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W Polsce dominowały sprawy 
związane z bolączkami życia co-
dziennego. Inne problemy to reformy 
w handlu, wydajność pracy, walka 
z absencją chorobową, chuliganami, 
pijaństwem, bimbrownictwem i za-
chodnimi szpiegami.

W środowiskach akademickich 
panował „marazm polityczny”. 
W wyższych uczelniach rozpoczy-
nał działalność Związek Młodzieży 
Socjalistycznej. Między aktywistami 
ZSP i ZMS panowała wrogość. Stu-
denci Łodzi zbojkotowali obchody 
1 Maja.

KWIECIEŃ

	1.04. „Życie Akademickie” nr 10: 
Skończyła się supremacja PŁ 
w siatkówce i koszykówce. Sto-
sunek ZSP do ZMS pełen rezerwy 
i nieufności. Wydawanie paszpor-
tów członkom ZSP ulegnie przy-
spieszeniu. Do 18 kwietnia RO 
ZSP przyjmuje zapisy na pracę 
w winnicach Francji.

	2.04. „O doskonalszy model uni-
wersytetu polskiego. Zakończenie 
narady rektorów w Łodzi”.

	3.04. Milicja zlikwidowała 16 bimb-
rowni.

	8.04. N.S. Chruszczow podczas 
wizyty na Węgrzech – „Sprawa 
socjalizmu i komunizmu jest nie-
zwyciężona”. Krystyna Zejkowska 
z Akademii Medycznej – Miss Ło-
dzi 1958.

	9.04. „Życie Akademickie” nr 11 
– Chcesz być bity to się ożeń. 
W X DS prorektor UŁ zlikwidował 
odwiedziny.

	„Nakłady gazet i czasopism wzra-
stają” – na czele „Przyjaciółka”, 
„Świerszczyk” i „Przekrój”.

	13-14.04. Publikacja Ryszarda 
Przybylskiego w „Panoramie” 
– „Turbina gazowa – silnik XX 
wieku” – o pracach nad turbinami 
gazowymi w Instytucie Techniki 
Cieplnej i turbinami tradycyjnymi 
w Katedrze Cieplnych Maszyn 
Przepływowych PŁ.

	15.04. „Życie Akademickie” nr 12: 
nowe zasady współpracy orga-

Kronika powstała na podstawie informacji z „Dziennika Łódzkiego”.

Drugi kwartał 1958
nizacji młodzieżowych. Trudne 
sprawy studentów zagranicznych. 
Kurs esperanto dla studentów. 
Trzy nowe sekcje w Studenckim 
Biurze Usług „Puchatek”.

	18.04. Gliwice – łódzki „Pstrąg” 
otworzył przegląd studenckich te-
atrów satyrycznych.

	20-21.04. 21 kwietnia rozpoczy-
nają się w Polsce „Dni Leninow-
skie”.

	22.04. „Życie Akademickie” nr 13: 
Po plenum RN ZSP w Krakowie. 
„Pstrąg” na pierwszym miejscu 
wśród STS-ów. „Nasi profesoro-
wie” – rozmowa z prof. T. Pawli-
kowskim z Akademii Medycznej. 
50 lat działalności AZS. Przed Ju-
wenaliami – przygotowania w PŁ 
rozpoczęły się – chodzi o roz-
budzenie inicjatywy studenckiej. 
Uroczystości z okazji 13. rocznicy 
układu o przyjaźni Polski i ZSRR 
oraz 88. rocznicy urodzin Lenina. 
Akademia w Warszawie z udzia-
łem K. Woroszyłowa.

	26.04. Polska zamierza przystąpić 
do GATT.

	27-28.04. „Produkcja włókien 
sztucznych bez szkodliwych wy-
ziewów. Wynalazek łódzkiego 
naukowca” – Wynalazcą jest prof. 
dr Atanazy Boryniec z Wydzia-
łu Włókienniczego PŁ. Prototyp 
maszyny instalowany jest w To-
maszowskich Zakładach Włókien 
Sztucznych.

	29.04. „Życie Akademickie” nr 14: 
Imprezy studenckie na Wystawie 
Światowej w Brukseli. Krytyczny 
tekst o „młodej” rentgenografii 
w PŁ. Zapowiedź wymiany legity-
macji ZSP. W meczu AZS Poznań 
– AZS PŁ w siatkówce wynik 0:3.

MAJ

	4-5.05. „Setki tysięcy Łodzian wi-
tały kolarzy z XI Wyścigu Pokoju” 
– etap wygrał kolarz radziecki 
W. Kapitonow.

