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Był to kolejny stalinowski rok 
w  Polsce. W lipcu Sejm Ustawo-
dawczy uchwalił Konstytucję 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej. Zniesiono urząd prezyden-
ta. W  październiku odbyły się 
pierwsze od 1947 r. wybory do 
Sejmu – bez partii opozycyjnych, 
na jedną listę Frontu Narodowe-
go.

Przez prawie cały rok składa-
no zobowiązania, stawiano warty 
produkcyjne i wykonywano czyny. 
Okazji było sporo – 60-lecie uro-
dzin Prezydenta B. Bieruta, 1 Maja, 
Święto 22 Lipca, nowa Konsty-
tucja, Zlot Młodych Przodowni-
ków, wybory do Sejmu, XIX Zjazd 
Wielkiej Komunistycznej Partii, 35. 
rocznica Rewolucji Październiko-
wej, II Kongres Obrońców Pokoju.

Sytuacja gospodarcza była zła, 
do bonów mięsno-tłuszczowych 
dołączyły bony na cukier, na mydło 
i proszki do prania. 

Ku wściekłości władz pojawiła 
się w eterze kolejna „imperialistycz-
na szczekaczka”. 3 maja wystą-
pieniem Jana Nowaka rozpoczęła 
nadawanie Rozgłośnia Polska Ra-
dia „Wolna Europa” – Głos Wolnej 
Polski. Mimo zagłuszania, głos za-
chodnich radiostacji przedzierał się 
przez  „żelazną kurtynę”.

W PŁ najważniejszym wydarze-
niem była zmiana rektora. Nowym, 
trzecim z kolei, został prof. Bole-
sław Konorski. 

Pracownicy i studenci PŁ dysku-
towali nad projektem nowej Kon-
stytucji i uczestniczyli w  zobowią-
zaniach z okazji 60-lecia urodzin 
Prezydenta Bieruta. W  Składzie 
Osobowym Politechniki Łódzkiej 
1952/53 podano, iż zobowiąza-
nia Politechnika Łódzka wykonała 
w 131 procentach.

Styczeń

	 18.I. Na murach wszystkich 
uczelni pojawiło się hasło: „Zda-
nie egzaminu w terminie – patrio-
tycznym obowiązkiem każdego 
studenta”.

	 19.I. „Stołówki akademickie 
muszą być odpowiednio urzą-
dzone” – uruchomiony dla 700 
studentów PŁ bar „Parkowy” 
przy ul.  Świerczewskiego nie 
nadaje się do prowadzenia ja-
dłodajni.

	 20-21.I. Akademia z okazji 
7.  rocznicy wyzwolenia Łodzi. 
Przemówienie przewodniczą-
cego Prezydium Rady Narodo-
wej m. Łodzi M. Minora: „Razem 
pracuje uczony i robotnik – 1100 
racjonalizatorów, nowatorów, 
przodowników pracy, majstrów 
i techników zdobywa tytuł inży-
niera w utworzonej w 1951 roku, 
przy wybitnym udziale rektora 
Achmatowicza, Wieczorowej 
Szkole Inżynierskiej.”

	 22.I. Obchody 5-lecia Łódzkiego 
Towarzystwa Naukowego (141 
członków, prezes prof. T. Kotar-
biński).

	 29.I. „Skrypty, skrypty, skrypty” – 
czyli krucho ze skryptami dla 
studentów przed sesją.

Luty 

	 12.II. Plenum KŁ PZPR. Wśród 
dyskutantów – prorektor PŁ 
Konorski. Uchwała w sprawie 
pracy partyjnej wśród mło-
dzieży.

	 14.II. Skarga studentów dyplo-
mantów Wydziału Chemiczne-
go PŁ – dlaczego Kwestura nie 
wypłaca pieniędzy za praktyki 
w Łódzkich Zakładach Papierni-
czych.

	 15.II. „Dom Technika stanie 
w centrum Łodzi”

	 24-25.II. „Nowe pawilony poli-
techniki nie mają sobie równych 
w całej prawie Europie”. „PŁ roz-
budowuje się w dalszym ciągu”. 
Ostatnio PŁ otrzymała budynek 
szkoły przy ul. Wólczańskiej 
171/173.

	 29.II. „Tu uczą się przyszli inżynie-
rowie” – zdjęcie budynku i infor-
macja o siedzibie Zakładu Che-
micznych Włókien Sztucznych 
PŁ oddanym do użytku w 1949 
roku.

Marzec 

	 1.III. „Łódzkie szkoły wyższe biorą 
udział w dyskusji nad projektem 
Konstytucji”.

	 11.III. „W cieniu studiów odbywa-
ją służbę wojskową” – o studium 
wojskowym w łódzkich uczel-
niach wyższych.

	 13.III. „Oda do CHPPap.” – stu-
denci PŁ proszą o białe kartony 
do kreśleń technicznych for-
matu A2 lub A1, których brak 
w sklepach.

	 15.III. „Od 1 kwietnia nowy sys-
tem stypendialny przy zwięk-
szeniu ilości i podwyższeniu sty-
pendiów”. Uchwała Prezydium 
Rządu ograniczająca zatrudnie-
nie i uboczne zarobkowanie stu-
dentów.

Kronika przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w „Dzienniku 
Łódzkim” pokazuje wydarzenia sprzed 60 lat.

Pierwsze półrocze 1952 roku
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	 18.III. „7-letnia historia pewnej 
uczelni. Wczoraj, dziś i jutro Po-
litechniki Łódzkiej”. Publikacja 
Jerzego Silberbacha z dwie-
ma fotografiami z PŁ. „...Poli-
technika wyposaża się z takim 
rozmachem, że zwiedzające ją 
zagraniczne wycieczki stwierdza-
ją – nie wiele tak wyposażonych 
uczelni jest w Europie”.

