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U progu niepodległości Łódź zmieniła zasadniczo swój charakter, 
przekształcając się z prow incjonalnego m iasta przem ysłowego, pozba-
wionego wyższych urzędów adm inistracyjnych, w m iasto wojewódzkie. 
Starała się też nadrobić te braki, które  w ynikały z wieloletnich zanied-
bań powstałych w latach zaborów. Obok rozlicznych kw estii społeczno- 
-gospodarczych, palącą spraw ą stało się zorganizow anie w  mieście 
ośw iaty na wszystkich szczeblach nauczania. W ym agała tego likw ida-
cja ogrom nego odsetka analfabetów . W  1919 r. w  Łodzi było 55% anal-
fabetów wśród mężczyzn i 65% wśród kobiet. W  pierwszym  rzędzie 
zwrócono więc uwagę na szkolnictwo powszechne. W  la tach  1919—1922, 
mimo piętrzących się trudności zdołano się z tym  uporać, w prow adza-
jąc w mieście dekret o powszechnym  obowiązku nauczania.

Znacznie gorzej wyglądała spraw a szkolnictwa średniego. Na tym 
odcinku władze oświatowe w sposób bardzo w yraźny pom ijały intere-
sy Łodzi. Średnich szkół państwowych było tu niewiele. W  1924 r. ist-
niały jedynie dwie. W  pewnym  stopniu zastępow ały je  dość liczne 
gimnazja p ryw atne1, do których jednak ze względu na wysokie opłaty 
nie mieli dostępu uczniowie ze środowiska proletariackiego.

Zupełnie źle natom iast przedstaw iała się sytuacja  w zakresie szkol-
nictwa wyższego. Łódź — drugie co do wielkości miasto Rzeczypospo-
litej — nie posiadała wyższej uczelni. W ładze samorządowe Łodzi już 
u progu niepodległości, mimo ogromnych trudności, podjęły starania o jej 
utw orzenie2. Zaznaczył się wówczas problem, jakiego typu to ma być

1 M. C y n  a r s k i, Samorząd łódzki a oświata,  „Św iat", G rudzień  1924, s. 5
(W 1924 r. było  w Łodzi 31 średnich  szkół pryw atny ch: 17 polskich, 11 żydow skich,
3 n iem ieckie).

! Już w drugiej połow ie XIX w. Łódź czyniła s ta ra nia  w celu u tw orzenia  w yż-
szej uczelni. Po pow staniu  styczniow ym  zarysow ała  się m ożliw ość przeniesienia  do 
Łodzi Insty tu tu  Politechnicznego z Puław . O tw arcie  In sty tu tu  p lanow ano na 1 X



uczelnia: uniw ersyte t czy politechnika. Na plenarnym  posiedzeniu Ra-
dy M iejskiej 18 listopada 1919 r. radny Ludwik Kern zgłosił wniosek
o utworzenie w Łodzi politechniki. W skazał w nim, „iż Łódź jest n a j-
odpowiedniejszym  terenem  dla szkół tego typu, a istnienie politechni-
ki w płynie dodatnio na rozwój przem ysłu okręgu, przyczyni się do 
podniesienia poziomu kulturalnego naszego m iasta oraz umożliwi w yż-
sze kształcenie się jednostek uzdolnionych spośród p ro le taria tu"s. 
W nioskodawca zwrócił nadto uwagę na zbyt małą liczbę politechnik 
w Polsce (warszawska i lwowska) w stosunku do dużych potrzeb odbu-
dowującego się kraju. W niosek wzbudził wśród radnych ożywioną dys-
kusję. Uczestniczyli w niej Leon Koźmiński, M aksym ilian Drabarek, 
Tomasz Nowosielski, Sara Singerowa. Uwidoczniła ona także pew ne 
kontrow ersje . W iększość dyskutantów  opowiedziała się za wnioskiem, 
podkreślając, iż Łódź już 56 lat wcześniej podjęła starania  o urucho-
mienie tu politechniki, jednakże wybuch powstania styczniow ego prze-
kreślił te projekty. Jedynie  S. Singerowa uważała, iż w pierwszym  rzę-
dzie należy zbudować odpowiednią bazę, aby później myśleć o realiza-
cji podobnych projektów . W  tym celu należało — zdaniem radnej — 
zakładać biblioteki i czytelnie. W  dyskusji zwracano nadto uwanę na 
przeszkody, które z pew nością w ystąpią przy realizacji projektu. Na 
plan pierw szy wysunęła się kw estia skompletowania odpowiedniej k a-
dry nauczającej i lokalu na um ieszczenie w nim uczelni.

Zdając sobie spraw ę z faktu, iż projekt utw orzenia w Łodzi uczel-
ni nie był spraw ą „na jutro" uznano, że należało czynić jednak przy-
gotowania do tego, aby móc, jeżeli zarysow ałaby się tylko jakakolw iek 
możliwość, przystąpić do działania. W  związku z tym wniosek L. Kerna 
Rada uchwaliła. Postanow iono zwrócić się do M inisterstw a W yznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o w yrażenie zgody na 
utworzenie w Łodzi politechniki. Jednak władze centralne, niezbyt przy-
chylne temu projektowi, zwlekały z odpowiedzią. Dopiero w czerwcu 
1921 r. Rada M iejska otrzym ała pismo Sekcji Nauki i Szkół W yższych 
MW RiOP z 31 maja 1921 r., inform ujące samorząd, że ze względu na 
duże trudności finansowe państwa, a także konieczność odpowiedniego

1865 r. Jednak że mimo początkow ych obietn ic, do o tw arcia  uczelni nie  doszło {Łódź 
Dzieje miasta, Łódź 1981, s. 516- 517; M. B i n d u r k a, Projekty  założenia Politechni-
ki Łódzkiej,  „Przegląd W łókienniczy" 1962, R. XV I, nr 3, s. 181 — 183, B. B a r a n o w -
s k i ,  R. K a c z m a r e k ,  Starania Łodzi o w yż sz y  uczelnię,  [w:] Materia ły do dzie jów  
U niwersytetu  Łódzkiego 1945 -1950, Łódź 1952, s. 13.

3 W ojew ódzkie  Archi'/, m P m s tw ow e w Łodzi (dalej WAPL), A kta  m iasta  Łodzi 
(dalej AmŁ), sygn. 12245, Protokół z posiedzenia  45 Rady M iejskie j  (dalej Prot. pos. 
RM), w dn. 18 XI 1919 r., s. 10, sygn. 12049, Protokólarz Rady M iejskie j  (dalej RM), 
s. 16$,



w yposażenia już istn iejących szkół akadem ickich, projek t Rady M iejs-
kiej nie mógł być w najbliższym  czasie zrealizow any. M inisterstwo nie 
odrzucało go jednoznacznie, w skazując, że podstaw ą dla stworzenia 
w Łodzi uczelni wyższej typu politechnicznego, winna być istniejąca 
szkoła włókiennicza. Zalecano więc dalszy jej rozwój poprzez urucho-
m ienie pracowni naukowej i stacji dośw iadczalnej dla potrzeb łódzkie-
go przem ysłu włókienniczego4.

Sprawą utworzenia w Łodzi wyższej uczelni od początku żywo in te-
resowała się prasa łódzka, a szczególnie „Głos Polski", k tó ry  zawsze 
w spierał działania władz kom unalnych w  tym  zakresie. Po otrzym aniu 
przez Radę M iejską odmowy, na łam ach „Głosu Polskiego” ukazał się 
wywiad z kierownikiem  Sekcji Nauki i Szkół W yższych MWRiOP prof. 
Żórawskim. Potwierdził on poprzednią decyzję wychodząc z założenia, 
że „lepiej mniej szkół, ale dobrych, niż więcej, ale o niskim poziomie". 
Teza ta zresztą będzie się pow tarzała przy w szystkich późniejszych 
próbach5.

Inicjatyw a Rady M iejskiej zm ierzająca do utw orzenia politechniki 
spotkała się z aprobatą łódzkich sfer przem ysłowych. W  dniu 21 m ar-
ca 1921 r. w alne zgrom adzenie członków K rajow ego Związku Przem y-
słu W łókienniczego dla uczczenia konstytucji m arcowej podjęło jedno-
m yślnie decyzję o w yasygnow aniu z funduszów związku 1 min mk na 
zapoczątkow anie kapitału przeznaczonego na budowę politechniki6. T a-
kie postawienie spraw y spowodowało, iż kw estią tą zajął się także 
Urząd W ojewódzki. W  dniu 18 m aja 1921 r. odbyło się zebranie zwo-
łane przez w ojewodę Antoniego Kamińskiego poświęcone tem u proble-
mowi. Uczestniczyli w nim przedstaw iciele sam orządu7, władz w ojsko-
wych, Związku Przem ysłu W łókienniczego, Stowarzyszenia Techników, 
Resursy Rzemieślniczej oraz dyrektorzy szkół średnich. W śród zebranych 
zarysow ały się poważne rozbieżności co do charak teru przyszłej uczel-
ni. Jedni, jak np. J. Konic z Komitetu Giełdowego i B. M ichelis ze Sto-
warzyszenia Techników, nie kw estionując potrzeby utworzenia poli-
techniki, opowiedzieli się jednak za rozszerzeniem  zakresu program u 
szkoły włókienniczej, m otywując to dużym zapotrzebow aniem  prze-
mysłu na w ykw alifikow anych m ajstrów; inni natom iast, jak Dawido- 
wicz i M alewski w yrazili opinię, iż Łódź winna mieć uczelnię technicz-
ną i należało w tym  kierunku podejm ować starania. W obec rozbież-

1 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12350, Prot. pos. RM  w dn. 30 VI 1921 r„ s. 10f sygn. 12052, 
Protokólarz RM, s. 168; „Głos Polski" 1 VII 1921, nr 178, s. 6.

