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NARODZINY ŁODZI AKADEMICKIEJ

Rozmiary artykułu nie pozwalają na w yczerpanie tem atu ani na 
szersze omówienie w ykorzystanych źródeł i litera tu ry  przedm iotu.

Zainteresowanych w szczegółach om aw ianych zagadnień należy po-
informować i odesłać do prac: Bohdana Baranowskiego i Romana Kacz-
marka, W incentego Łopacińskiego, Krzysztofa Baranowskiego oraz mo-
ich w łasnych skrom nych opracow ań w tym  zakresie1.

Jak z przedstaw ionej literatury  wynika, podjęty tem at nie jest no-
wym zagadnieniem  cjla autora artykułu, a raczej podsum owaniem  na 
pewnym etapie. Do wystąpienia na sesji w ,,40 rocznicę kształtow ania

1 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 ą  szkolą ,  [w:] 
Materiały  do dzie jów  U niwersytetu  Łódzkiego (1945— 1950), Łódź  1952, s. 11—24. 
W. Ł o p a c i ń s k i ,  Projekt założenia Insty tu tu  Politechnicznego  w Łodzi w  1. 1864- 
—1867, „Rocznik Łódzki" 1928, t. 1, s. 305—326. K. B a r a n o w s k i ,  Oddział W o ln e j  
W s ze ch nicy  Polskiej w Łodzi 1928- 1939, Łódź 1977, s. 134. M. B a n d u r k a ,  Projekty  
założenia Politechniki Łódzkiej,  „Przegląd  W łókienniczy" 1962, nr 3, s. 181— 183; 
i d o m ,  Nim  Łódź stała się ośr odkiem  akadem ickim ,  „O dgłosy" 24 V 1970; i d o m ,  
Z historii starań o łódzkie  uczelnie, „Głos Robotniczy" 27 X 1975; i d o m ,  Narodz iny  
Łodzi akademickiej,  „Dziennik Łódzki" 23 V 1985. W  druku znajdują  się źródła  pt. 
Kształtowanie w ładz y ludo wej w Łodzi i okręgu,  w śród których znajd ują  się m ateria-
ły dotyczące początków  w yższych uczelni w Łodzi oraz W y b ór  źródeł do dzie jów  
oświaty.  W  obu uczestn iczył auto r n iniejszego artyku łu . W  form ie m aszynopisu  zn aj-
du ją  się Materia ły  do dzie jów  wy działów  m ed ycz nyc h U niwersytetu  Łódzkiego i A k a -
dem ii M ed ycz ne j w  Łodzi w lalach 1945—1955, zeb rał oraz w spom nieniam i uzupełnił 
Franciszek K iciński, opraco w ał i uzupełnił M ieczysław  Bandurka (dalej cyt. Materia-
ły). O pracow ane one zostały  w 1963 r. A ktualn ie  przygotow yw ano są do druku przez 
Senacką K omisję A kadem ii M edycznej w Łodzi. W  w yniku przygotow ania  Materiałów  
opracow ane zostały  cyto w ane artyku ły . Poza ww. na uw agę zasługują: Pamiętnik  
W y ż s z e j  S zk o ły  N a uk  Społecznych i Ekonom icznych w  Łodzi,  rod. J. A u g u s t y -
n i a k ,  Łódź 1931, s. 50. W y ż sz a  Szkoła G ospodarstwa W iej sk ie go  w  Łodzi,  Łódź 
1946, s. 53. Materia ły  do dzie jów  U niwersytetu  Łódzkiego (1945— 1950), red. B. B a -
r a n o w s k i ,  Łódź 1952, s. 271.



się władzy ludowej w Łodzi i okręgu łódzkim "2, a następnie do napisa-
nia niniejszego artykułu skłonił mnie nie tylko w spom niany jubileusz, 
a le  również nowe źródła wiadomości zaczerpnięte z akt W ydziału O- 
św iaty Zarządu M iejskiego w Łodzi, przy którym  działał Referat ds 
Szkolnictwa W yższego funkcjonujący w latach 1945— 1947. Bezpośre-
dnią jednak przyczyną chęci opublikow ania wcześniej opracow anego 
refera tu jest jubileuszowa praca Bohdana^ i Krzysztofa Baranowskich, 
która ukazała się z okazji obchodów 40-lecia U niw ersytetu Łódzkiego3. 
Po zapoznaniu się z cytow aną pracą zorientowałem  się, że au torzy tej 
publikacji nie w ykorzystali wym ienionych akt Referatu Szkolnictwa 
W yższego ani też Notatek  zebranych przez F. Kicińskiego. Cytow ane 
akta i Materiały  stanowiły podstawę niniejszego opracow ania, tym sa-
mym artyku ł ten będzie skrom nym  dopełnieniem  jubileuszow ego opra-
cowania. W ymieniona praca — jak  również w łasne artyku ły  — zwal-
niają mnie ze szczegółowego przypom inania dziejów starań  o wyższe 
uczelnie w Łodzi. Podaję je w niezbędnym  skrócie. Zaś poprzez wiado-
mości zaczerpnięte głównie z m ateriałów  archiw alnych pragnę ukazać 
wysiłek, trud i ofiarność, z jakim i działacze oświatowi i pracow nicy 
nauki czynili staran ia o zorganizowanie szkolnictw a wyższego w. Łodzi. 
Poprzez dokum enty pragnę w sposób obiektyw ny przekazać obraz osią-
gnięć i trudności w tych zabiegach na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
a szczególnie w pierwszym  roku po wyzwoleniu, kiedy to garstka  oca-
lałych ,,z pożogi w ojennej" pracow ników  nauki oraz działaczy społecz-
nych i oświatowych, ponownie — jakże ofiarnie — przystąpiła do p ra-
cy nad zrealizowaniem  m arzeń wielu poprzednich pokoleń. Czas, w ja -
kim się to działo, skłania do ukazania atm osfery, w której z dnia na 
dzień rodziły się nowe inicjatyw y i pomysły.