	 19.III. „Naukowcy i artyści łódzcy 
podejmują zobowiązania” z oka-
zji urodzin Prezydenta i 1 Maja. 
Senat PŁ podjął w imieniu pra-
cowników naukowych i  tech-
nicznych uchwałę dodatkowego 
przepracowania przez każdego 
12 roboczogodzin w  czasie nie 
objętym normalnym planem za-
jęć.

	 22.III. „Cenne zobowiązania stu-
dentów politechniki” – studenci 
III roku Wydziału Elektryczne-
go PŁ opracują dokumentację 
techniczną siły i światła budyn-
ku głównego PŁ. 

	 28.III. „Studenci Politechniki z po-
mocą ludności Korei” – Student 
II roku Wydziału Chemicznego 
Janusz Maszewski przekazał 
część stypendium na zakup 
szczepionek dla ludności Korei 
– ofiar zbrodni amerykańskich 
– siewców dżumy. Do akcji 
przyłączyli się inni studenci Wy-
działu.

	 30-31.III „Naukowcy łódzcy prote-
stują przeciwko zbrodniom ame-
rykańskim” – Senat PŁ przyłącza 
swój głos protestu przeciwko 
wszczęciu przez USA wojny bak-
teriologicznej w Korei.

Kwiecień 

	 9.IV. „Sanatorium dla studentów 
powstanie w Łodzi” – od 20.I do 
22.III – prześwietlano studen-
tów PŁ.

	 10.IV. Rektor PŁ prof. O. Ach-
matowicz w składzie Komitetu 

Miejskiego obchodów święta 
1 Maja w Łodzi.

	 11.IV. „Prezydent B. Bierut powo-
łał pierwszy skład osobowy Pol-
skiej Akademii Nauk – Prof. Jan 
Dembowski – prezesem PAN”. 
Rektor Achmatowicz członkiem 
korespondentem Wydziału 
III PAN, prof. B. Stefanowski – 
członkiem rzeczywistym Wy-
działu IV PAN.

	 17.IV. „Notatnik łódzki” – Stu-
denci w stołówkach otrzymują 
posiłki na podstawie abona-
mentów. Studenci składają 
bony mięsne na 1 kg (obiady), 
a  na trzy posiłki także bony 
tłuszczowe.

	 18.IV. „Zanim tysiące młodych 
włoży czapki akademickie. Dziel-
nicowe Komisje Rekrutacyjne roz-
poczynają prace”.

	 19.IV. „Dni otwarte w łódzkich 
uczelniach wyższych” – dla mło-
dzieży z woj. łódzkiego.

Maj 

	 6.V. „Sesja Rady Narodowej m. Ło-
dzi” – odznaczenia naukowców 
łódzkich i realizatorów planu 
6-letniego”. Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski dla Rek-
tora PŁ prof. O. Achmatowicza. 
„W całej Polsce rozpoczęły się Bie-
gi Narodowe” – udział 500 stu-
dentów PŁ.

	 9.V. PŁ – czwarta na I Między-
uczelnianym Festiwalu Studenc-
kich Zespołów Artystycznych.

	 10.V. „Wczasy letnie dla studen-
tów” – organizowane przez ZSP 
– obozy wypoczynkowe, wcza-
sy lecznicze, obozy szkolenio-
we.

	 14.V. „Już ponad 1300 podań 
wpłynęło od kandydatów na wyż-
sze uczelnie”

	 15.V. Dni Oświaty, Książki i Prasy 
– „Stosika i imprezy w wyższych 
uczelniach łódzkich”

	 18-19.V. „Szkoły i uczelnie przygo-
towują się do Zlotu” – Młodzież 
akademicka wypełnia czas in-
tensywnie przygotowując się 
do egzaminów, udziela pomocy 
słabszym kolegom, organizuje 
Zlotowe „Błyskawice”.

	 31.V. „Studenci wyjeżdżają na 
wczasy” z Łodzi ok. 1000 (Kryni-
ca, Kudowa, Ciechocinek).

Czerwiec 

	 4.VI. 2 czerwca rozpoczęła się 
wiosenna sesja egzaminacyjna 
na wyższych uczelniach.

	 6.IV. „Czyny zlotowe. Wspaniałe 
osiągnięcia młodych murarzy. 
Studenci budują pierwszy w Pol-
sce stadion akademicki w Pozna-
niu”.

	 8-9.VI. „Echa głosów – tylko 
dla studentów” stołówka przy 
ul.  Piotrkowskiej 24 będzie sto-
łówką akademicką zamkniętą. 
Zapowiedź zmian w stołówce.

	 11.VI. „Nowe wydawnictwa 
skryptów dla studentów”

	 14.VI. „Co powinno decydować 
o wyborze kierunku studiów”

	 19.VI. „Mgr Zenon Gajda ukoń-
czył Wydział Włókienniczy”. We 
wszystkich ośrodkach akade-
mickich Polski rozpoczęły dzia-
łalność komisje przydziału pra-
cy dla absolwentów wyższych 
uczelni. Na zdjęciu w DŁ mgr 
inż. Gajda otrzymuje przydział 
na stanowisko kierownika przę-
dzalni w ZPB im. Marchlewskie-
go w Łodzi.

	 26.VI. „Jakie egzaminy i kiedy?. 
Sprawy ważne dla wstępują-
cych na wyższe uczelnie łódz-
kie”.
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