5 „G łos Polski!' 9 VII 1921, nr 186, s. 4.
6 „G łos Polski" 24 III 1921, nr 82, s. 3.
7 WAPŁ, AmŁ, sygn. 13288, Księga protokółów posiedzeń Magistratu  (dalej K się-

ga prot. pos. Mag.), s. 17.



ności, A. Kamiński zaproponował, aby zwrócić się do wszystkich związ-
ków zawodowych, przem ysłow ych i stow arzyszeń technicznych z Łodzi, 
Tomaszowa M azowieckiego i Pabianic, w celu w ydelegowania swych 
przedstaw icieli na zebranie m ające powołać komitet, k tó ry  zająłby się 
sprawam i organizacyjnym i przy tworzeniu uczelni8.

Na kolejnym  posiedzeniu 3 czerwca 1921 r. w yłoniono wspom niany 
kom itet. Ponownie ożyła wówczas dyskusja o celowości tworzenia 
w Łodzi uczelni. W iększość delegatów , nie negując konieczności utw o-
rzenia politechniki, opowiedziała się jednak w pierwszym  rzędzie za 
utworzeniem  średniej szkoły zawodowej dostarczającej fachow ych sił 
dla łódzkiego przem ysłu. Zwrócono nadto uwagę na konieczność uzu-
pełnienia program ów nauczania politechnik o takie kierunki, jak w łó-
kiennictwo czy farbiarstwo. Komitet organizacyjny, do którego weszli 
profesor Politechniki W arszaw skiej Rothert — prezes, Dawidowiez — 
wiceprezes, L. Kern — sekretarz, K. Pestkowski — skarbnik, A. Ka-
miński, inż. W. W agner, B. Michelis, postawił sobie za zadanie grom a-
dzenie m ateriału, opinii i danych, na podstawę których można byłoby 
w przyszłości zdecydować, jakiego typu uczelnię w Łodzi utworzyć. 
Jednak wobec odmowy ze strony MWRiOP, a także M inisterstw a Skar-
bu sprawa stała się n ieak tualna0.

Niemniej jednak powrócono do niej jesienią tego roku. W ówczas 
to na posiedzeniu Rady M iejskiej 23 listopada 1921 r. radny T. Nowo-
sielski zaproponował powołanie kom isji miejskiej, mającej zająć się 
siprawą opracow ania projektu powołania w Łodzi politechniki. Zaape-
lował on do władz kom unalnych, aby wykazały większe zdecydow a 
nie i stanowczość, tak jak uczyniły to przy realizacji nauczania po-
w szechnego10. Do komisji tej Rada wybrała M arkusa Braudego, Dorotę 
Kłuszyńską, Stefana Kopcińskiego, Gersona Praszkiera i Romana Stup- 
nickiego11. Ta kolejna już inic jatyw a sam orządu zJbiegła się z propo-
zycją łódzkiego przem ysłowca O skara Kona, który z okazji 25-lecia 
Tow arzystwa Akcyjnego W idzew skiej M anufaktury Bawełnianej ofia-
rował na ręce M agistratu 50 min mk na założenie i otwarcie politechniki 
pod „warunkiem , że do j uczelni tej będą mieli dostęp jako słuchacze 
przede wszystkim wszyscy obyw atele naszego miasta, bez jakiegokol-
wiek ograniczania wyznania i narodow ości"12. W ypłata tej kwoty roz-
łożona została na trzy raty: 10 min mk przy założeniu kam ienia węgiel- 
nego pod budowę gm achu uczelni, 15 min mk na urządzenie szkoły

8 „Głos Polski” 15 V 1921, nr 131, s. 7.
9 „G łos Polski" 20 V 1921, nr 135, s. 6; 5 VI 1921, nr 151, s. 4.
10 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12371 Drot. pos. 53 RM w dn. 23 XI 1921, s. 50.
11 WAPŁ. AmŁ, sygn, 12053, P n to k óla r z RM, s. 89, 139.
12 Ibidem, s. 277.
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i 25 min mk w dniu otwarcia politechniki. Jednakże wobec trudności 
politycznych — zdekom pletowanie Rady M iejskiej przez w ystąpienie 
z niej radnych NPR — jakie przeżyw ała Rada M iejska Lodzi, przez ca-
ły 1922 r. nic w owej m aterii nie zrobiono.

Powrócono do niej w 1923 r. W ówczas to Rada Szkolna Okręgu 
Łódzkiego przyjęła wniosek dr S. Skalskiego o podjęcie na nowo 
starań celem utworzenia w Łodzi uczelni. Tym razem projekt doty-
czył uniw ersyte tu13. Został on przedłożony Radzie M iejskiej, która po 
uzupełnieniu go postanowiła powołać komisję, m ającą zająć się w y-
szukaniem  odpowiedniego terenu pod budowę uczelni i zbieraniem  
na ten cel środków finansowych. Ponieważ w m iędzyczasie przy Ku-
ratorium  Okręgu, Szkolnego powołano do życia Komitet Budowy W yż-
szej Uczelni w Łodzi, Rada M iejska zrezygnowała z powoływania 
wspom nianej komisji, delegując jednocześnie do Kom itetu swoich 
przedstawicieli. W ładze kom unalne reprezentowali: S. Batkowski, Karol 
Folkierski, Reinhold Klim, Gerson Praszkier, Antoni Remiszewski, W a-
cław W ojew ódzki14.

Inicjatywa utworzenia uczelni wyższej znalazła także poparcie po-
słów łódzkich. W niosek o uruchom ienie w Łodzi politechniki, trzeciej 
w kraju, zyskał aprobatę sejm owej Komisji Oświatowej. M inisterstw o 
Skarbu jednak, jakoby z przyczyn oszczędnościowych, p ro jek t defini-
tywnie odrzuciło1’. Również władze sam orządowe II kadencji (1923— 
— 1927) podjęły staran ia o uruchom ienie w Łodzi wyższego zakładu 
naukowego. W  tym celu w listopadzie 1923 r. udała się do stolicy 
delegacja Rady M iejskiej z prezydentem  M arianem  Cynarskim . Została 
ona przyjęta przez m inistra wyznań religijnych i oświecenia pub-
licznego Stanisława Grabskiego i m arszałka Sejmu M acieja Rataja.
I podobnie jak to było już wcześniej, nie uzyskano żadnej wiążącej 
obietnicy. Rozmowy były ogólnikowe, a rozm ówcy zgodnie stwierdzali, 
iż może to być jedynie politechnika. S. Grabski zaznaczył wówczas, 
że Polsce potrzebna jest jeszcze jedna taka uczelnia i obiecał, że 
jeżeli będzie ona tworzona to jedynie w Łodzi. W  ówczesnej sytuacji 
finansowej jest to jednak niemożliwe przez najbliższe parę lat. N a-

13 „K urier Łódzki" 10 II 1923, nr 39, s. 5 (W niosek S. Skalskiego przew idyw ał 
pow ołanie In sty tu tu  Pedagogicznego i Studium  Praw niczego, a także o tw orzenie  w yż-
szych sem estrów  W ydziału  Lekarskiego, gdzie słuchacze pochodzący z w oj. łódzkie-
go m ogliby odbyw ać studia  kliniczne, a egzam iny zdaw aliby w un iw ersy tecie  m acie-
rzystym ).

14 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12879, A k ta  generalne Konwentu  Seniorów, s. 11; s y g i 
12055, Protokólarz RM, s. 196; sygn. 10975, U chwały Rady M iej skie j, s. 135; „K urier 
Łódzki" 30 VIII 1923, nr 236, s. 4.

15 B a r a n o w s k i ,  K a c z m a r e k ,  Starania Łodzi..., s. 15.



tom iast zdaniem M. Rataja, spraw a uczelni była do wygrania, mogły 
zaistnieć jedynie poważniejsze kłopoty kadrow e, natom iast finansowe 
dałyby się wcześniej czy później załatwić pozytywnie. M. Cynarski 
przy okazji om aw iania spraw  kadrow ych, zwrócił uwagę ną możli-
wość zaangażowania tych uczonych, którzy przebywali jeszcze zagra-
nicą, a także w ysunął koncepcją zlikwidowania niektórych wydziałów 
na istniejących już politechnikach i przeniesienia ich do Łodzi. Była 
to dość karkołom na propozycja, zważywszy, iż Łódź ze wzglądu na 
brak środowiska akadem ickiego nie byłaby dla tych uczonych a trak -
cy jna16.

W ładze samorządowe, chcąc zadokumentow ać swoje pozytyw ne sta-
nowisko wobec kw estii uruchom ienia uczelni, na posiedzeniu 25 paź-
dziernika 1923 r. postanow iły przekazać jeden z placów m iejskich 
pod budowę uczelni17. Nie na w iele zdały się jednak wszystkie czy-
nione kroki wobec braku pozytywnego stosunku władz centralnych do 
tych projektów .

