAY ANTONI 1981. 
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MAYER JÓZEF 1968 PIETRYGA TADEUSZ 1981 
MAZUREK LUCJAN 1978. PIETRZAK MIROSŁAW 1970 
MERTLJAN 1972 PIOTROWSKI JAN 1976 
MICHALAK JACEK 1992. PŁONKA ANDRZEJ 1964 
MICHALAK JOLANT A 1976 PŁONKA ANNA 1969* 
MICHALSKA ZOFIA 1966 POLEWOJ PAWEŁ 1978. 
MICHNIEWICZ MAŁGORZAT A 1991 PONIŃSKI MAREK 1965 
MIELICKI JÓZEF 1967 POŚNIAK MAŁGORZATA 1993• 
MIEŃSKA- TOMCZYK MIROSŁAWA 1977• PROGA HENRYK 1979• 
MIKOŁAJCZYK JERZY 1969 PROTEKTAJERZY 1961 
MIKOŁAJCZYK MARIAN 1963 PRZEPIÓRKOWSKA ANIT A 1974 
MILLER JACEK 1991. PRZYBYLSKI CHRYSTIAN 1981. 
MŁOTKOWSKA BARBARA 1970. PRZYBYŁ WOJCIECH 1976 
MODRO TOMASZ 1962 PRZYBYSZ KAZIMIERZ 1971 
MODRZEJEWSKI KAzIMIERZ 1964 PRZYBYTNIAK GRAŻYNA 1993• 
MROCZKOWSKI WŁODZIMIERZ 1989* PTASZYŃSKI BOGDAN 1969. 
MRÓZ WŁADYSŁAW 1977 PUSTELNIK NATALIA 1976* 
MUCHA MARIA 1970 PYĆ KAZIMIERZ 1972 
MUSIEROWICZ STANISŁAW 1961 PYSKŁO LESZEK 1989 
MYCIELSKI WOJCIECH 1975 RACZYŃSKI ZOFIA 1974 
NADOLSKI BOGUSŁAW 1979• RADOMSKI WIELOSŁA W 1978 
NAWROT BARBARA 1983. RADWAŃSKA- DocZEKALSKAJOANNA 1976• 
NOWACKI TOMASZ 1977* RAŹNIEWSKA TERESA 1964 
NOWAK BOLESŁAW 1973 REDLIŃSKI ADAM 1975• 
NOWAKOWSKI JAN 1987. REIMSCHUSSEL WLADYSŁA W 1965 
NOWAKOWSKI JERZY 1965 REINALDO ALEMAN GOMEZ 1974 
OLCZAK - KOBZA DANUTA 1972 RlFAT KHALIT AL - DABBAGH 1986. 
OLEJNICZAK BOGDAN 1973 ROMANOWSKA ELŻBIET A 1978. 
OLEJNIK JADWIGA 1979• ROSA MARIA 1991. 
0LMA ALEKSANDRA 1980. ROSIAK JANUSZ 1981. 
OLSZEWSKI JAN 1964 ROSZAK WOJCIECH 1972* 
OSOWSKA- PACEWICKA KRYSTYNA 1984. RUCIŃSKA - STAROSTA ANNA 1978. 
OSTASZEWSKI BOGDAN 1964 RUCIŃSKI JERZY 1960 
OWCZAREK IRENEUSZ 1988* RUDZIŃSKI JÓZEF JULIUSZ 1982. 
PAKUŁA TADEUSZ 1976 RUTKOWSKA - OLMA EWA 1980. 
PANETH PIOTR 1984* RUTKOWSKI JAN 1964 
P ANIEWSKA BARBARA 1979* RYBICKI FRANCISZEK 1972. 
PARA MIROSŁAWA 1973 RYNKOWSKI JACEK 1978* 
PARASIEWICZ W ANDA 1979 RzESZEWSKA- MODZELEWSKA 