	„Zniesienie ograniczeń przy naby-
waniu samochodów osobowych.”

	6.05. „Życie Akademickie” nr 15: 
materiały poświęcone zbliżają-

cym się Juwenaliom, m.in. mówi 
przewodniczący RU ZSP w PŁ 
Stanisław Bajur. List adiunkta Za-
kładu Chemii Nieorganicznej PŁ 
mgr. inż. Zdzisława Gałdeckiego 
„w sprawie rentgenografii na PŁ” 
prostujący informacje zawarte 
w „ŻA” nr 14. Redakcja przepra-
sza rektora PŁ M. Klimka, kierow-
nika Katedry i Zakładu E. Józefo-
wicza i adiunkta Gałdeckiego.

	7.05. „Po majowym święcie – 
Rozmawiamy z I sekretarzem KŁ 
PZPR Michaliną Tatarkówną-Maj-
kowską” – Żal do studentów Łodzi 
o nieliczny udział w 1-majowym 
wiecu. Stawiły się senaty i rekto-
rzy w pełnym składzie. „Nie żąda-
my, by studenci z góry aprobowali 
wszystkie nasze poczynania, lecz 
chcemy by byli razem z nami.”

	„Rozprawa kandydacka” – 
17 maja w Audytorium Chemicz-
nym I, ul. Żwirki 36 odbędzie się 
publiczna rozprawa kandydacka 
mgr. inż. Janusza Turowskiego 
„Pole elektromagnetyczne i straty 
mocy w pokrywach transforma-
torów”, promotor prof. mgr inż. 
Eugeniusz Jezierski, referenci 
profesorowie Bolesław Konorski 
i Marian Mazur.

	11-12.05. 11 maja w Łazienkach 
Warszawskich odsłonięto pomnik 
F. Chopina.

	13.05. „Życie Akademickie” nr 16: 
Sprawy wychowania tematem ob-
rad Kolegium Rektorów. Będą 
obserwatorzy ZSP w komisjach 
egzaminacyjnych. Studenckie 
żołądki w niebezpieczeństwie. 
Zapowiedź połączenia Szkoły 
Teatralnej i Filmowej w Łodzi. 
W cyklu „Nasi profesorowie” foto-
grafia i rozmowa z kierownikiem 
Katedry Podstaw Elektrotechniki 
PŁ Bolesławem Konorskim. Po-
nadto informacje z PŁ o tym, że 
działa Kasa Zapomogowo – Po-
życzkowa dla studentów, w VI DS 
uruchomiono kawiarenkę-klub, 
niedługo będzie tam telewizor. 
Zorganizowano kurs samocho-
dowo-motocyklowy, opłata 50% 
taniej. W IV Łódzkim Rajdzie 
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w Górach Świętokrzyskich naj-
lepiej reprezentowali PŁ studenci 
Wydziału Mechanicznego. O tym, 
co przygotowuje AZS PŁ na Ju-
wenalia mówi przewodniczący 
AZS – Grzegorz Żyżyński (mecze 
w siatkówce i koszykówce).

	17.05. „Życie Akademickie” nr 17 
poświęcone Juwenaliom w Łodzi. 
„Piłka ręczna wraca na PŁ”.

	21.05. „50 lat ŁKS”.
	27.05. „Życie Akademickie” nr 18: 

RO ZSP dziękuje władzom Łodzi 
za pomoc w organizacji Juwena-
liów. Szpital studencki dziękuje 
PŁ – prorektor Jan Werner de-
klaruje gotowość PŁ w rozszerza-
niu Izby Chorych w Osiedlu przy 
ul. Bystrzyckiej do rozmiarów ma-
łego szpitalika, z powodu wzrostu 
nerwic i choroby nadciśnieniowej 
u studentów. Z inicjatywy RU ZSP 
PŁ zorganizowano kurs szycia na 
maszynie, zakupiono jedną ma-
szynę, następne w planie.

	Komunikat o obradach Komitetu 
Doradczego Państw Stron Układu 
Warszawskiego w Moskwie. Za-
powiedź redukcji stanu sił zbroj-
nych krajów Układu i wycofanie 
wojsk ZSRR z Rumunii.

	28.05. „Melchior Wańkowicz przy-
był na stałe do Polski.”

	30.05. „De Gaulle tworzy rząd”.

CZERWIEC

	3.06. „Życie Akademickie” nr 19: 
Rozpoczynają się egzaminy na 
uczelniach. 