Do spraw y, o której mowa, powrócono ponownie w 1928 r., kiedy 
to uroczyście obchodzono 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Ko-
m itet W ykonaw czy obchodów, do którego wchodzili przedstawiciele 
samorządu, adm inistracji państwowej, wojska, duchowieństwa i licz-
nych organizacji społecznych, na swym posiedzeniu 29 w rześnia 1928 r. 
omawiał sprawę odpowiedniego uczczenia rocznicy. Reprezentanci sa-
morządu w osobach Jana H olcgrebera — prezesa Rady M iejskiej, Bro-
nisława Ziemięckiego — prezydenta i Edmunda W ielińskiego — wice-
prezydenta, uznali za najbardziej godne założenie w Łodzi uczelni 
wyższej. Nie przesądzając spraw y jej charakteru Komitet poczynił 
w tym  kierunku pewne kroki, zwołując na 3 października specjalną 
konferencję. Zebrani praw ie jednom yślnie wypowiedzieli się za un i-
wersytetem . W skazano, że liczba istniejących uniw ersyte tów  była zbyt 
m ała w stosunku do potrzeb, co powodowało, że nie wszyscy chętni mo-
gli podejmować studia. W  dyskusji podnoszono nadto znaczenie przyszłej 
uczelni dla takiego m iasta jakim  była Łódź, do tej pory dyskrym inow ana 
nie tylko przez zaborców, ale także władze polskie, niezbyt chętne 
do fundowania w prole tariackim  mieście wyższego zakładu naukow e-
go, „...Uniwersytet Łódzki byłby — czytamy w zakończeniu wniosku 
—• ośrodkiem  kultu ry  intelektualnej, prom ieniującym  na całe w ojew ódz-
two”. Powstanie uniw ersyte tu uznano również za w skazane ze wzglę-

16 „K urier Łódzki" 20 V  1923, nr 165, s. 6; 5 IX 1923, a r  242, s. 7, 26 X 1923, 
nr 288, s. 5; 15 X 1923, itr 277, s. 3; 15 X I 1923, nr 308, s. 5; 17 XI 1923, n r  310, 
s. 5; „R epublika" 31 II 1923, nr 84, s. 4.

17 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12055, Prolokólarz RM, s. 282; „K urier Łódzki" 30 XI 1923, 
nr 323, s. 5.



dów ogólnych, jako że dawał się odczuć brak wysoko w ykw alifikowa-
nych nauczycieli szkół średnich, lekarzy. Argum entowano to również 
wzglądami finansowym i, bowiem koszty założenia uniw ersytetu byłyby 
niższe niż założenia politechniki, zwłaszcza gdyby, tak jak sugerow ano, 
uruchomić początkowo dwa wydziały: ekonom iczno-prawny i hum ani-
styczny18.

Kolejne posiedzenie Komitetu W ykonaw czego zwołane zostało na 
8 października 1928 r. Zobligowało ono delegację samorządu łódzkiego, 
udającą się do W arszawy celem odbycia konferencji z prem ierem  Ka-
zimierzem Bartlem w spraw ach kom unalnych, do omówienia z nim 
również sprawy założenia w Łodzi uczelni i „uzyskania poglądu 
czynników rządowych co do charakteru projektow anej uczelni". Roz-
mowy z prem ierem  zakończyły się niepowodzeniem. Najważniejszym  
argum entem  był zdaniem K. Bartla brak sił profesorskich „nawet 
w istniejących już uczelniach szereg kated r jest nieobsadzonych. 
W tej sytuacji powstanie nowej uczelni jest niemożliwe". W obec za-
jęcia takiego stanow iska przez czynniki centralne, Komitet Obchodów 
postanowił zawiesić wykonanie swojego wniosku; „...Komitet stojąc 
nadal na swoim stanow isku nie zamierza rezygnować z tego czynu 
(założenia uczelni — dop. M.N.-K.), lecz realizow ać go w innych cza-
sach, później jeżeli zajdzie dogodna sy tuacja"19.

Do akcji propagandow ej na rzecz ufundowania w Łodzi uczelni 
włączył się aktyw nie „Kurier Łódzki” , który ogłosił ankietę: Jakiego 
typu uczelnia winna powstać w Łodzi? Zdania respondentów były po-
dzielone. Część osób w yrażała opinię, iż w Łodzi winna powstać poli-
technika ze względu na predyspozycje m iasta, natom iast inne głosy 
dom agały się dobrego szkolnictwa zawodowego „wobec nadprodukcji 
ludzi z wyższym wykształceniem ". W skazyw ano także na potrzebę 
utw orzenia Szkoły Handlowej lub W yższej Szkoły Eksportowej, na 
wzór wiedeńskiej. W śród nadesłanych do redakcji listów pojaw iły się 
i takie, których autorzy uważali za bardziej celowe w ybudow anie np. 
własnego gmachu teatralnego, czy otoczenia większą opieką teatrów  
działających w Łodzi, szczególnie T eatru Popularnego. Niektórzy tw ier-
dzili, że wobec nadprodukcji inteligencji tworzenie nowych uczelni 
było niewskazane. Z tym ostatnim  twierdzeniem trudno się zgodzić 
zważywszy, że ówczesna Polska odczuwała jednak dotkliwy brak kadr 
inteligenckich20. Redakcja umieszczała na łam ach gazety jedynie część

ls WAPŁ, AmŁ, sygn. 13120, Sprawa obchodów 10 rocznicy odzyskania  n iepodle-
głości, s. 31.

19 Ib idem, s. 48; „K urier Łódzki" 21 XI 1928, nr 291, s. 5.
»  „K urier Łódzki" 2 X 192& nx 273, s. 5; 6 X 1928, nr 277, s. 5; 9 X 1928, nr 280,

s. 4; 10 X 1928, nr 281, s. 5;- 11 X 1928, nr 282, s. 5; 14 X 1928, nr 285, s. 5;
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listów, jaik można sądzić, obrazujących różne stanow iska w tej kw es-
tii, ale jak sama stwierdziła znaczna większość osób odpow iadających 
na pytanie „Kuriera Łódzkiego” opowiadała się za utworzeniem  w Ło-
dzi politechniki21.

Problem  powołania do życia uczelni wyższej pow racał jeszcze w la-
tach późniejszych, ale jak  zawsze MWRiOP odrzucało takie sugestie22. 
W  październiku 1929 r. K. Bartel w wywiadzie dla „Głosu Porannego" 
potwierdził swoje poprzednie zdanie. Poinformował też, iż o politech-
nikę ubiegały się Katowice, Kraków, Poznań ale i te starania nie zys-
kały aprobaty m inisterstwa i rządu, „zam iary założenia politechniki 
rodzić się mogą wyłącznie w kołach nie znających faktycznego stanu 
rzeczy w dziedzinie uczelni akadem ickich, a rząd, k tó ry  zaakceptow ał-
by utw orzenie politechnik postąpiłby bardzo lekkom yślnie" konkludo-
wał K. Bartel23.

W  1928 r. uruchom iono w Łodzi Oddział W olnej W szechnicy Pol-
skiej, ale nie wyczerpało to zabiegów czynionych przez władze sam o-
rządowe, jak  i organizacje społeczne w kierunku utw orzenia innych 
uczelni. W  1938 r. podjęto starania  o uruchom ienie tu W yższej Szkoły 
Lekarskiej. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 19 lipca. U- 
czestniczyli w nim przedstawiciele władz kom unalnych, państwowych, 
W W P, Izby Lekarskiej, Ubezpieczalni Społecznej, szpitali, organizacji 
gospodarczych i społecznych, a więc te wszystkie środowiska, które 
zawsze inspirowały, wspom agały i realizow ały w m iarę możliwości 
takie inic ja tyw y24. Propozycja utworzenia w Łodzi akadem ii medycz-
nej 'wyszła od Urzędu W ojewódzkiego. Dotkliwy brak lekarzy, a Pol-
ska miała ich mniej niż Bułgaria, dawał się szczególnie we znaki na 
terenach nieuprzem yslowionych i na wsi. Zebrani podkreślali, iż Łódź 
dysponująca kilkoma szpitalam i w pełni zasługiw ała na to, aby w łaś-
nie tu pow stała akadem ia m edyczna25.

Dla przygotowania spraw  organizacyjnych powołano Komitet. W e-

16 X 1928, nr 287, s. 5; 17 X 1928, n r 288, s. 7; 18 X 1928, nr 289, s. 5; 21 X 1928, 
n r 291, s. 9.

21 „K urier Łódzki" 10 X 1928, nr 281, s. 5.
22 „Głos P orann y" 17 VII 1930, n r 193, s. 3; 21 V II 1930, n r 197, s. 4; 20 V III 1930, 

n r 227, s. 4 (MWRiOP rozszerzyło jedy n ie  program  Państw ow ej Szkoły W łókienni-
czej przez u tw orzenie  w  n iej w ydziału  e lektrycznego).

23 „Głos Po ranny" 31 X 1929, nr 267, s. 7.
24 „G łos Po ranny " 17 VII 1938, nr 194, s. 8; 20 VII 1938, nr 197, s. 7 ; 26 XI 1937, 

s. 7; 9 IV  1938, nr 98, sl  1; 10 IV  1938, nr 99, s. 9 (W  listopadzie  1937 r. Izba Prze-
m ysłow o-H andlow a po djęła  s ta ra n ia  o  u tw orzenie  w  Łodzi W yższej Szkoły H andlo-
w ej. Pow ołano K uratorium  W yższej Szkoły  H andlow ej w  Łodzi).

