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Lipiec 

n 3.VII. „Studenci łódzcy wezmą udział w akcji żniwno 
– omłotowej”.

n 6-7.VII. „Z czym pojadą studenci łódzcy na II 
Akademickie Mistrzostwa Polski”.

n 13-14.VII. „Jedziemy na żniwa. Łódź zdała egzamin 
na piątkę” – Oprócz pracowników umysłowych 
wyjeżdża również na żniwa 700-osobowa grupa 
studentów łódzkich uczelni, którzy pracować będą 
w woj. szczecińskim i olsztyńskim. – 240 studentów 
z UŁ, 113 z PŁ.... Ani jeden student nie zgłosił się 
z Wyższej Szkoły Aktorskiej.

n 22.VII. Nagrodę Zespołową III stopnia w dziedzinie 
postępu technicznego – w sekcji przemysłu che-
micznego – za doprowadzenie do produkcji jedwa-
biu wiskozowego zamiast importowanej bawełny 
do produkcji kordów do opon samochodowych 
i transporterów otrzymał dr Atanazy Boryniec z PŁ 
i inni. (inf. z Trybuny Ludu).

n 25.VII. „10 tys. studentów polskich na żniwach” – stu-
denckie brygady żniwne, dwutygodniowe turnusy.

n 29.VII. „Bez komentarzy” – Student PŁ ob. Karol 
Styczyński zmarnował pół dnia roboczego by 
otrzymać darmowy bilet PKP na wyjazd na żniwa.

Sierpień 

n 8.VIII. „ZOA (Zarząd Ośrodków Akademickich) ma 
kłopoty przed nowym rokiem akademickim – nowe 
domy studentów, remonty starych, brak łóżek”. 

n 9.VIII. „Dziś początek egzaminów na wyższe uczelnie” 
– 3860 kandydatów w Łodzi, najwięcej do PŁ – 1400.

n 26.VIII. Studenci zdający egzaminy we wrześniu 
obowiązani są stawić się od 1.IX. na repetytoria 
i konsultacje.

n 27.VIII. „Coraz lepsze wyniki w nauce osiągają studenci 
polscy w ZSRR”

n 28.VIII. „Notatnik łódzki” – Dla wszystkich studentów 
PŁ zobowiązanych do składania egzaminów odło-
żonych oraz poprawkowych – w dniu 2 września 
rozpoczną się obowiązkowe zajęcia przedegzami-
nacyjne.

Wrzesień 

n 3.IX. „Partyjni i bezpartyjni robotnicy, chłopi, pra-
cownicy umysłowi woj. łódzkiego zjednoczeni we 
Froncie Narodowym”. W czasie dyskusji Rektor PŁ 
prof. Osman Achmatowicz powiedział m.in. – Serca 
pracowników naukowych biją wraz z całym narodem. 
I wraz z narodem naukowcy pójdą do urn wyborczych. 

n 4 . IX .  „Nowe sk r ypt y dla studentów ”  m. in . 
Materiałoznawstwo elektryczne prof. Starczakowa.

n 19.IX. „Cały kraj wybiera delegatów na Kongres Ziem 
Odzyskanych rozpoczynający się 21 września we 
Wrocławiu”. Wśród delegatów Łodzi Rektor PŁ prof. 
O. Achmatowicz.

n 20.IX. „Brawo studenci i młodzież szkolna” – ZSP 
zobowiązał się przekazywać Spółdzielni „Zbieracz” 
po tonie makulatury miesięcznie.

n 27.IX. „Łódź akademicka” – informuje o przygotowa-

Kronika powstała na podstawie informacji „Dziennika Łódzkiego”. 

Drugie półrocze 1952 roku
Był to kolejny stalinowski rok w Polsce. W lipcu Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zniesiono urząd prezydenta. W październiku odbyły się pierw-
sze od 1947 r. wybory do Sejmu – bez partii opozycyjnych, na jedną listę Frontu Narodowego.

Przez prawie cały rok składano zobowiązania, stawiano warty produkcyjne i wykonywano 
czyny. 

W PŁ najważniejszym wydarzeniem była zmiana rektora. Nowym, trzecim z kolei, został prof. 
Bolesław Konorski. Pracownicy i studenci PŁ dyskutowali nad projektem nowej Konstytucji 
i uczestniczyli w zobowiązaniach z okazji 60-lecia urodzin Prezydenta Bieruta. W Składzie 
Osobowym PŁ 1952/53 podano, iż zobowiązania Politechnika Łódzka wykonała w 131%.

