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Kronika powstała na podstawie informacji
z „Dziennika Łódzkiego”, między innymi z dodatku do DŁ „Życie Akademickie”, który powrócił od nowego roku akademickiego.

Kronika IV kwartału 1958 roku
PAŹDZIERNIK
 1.X. – „Życie Akademickie” –
Dyscyplina studiów kuleje.
W roku akademickim 1957/58
planowo ukończyło studia 80%
studentów, a w roku 1953/54 –
95%.

 9.X. – „Studenckie spotkania
z okazji 40 rocznicy powstania
Komsomołu”.
 10.X. – „Papież Pius XII nie żyje”.
 11.X. – „Pół godziny z prorektorem Politechniki Łódzkiej prof.
Janem Wernerem”. „Pisarz Marek
Hłasko poprosił o azyl w Berlinie
Zachodnim”. „Pędzenie samogonu trzeba zlikwidować”.

 2.X. – „Rok akademicki
1958/1959 rozpoczęty. Odbyły się podniosłe uroczystości
 14.X. – W Łodzi obraduje konfew łódzkich wyższych uczelrencja prorektorów i dziekanów
niach. Wysokie odznaczenia
wyższych szkół ekonomicznych.
państwowe dla naukowców.”
„Inauguracja w Politechnice  18.X. – „Prymas kardynał Wyszyński wyjechał na Konklawe”.
Łódzkiej” – wśród gości wicemiXII Plenum KC PZPR podjęło
nister przemysłu spożywczego
uchwałę o zwołaniu III Zjazdu
A. Świerczyński, wiceprzewodPZPR dnia 10 marca 1959 r. „Mięniczący Prezydium RN m. Łodzy godziną 18 i 21 nie włączać
dzi J. Lorens, sekretarz KŁ PZPR
prądożerczych maszynek”.
T. Głąbicki. Pierwszy w Politechnice dyplom doktora nauk che 21.X. – „Hitlerowski zbrodniarz
micznych otrzymał doc. Jerzy
wojenny stanął przed sądem
Kroh. Wykład inauguracyjny wyw Warszawie”.
głosił prof. Czesław Jaworski.
 22.X. – Na ogólnopolskim spo 4.X. – „Minister obrony narotkanie aktywu ZMS Władysław
dowej gen. Spychalski na uroGomułka wręczył sztandar właczystej inauguracji pierwszej
dzom ZMS. „Wychowanie młow Polsce Wojskowej Akademii
dzieży to główna funkcja ZMS”.
Medycznej”. „Wystawa w Politechnice” – z okazji rozpoczęcia  24.X. – „Borys Pasternak laureatem literackiej nagrody Nobla”.
roku akademickiego Biblioteka
Jan Kiepura w Łodzi, piosenki
PŁ zorganizowała w holu Gmaz balkonu Grand Hotelu. „Delechu Głównego, ul. Gdańska 155
gacja PRL jedzie do Moskwy”,
wystawę książki technicznej.
w składzie delegacji Michalina
 5.X. – „Od 5 października trwają
Tatarkówna i Edward Gierek.
Dni Książki Technicznej w Polsce”. „Egzotyczni studenci” –  25.X. – „Delegacja polska witana gorąco przez dostojników
w warszawskich uczelniach rozradzieckich i tłumy mieszkańpoczęło naukę 800 studentów
zagranicznych.

ców stolicy. Przemówienia
N.S.Chruszczowa i E.Gierka.
 26.X. – „Inauguracja roku szkolnego na Uniwersytecie Robotniczym ZMS” – w aud. X w PŁ.
Początek zajęć 4 listopada.
„12 tysięcy łodzian oklaskiwało
wczoraj Jana Kiepurę w Hali Pałacu Sportowego”.
 29.X. – „Nowy papież wybrany
– włoski kardynał A.G.Roncalli
przybrał imię Jan XXIII”.
 30.X. – „W soboty i niedziele nie
będzie wódki w restauracji „Malinowa”.
 31.X. – „Łódzki Dom Studenta
wznowił działalność”.

LISTOPAD
 2.X. – „Serdeczne powitanie
delegacji polskiej w Mińsku”,
List Borysa Pasternaka do
N.S.Chruszczowa – „Dobrowolnie zrezygnowałem z Nagrody
Nobla”. Oświadczenie TASS –
„Pasternak może wyjechać po
nagrodę, może też wyjechać na
stałe i osobiście zakosztować
rozkoszy raju kapitalistycznego”.
„Rozczarowani wracają do Polski” – powrót ponad 1000 osób
z Niemiec Zachodnich w ramach akcji łączenia rodzin.
 4.XI. – „Szpalery mieszkańców
Leningradu witały kwiatami delegację polską z W.Gomułką na
czele”. DŁ – „Obiektywem po Łodzi”: Progi 6 wydziałów PŁ prze-
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kroczyło 673 nowoprzyjętych
studentów studiów dziennych.
Wznawia działalność Studencki
Klub „Esperanto”.

koncert dla nauczycieli w Filharmonii. „W 50-lecie Związku
Włókniarzy cała Łódź pozdrawia
swoich jubilatów”

baletowy z PŁ otrzymał wyróżnienie i nagrodę ministra w Częstochowie. Choreografem jest
Danuta Nawrocka.