25 J. S z n u r ł o ,  Co Łódź data m ed ycy nie  i nauce lekarskiej, W arszaw a 1947 
s. 14—15.



szli do niego ks. bp K. Tomczak, naczelnik W ydziału Zdrowia Urzędu 
W ojewódzkiego, dr B. Salak, płk dr W ertheim  — szef sanitarny DOK, 
dyrektor Ubezpieczalni Społecznej inż. W aligórski, adwokat J. Stypuł- 
kowski, R. Geyer z Tow arzystwa Przyjaciół Łodzi, dyr. T. Czapczyński, 
Z. F iedler z Izby Handlowej, senator A. Heym an-Jarecki, dr B. Bie- 
derm an (przemysł), Raabe (rzemiosło), dr A. Tom aszewski z Izby Le-
karskiej, dr T. Mogilnicki, M. Godlewski, A. Pączek wszyscy trzej 
z Zarządu M iejskiego, adwokat S. Pawłowski, inż. J. Holcgreber, dyr. 
Dylewski, dr Skusiewicz, naczelnik W ydziału Oświaty i Kultury Za-
rządu M iejskiego B. W ilkoszewski, B. Dobrane, dyr. K. Chądzyński, 
adw okat B. Fichna, inż. B. Michelis, dr G arduta, senator K. Algajer, 
poseł M. W adowski, dr J. Frenkiel, prof. dr Dzierżyński, ponadto 
przedstaw iciele związków zawodowych — Adam W alczak, Jan Socha, 
Antoni Harasz, Leon Chodakowski2*. W yłoniono wówczas także kom isję 
finansową, w składzie: Z. Fiedler, R. Geyer, B. Biederman, A. Remi-
szewski, K. Algajer; organizacyjną: J. Frenkiel, Dylewski, S. Kemp- 
ner, A. Harasz, J. Holcgreber; statutow ą: A. Pączek, S. Pawłowski, 
M. W adowski, J. Socha,-dr Tochterm an27.

Najważniejszym i problemami, które stanęły przed kom itetem  były: 
zapew nienie odpowiedniej kadry  nauczającej, zgromadzenie środków 
finansowych i przygotow anie lokalu dla potrzeb uczelni. Zwrócono 
uw agę na konieczność zapew nienia akadem ii fachowej, wysoko w y-
kwalifikowanej kadry specjalistów. Choć w Łodzi działała spora liczba 
lekarzy-praktyków , postanow iono zwrócić się o pomoc do profesorów 
warszawskich — chodziło przede wszystkim  o postawienie na dobrym 
poziomie nauczania teoretycznego, nie chcfano bowiem spotkać się 
z zarzutem, że będzie to jedynie nam iastka uczelni.

Sprawa lokalu została załatwiona pozytywnie. W ładze miejskie, jak 
zawsze żyw otnie zain teresow ane w realizacji projektu, przekazały 
w grudniu 1938 r. stow arzyszeniu pn. „O rganizacja W yższej Uczelni 
Lekarskiej" w drodze darowizny z własnych rezerw  gruntow ych plac 
pod budowę uczelni28. Jednakże najistotniejszą sprawą, w pierwszym  
okresie, było zgrom adzenie odpowiednich środków finansowych. W  tym  
celu udała się do W arszaw y delegacja Komitetu O rganizacyjnego 
A. Heym an-Jarecki, T. Mogilnicki, Dylewski i Stańczak2*. Konferowała

S6 „Głos Poranny" 20 VII 1938, nr 197, s. 7.
27 „Głos P oranny ” 27 VII 1938, nr 203, s. 7; „D ziennik  Zarządu m. Lodzi" (dalej 

DzZmŁ), 15 VIII 1938, nr 8, s. 851.
28 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12966, Prot. Komisji  Finansowo-Budżetowej, s. 151; sygn. 

12756, 21 pos. KM w dn. 7 XII 1938, s. 23; „GIos P oranny" 12 II 1939, nr 43, s. 8.
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ona z MWRiOP, W ojciechem  Swiętosławskim  i ministrem opieki spo-
łecznej M arianem  Zyndram-Kościałkowskim. Ten ostatni przychylił się 
do prośby łodzian i poinformował, iż do budżetu m inisterstwa na rok 
1939/1940 wstawiono sum ę 1 800 000 zł na organizację I roku studiów. 
Natom iast m inister W. Swiętosławsiki stał na stanowisku nietworzenia 
nowej uczelni, zaś zgromadzone fundusze proponow ał przeznaczyć na 
rozszerzenie już istniejących. Również Fundusz Pracy postanowił w y-
asygnow ać dotację w wysokości 2 min zł na budowę gm achu przy-
szłej uczelni30. Zrodził się także projekt rozpisania przez miasto po-
życzki długoterminowej, która dałaby możność całemu społeczeństwu 
Łodzi uczestniczenia w dziele budowy uczelni31. W szystkim i tymi sp ra-
wami zajęło się wspom niane Stow arzyszenie Organizacji W yższej U- 
czelni Lekarskiej, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 1 lutego
1939 r. Prezesem  został T. Mogilnicki, wiceprezesami: Bolesław Salak 
i Dylewski, skarbnikiem  A. Heym an-Jarecki, sekretarzem  Stanisław 
Stańczak. Jako członkowie wchodzili do Zarządu Z. Zagórski, zastępca 
dyrektora departam entu MWRiOP, płk Babecki z M inisterstwa Opieki 
Społecznej, J. Je llinek — wicewojewoda, M arian Godlewski, Stanisław 
Kemjpner — naczelnik W ydziału Zdrowia Zarządu Miejskiego, Antoni 
Tom aszewski — prezes Izby Lekarskiej, dr Tomaszewicz, prof. Dzier-
żyński, Loth i Bajkiewicz32.

Zamysł utworzenia w Łodzi W yższej Szkoły Lekarskiej wywołał 
żywe reakcje prasy, nie tylko łódzkiej. Endecki „W arszaw ski Dzien-
nik Narodow y" uderzył w bojowy ton, ostro atakow ał „żydowską 
akadem ię". Zamiast rzeczowych argum entów przeciw przyszłej uczel-
ni, używano jedynie dem agogicznych haseł o wyraźnym  zabarwieniu 
nacjonalistycznym , szermowano hasłami walki „o polskość" szkół i na-
uki. Również studenci wydziałów lekarskich na U niwersytecie Jagie l-
lońskim i U niwersytecie im. A. M ickiewicza w Poznaniu, zorganizo-
w ali wiece protestacyjne przeciw przyszłej akadem ii w Łodzi. Podej-
m owano na nich rezolucje w yrażające negatyw ne stanowisko m ani-
festującej młodzieży akadem ickiej. „Absurdalną rzeczą jest — głoszo-
no — podporządkow anie uczelni M inisterstwu Opieki Społecznej a nie 
MWRiOP", twierdzono, iż szkoła ta nie zapewni odpowiedniego po-
ziomu procesu dydaktycznego. Powoływano się nadto na wielow ieko-

30 „G łos Po ranny " 28 VII 1938, nr 235, s. 7; 4 II 1938, nr 242, s. 5; 5 X 1938, 
n r 274, s. 9; 7 X 1938, nr 275, s. 5; 18 I 1939, n r 17, s. 3.

31 „Głos P oranny" 18 II 1939, nr 49, s. 8 : 23 II 1939, nr 54, s. 8.
32 „Głos Poranny". 2 II 1939, nr 33, s. 6; DzZmŁ 15 II 1939, nr 2, s. 288 („Głos 
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wą tradycją powiązania wydziałów lekarskich z uniwersytetam i. Na 
znak protestu proklam owano trzydniowy bojkot zajęć dydaktycznych33.

1 ta kolejna inicjatyw a nie doszła do skutku, wszelkie obiecane 
stowarzyszeniu fundusze wobec innych w ażniejszych inw estycji zosta-
ły cofnięte. W związku z tym postanow iono tworzoną uczelnię u trzy-
m ywać ze środków społecznych34. Na przeszkodzie realizacji stanął 
wybuch II wojny światowej.

W  drugiej połowie lat trzydziestych wyłoniła się kolejna próba 
utworzenia w Łodzi szkoły wyższej. Tym razem  miała to być W yższa 
Szkoła Handlowa, wzorowana na istniejących już tego typu placów -
kach w W arszawie czy W iedniu. Inicjatorką była Izba Przemysłowo- 
-I-Iandlowa. W  listopadzie 1937 r. wyłoniono Komitet, któ ry  opracow ał 
sta tu t przyszłej uczelni. Jednakże trudności finansow e i tradycyjna 
już niechęć władz centralnych do tego typu zamierzeń sparaliżowały 
dalsze działania, które nie wyszły poza sferę organizacyjną35.

Nie mogąc zrealizować planów utworzenia w Łodzi uczelni wyższej
o pełnych praw ach szkoły akadem ickiej, starano się szukać innych 
rozwiązań, k tóre zaspokoiłyby aspiracje Łodzi do posiadania szkoły 
wyższej. Miał nim być powołany w grudniu 1921 r. staraniem  Łódz-
kiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i W yższych — 
Insty tut Nauczycielski. Jego głównym  organizatorem , a następnie k ie-
rownikiem  przez cały okres istnienia w latach 1921— 1927 był Tadeusz 
Czapczyński.

Naczelnym  celem Instytutu było system atyczne kształcenie i do-' 
kształcanie nauczycieli szkół podstaw owych i średnich. Instytut prow a-
dził trzy kursy. Pierw szy roczny kurs przeznaczony był dla nauczy-
cieli szkół średnich, kurs dwuletni (wyższy) prowadził zajęcia dla n a-
uczycieli szkół podstawowych, m ających odpowiednie przygotowanie 
do nauczania w szkołach siedmioklasowych, w reszcie kurs trzeci obej-
mował nauczycieli szkół podstawowych o niepełnych kw alifikacjach 
pedagogicznych36.

