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Z tej okazji podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu PŁ przyzna-
no dwa doktoraty honoris causa 
profesorom z Uniwersytetu War-
szawskiego: prof. Osmanowi Ach-
matowiczowi – drugiemu rektorowi 
PŁ i światowej sławy chemikowi 
Wojciechowi Świętosławskiemu – 
wymienianemu jako kandydat do 
nagrody Nobla. Był on także zasłu-
żony dla II RP, w latach 1935-1939 
był ministrem wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego.

Również miasto Łódź uczciło ju-
bileusz nazywając przedłużenie uli-
cy Żeromskiego Aleją Politechniki.

Nakładem Uczelni została wyda-
na księga „Piętnaście lat Politechniki 
Łódzkiej 1945-1960”. Była to praca 
zbiorowa pod redakcją Wiktora 
Chitruka, a w skład zespołu redakcyj-
nego weszło 9 osób – w większości 
profesorów PŁ. Do tego czasu infor-
macje o Politechnice można było 
znaleźć w wydawanych co roku (od 
1945) „Składach Osobowych – Plany 
Studiów”. Księga była pierwszą cało-
ściową publikacją o PŁ.

Księga składa się z dwóch części. 
Pierwsza poświęcona jest Politech-
nice, druga to bibliografia prac 
pracowników PŁ.

Część pierwszą (liczącą 396 stron) 
otwiera przedmowa rektora prof. 
Mieczysława Klimka. Następnie opi-
sane są bezskuteczne starania o po-
wołanie w Łodzi uczelni technicznej 
podczas zaborów i po roku 1918 
i wreszcie utworzenie Uczelni w roku 
1945. Przedstawione są portrety 

czterech pierwszych rektorów: pro-
fesorów Bohdana Stefanowskiego, 
Osmana Achmatowicza, Bolesława 
Konorskiego i Mieczysława Klimka.

W podziale na wydziały podano 
dokładne informacje o katedrach 
i zakładach, ich składy osobowe, 
najważniejsze osiągnięcia i plany na 
przyszłość. Podano też nazwiska by-
łych pracowników, ale nie uwzględ-
niono katedr już nieistniejących, jak 
np. Katedry Parowozów. Ta część 
jest bogato ilustrowana zdjęciami 
i wykresami.

Kolejne rozdziały to informacje 
o jednostkach międzywydziało-
wych, administracji, bibliotece 
i organizacjach działających w Po-
litechnice.

Księga zawiera wykazy dok-
torantów oraz absolwentów PŁ 
z podziałem na studia inżynierskie 
i magisterskie. Indeks osobowy liczy 
1115 nazwisk. 

Do Księgi dołączono „Biblio-
grafię dorobku piśmienniczego 
pracowników Politechniki Łódzkiej 
za lata akademickie 1945/1946 – 
1958/1959.” Opracował ją zespół 
pracowników Biblioteki Głównej 
PŁ pod kierunkiem i redakcją mgr 
Jadwigi Woźniak-Przygockiej. Prace 
nad bibliografią rozpoczął zmarły 
w 1957 r. dyrektor Biblioteki dr 
Stanisław Peliński. Bibliografia liczy 
175 stron, indeks osobowy zawiera 
432 nazwiska. Informacje podane 
są wg wydziałów, są osobne dane 
o pracach zbiorowych, konferen-
cjach, a także spis czasopism wy-

dawanych w PŁ lub redagowanych 
przez pracowników PŁ. Wszystkich 
pozycji jest 2770. Przy nazwiskach 
autorów zamieszczono cenne in-
formacje: kiedy pracowali lub od 
kiedy pracują i w której jednostce 
PŁ. Bibliografia była także wydana 
jako osobna pozycja.

Księga 15-lecia to dziś już cenny 
dokument zawierający informacje 
dotyczące pierwszych lat istnienia 
naszej Uczelni. 

n Czesław Żyliński
Biblioteka Elektrotechniki

Filia Biblioteki PŁ

Od redakcji:

Przy okazji kolejnych jubi-
leuszów PŁ: 25-lecia i 30-lecia 
wydane były mniej obszer-
ne informatory poświęcone 
tylko niektórym działaniom 
uczelni. W 1986 r. ukazała się 
publikacja „40 lat Politechniki 
Łódzkiej”, która podsumowała 
najważniejsze osiągnięcia. 

Szczególny jubileusz 50-le-
cia został uczczony wydaniem 
Księgi Jubileuszowej zatytu-
łowanej „Politechnika Łódz-
ka 1945-1995”. Publikacja ta 
szczegółowo opisywała histo-
rię powstania uczelni i jej jed-
nostek oraz ich rozwój w ciągu 
półwiecza. Z okazji 60-lecia  
wydany został suplement do 
tego opracowania „Politechni-
ka Łódzka 1995-2005”.

Pierwsza Księga
Jubileuszowa PŁ

W roku 70-lecia Politechniki Łódzkiej warto przypomnieć jak obchodzili-
śmy poprzednie jubileusze. Pierwszym uroczyście obchodzonym był jubi-
leusz 15-lecia w 1960 roku.