PARYJCZAK TADEUSZ 1963 KRYSTYNA 1982* 
PERKOWSKI JAN 1974• RzYMSKI WŁADYSŁAW 1975 
PĘKALA WŁADYSŁAW 1966 RzYSKI EDWARD 1970 
PIECHUCKI CEZARY 1965 SABAT JERZY 1978* 
PIECHUCKI SŁAWOMIR 1967 SAPIEHA SŁAWOMIR 1972 
PIEKARSKA JANINA 1973* SĄGAŁA JÓZEF 1976 
PIETRUCHA KRYSTYNA 1974* SCHMIDT HUBERT 1979* 
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SENDLEWSKIRYSZARD 1982 ŚLUSARSKI LUDOMIR 1963 
SHAFEE E. EL. 1989* ŚWIATŁA DOROTA 1989* 
SHASHANK BHARATI 1976 ŚWIĄTEK JÓZEF 1971 
SIWEK PIOTR 1983* ŚWIĄTKOWSKI WITOLD 1967 
SKOWERANDAJOLANTA 1976* TEODORCZYK MARIA 1980* 
SKOWROŃSKA ALEKSANDRA 1960 TILK STEFAN 1970* 
SKOWROŃSKI JERZY 1976 TOŁWIŃSKA - STAŃCZYK ZOFIA 1981* 
SKWARSKI TADEUSZ 1960 TOSIK MARIA ANI TA 1981* 
SLOMCZYŃSKA URSZULA 1981 * TOSIK RYSZARD 1974 
SŁOMKOWSKI STANISŁAW 1974* TRUSZKOWSKA IRENA 1976 
SOBIERAJSKA KRYSTYNA 1964 TRYBULSKA GRAŻYNA 1983* 
SOBIERAJSKI TADEUSZ 1964 TULIMOWSKI ZDZISŁAW 1966 
SOCHA ADAM 1981 * TUREK ANNA 1994* 
SOCHACKA ELżBIETA 1982* TURSKI KRZYSZTOF 1993* 
SOCHAJ KRZYSZTOF 1989* TYCZKOWSKI ANDRZEJ 1966 
SOKOŁOWSKA - GAJDA JOLANTA 1981 * ULAŃSKI JACEK 1978 
SOKÓŁ ANDRZEJ 1987 UZNAŃSKI PAWEŁ 1991* 
SOŁONIEWICZ RAJMUND 1959 WALICKI MACIEJ 1967 
SOPEK MIROSŁAW 1992* W ANDELT BARBARA 1971 
STANISŁAWSKA ZOFIA 1985 WANDELTPAWEŁ 1972 
STAŃCZYK WŁODZIMIERZ 1976* WASIAK JAN 1964 
ST ASZEL STANISŁAW 1981 * W ASZKUĆ WIESŁAW 1980* 
STEC WOJCIECH 1968* WAWRZAK ZDZISŁAW 1988* 
STOLARCZYK ANDRZEJ 1976* WCISŁO PAWEŁ 1988 
STOLARSKI ROLAND 1979* WIECZOREK MICHAŁ 1970* 
STRADOWSKI CZESŁAW 1972* WIECZOREK MIROSŁAW GRZEGORZ 1980. 
STUDNIARSKI KAzIMIERZ 1959 WIECZORKOWSKI JAN 1960 
SUGIER HENRYK 1961 WIKTOROWSKI STANISŁAW 1969 
SURESH CHANDRA JAIN 1973 WILCZYŃSKI ZENON 1979• 
SUREWICZ WŁODZIMIERZ 1950 WITEK EDWARD 1973* 
SURMA - ŚLUSARSKA BARBARA 1975• WITEKOWA MAŁGORZATA 1982* 
SYMONOWICZ MIROSŁAW 1988. WŁODARCZYK KAROL 1971 
SZADOWSKA - NICZE MAGDALENA 1984 • WŁODARCZYK MIROSŁAW 1962 
SZADOWSKI JERZY 1960 WODZIŃSKI PIOTR 1975 
SZAJDZIŃSKA - PIĄTEK EW A 1981. WOJACZYŃSKIKRZYSZTOF 1962 
SZALIŃSKA HALINA 1987. WOJCIECHOWSKA- BUJAK ElŻBIET A 1976. 
SZCZEPANIAK MAREK 1976 WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF 1979• 
SZCZEPANIAK MAREK 1992• WOJCIECHOWSKI MAREK 1980* 
SZCZESIO MIROSŁAW 1988 WOJCIECHOWSKI PIOTR 1972. 
SZOPIŃSKI RYSZARD 1987* WOJTAS RYSZARD 1972* 
SZTROMA.TER STEF AN 1974 WOLF WOJCIECH 1988* 
SZYMAŃSKI ALEKSANDER 1963 WOLSZCZAK MARIAN 1987. 
SZYMURA JACEK 1980. WÓJCIK MAŁGORZATA 1979* 
ŚCIBOREK MAREK 1981. WÓJCIK MARIUSZ 1994 
ŚLEBOCKA - TILK HENRYKA 1977* WRÓBLEWSKI ANDRZEJ 1977* 
ŚLUSARSKA- WESOLOWSKAElŻBIETA 1985. WYGANOWSKI CZESŁAW 1974* 
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WYPYCH MARIA 1972. BUCHEŃSKA JADWIGA 1976 
WYSOCKI STANISŁAW 1976. BUJNOWICZ TERESA 1975 
WYSZYWACZ KATARZYNA 1976. CEDZYŃSKI JÓZEF 1979 
ZABORSKI MARIAN 1981. CHERMANOWICZ ANDRZEJ 1979 
ZABROCKI JANUSZ 1975 CHOIŃSKI ZDZISŁAW 1970 
ZAJĄC HENRYK 1960 CHYLEWSKA BARBARA 1969 
ZAJDLER ANNA 1973 CIS-LO ROMUALDA 1974 
ZALEWICZ MAŁGORZATA 1974• CYNIAKDANUTA 1976 
ZARZYCKA BARBARA 1973 CZAKERT WALDEMAR 1976 
ZAWADZKI STEF AN 1975• CZAPLICKI ZDZISŁAW 1979 
ZIELENIEWSKA HANNA 1977 CZECHOWICZ TADEUSZ 1976 
ZIELIŃSKI PIOTR 1982. CZEKALSKI JERZY 1985 
ZIELIŃSKI W OJ CIECH 1971. CZOŁCZYŃSKI MIROSŁAW 1973 
ZIEMNICKA BARBARA 1976. ĆWIERTKA JÓZEF 1975 
ZJA WIONY JORDAN 1974• DĄBROWSKI STANISŁAW 1965 
ZROBEK- ROMANOWSKA ElŻBIETA 1978. DEMS ANDRZEJ 1968 
ZUCHOWICZ IWONA 1976. DEMS KRZYSZTOF 1972 
ZWIERZAK ANDRZEJ 1959 DESZCZKA EUGENIUSZ 1980 
ŻEGOTA HENRYK 1978. DOBRZAŃSKI EUGENIUSZ 1974 
ŻÓŁ TOWSKI BOGDAN 1988. DOLECKI MARIAN 1969 