W ykłady Instytutu odbywały się w godzinach popołudniowych 
w lokalach udostępnionych przez władze szkolne, początkowo w Gim-
nazjum  Zgromadzenia Kupców przy ul. G. Narutowicza 68, następnie 
w Gimnazjum M iejskim przy ul. H. Sienkiewicza 46, a wreszcie

33 „Głos P oranny" 25 X 1938, nr 294, s. 8: 15 XI 1938, nr 283, s. 6; „Łodzianin" 
10 XI 1938, nr 320, s. 6.

34 „G łos Poranny" 6 IV 1939, nr 96, s. 7, 6 VII 1939, nr 184, s. 8.
35 „Głos P orann y" 26 XI 1937, nr 325, s. 7; 9 IV 1938, nr 98, s. 1; 28 V 1938, 

nr 145, s. 6.
3,! Sprawozdanie z działa lności Insty tu tu  Nauczycielskiego  w latach 1921-22—

—1925-26, [w:] Z zagadnień sz ko ły  średniej i powszechnej,  Łódź 1926, s. 81—82.



w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. N aw rot 12. Mimo ciągłych 
trudności lokalow ych i finansow ych Instytu t cieszył się dużą popu lar-
nością w środowisku nauczycielskim , szczególnie w pierwszym  okre-
sie. Świadczyły o tym  liczby studentów. W  pierwszym  roku działal-
ności 1921/1922 zapisało się do Instytutu przeszło 300 studentów, 
a w roku następnym  już 73237. W pływ na to miało zapewne zaprasza-
nie przez kierownictw o placów ki na wykładowców w ybitnych przed-
stawicieli świata nauki z innych ośrodków uniw ersyteckich. W  latach 
1921— 1923 wykładali w Instytucie prof. Tadeusz Lehr-Spławiński, prof. 
Kazimierz Nitsch, prof. Spirydion W ukadinowic (z Krakowa), prof. 
M arian Grotowski, doc. Adam Zieleńczyk (z WWP). W śród prow adzą-
cych zajęcia dom inowali jednak wykładowcy z Łodzi, przede w szyst-
kim nauczyciele szkół średnich38.

Mimo, że Instytut Nauczycielski istniał do 1927 r., to jednak już 
od 1925 r. zaczął przeżyw ać poważne kłopoty. Znacznie spadła liczba 
słuchaczy, których w roku 1925/1926 było zaledwie 241. W płynęło na 
to zapew ne pow stanie w 1925 r. W yższej Szkoły Nauk Społecznych 
i Ekonomicznych. Już wcześniej, bo na początku 1921 r. powstał pro 
jek t utworzenia w Łodzi W yższej Szkoły Społeczno-Politycznej. Pro-
jektodaw cą był Tadeusz Grabowski, naczelnik W ydziału Statystycznego 
M agistratu. Program  przyszłej szkoły przew idywał dwa działy: nauki 
prawno-polityczne oraz społeczno-gospodarcze. Pierwszy z nich miał 
obejmować w ykłady z zakresu prawa, adm inistracji i polityki, drugi 
natom iast: w ykłady z ekonomii, statystyki, socjologii, skarbowości, geo-
grafii, historii i polityki gospodarczej. Nauka w szkole miała trw ać 
trzy lata (6 semestrów, każdy po 4 miesiące). W ykłady miały odbywać 
się codziennie po 2 godziny, a po ukończeniu kursu i złożeniu odpo-
wiednich egzam inów słuchacze otrzym yw aliby dyplom ukończenia szko-
ły-

Projekt ten przedłożył T. Grabowski Komisji K ulturalno-O św iato-
wej M agistratu Łodzi na posiedzeniu 9 lutego 1921 r. Jej członkowie 
wyrazili zgodę na utw orzenie szkoły. W ybrano także komisję, w skła-
dzie T. Grabowski, Stefan Kopciński, Teofil W ojeński, Antoni Remi-
szewski, któ ra  miała zająć się ułożeniem  szczegółowego program u 
nauczania. KKO zgłosiła do w yłonionej komisji dezyderaty: aby zajęcia 
odbyw ały się 4 razy w tygodniu, a nie jak poprzednio zakładano co-

57 „K urier Łódzki" 5 X 1923, nr 271, s. 5 (W roku 1923—1924 w Insty tucie  kształ-
ciło się  470 słuchaczy).

88 W . S„ Insty tu t Nauczycie lski Łódzkiego Kola T NS S iW ,  „Przegląd  Pedagogicz-
ny" 1928, nr 9, s. 205—206. „K urier Łódzki" 30 I 1924, nr 30, s. 4; 17 X 1924, nr 285, 
s. 5 (W śród m iejscow ych w ykładow ców  byli m. in. dr S tefan  Salski, dir H elena Kar- 
p ińska-W oyczyńska).



dziennie, zobligowała kom isję do wystąpienia do władz szkolnych
o nadanie jej upraw nień wyższej szkoły państw owej, zaleciła nadto 
opracow anie budżetu placów ki39.

Rada Miejska, której przedstaw iono projekt utworzenia szkoły, 23 
lutego 1921 r. w yraziła zgodę na jej powstanie ,,z warunkiem, że 
szkoła będzie się finansować sama i że skład komisji uzupełniony bę-
dzie o przedstawicieli M ag istra tu"40. Do realizacji projektu w 1921 r. 
nie doszło, powrócono do niego dopiero w 1924 r., kiedy to z ini-
cjatyw y Edmunda Reymana, utworzono wspom nianą W SNSiE41. Idea ta 
spotkała się z życzliwym poparciem  władz Szkoły Zgrom adzenia Kup-
ców, k tóre udostępniły swój lokal na w ykłady WSNSiE.

W  dniu 8 grudnia 1924 r. odbyło się posiedzenie organizacyjne Ku-
ratorium  W yższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Uczest-
niczyli w nim przedstaw iciele władz adm inistracyjnych z wojewodą 
Garapichem  i wicewojew odą W. Łyszakowskim i sam orządowych 
z M. Cynarskim  oraz delegaci przem ysłowców (R. Geyer i B. Bieder- 
man)42. Nauka w szkole zaplanowana została na dwa lata. W  1925 r. 
uruchomiono dwa W ydziały: Społeczno-Adm inistracyjny i Finansowo- 
-Ekonomiczny. W ykładow cam i byli w większości profesorowie dojeż-
dżający z W arszaw y m. in. Ludwik Kulczycki, Jerzy Kurnatowski, Jan  
Lewiński, Stanisław Poniatowski, Michał Sokolnicki, Henryk Mościcki, 
Gabriel Tołwiński43.

Po ogłoszeniu zapisów, napływ słuchaczy był stosunkowo wysoki. 
Zgłosiło się 315 chętnych. Jednakże K uratorium  Szkoły po zapozna-
niu się z dokumentami, przyję ło jedynie 269 osób, na W ydział Spo- 
łeczno-A dm inistracyjny 125, Finansowo-Ekonomiczny 149 plus 5 w ol-
nych słuchaczy44. W śród słuchaczy przeważali ludzie dojrzali, zajm u-
jący stanow iska w adm inistracji państw owej i sam orządowej, w wojsku, 
a nadto nauczyciele45.

3» WAPŁ, AmŁ, sygn. 14883, Protokóły  posiedzeń Komisj i Kulturalno-Oświatowej,
nlb.

40 WAPŁ, AmŁ, sygn. 12332, Prot. pos. 16 ftM w dn, 23 II 1921 r„ s. 17.
41 E, R e y m a n ,  W y ż sz a  Szkoła  N a u k  Społecznych i Ekonom icznych w  Łodzi  

(jej zaranie i zmierzch),  [w:] Pamiętnik  W y ż s z e j  S zk o ły  Na u k  Społecznych i Ekono-
m icznych w  Łodzi, Łódź 1931, s. 5—6.

41 „K urier Łódzki" 9 XII 1924, nr 335, s. 2.
43 „K urier Łódzki" 10 XII 1924, nr 336, s. 8; 14 XII 1924, nr 340, s. 8.
44 „K urier Łódzki" 27 XII 1924, nr 331, s. 3; 12 I 1925, nr 12, s. 2, 19 I 1925, nr 

19, s. 3.
45 Szerzej o tym  problem ie: T. T e l m a ,  W y ż sz a  Szkoła  N a u k  Społecznych i Eko-

nom icznych w Łodzi, „O snow a", lato  1967, s. 69—71. E. O l e j n i c z a k - P l e s z k u n ,  
W yższa Szkoła N au k Społecznych i Ekonom icznych w Łodzi (1925— 1928), „RoczniK 
Łódzki” W arszaw a—Łódź 1977, T. XXVI, s. 277—249.
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Jednak z upływem  czasu zainteresow anie szkołą malało. Zm niej-
szyła się też znacznie liczba słuchaczy, w roku 1925/1926 było ich 
zaledwie 187, aby w dwa lata później spaść do 84‘,fi.

Tak więc ani Instytu t Nauczycielski, ani W yższa Szkoła Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych nie działały zbyt długo. Główną teqo 
przyczyną był fakt, iż nie posiadały one upraw nień uczelni wyższych, 
a absolw enci nie otrzym ywali dyplomu studiów akadem ickich. Nie 
przysługiw ały im więc z tego tytu ły żadne prawa. Dydaktyka oparta 
na pracy dojeżdżających z W arszaw y w ykładowców nie mogła spełnić 
w yznaczonych szkołom zadań, pomimo, iż w gronie pedagogów znajdo-
wali się ludzie o wysokich kwalifikacjach naukowych.