 6.XI. – „Spotkanie przywódców
PRL i ZSRR na Kremlu”. „Ustawa
o szkołach wyższych uchwalona
przez sejm” – ustawa przywróciła stopnie doktora i docenta, nie
ma już kandydata nauk. SEP zawiadamia o odczycie prof. Czesława Dąbrowskiego „Elektrownie cieplne wielkiej mocy”.

 23.XI. – „Wielkie Święto Włókniarzy. W. Gomułka na centralnej
akademii w Pałacu Sportowym.
Związek-jubilat odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy”.

 5.XII. – „Przędzarka lewarowa
zdała egzamin” – informacja
o pokazie prof. Boryńca w PŁ. Na
zdjęciu prof. Boryniec objaśnia
działanie przędzarki Michalinie
Tatarkównie-Majkowskiej. Dzięki przędzarce nie będzie w Łodzi
„czuć Widzewem”.

 7.XI. – „Pierwsza w Polsce szkoła-pomnik Tysiąclecia powstanie
na Bałutach”.
 10.XI. – W dniach 10-17 listopada Międzynarodowy Tydzień
Studenta. „Zażarty bój łódzkiego AZS z akademikami z Krakowa” – mecz w siatkówce.

 25.XI. – „Wieczór wspomnień
w Domu Studenta – spotkanie
z byłymi działaczami KPP. „Jaja
muszą być prześwietlane”
 26.XI. – „Pralki dla studentek” –
PKPS przekazał pralki elektryczne żeńskim domom studenckim. „Wielka narada przemysłu
maszynowego” – o przygotowaniach inteligencji technicznej
mówi prezes SIMP inż. Z. Wajs.
Tworzymy koło SIMP w PŁ.

 10.XII. – „Życie Akademickie”:
wywiad z dziekanem Wydziału
Włókienniczego prof. Atanazym
Boryńcem.
 13.XII. – Delegacja z NRD
z W. Ulbrichtem odwiedziła PŁ.
Zwiedziła Wydziały: Elektryczny,
Chemiczny i Włókienniczy. Zdjęcie z pobytu w PŁ znalazło się na
czołowym miejscu w DŁ.

 30.XI. – „Plan podboju Księżyca”
– wg „Popular Science” pierwsi  15.XII. – „Pierwszy sklep samoludzie wylądują na Księżycu ok.
obsługowy w Łodzi”.
roku 2000.
 16.XII. – „Jeszcze jeden bzik
– błyskawiczna kariera hula-hoop”. Prof. Bachman z PŁ
GRUDZIEŃ
w zarządzie Polskiego Związku
Szermierczego.
 18.XI. – „To była wielka misja za-  2.XII. – „Kiedy ZMS zacznie dzia 21.XII. – „O realizację hasła Polcieśniania przyjaźni narodów
łać na wyższych uczelniach?” –
ska krajem ludzi kształcących się”
radzieckiego i polskiego” – po
obecnie studenci stanowią 1%
– rezolucja narady warszawskiej.
18-dniowej wizycie delegacji
członków. Do ZMS w PŁ należy
 27.XII. – W Klubie MPiK mgr inż.
PRL w ZSRR. „Delegacja szkol26 osób.
Zdzisław Korzec – asystent Zanictwa wyższego wyjechała do
 3.XII. – „Posiedzenie naukowe
kładu Elektroniki Przemysłowej
Anglii” – delegacji przewodniw PŁ” – na Wydziale WłókienniPŁ wygłosił odczyt „Jak pracuje
czy prof. Osman Achmatowicz.
czym prof. A.Boryniec przedstamózg elektronowy”.
 21.XI. – „Miasto nauczycielom”
wi referat „Przędzarki lewarowe”.
– akademia w Teatrze Nowym,
„Życie Akademickie”: Zespół
n Czesław Żyliński
 15.XI. – „Samochodowy silnik
na ropę skonstruowano w PŁ” –
silnik do samochodu Warszawa
skonstruował zespół Zakładu
Silników spalinowych PŁ w składzie: prof. Jan Werner, inżynierowie: Wajand, Heilig, Niewiarowski, technik Goliszka.
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