DOMAGAŁA MARIAN 1981 

Wydział Włókienniczy DOMAGAŁA RYSZARD 1993 
DOWGIELEWICZ STANISŁAW 1962 

ADAMIEC RYSZARD 1985 DUONG MINH ANH LAN 1973 
ADAMSKI ZDZISŁAW 1964 DUTKIEWICZ JACEK 1974 
AKSAN STANISŁAWA 1973 EDERMAREK· 1983 
ANKUDOWICZ WACŁAW 1967 FA WKIA EL CHABIBY 1991 
AŚCIK l<AZIMIERZ 1962 FRONTCZAK-RAFAŁOWICZIZABELA 1968 
BAMBERSKI JAN 1984 FRYDRYCH IWONA 1986 
BARGIEŁ HENRYK 1974 FURS STEFAN 1978 
BARSKI ZDZISŁAW 1968 GLUZA JERZY 1962 
BELKOWA HALINA 1971 GŁOWACKI JAN 1964 
BEMSKA JADWIGA 1986 GNIOTEK KRZYSZTOF 1981 
BENDKOWSKA WIESŁAWA 1973 GoETzENOORF-GRABOWSKA B<xiNA 1979 
BERCZYŃSKIWACŁAW 1978 GOGOLEWSKI SYLWESTER 1969 
BERNACKA- PlER.zcHLEwsKAAUREUA 1973 GOLAŃSKI JÓZEF 1972 
BEŻNICKI MARCELI 1979 GRUDNIEWSKI MICHAŁ 1966 
BIAŁY JAN 1971 GRUIN WACŁAWA IRMA 1974 
BIELSKI EDWARD 1962 GRZEBIENIAK KAROLINA 1977 
BODEK ANDRZEJ 1984 GUNERA WOJCIECH 1979 
BOGUSŁAWSKI JANUSZ 1969 GUTOWSKI LEOPOLD 1976 
BORTNOWSKA- BARELA BARBARA 1978 HABIK - CHUDZIK MELANIA 1972 
BORYNIEC STEFAN 1968 HANDZLIK STANISŁAW 1991 
BREJDYGAND- MIROSLAWSKAMARIA 1965 HECZKOJAN 1969 
BRODAJAN 1991 IGNASIAK BOGDAN 1980 
BRZEZIŃSKI STEFAN 1962 JABŁOŃSKA- GRZELAK EWA 1990 
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JABŁOŃSKI JERZY 1972 KUCHARSKA MAGDALENA 1993 
JABŁOŃSKI WŁADYSŁAW 1962 KUKULSKI MAREK · 1978 
JACKIEWICZ - KOZANECKA LIDIA 1972 KULAS JÓZEF 1973 
JACKOWSKI TADEUSZ 1962 KUPCZYK GERARD 1981 
JANICKI JAROSŁAW 1987 KWAPIŃSKI JAN 1963 
JANISZEWSKI HENRYK 1976 LEcEWlCZ- BARTOSZEWSKA JOANNA 1992 
JANISZEWSKI KAROL 1970 LEDWOŃ JOLANTA 1982 
JANOWSKA GRAżYNA 1972 LEWANDOWSKI STANISŁAW 1986 
JANTAS ROMAN 1973 LEW ANOOWSKI ZBIGNIEW 1979 
JARNIEWICZ RYSZARD 1980 LEWIŃSKI JERZY 1976 
JEZIORNY ANDRZEJ 1972 LINEK MAREK · 1981 
JĘDRASZCZYK HENRYK 1967 LINIECKI ALEKSANDER 1960 
JĘDRYKA TADEUSZ 1962 LIPIŃSKI JANUSZ 1964 
JĘDRZEJEWSKI WŁODZIMJERZ . 1967 LlPP - SYMONOWICZ BARBARA 1971 
JÓŹWICKI RYSZARD 1964 LASZKIEWICZ BOGUMIŁ 1964 
JURASZ JÓZEF 1977 LĄCZKOWSKI MARCELI 1961 
KALINOWSKI JERZY 1966 LUCZAK ANDRZEJ 1984 
KAMEcKA-JĘDRZEJCZAKKATARZYNA 1987 MACHNIO MIECZYSŁAW 1979 
KAPUSTA HENRYK 1979 MACHNOWSKA ZOFIA 1971 
KARCZEWSKI TADEUSZ 1958 MACIEJEWSKA JADWIGA 1981 
KĘPKA STANISŁAW 1976 MACIEJEWSKI JERZY 1965 
KOBZA WALDEMAR 1967 MALINOWSKA KRYSTYNA 1975 
KOCA Y ALEKSANDER 1971 MALINOWSKA ZDZISŁAWA 1980 
KOCIK MIROSŁAWA 1979 MALINOWSKI MARIAN 1958 
KOŁACIŃSKI TADEUSZ 1964 MARCINKOWSKI WITOLD 1966 
KONECKI WŁODZIMIERZ 1980 MARKIEWICZ WACŁAWA 1969 
KOPCZYŃSKI JANUSZ 1965 MASAJTIS JÓZEF 1976 
KOPIAS KAzIMlERZ 1969 MASŁOWSKI MARIAN 1972 
KOPYTOWSKJ JERZY 1967 MATUSZEWSKA- CZERWIK JADWIGA 1966 
KORLIŃSKI WŁADYSŁAW 1968 MICHALSKI WIKTOR 1980 
KORYCIŃSKI ALEKSANDER 1982 MICHAŁOWSKI WOJCIECH 1980 
KORYCKI LESZEK 1964 MIKOŁAJCZYK TERESA 1972 
KOTEK RYSZARD 1979 MIKOŁAJCZYK WŁODZIMIERZ 1970 
KOWALCZYK LEON 1976 MILLER - CZARNEK WŁODZIMIERZ 1968 
KOWALSKI ANDRZEJ 1976 MILLER ANDRZEJ 1968 
KOWALSKI JERZY 1976 MILLER MAŁGORZATA · 1983 
KOWALSKI ZBIGNIEW 1968 MIŚKIEWICZ JAN 1979 
KOZAKIEWICZ DANUTA 1980 MORDAKA TADEUSZ 1971 
KOZŁOWSKI ZYGMUNT 1964 MOŻYSZEK ZDZISŁAW 1979 
KRAKOWIAK ZDZISLA W 1979 MROZOWSKI MIROSŁAW 1970 