Nie bez znaczenia był też fakt, iż placówki te borykały  się z ciąg-
łymi kłopotam i m aterialnym i. F inanse ich w zasadzie opierały się na 
w pływ ach z czesnego i nielicznych dotacjach uzyskiw anych od insty-
tucji przemysłowych. Z pomocą przychodził im także samorząd Łodzi, 
przyzna iąc stałe subwencje. WSNSiE korzystała z dotacji miejskich 
od 1925 r. Otrzym ała wówczas 10 000 zł, co stanowiło jedną z najw yż-
szych kw ot w dziale subwencji oświatowych. W  roku następnym  dota-
cja ta uleoła zm niejszeniu do 5000 zł, a w roku 1927/1928 wynosiła 
ponownie 10 000 zł. Również Instytut N auczycielski był w spom anany 
finansowo przez władze kom unalne. W  latach 1926/1927 i 1927/1928 
przyznano mu po 5000 zł. Fundusze te choć nie w pełni w ystarczają-
ce, stanow iły pewne zabezpieczenie działalności dydaktycznej. Od 
1928 r. zostały one cofnięte i przeznaczone na potrzeby tworzącej 
się W olnej W szechnicy Polskiej w Łodzi.

W szystkie te nie sfinalizowane projekty, o których iuż była mowa, 
uświadom iły władzom kom unalnym, że wyższa uczelnia typu uniwer- 
syteckieao może powstać w Łodzi tylko za pomocą w łasnych sił i przv 
nooarciu społeczeństwa, bez udziału i pomocy centralnych władz. Nie 
było to zadanie ani łatwe, ani proste. Koniecznie należało skorzystać, 
jak zaznacza K. Baranowski, z pom ocy k tórejś z istniejących iuż szkół 
wyższych. W  orę  jednak nie moqły wchodzić uniw ersyte ty państw o-
we, ndyż ich ówczesna struk tura nie przewidyw ała możliwości tw o-
rzenia filii i to za pomocą funduszy społecznych czy samorządowych. 
W  t.vch w arunkach najbardziej realna morrła być myśl stworzenia 
w Łodzi uczelni ooartej na wzorach działającej w W arszaw ie W olnej 
W szechnicy Polskiej.

Trudno dziś dokładnie ustalić, kiedy zrodziła sie myśl powołania 
w Łodzi uczelni typu W WP. W  kwietniu 1923 r. ,,Kurier Łódzki" in-
formował, iż M iejski U niw ersytet Powszechny prowadził pertraktacje

40 Rocznik  s ta tys ty czn y m. Łodzi 1927, Łódź 1928, s. 138,



z senatem  W W P w spraw ie utworzenia w Łodzi filii tej uczelni. Po-
czątkowo miały to być stałe niedzielne w ykłady Collegium pu blicu m  
i cykle wykładów, określanych mianem „Tygodnia". Tytułem sondażu 
zorganizowanego w dniach 23— 27 kwietnia Tydzień ekonomiczny". 
W śród wykładowców znaleźli się m. in. Jerzy Kurnatowski, Jan  Lewiń-
ski, Zofia Daszyńska-Golińska, Stanisław Kemipner47.

Rozmowy wstępne z W szechnicą podjęły także władze Instytu tu 
Nauczycielskiego. Po kilku konferencjach, w których uczestniczyli Sta-
nisław Kalinowski, Ryszard Błędowski, M arian Grotowski ze strony 
W W P i T. Czapczyński, Antoni Idzikowski z ram ienia Instytutu, zde-
cydowano utworzyć w Łodzi filię WW P. Projekt przewidyw ał urucho-
mienie wszystkich wydziałów: m atematyczno-przyrodniczego, hum anis-
tycznego i prawno-politycznego. W ydział pedagogiczny miał prowadzić 
Instytut, połączony z nim adm inistracyjnie48. Mimo tych w stępnych 
kroków sprawa -nie doszła do skutku. Przyczyn tego stanu rzeczy 
należy upatryw ać w kryzysie, jaki przeżyw ała wówczas uczelnia, 
a takife w tym, że nie daw ała ona swoim absolwentom, uznaw anych 
przez władze praw w ynikających z ukończenia studiów akadem ickich. 
Dopiero od 1927 r. sytuacja się popraw iła, wzrosła liczba studentów 
uczelni, co wiązało się zapewne z wydaw anym i zarządzeniami regu lu-
jącym i upraw nienia słuchaczy i absolwentów tej uczelni49.

O ponownym  podjęciu rozmów przez władze m iejskie z senatem  
W W P zadecydował także liberalny kierunek uczelni; M ając charakter 
pryw atnej szkoły wyższej, niezależnej od władz państwowych p rze-
jaw iała ona znaczną elastyczność w dostosow yw aniu swej naukow ej 
i dydaktycznej działalności zarów no do ogólnospołecznych potrzeb roz-
w ijającej się młodej państwowości, jak i ku udostępnianiu studiów 
wszystkim, którzy się do nich garnęli. Ta w łaśnie służebność W W P 
wobec kraju  i ludzi, jak można domniemywać, spowodowała, iż so-
cjalistyczne władze m iejskie Łodzi zaczęły usilnie zabiegać o utw orze-
nie tu oddziału W szechnicy.

Fozm owy zostały podjęte tuż po ukonstytuowaniu się Rady M iej-
skiej i M agistratu w grudniu 1927 r. Uczestniczyli w nich B. Ziemięcki 
i rektor W W P prof. Teodor Vieweger. N astępne spotkania odbyły się 
9, 21 m aja i 4 lipca 1928 r. i prowadzone były w szerszym gronie. 
Brali w nich udział także przedstaw iciele Urzędu W ojewódzkiego, 
władz oświatowych, środowiska pedagogów. W  dniu 9 m aja 1928 r.

47 „K urier Łódzki" 19 IV 1923, nr 104, s. 5.
48 „K urier Łódzki" 5 X 1923, ni 271, s. 5.
49 Z. S k u b d l a - T o k d t s k a ,  Społeczna rola W o lne j W sz ech nic y Polskie j,  W roc-

ław  1967, s. 130.



utworzono Komitet O rganizacyjny. Zwrócił się on do władz uczelni
o w yrażenie zgody na utw orzenie w Łodzi oddziału. Ostateczna decyzja 
zapadła 25 maja, kiedy to Rada Naukow a W szechnicy, na wniosek 
senatu podjęła uchw ałę o otworzeniu w Łodzi Oddziału W olnej 
W szechnicy Polskiej50. Jednocześnie senat wyłonił Komisję O rganiza-
cyjną dla spraw Łodzi. W  jej skład wchodzili prof. prof. T. Vieweger, 
W incenty Trojanowski, Adam Ettinger, Benedykt Bornstein, Stefan 
Dziewulski i M. Grotowski. Równolegle działała Komisja O rganizacyj-
na Zarządu Oddziału W W P prof. T. Vieweger, prof. W. Trojanowski, 
prof. A. Ettinger i S. Kopciński51. Obie one przygotowywany otwarcie 
uczelni w roku akademickim 1928/1929.

Inauguracja nastąpiła 28 października i odbyła się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej. W ykład inauguracyjny wygłosił dr Seweryn Sterling 
nt. ,,0  charakterze wczesnych objawów chorobow ych"52. W  przem ó-
wieniu rektor T. Vieweger podkreślił rolę i znaczenie władz sam orząd-
owych w utworzeniu tej placówki: „...uwaga nasza od daw na była 
zwrócona na Łódź [...] Łódź drugie Rzeczypospolitej miasto pod wzglę-
dem zaludnienia, które skupia w swych murach około 1500 nauczy-
cieli, tysiące młodzieży kształcącej się w szkołach średnich i semi-
nariach, pozbawiona była dotychczas uczelni wyższej. Poczuwaliśmy 
się do obowiązku przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy, zwłaszcza 
że statut nasz rozciąga swą działalność na teren całej Rzeczypospo-
litej [...] Podjęcie tak samodzielnej akcji utw orzenia oddziału w Łodzi 
przekraczało nasze siły. Dlatego też w grudniu roku ubiegłego (tj. 
1927 przyp. M.N-K). Rektorat W W P zwrócił się o poparcie  odnoś-
nego projektu do M agistratu m. Łodzi, w osobie jego prezydenta m ia-
sta Ziemięckiego i ławnika, senatora  Kopcińskiego. Dzięki życzliwemu 
stanowisku zajętem u przez miejscowe władze i społeczeństwo oraz w y-
datnej pomocy m aterialnej uzyskanej w Radzie M iejskiej, nasza ini-
cja tyw a została skierow ana na drogę stopniowej realizacji"53,

so Wolna W szechnica  Polska w  Wa rszawie, Oddział w  Łodzi. Sprawozdanie  za 
okres 1928— 1937, Łódź 1938, s. 3 ; „K urier Łódzki" 26 V 1928, nr 145, s. 7; 5 VII 1928, 
s. 5; „Łodzianin" 8 VII 1928, nr 28, s. 3; DzZmŁ 17 VII 1928, nr 29, s. 531.
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in. Łodzi, Łódź 1929, s. 43. „K urier Łódzki" 26 V 1928, s. 7 (K omisja o rganizacyjna 
senatu  przedstaw iła  odnośnym  w ydziałom  w nioski h abilitacyjne dr S ew eryna Sterlin- 
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W  pierwszym  roku istnienia uruchomiono w Łodzi trzy W ydziały: 
Hum anistyczny, N auk Politycznych i Społecznych oraz Pedagogiczny34. 
Zapisało się 163 studentów. O tak  małej liczbie chętnych decydował 
zapewne fakt, iż był to pierwszy rok akademicki. Uczelnia była do-
piero w fazie organizacyjnej i stąd niepewność czy to się w ogóle 
uda, nadto jak pam iętam y nie miała ona upraw nień uczelni państw o-
w ej33. W  1932 r. zorganizow ano I rok na W ydziale N auk M atem atycz-
nych. W  1936 r. została zakończona organizacja czteroletnich studiów 
na wszystkich wydziałach uczelni.