	„Trzynaście lat dobrej roboty” 
– o akademickiej służbie zdro-
wia i jej kierowniku Franciszku 
Koprku.

	6.06. „Największe transformatory 
produkuje się w Łodzi” – powsta-
ła w 1920 roku fabryka „Elek-
trobudowa” – obecnie Zakłady 

Wytwórcze Transformatorów M3. 
Rozwój i postęp techniczny zwią-
zany jest ściśle z łódzkim ośrod-
kiem naukowym. Katedra Maszyn 
Elektrycznych PŁ zajmuje się za-
gadnieniami transformatorowymi 
pod kierunkiem prof. Jezierskiego. 
W planach jest budowa fabryki 
transformatorów i aparatów elek-
trycznych na Żabieńcu.

	10.06. „Życie Akademickie” nr 20: 
o sesji egzaminacyjnej mówią stu-
denci PŁ. „Piękne dni sportu na 
PŁ” – z udziałem 400 uczestników.

	„W Łodzi gości troje wybitnych 
uczonych zagranicznych” – prof. 
T. Mastriukowa (ZSRR) i prof. 
F. Cramer (NRF) jako goście Ka-
tedry Chemii Organicznej PŁ oraz 
prof. Kazimierz Fajans z USA.

	12.06. „Studia wieczorowe na PŁ” 
– z dniem 1 października 1958 
roku. Po ich zakończeniu inżynier 
uzyska tytuł: magister inżynier.

	14.06. „Polska i Czechosłowacja 
podpisały umowę o ostatecznym 
wytyczeniu granicy państwowej”

	15-16.06. „Pierwszy polski reaktor 
jądrowy w Świerku pod Warszawą 
uruchomiony” – reaktor nosi imię 
„Ewa”.

	„Otwarcie nowego studia telewi-
zyjnego w Łodzi”.

	18.06. „Delegaci Łodzi na Krajo-
wą Konferencję Ruchu Pokoju” 
– wśród delegatów prof. dr Alicja 
Dorabialska, kierownik Zakładu 
Fizyki Jądrowej PŁ – „jako nauko-
wiec uważam, że sprawa pokoju 
zależy od solidarnego stanowiska 
uczonych całego świata.”

	20.06. Porozumienie o trybie i wa-
runkach korzystania przez wojska 
radzieckie czasowo stacjonują-
ce w Polsce z różnego rodzaju 
obiektów i usług.

	21.06. „Reprezentanci wszystkich 
warstw społeczeństwa obradowa-
li w Warszawie nad wzmożeniem 

wysiłku na rzecz utrwalenia po-
koju” – referaty m.in. prof. S. Kul-
czyńskiego i prof. A. Sołtana. 
Zmiana nazwy – Ogólnopolski 
Komitet Pokoju zamiast POKP. 
Prof. S. Kulczyński zostaje preze-
sem, wiceprezesem prof. A. Soł-
tan, O. Dłuski, J. Ozga-Michalski. 
Wśród delegatów na Kongres 
w Sztokholmie: prof. L. Infeld, 
S. Olszowski – przewodniczący 
ZSP i poetka Wisława Szymbor-
ska. „Po uchwale Rady Ministrów 
– obowiązek wstępnego stażu 
przed podjęciem pracy dla absol-
wentów szkół wyższych i śred-
nich.”

	24.06. „Za kilka lat w centrum Ło-
dzi stanie 8-piętrowy Dom Tech-
nika.”

	27.06. W Łodzi odbyła się dwu-
dniowa konferencja cukrowników 
zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Techników – Cukrowników 
i Katedrę Cukrownictwa PŁ.

	„Intelektualiści Wschodu i Za-
chodu spotkali się w Brukseli. 
Z referatem wystąpił prof. T. Ko-
tarbiński.

	29-30.06. „Centralna akade-
mia w Gdańsku z okazji Dnia 
Stoczniowca. Przemówienie 
Władysława Gomułki.” W swo-
im wystąpieniu I sekretarz KC 
PZPR poparł wyrok na I. Nagy’a 
i towarzyszy, nazywając pro-
ces epilogiem tragicznych wy-
darzeń na Węgrzech w 1956 
roku i zamknięciem rozprawy 
z kontrrewolucją. Określił też 
wyrok wewnętrzną sprawą Wę-
gier a protesty na Zachodzie 
reakcyjną propagandą na usłu-
gach agresywnych kół imperiali-
stycznych. Gomułka poddał też 
ostrej krytyce politykę Związku 
Komunistów Jugosławii, kiero-
wanego przez Tito.

n Czesław Żyliński
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