KROTOWSKI ZYGMUNT 1963 MROŻEWSKI ZDZISŁAW 1965 
KRUCIŃSKA IZABELLA 1982 NADZIAKIEWICZ HENRYK 1963 
KUBACKI ZYGMUNT 1983 NAWROCKI ANDRZEJ 1970 
KUBIAK BOŻENA 1977 NIEKRASZEWICZ ANTONI 1982 
KUBICA HENRYK 1976 NOWACKI JERZY 1977 
KUCHARSKA - KOT JADWIGA 1977 NOWAK RYSZARD 1972 
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NYCZ EDYTA 1979 SUJAK KRYSTYNA 1983 
OCZKOWSKI MIROSŁAW 1978 SULIKOWSKI TADEUSZ 1965 
OKONIEWSKI MARIAN 1967 SUSZEK HENRYK 1974 
OPĘCHOWSKI STEFAN 1977 SZAFKO JERZY 1967 
OWCZARZ RUDOLF 1981 SZAFNICKI WOJCIECH 1969 
PABIN - SZAFKO BARBARA 1976 SZCZECIŃSKI JERZY 1976 
PERLIKOWSKI MARIAN 1984 SZCZEPANIAK WŁODZIMIERZ 1967 
PIENIĄżEK JAN 1960 SZMELTER WOJCIECH 1961 
PIETRZAK LIDIA 1971 SZOCIK HALINA 1974 
PLUTECKI KAROL 1985 SZORNELlGNACY 1965 
POLIŃSKI ZBIGNIEW 1991 SZOSLAND JANUSZ 1962 
POŁO WIŃSKI STEF AN 1962 SZUCHT Eow ARO 1962 
PRZYBYŁ KRYSTYNA 1979 SZUMILEWICZ JOANNA 1977 
PRZYGOCKI WŁADYSŁAW 1965 ŚCIGAŁA RYSZARD 1987 
PRZYTULSKI RYSZARD 1982 ŚWIĄTEK JÓZEF 1982 
PSTROCKI HENRYK 1967 ŚWIDERSKI BOGUMIŁ 1987 
RABIEJ STANISŁAW 1986 ŚWIĘCH FRANCISZEK 1979 
RACZYŃSKI JAN 1964 ŚWIĘCH TERESA 1980 
RATAJCZYK JAN 1976 TARKOWSKA SYLWIA 1985 
RATAJSKA MARIA 1980 TOMASZ JANUSZ 1972 
RAWA KRYSTYNA 1969 UCZEŃ TADEUSZ 1971 
RAŹNIEWSKI KONRAD 1964 URBANEK EWA 1976 
RÓŻYCKA - ROSZAK BOŻENA 1976 URBANEK STANISŁAW 1967 
RÓŻYCKI ARTUR 1972 URBANIAK WIESŁAWA 1983 
RUNOWSKI TADEUSZ 1965 URBAŃCZYK GRZEGORZ 1958 
RUSEK EUGENIUSZ 1977 UTRACKI LECH 1960 
RUSZKOWSKI KAzIMIERZ 1976 UZDOWSKI HENRYK 1974 
RUTKOWSKI WŁADYSŁAW 1981 UZNAŃSKA - KOTT BLANDYNA 1981 
RYB ICKI MARIAN 1979 WALCZAK MARIA 1971 
R YBUSIŃSKI BOGDAN 1971 W ASZKIEWICZ IWONA 1982 
RYDZEWSKA ANTONINA 1971 W AWRZASZEK ZBIGNIEW 1966 
SIBIŃSKI HENRYK 1969 W A WRZYNIAK ANDRZEJ 1965 
SINIARSKA- l<APUŚOŃSKAMAGDALENA 1969 WERNER MAGDALENA 1979 
SKORACZYŃSKI ZBIGNIEW 1972 WESOŁOWSKI EUGENIUSZ 1971 
SŁAWIŃSKI MIECZYSŁAW 1981 WESOŁOWSKI WŁODZIMIERZ 1976 
SŁODOWY JERZY 1980 WIECZOREK KAZIMIERZ 1979 
SNYCERSKI MAREK 1982 WILMAŃSKI ZBIGNIEW 1973 
SOLAREK ZBIGNIEW 1963 WiNIARSKI W OJ CIECH 1967 
SOLARZ MAŁGORZATA 1976 WIŚNIEWSKA W ANDA 1971 
SPIRNEK JÓZEF 1972 WIŚNIEWSKI JERZY 1962 
STAJNIAK KONSTANTY 1962 WITCZAK ELŻBIETA 1980 
STANISZEWSKA EWA 1973 WŁOCHOWICZ ANDRZEJ 1963 
STASIAK MARIAN 1959 WŁOpARSKI GABRIEL 1960 
STELMASIAK EW A 1981 WNUK JAN 1970 
STROBIN GRAżYNA 1987 WOŹNICKI ANDRZEJ 1974 
STRUSZCZYK HENRYK 1974 WÓDKA TADEUSZ 1969 
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WROCŁAWSKI ZBIGNIEW 1969 DONIEC ANDRZEJ 1968 
WROŃSKI WŁODZIMIERZ 1969 DORABIALSKI ANDRZEJ 1981 * 
WRÓBEL ALEKSANDER 1969 DREWNOWSKA W ANDA 1972 
ZAJĄCZKOWSKI JERZY 1978 DRURIMAREK 1973 
ZAKRZEWSKI JULIUSZ 1958 DUDAJAN 1977• 
ZAKRZEWSKI SŁAWOMIR 1987 DUŃSKI HENRYK 1992* 
ZAWADZKI ANTONI 1965 DYLKOWSKI WŁADYSŁAW 1964 
ZIABICKI ANDRZEJ 1960 ECHTMARIA 1974 
ZIELIŃSKI JERZY 1991 FAJFER ANDRZEJ 1988 
ZIĘBA JANUSZ 1983 FLORIANOWICZ TERESA 1971 
ZIMNICKA ZOFIA 1971 FORNALEK WIKTOR 1975 
ŻĄDŁO JAN 1975 GAŁAMON TADEUSZ 1965 
ŻUREK WITOLD 1956 GASIŃSKA ELżBIET A 1984* 
ŻYŻNIEWSKI TADEUSZ 1974 GIBKA JULIA 1987* 
ŻYŻKADANUTA 1976 GŁADKOWSKI JÓZEF 1979 