Jak  wspominał prof. T. Vieweger, Oddział Łódzki W W P mógł po-
wstać nie tylko dzięki podjęciu inicjatywy, ale przede wszystkim  dzię-
ki pomocy finansowej udzielonej przez władze m iejskie. Umowa pod-
pisana między W W P a władzam i samorządowymi, zatw ierdzona zosta-
ła przez Radę M iejską 20 września 1928 r. Przyznaw ała ona począt-
kowo uczelni 60 tys. zł dotacji gotówkowej. Uczelnia korzysta ła nad-
to bezpłatnie ze świadczeń rzeczowych, na k tó re  składały się bezpłat-
ne  użytkow anie lokalu przy ul. Nowo-Targowej 24, wyposażonego 
w meble i potrzebne urządzenia56. Subwencja gotów kowa w wyniku 
zabiegów czynionych przez władze W W P została podniesiona do 
100 000 zł rocznie. W  kolejnej umowie podpisanej w 1930 r. na prze-
ciąg kilku la t zobowiązały się do udzielania uczelni stałej pom ocy 
finansowej w postaci wspom nianej już subwencji, dostarczania lokalu, 
ponoszenia kosztów opału, oświetlenia. W W P natom iast w zamian za 
to miała utrzym ywać w Łodzi przynajm niej trzy  wydziały, dbać o roz-
wój uczelni i należycie obsadzać katedry  i zajęcia dydaktyczne. Prag-
nąc zapewnić uczelni pełną stabilizację umowa zaw arta została na 
osiem la t i m iała'obow iązyw ać do 1937— 1938 r.57

Stosunek władz m iejskich do W W P kształtow ał się w zależności od 
ich oblicza politycznego. W  latach 1928—1933, kiedy większość w Ra-
dzie stanowili socjaliści, wzajem ne stosunki układały się pomyślnie. 
Rada M iejska corocznie, mimo piętrzących się trudności finansowych 
— trzeba bowiem  pam iętać, iż trw ał wielki kryzys gospodarczy — 
wypłacała uczelni przewidzianą subwencję. Dotacja ta  była jedną z nie-
licznych, które mimo nacisków MSW i wojew ody nie podlegały re -
dukcji. Miało to też swoją wym owę polityczną. W  1931 r. władze

54 L. S t o ł a r z e w i c z ,  Zycie  kuiluraine w  Łodzi, Łódź 1937, s. 12.
55 M ały rocznik  s ta tys ty cz ny  m. Łodzi 1936, Łódź 1938, s. 94.
56 WAPŁ, AmŁ, sygn. 13317, Księga prot. pos. Mag., s. 82; sygn. 12567, Prot. pos. 
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57 WAPŁ, AmŁ, sygn. 13325, Księga prot. pos. Mag., s. 85; sygn. 12958, A k ta  ge-
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przekazały też uczelni plac miejski (5025 m2) pod budową gmachu dla 
potrzeb W szechnicy38.

Sytuacja Oddziału Łódzkiego W W P uległa radykalnej zm ianie 
z chwilą, gdy wybory samorządowe w Łodzi w 1934 r. w ygrała e n -
decja. Szczególnie wyraźnie uwidoczniło się to w pracach nad budże-
tem miasta. Po ukazaniu się w prasie inform acji na tem at budżetu 
Łodzi na rok 1935/1936, do Zarządu M iejskiego wpłynął protest Fe-
liksa Brzozowskiego, który wystąpił przeciw przyznaniu subwencji T e-
atrowi M iejskiemu i W olnej W szechnicy Polskiej, jako instytucjom  
nie przynoszącym  m iastu żadnych korzyści50. Okazało się, iż głos ten 
nie był odosobniony. W  tym samym kierunku zm ierzały bowiem po-
sunięcia radnych endeckich — członków Komisji Finansowo-Budże-
towej. W ynikały one ze skrajnego antysem ityzm u i uwzględniania 
głów nie interesów  stronnictwa. Domagano się m. in. ograniczenia sub-
wencji dla T eatru M iejskiego, a nadto skreślenia dotacji dla wszyst-
kich szkół żydowskich i WW P. Przy tej ostatniej endecy wystąpili 
z wnioskiem o unieważnienie umowy gminy z uczelnią, będącą w ich 
opinii „siedliskiem żydo-komuny". Zam ierzenia te spotkały się z ap ro -
batą i uznaniem  prasy endeckiej, donoszącej o „m ądrej polityce Rady 
Miejskiej''®0.

Na plenarnym  posiedzeniu Rady M iejskiej w dniu 21 marca 1935 r. 
Leon Grzegorzak, jako referent Komisji Finansowo-Budżetowej, przed-
stawił główne kierunki zmian, uwypuklając przede wszystkim sprawę 
nieprzyznania dotacji dla organizacji żydowskich, teatru i W szechnicy. 
Rządząca większość uw ażała bowiem, „że żadna organizacja, nie po-
winna otrzym ać subsydium, jeżeli nie może utrzym ać się sama", a in-
stytucje żydowskie tym bardziej, „bo żydostrwo bogate jest w całej 
Polsce''81. Poczynania większości radzieckiej spotykały się ze zdecydo-
wanym  sprzeciwem frakcji opozycyjnych. Radni z BBWR Józef W ol- 
czyński i Bronisław Borucki wystąpili z wnioskiem o przywrócenie 
subwencji dla W WP, dowodząc, iż pominięcie tej uczelni było n ie-
zgodne z prawem, bo subwencja dla niej została zawarowana umową, 
a zarzuty jakoby uczelnia była opanowana przez Żydów nie były 
uzasadnione. B. Borucki przytaczając dane statystyczne wskazał, iż stu-
dentów  tej narodowości na W W P było około 35% a dla Dorównania 
na U niwersytecie im. Stefana Batorego w W ilnie około 31%, we Lwo-

58 WAPŁ, AmŁ, sygn. 1 3328, Księga prol. pos. Mag., s. 130, sygn. 12647, Pro!, 
pos. 27 RM w dn. 16 XII 1931 r„ ». 8.
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wie około 30" o, w W arszaw ie około 26% — „czy należałoby więc 
zamknąć również i te uczelnie?" pytał w zakończeniu swego w ystąpie-
nia radny62. Te głosy rozsądku wzyw ające endecję  do opamiętania 
ignorowane były przez radnych i prawicow ą prasę. „Myśl Narodowa" 
pisała z entuzjazm em  o posunięciach nowej Rady w Łodzi: „W olna 
W szechnica Polska jest- miejscem dokształcania się i zdobywania so-
bie tandetnych pozorów wyższego wykształcenia przez półinteligen-
tów, którzy nie zdołali się przecisnąć przez bynajm niej zresztą nie 
ciasne 'ucho igielne' m atury. Jedynym  słusznym postulatem  jest zwi-
nięcie tej uczelni"63.

Powyższa uchw ała była sprzeczna z umową zaw artą przez miasto 
z WW P, w związku z tym tym czasowy p rezydent Łodzi W acław Gła-
zek zawiesił jej wykonanie, a po rozwiązaniu Rady M iejskiej latem  
1935 r. przywrócił w budżecie skreśloną pozycję64. Prawica nadal jed -
nak podejm owała próby zm ierzające do likwidacji uczelni. M iały one 
także m iejsce w 1939 r. Na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżeto-
wej 25 m arca przy rozpatryw aniu budżetu na rok 1939/1940 klub 
Obozu Narodow ego postawił wniosek o skreślenie subsydium : „...WWP 
jako najw yższy zakład naukowy Łodzi — m otywowano — nie spełnia 
swego zadania, a korzysta jąc z usług wykładow ców Żydów i m aso-
nów nie służy krzew ieniu ku ltury  polskiej. Dlatego [...] skreśla się 
przewidziane dla W W P subsydium  w sumie 100 000 zł. Jednocześnie 
uznając konieczność stałego i system atycznego powiększania kadr 
inteligencji polskiej, której zadaniem  jest kierow anie losem  państw a
i przeciw staw ianie się rosnącym  wpływom  obcym — postanawia się 
prznaczyć 100 tys. zł na stypendia dla słuchaczy85 wyższych zakładów

WAPŁ, AmŁ, sygn. 12696, Prot. pos. 10 RM  w  dn. 27 III 1935, s. 24.
63 Wieści z Łodzi, „M yśl N arodow a" 3 III 1935, nr 9, s. 129.
64 „Głos P orann y" 28 V II 1935, n r 204, s. 8.
65 Rada M iejska Łodzi w  ok resie  1922— 1936 ufundow ała k ilka stypendiów  dla. 

studentów -lodzian , kształcących się na w yższych uczelniach. P ierw szym  było  styp en -
dium im. P ierw szego P rezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej G abrie la N arutow icza, ufun-
dow ane przez Radę w  dn. 20 XII 1922 r. O trzym ał je  s tu den t uczący się na W ydzia-
le  B :dow y Dróg i M ostów  Politechniki W arszaw skiej. W  1924 r. sam orząd utw orzył 
dwa stypendia  dla uczniów  Szkoły M orskiej w Tczewie. W  1937 r. zm ieniono nazw ę 
fundacji na  stypendium  im. gen. G ustaw a Orlicz-Dreiszera d la uczniów  Państw ow ej 
•Szkoły M orskiej w Gdyni. Rada M iejska II k ad encji też  b yła in ic ja torką ufundow a-
nia kolejnego stypendium  dla m łodzieży k rajow ych szkół akadem ickich  na pam iątkę 
uchw alenia  ko nsty tucji w dn. 17 III 1921 r. S tatu t s typendium  n akłada ł na sty pen-
dystów  obow iązek objęcia  przez nich stanow iska n auczyciela  w m iejskich  szkołach 
średnich  Łodzi przez ty le lat, przez ile po bierane było stypendium .