Pierwszą część Kroniki (pierwsze półrocze) opublikowaliśmy w ŻU 119.
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niach do inauguracji nowego roku akademickiego. 
PŁ otrzymuje nowy gmach dla Wydziału Chemii 
Spożywczej.

n 30.IX. 28 i 29 września obradował w Warszawie II 
Kongres Inżynierów i Techników. Przemówienie B. 
Bieruta. W dyskusji plenarnej prof. Alicja Dorabialska 
z PŁ mówi o konieczności jak najściślejszej współ-
pracy nauki z praktyką. 

Październik 

n 2.X. Inauguracja roku akademickiego 1952/53. 
Przemówienie min. Rapackiego „Świadoma swych 
zadań – uroczyście i radośnie obchodziła młodzież 
łódzka inaugurację roku akademickiego” Referat 
sprawozdawczy Rektora PŁ prof. O. Achmatowicza. 
Wykład inauguracyjny prof. Leona Burnata. 
Dotychczasowy Prorektor PŁ prof. dr B. Konorski 
nowym Rektorem Politechniki Łódzkiej.

n 18.X. „Do wspaniałej przyszłości wiedzie jedna dro-
ga” – przedwyborcze wypowiedzi Rektora PŁ prof. 
Bolesława Konorskiego i aktora Adolfa Dymszy.

n 19-20.X. „Łódzka Kronika Wyborcza” – Studenci PŁ 
w ramach agitacji przedwyborczej przygotowali 
m.in. kilka gablot z gazetkami i wykresami. Na 
zdjęciu studenci III roku Wydziału Włókienniczego 
– Edward Kuc i Stanisław Kusza czytają gazetkę 
„Nasza Uczelnia o Froncie Narodowym”.

n 21.X. „Wysokie odznaczenia państwowe dla pra-
cowników nauki”. – Prezydent Bierut odznaczył 
37 pracowników naukowych. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora PŁ prof. B. 
Konorskiego.

n 29.X. „Reflektorem po Łodzi” – „400 zmarnowanych 
godzin” – po zarządzeniu dyrektora ZOA – studenci 
odbierają paczki na poczcie, dotychczas dostarcza-
ne do DS-ów.

Listopad 

n 2-3.XI. „Nowa forma współpracy profesorów ze stu-
dentami” – w Poznaniu profesorowie WSR odwie-

dzają studentów w domach i akademikach.
n 8.XI. „Książkonosze wyruszają z książkami radziecki-

mi” – 2 tys. studentów rozprowadzać będzie książki 
radzieckie po prywatnych mieszkaniach.

n 9-10.XI. w dniach 10-17.XI – Międzynarodowy 
Tydzień Studenta. „Narada aktywu ZSP” – w gmachu 
PŁ obradował studencki aktyw pracy kulturalno-
-masowej.

n 11.XI. „Związek Radziecki posiada najlepiej rozwinięte 
szkolnictwo wyższe na świecie”.

n 13.XI. „Reflektorem po Łodzi” – dlaczego osoby 
postronne wykupują towary w sklepie PSS przy ul. 
Bystrzyckiej, przeznaczonym tylko dla studentów?

n 25.XI. „Odpowiedzi Redakcji” – O braku papieru 
kancelaryjnego w kratkę w stoisku MHP przy PŁ 
zawiadomiliśmy dyrekcję MHD. W karton kreślarski 
studenci mogą się zaopatrywać na zamówienia 
zbiorowe.

n 29.XI. „Wartami produkcyjnymi witają załogi robotni-
cze II Ogólnopolski Kongres Obrońców Pokoju”. „2000 
kg barwników oddali przemysłowi naukowcy łódzcy”

Grudzień 

n 3.XII. „Przodujący inżynierowie i technicy włókien-
nictwa – Człowiek który projektował Andrychów” 
– tak DŁ pisze o profesorze inż. Pawle Prindiszu, 
kierowniku Katedry w Wydziale Włókienniczym PŁ 
wraz ze zdjęciem profesora razem z synem mgr. inż. 
Henrykiem Prindiszem.

n 4.XII. „Skrypty i podręczniki akademickie w 4 specjal-
nych księgarniach”.

n 14-15.XII. „Zwycięży ludzkość” o Kongresie w Wiedniu 
mówi m.in. Prorektor PŁ, przewodniczący WKFN 
w Łodzi profesor Osman Achmatowicz. Wypowiedź 
wraz ze zdjęciem profesora.

n 20.XII. Prof. Jan Szczepański nowym retorem UŁ.
n 27.XII. 70 studentów z Korei przybyło na studia do 

Polski.
n Czesław Żyliński

Biblioteka Wydziału EEIA 
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