GOŁĄBCZAKJADWIGA 1974 

Wydział Chemii GÓRA JÓZEF 1965 
GRABKA JAN 1975 

Spożywczej GROCHOWSKI JANUSZ 1973 

i Biotechnologii GRUSZECKA HALINA 1979• 
GWARDYS STANISŁAW 1972 

ADAMIEC JANUSZ 1975 HERMANOWICZ RYSZARD 1977• 
AMANOWICZ JACEK 1968 lCHAS HENRYK 1970 
ANTCZAK TADEUSZ 1981. ICIEK JAN 1971 
ANTCZAK URSZULA 1978* IDZIAK JANUSZ 1992 
ANW AR AL - HAJ - ALI 1994* IRZYNIEC ZBIGNIEW 1982 
BACHMAN STEFANIA 1963 JABŁOŃSKA ZDZISŁAW A 1974 
BADDAUR HABIB 1989 JAKUBOWSKI ANDRZEJ 1979 
BARANOWSKI JANUSZ 1980. JAMROZ TERESA 1978 
BAZYLAK GRZEGORZ 1990 JANUSZEWICZ IRENA 1966 
BIELA WSKA MARIA 1979 JARNIEWICZ JANINA 1975 
BIELECKI STANISŁAW 1978 JAROSZ ANDRZEJ 1988 
BIEŃKIEWICZ KRZYSZTOF 1965 JAROSZ KAzIMIERZ 1967 
BŁASZCZYK ROMAN 1976 JAROSZYŃSKA- TURULSKA JADWIGA 1985* 
BORUCH MIECZYSŁAW 1965 JĘDRZEJCZAK RENATA 1989 
BRZEZIŃSKI STANISŁAW 1983 JUWAIED ALI ABDULA 1989 
BUJACZ GRZEGORZ 1993• KALEMBA DANUTA 1982* 
CEDZYŃSKA KRYSTYNA 1976 KAŁUŻEWSKA MARIA 1992* 
CHMIEL ALEKSANDER 

"· 1973 KAMIŃSKA JANINA 1979• 
CHRUŚCINSKI LONGIN 1985* KARABIN LEONARD 1978 
CURYŁŁOJAN 1961 KARWOWSKA KRYSTYNA 1966 
CZYŻYCKI ALEKSANDER 1964 KASPRZYCKI JÓZEF 1966 
DANESHY AR FEREYDOUN 1985 KASSEM MUSTAFA 1980 
DOBRZYCKI JAN 1961 KEMBŁOWSKI ZDZISŁAW 1963 