A kcja  fundow ania  stypendiów  została jedn ak dopiero zakrojona na szeroką sk a-
lę  przez Radę „socjalistyczną" . U stanow iono stypendium  im. Bolesław a L im anow skie-
go dla szosem studentów  oraz d la uczczenia 10-lecia odzyskania n iepodległości przez



naukowych w Polsce, oczywiście wyłącznie Polaków, zwłaszcza ze śro -
dowiska robotniczego''B6. Pojawił się więc stary motyw walki z ,,żydo- 
-komuną". Radni pozostałych frakcji zdecydow anie przeciwstawili się 
temu wnioskowi, który w głosowaniu upadł większością głosów67. Za-
mach endecji na jedyną wyższą uczelnię w Łodzi nie powiódł się ani 
w 1935 r., ani w latach następnych. Subsydium m iejskie w ypłacane było 
W W P do 1939 r. Naw et w tak skom plikowanej sy tuacji politycznej, ja -
ka miała miejsce wiosną 1939 r., kiedy Rada M iejska postanowiła na 
swym posiedzeniu 27 m arca 1939 r. skreślić z prelim inarza subwencje 
oświatowe i ku ltura lne  na sumę 280 000 zł i przekazać je na obronę 
przeciw lotniczą państw a, zachowano dotację dla WW P. Świadczyło to
o dużej randze uczelni i jej znaczeniu dla Łodzi.

Utworzenie w Łodzi Oddziału W olnej W szechnicy Polskiej było uko-
ronowaniem  praw ie dziesięcioletnich starań o uruchom ienie tu wyższej 
uczelni. Szczególne m iejsce w tych zabiegach przypadło władzom sa-
morządowym. One pierwsze podjęły kroki zm ierzające do stworzenia 
z Łodzi m iasta akadem ickiego. S tarały się w ykorzystać każdą rodzącą 
się w tym zakresie inicjatywę, aktyw nie więc w łączały się do różnego 
rodzaju komitetów, komisji, m anifestując swą rolę w utworzeniu uczel-
ni. Głosy oponentów sugerujące, iż nie było tu odpowiednich w arun-
ków ani klimatu, nie zrażały inicjatorów. Nie zniechęciły ich także s ta-
łe sprzeciw y ze strony władz centralnych. Być może starania  te mogły 
zakończyć się powodzeniem wcześniej, gdyby sam orząd czynił to ba r-
dziej zdecydowanie, ale nie zawsze — jak widzieliśm y — staw ała na 
przeszkodzie jedynie nieudolność czy niezdecydowanie. W ładze kom u-
nalne Łodzi, co im należy przyznać, z w yjątkiem  jedynie Rady z lat 
1934— 1935, zdawały sobie sprawę z konieczności istnienia w mieście

Polskę d la 14 studentów . Pięć z nich Rada M iejska mogła przyznać studentom  kształ-
cącym  się zagranicą. Jednocześnie zm odyfikow ano sta tu ty  stypendiów  im. G. N aru to -
w icza i „k onsty tucy jneg o" usta la jąc  w ysokość ich na 1200 zł rocznie . W  1936 r. tym -
czasow y prezydent ustanow ił jeszcze jedno stypendium  im. Bronisław a Pierackiego, d la 
dwóch studentów  szkół akadem ickich  studiujących nauki sam orządow e. W szystkie 
stypendia  ufundow ane przez w ładze kom unalne do 1935 r. były  bezzw rotne. Dopiero 
od jesieni 1935 r. tym czasow y prezydent, w oparciu o opinię Rady Przybocznej, w pro-
w adził obow iązek zw racania pobieranych sum; dotyczyła  to ty lko tych styp end ys-
tów, k tórzy  o trzym ali s typendia  po roku 1935. (WAPŁ, AmŁ, sygn. 13292, 13303, 13311. 
13324, Księga prot. pos. Mag., s. 84, s. 26, s. 197, s. 58, sygn. 10974, 10976, U chwały  
RM, s. 253—254, s. 392. „Glos Poranny" 23 VII 1936, nr 200, s. 9; 20 XI 1936, nr 319, 
s. 7).
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wyższego zakładu naukowego. Nie sprawdziły się obawy M arcelego 
Barcińskiego, że „żadna uczelnia w Łodzi nie będzie a trakcy jna" dla 
studentów, którzy jakoby wybierać mieli jedynie stare  ośrodki akade-
mickie. Zaprzeczyła temu stale w zrastająca liczba słuchaczy W szechni-
cy, która nadto potwierdziła słuszność samorządowców dom agających 
się, aby w tym wielkim, proletariackim  mieście, jakim była Łódź, istnia-
ła uczelnia wyższa.

Insty tu t H istorii 
Z akład  H istorii Polski N ajnow szej

M aria  Nartonowicz-Kot

LE ROLE DES AUTCRITES MUNICIPALES DANS LA CRĆATION 
DU CENTRE ACADEMIOUE A ŁÓDŹ DANS LES ANNfiES 1919— 1939

Au debut do 1 indćpendanco Łódź changea radicaiem ent son ca ra ctere  en. se 
transform am t d 'une vilie industrie ile  de province en capita le  d 'une voivodie. Elle 
essayait d 'ecarter tou teś les  insuffisances resultant des negligeances de longue data  
et dues au x annees des an»exions. L’uno d'oItes c'etadt le m anąite d 'enseignem ent 
superieu r a  Łódź. Les autorites  autonom es de Łódź en appre cian t hautem ent le  rflle 
ol l'im portance de celui-oi dans la v ie  d 'uno ville, deja  en  1919 flren t un  essai d 'y  
fonder une ecole polytechnique. C ependant 1 'attitude decidem ent negative des autori- 
tes centra l os, repan dan t la  these que la Pologne avait le nom bre suffisant des ecoles 
supśrioures, {it que le pro jet ne depassa jam ais los cadres d'organiis>ation. La ąu estion  
de la londation  a Łódź d 'une ecole polytechnique ou d rune univerśiite reven ait enco- 
re  m aintes fois. C ependant toutes les tentativess echouaient vu 1 'attitude m alveillan te  
des autorites  responsablos de 1'education nationale . N on sans im portance eta ien t aussi 
les problem es des finances. En ou tre  on tentait aussi d 'ouvrir  a Łódź une Ecole 
Superieure  de M edicine et une Ecole Superieure  de Com merco.

La realis.ation des p lans prevo yan t la creatiion d 'une ecole superieure  possedant 
tous les droits d 'une academ ie n 'e tan t pas possib le, on essayait de tro u v er une autre  
so lution: en  1921, on ouvr.it lT nstitu t Pedagogiąue et en  1924 l'£ co le  Superieure  des 
Sciences Sociales et Econom iques L 'existcnce de ces e tablissem ents e ta it de courte  
duree. Q uand la filia le de l'U n iversite  Librę de Pologne eu-t e te  creee, ils du ren t 
suspendre lour acliv ile. Tous cos projets  non reali,sables perm irent aux autorites 
com m unales de com prendre, que, voulant lond er une ecole su perieure  a Łódź, on ne 
peut com pter que sur soi-mem e. Ainsa naquit la  conceptio n d 'y  ouv rir  la filia le de 
rU n iversitó  Librę de Pologne. L’inauguration  solennelle  eut lieu  en  1928. Les autori-
tes de la v ille accorderont a 1'Ecolc non seulem ent un e aide cffective, mais aus" i 
une subvention considerable  en  argent. C 'est 1'aspect poliU ąue des autorites  munici- 
palos qui form ait les rapports  en tre  celles-ci et l‘U n iversitś  Libro de Pologne. Si les 
autorites  „socialistes" e ta ien t bien  disposees envors 1'Ecole, le Parti D śm ocratiąue 
N ational, apres avoir gagne les ć lections autonom es en 1934, essayait de la liąu ider



on lui rofusant la sflbvention ot on proposant d 'annulor lo con trat s ig n e par la com- 
m unc ot 1'Ecolc. La c rś ation  do la filia le do l ’U nivcrsitś  Libro do Pologne fut le 
couronnem ent des eflorts  du ra nt 10 ans enviro n pour 1'ćcole g.uperieiirc. II faut m ottre 
en v aleu r lo rólo que, dans ces dem arches joueront los a uto rites  au tono mes. Non 
suulomonł, le s  prom ieres, e lles m obiliserent toutes lours forcos, m ais tiró ront profit 
do toute  indtiative on collaborant avoc los com m itśs ot los comm issions d ivors on 
m anifestant ainsi lo vouloir do crćor lo centro  academ igue a Łódź.
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