KILJAŃSKI TOMASZ 1974 

• doktorzy nauk chemicznych 
KLIMCZAK JOLANTA 1980 
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KOCIMOWSKA ANNA 1974 NlEDZIELSKI ZYGMUNT 1963 
KOKUSZKO ZDZISŁAW 1968 NIELEPKOWICZ- CHARCZUK ANNA 1975 
KOPEĆ LILIANA 1977 NOWAKOWSKA- W ASZaUKANNA 1964 
KOPIŃSKI LEONARD 1985 NOW AKOWSKA KRYSTYNA 1977 
KOSEWSKA LIDIA 1964 NOWICKA KRYSTYNA 1985. 
KOSICKI ZENON 1972 NOWICKI JANUSZ 1992• 
KOSIEK EDWARD 1974 0BERMAN HELENA 1962 
KOWALSKI ANTONI 1964 OBRZUT LIDIA 1973 
KRAKOWIAK WIESŁAWA 1978 OLEJNICZAK WIESŁAWA 1979• 
KRALA LUCJAN 1978 OPRZĄDEK KRYSTYNA 1990 
KRAUZE RYSZARD 1968 ORGANIŚCIAK KAzlMIERZ 1982 
KRÓL BOGUSŁAW 1971 OWCZAREK ALINA 1981. 
KRYSTYNOWICZ ALINA 1973 PABIŚ EWELINA 1977 
KUBIAK JAN 1965 PALKA ANDRZEJ 1983 
KUBIK CELINA 1992. PASZEK FRANCISZEK 1975 
KUCHARSKA URSZULA 1993• PATYK ELżBIETA 1981 
KUCHCIAK TADEUSZ 1977 PENC BOGUMIŁA 1979 
KUDŁA EWA 1991 PIĄTKIEWICZ ANNA 1967 
KULA JÓZEF 1979 PIERZGALSKI TADEUSZ 1971 
KUŁAGOWSKA ANNA 1976 PIĘTKA MAGDALENA 1983 
KURKOWSKA- MIE..(:zARB<AGNlffiZKA 1965 PILA WSKI STANISŁAW 1971 
KUROWSKA ANNA 1982. · PIZŁOADAM 1975 
KUSEWICZ DANUTA 1967 PIZOŁO HALINA 1975 
KUŹMIŃSKA MAŁGORZATA 1980 PODLEJSKI JERZY 1964 
KWAPISZ EWA 1978 POGORZELSKI EUGENIUSZ 1973 
KWAŚNIAK JAN 1967 POŁEĆ BOŻENA 1987 
LENCZEWSKI JAN 1964 PRZYBYŁ HANNA 1981 
LESZCZYŃSKA JOANNA 1994 PRZYBYŁOWICZ STANISŁAW 1979 
LIBUDZISZ ZDZISŁAW A 1972 PRZYBYT MAŁGORZATA 1986. 
LISIK KRYSTYNA 1981 PYĆRITA 1977 
LUDWICKI MAREK 1977 REMISZEWSKI MARIAN 1980 
ŁęKA WSKI WITOLD 1976 RUTKOWSKA GRAżYNA 1979 
ŁoDYGA- CHRUŚCIŃSKA ELżBIETA 1984. R YNGAJŁŁO LECH 1988 
LUKA WSKA - PIETRZAK ZOFIA 1971 SADEGHI AMIR HOSSEIN 1987 
MAKOWSKI JAN 1972 SADOWSKA HALINA 1980. 
MAKUCH JADWIGA 1980 SIELICKA BARABARA 1970 
MALANOWSKA JANINA 1970 SIKORA MAGDALENA 1983. 
MALICKA MONIKA 1985. SIWIŃSKA KRYSTYNA 1974• 
MALINA HALINA 1982 SKALSKI JERZY 1965 
MARCZYŃSKI JÓZEF 1968 SOKOŁOWSKI ANDRZEJ 1968 
MERC MARIA 1981 STANKIEWICZ WITOLD 1967 
METODIEWA DIANA 1971 STARZYŃSKI STANISŁAW 1988 
MICHALSKI HENRYK 1963 STASIAK ANNA 1975 
MICHAŁOWSKI STANISŁAW 1964 STOBIŃSKA HELENA 1974 
MOKROSIŃSKA KATARZYNA 1988 STRUMIŁŁO CZESŁAW 1961 
NEBESNYEWA 1981 SUCHARZEWSKA DANUTA 1979 
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SURMIŃSKI JÓZEF 1965 BONIKOWSKI TADEUSZ 1971 
SZMELICH WIKTOR 1974 BORTNICZUK WIACZESŁAW 1975 
SZMICH JÓZEF 1989. BUKOWIECKI JERZY 1980 
SZOPA JÓZEF 1969 CIELECKA IWONA 1979 
Szw AJCOWSKA KRYSTYNA 1969 CZKWIANIANC ARTEMIUSZ 1970 
ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF 1983. DERKOWSKI GABRIEL 1969 
TOMASZEWSKI ROMAN 1986 DĘBSKI PIOTR 1982 
TOMCZYK FRANCISZEK 1978 DIAB AHMED MAHOMED 1986 
TOMCZYŃSKA LUDGARDA 1968 DOWGIAŁŁO JERZY 1969 
TRZMIEL TADEUSZ 1983 DWORNIK MAŁGORZATA 1994 
TURKIEWICZ MARIANNA 1973• FURMAŃCZYK SĘDZIMIERZ 1975 
TUSZYŃSKI TADEUSZ 1977 GAJLOLAF 1979 
TYCZKOWSKA KRYSTYNA 1981 GAWIN DARIUSZ 1990 
WACHOWICZ MACIEJ 1975 GOCZEK JERZY 1984 
W ALERIAŃCZYK EDMUND 1967 GOLAN ZENON 1981 
W ALISCH STANISŁAW 1966 GOLUBIEWSKI MAREK 1975 
W A WRO STANISŁAW 1980 GOSZCZYŃSKA BARBARA 1984 
WIECZOREK ANDRZEJ 1974 GOSZCZYŃSKI STEFAN 1968 
WIECZOREK CELINA 1990 HAT HENRYK 1969 
WILCZYŃSKA JANINA 1982. JAKUBOWSKA ANNA 1979 
WILSKA - JESZKA JADWIGA 1962 JAKUBOWSKl JAN 1979 
WŁODARCZYK MAGDALENA 1967 JAMERMAREK 1984 
WŁODARCZYK ZDZISŁAW 1964 JANUSZKIEWICZ ANDRZEJ 1983 
WNUK BOŻENA 1981 JAROSZEWSKA HALINA 1989 
WOJT ATOWICZ MARIA 1974 JAWOROWSKA ANNA 1981 
WYDROWSKI JERZY 1973 JERUZALJAN 1984 
ZAGRODZKI STANISŁAW 1967 JUCHNIEWICZ JERZY 1977 
ZAJĄC KRZYSZTOF 1990 KAMIŃSKA MARIA 1971 
ZAKRZEWSKI WACŁAW 1978. KLEMMPIOTR 1967 
ZALICKA BARBARA 1965 KONIECZNY SYLWESTER 1965 
ZAORSKA HELENA 1961 KOZICKI JAN . 1980 
ZARZYCKI ROMAN 1967 KUBIAK ZBIGNIEW 1985 
ZBICIŃSKA- JĘDRZEJEWSKA JANINA 1974 KULIGOWSKI ANDRZEJ 1976 
ZGLIŃSKI WACŁAW 1981 LEBJEDOWSKA BARBARA 1979 
ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF 1993• LEFIKMAREK 1987 
ZIOBROWSKI JERZY 1961 LEŻNICKI JACEK 1982 
ŻAKOWSKA ZOFIA 1973 LUKAS - JANOWSKA EWA 1990 

MALINOWSKI CZESŁAW 1976 

Wydział Budownictwa, · MICHAJŁOWSKl JAN 1981 
MICHALAK BOHDAN 1978 

Architektury i lnżynieńi MROCZKOWSKI PIOTR 1988 , 
Srodowiska MUCHA JAROSŁAW 1987 

NOORZAI MOHAMMAD AKBAR 1987 
BARAŃSKI WOJCIECH 1967 NOWAK HENRYK 1982 
BOCZAJ BOHDAN 1969 NOWAKOWSKI ANDRZEJ 1984 
BOJANOWSKI WITOLD 1969 OLENDEREK JOANNA 1988 
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PABICH MAREK 1991 GRUDZIŃSKI WOJCIECH 1983 
PAKUŁA JERZY 1982 GUNKOCZKA STANISŁAWA 1979 
PAWLICA JERZY 1983 JACHYMSKI JACEK 1987 
PELA RYSZARD 1967 JAKOWSKA- SUNALSKAKATARZYNA 1987 
PIETRAS ROMUALD 1972 JANCZAR BOGDAN 1974 
PITOŃ LECH 1976 JOŃCZYK BARBARA 1975 
PRZYROWSKA ALDONA 1985 JUST ANDRZEJ 1978 
PUSTELNIK KAZIMIERZ 1973 KAŁUSZKA MAREK 1987 
Pusz PIOTR 1992 KARIOZEN GRZEGORZ 1985 
ROGOWSKI BOGDAN 1973 KICIŃSKA - SŁABY JADWIGA 1979 
ROMANOWSKA ANNA 1983 KISZCZUK STEF AN 1985 
RUBNIKOWICZ ANTONI 1980 KŁOSIŃKA WIKTORIA 1977 
SAMUJŁŁO HANNA 1967 KNOP JADWIGA 1983 
SEMPIŃSKI JÓZEF 1968 KNOPIK MARIA 1982 
STELMACH TADEUSZ 1976 KOCHAŃSKA MARIA 1987 
STRZELECKI GRZEGORZ 1976 KONIUSZ STANISŁAW 1980 
SZELĄG TADEUSZ 1970 KOSZELA BOGDAN 1976 
T ARABICHI MOHAMAD AREF 1989 KULBACKA ELŻBIETA 1981 
T AWFEEK MOHAMED AHMED 1992 L!CZBERSKI PIOTR 1979 
ULAŃSKA DANUTA 1970 LINDNER W ANDA 1980 
URBAN TADEUSZ 1980 LIPSKI TADEUSZ 1986 
WAGNER IRENA 1986 LUPA MARIA 1987 
WIECZOREK MARCIN 1979 LUCZAK MIROSŁAWA 1979 
WIĘCKOWSKI ZDZISŁAW 1987 MAKÓWKA KRYSTYNA 1976 
WILCZYŃSKI TADEUSZ 1990 MAKUCH JAN 1980 
WOJCISZYN KRZYSZTOF 1982 MARCINIAK EWA 1987 
WOŻNIAK JAN 1993 MIŚ JERZY 1983 
WÓJCIK ROBERT 1990 MIZIELEK KRZYSZTOF 1981 
ZA WILSKI MAREK 1982 MONIK TADEUSZ 1978 

NOWAK ZDZISŁAW 1982 

Wydział Fizyki Technicznej NOWICKI ZBIGNIEW 1982 

* OGIŃSKA W ANDA 1981 
i Matematyki Stosowanej OGIŃSKI LUDWIK 1980 

BEM ZBIGNIEW 1986 PISAREWSKA HELENA 1974 

BIENIAS JERZY 1984 PODOLSKI HORST 1974 

BINDERMAN ZBIGNIEW 1975 POŁUBIŃSKI JERZY 1979 

BUIVANDONG 1980 POREDA TADEUSZ 1978 

CHRZĘSZCZYK ANDRZEJ 1982 REK ADAM 1978 

DEFEC IRENEUSZ 1979 ROGOZIŃSKI MACIEJ 1986 

DĘBIŃSKA-NAGÓRSKA ANNA 1979 RUSZCZYK IRENA 1980 

DĘBIŃSKI HENRYK 1987 SEWERYN JAN 1980 

DY JAK CZESŁAW 1982 SIECZKO ANNA 1985 

DZITKOWSKA- WILCZEWSKA JOANNA 1979 SIELSKA MARIA 1986 

GAJEK LESŁAW 1983 SIELSKI RYSZARD 1983 
SITARSKI RYSZARD 1978 

* 
SKLINSMONT WACŁAW 1977 

doktorzy nauk matematycznych 
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SKOWIERŻAK MARIA 1980 KRAUZE SŁAWOMIR 1980 
SMACH - JÓŻWIK EiżBIET A 1981 KUDRA TADEUSZ 1976 
STARZAK STANISŁAW 1980 KUNCEWICZ CZESŁAW 1977 
STEMPIEŃ ZDZISŁAW 1981 LEDAKOWICZ STANISŁAW 1980 
ŚWITONIAK BARBARA 1983 LESZCZYNIECKI RYSZARD 1982 
UDRYCKI WŁADYSŁAW 1978 MALEC ZDZISŁAW 1978 
WOJDOWSKI WOJCIECH 1983 MALISZEWSKI TOMASZ 1985 
WOLNICKA JADWIGA 1981 MICHNIEWICZ MAREK 1980 
WOŁODŻKO LEON 1976 MIKOŁAJCZYK ZOFIA 1985 
WOŹNIAKOWSKA ANNA 1985 MITURA EWA 1981 
WRZESIEŃ ANDRZEJ 1978 NOWICKI LECH 1983 
WYSOCKI ZBIGNIEW 1981 OWCZAREK WOJCIECH 1983 
ZAGRODNY DARIUSZ 1987 PAKOWSKI ZDZISŁAW 1981 
ZAKRZEWSKA DANUT A 1987 PETERA JERZY 1980 

PRUSKA - KĘDZIOR ANNA 1986 

Wydział Inżynierii PRZESMYCKI ZBIGNIEW 1980 
PUSTELNIK PIOTR 1984 

Procesowej i Ochrony ROGACKI GRZEGORZ 1985 , 

Srodowiska RUMOCKI ANDRZEJ 1976 
RYBICKI ANDRZEJ 1994 

AL - BEZWENI MALIK ABDULLA 1994 SĘK JERZY 1980 
ANTKOWIAK WOJCIECH 1985 SITAREK RYSZARD 1984 
BUDZYŃSKI PAWEŁ 1992 SOBCZAK EDW ARO 1977 
CHACUK ANDRZEJ 1982 STARZAK MACIEJ 1987 
CIEŚLAK ANDRZEJ 1979 STAWCZYK JAN 1994 
CZĄSTKIEWICZ WITOLD 1978 STROBIN WIESŁAW 1980 
CZERSKI ROMAN 1992 SZEWCZYK GRZEGORZ 1986 
DIAB ADNAN ABU GHOSH 1991 SZURGOT MARIAN 1987 
DOMARADZKI MAREK 1978 TOMALCZYK MAREK 1978 
DUDA JOLANTA 1982 WIELGOSIŃSKI GRZEGORZ 1991 
DZIENIECKI PRZEMYSŁA W 1978 WIELUŃSKI JERZY 1984 
DZIUBIŃSKI MAREK 1977 ZACHWfEJA GRAżYNA 1987 
GLUBA TADEUSZ 1982 ZAWŁOCKI IRENEUSZ 1987 
GŁUSZCZ PAWEŁ 1994 ZBICIŃSKI IRENEUSZ 1981 
GONZALEZ DIANA MONDEJA 1978 
GÓRAK ANDRZEJ 1979 

Wydział Budowy Maszyn 
GRABOWSKI STEF AN 1977 
JAAFAR FOUAD 1987 BESBES NOUREDDINE 1994 
JAKUBCZYK MIECZYSLA W 1984 HARLECKI ANDRZEJ 1989 
KAMIŃSKI WŁADYSŁAW 1977 JURASZEK JANUSZ 1991 
KAŻMIERCZAK JANUSZ 1981 PA WICKI ZBIGNIE\Y 1991 
KORPAL WOJCIECH 1984 STRYCZEK ROMAN. 1990 
Kow ALSKA JOLANTA 1981 SUCHANEK BOGUSŁAW 1991 
KRAKOWIAK TADEUSZ 1980 
KRASŁA WSKI ANDRZEJ 1983 
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"Dzkło pionkrów lJylo kontynuowane 
przez następnych rektorów, senaty i kolejne 
pokolenia pracowników. Uczelnia rozwijała 
się, uzyskiwano nowe tereny, powstawały 
kolejne budynki, tworzono nowe wydziały. 
(. . .) W tej księdze pokolenia pracowników i 
studentów, które przez pięćdzksiąt lat 
rozwijały uczelnię, pozostawiają opis 
swoich działań dla pamięci w umysłach i 
przykładu dla przyszłych pokoleń. Nkch ta 
księga będzk także hołdem dla tych, którzy 
Politechnikę tworzyli i rozwijali, lecz już 
odeszli; nkch będzk rownkż wyrazem 
najwyższego uznania i podziękowankm dla 
pracowników i emerytowanych pracowni
ków, a w szczególności dla tych, którzy 
rozpoczynali pracę w uczelni w 1945 roku i 
pracują w nkj do dziś mimo odejścia na 
zasłużony odpoczynek. I wreszck nkch ta 
księga pamiątkowa będzk formą sprawo
zdania złożonego społeczeństwu i władzom 
Łodzi, sprawozdania pozwalającego ocenić 
w jakim stopniu zostały urzeczywistnione 
ich starania o utworzenk i rozwój 
Politechniki Łódzkkj. " 

(Z przedmowy rektora Jana Krysińskiego do 
niniejszej książki.) 
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