Poprzez ujaw nienie zawartości dokum entów „tam tych dni" pragnę 
wyrazić szacunek i uznanie realizatorom  tych zamierzeń. Oddać im 
cześć za ich trud i ofiarność, dzięki którym  już w pierwszym  roku po 
wyzwoleniu obok pełnej sieci stu kilkudziesięciu szkół powszechnych, 
23 szkół średnich ogólnokształcących i kilkudziesięciu szkół technicz-
nych i zawodowych, powstały z niczego 4 wyższe uczelnie.

Rozmiary artyku łu — jak  już podkreśliłem  — nie pozwalają na w y-
czerpanie tematu. Z tych względów nie analizuję w ielu zagadnień zwią-
zanych z uruchom ieniem  poszczególnych uczelni. Nie omawiam też sy -
tuacji lokalowej, sygnalizuję tylko. Nie poruszam  również sy tuacji ma-

2 Na sesji te j w ygłoszony został re fera t pt. „Początki ośw iaty  i szkolnictw a w yż-
szego w Łodzi w św ietle dokum entów ".

3 B. B a r a n o w s k i ,  K. B a r a n o w s k i ,  Pierwsze lata U niwersytetu  Łódzkiego
(1945— 1949), Łódź 1985, s. 224.



terialnej ani personelu nauczającego, ani studentów. W iele in teresu ją-
cych wypowiedzi ludzi zasłużonych dla spraw y oraz wiele równie in te-
resujących źródeł oddających atm osferę „tam tych dni" skłoniły mnie 
do dość częstego cytow ania tych przekazów historycznych.

Łodzianie już w zaraniu swych dziejów utrzym ywali kontakt z w yż-
szą uczelnią. Już w XVI i XVII stuleciu spotykam y łodzian w albu-
mach U niwersytetu Jagiellońskiego. Na przestrzeni XVI i XVIII w. 
zachowały się w album ach nazwiska 19 łodzian4. N iektórzy z nich uzy-
skali zaszczytne stopnie i tytuły naukowe. Toteż mimo słabego rozwoju 
miasta w pamięci mieszkańców tkwiły tradycje  kontaktów  z wyższą 
uczelnią. Dlatego też przy nadarzających się okazjach łodzianie bardzo 
zabiegali o zorganizowanie wyższych zakładów naukowych.

Taka właśnie okazja nadarzyła się w latach sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia, kiedy to na skutek powstania styczniow ego w Puławach 
zam knięty został Instytu t Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Reaktyw o-
wanie tej uczelni miało nastąpić po upadku powstania, jednak już 
w zmienionej formie. Insty tut Politechniczny miał być w ydzielony i ulo-
kowany w Łodzi lub w jednym  z okolicznych miast. W  w yniku ener-
gicznych starań Łódź otrzym ała obietnicę otwarcia Instytutu.

Rada M iejska i M agistrat zaciągając pożyczkę na rzecz Instytutu 
w imieniu m ieszkańców czyniły to w przekonaniu, że szkoła wyższa 
„przyniesie m iastu znakomite korzyści, tak pod względem inte lek tual-
nym jak i m aterialnym ”5.

Po zabezpieczeniu pożyczki w Banku w wysokości 75 tys. rb ło-
dzianie oddali pod budowę uczelni plac. Akces swój zgłosiło ponad 
300 mieszkańców miasta. Dyrektor główny w Komisji Rządowej W itte 
pozytyw nie ustosunkow ał się do propozycji oraz naglił, by niezwłocz-
nie przystąpić do budowy. Zaś na tymczasowe pom ieszczenie Insty tutu 
w ynajęto domy przy ul. Piotrkowskiej 262 i 277. M iejscem budowy no-
wej siedziby miał być plac u zbiegu ulic Przejazd i Dzikiej (Sienkiewi-
cza) na przeciw ko budującego sę wówczas kościoła Św. Krzyża.

Do Łodzi zaczęły już nadchodzić przesyłki zaw ierające aparaturę
i meble oraz książki dla biblioteki Instytutu. W szystko układało się 
pomyślnie. Również władze carskie przychylnie ustosunkow ały się do 
spraw y Instytutu. W ydaw ało się, że nowa inicjatyw a władz m iejskich

4 B a r a n o w s k i ,  K a c z m a r e k ,  op. cit.,  s. 1.
6 A rchiw um  Państw ow e w Łodzi (dalej APŁ), A kta  m iasta  Łodzi (dalej AmŁ), sygn, 

2421. B a n d u r  k a, Projekty.. .,  s. 182.



i społeczeństwa łódzkiego la t siedem dziesiątych znajdzie zrozum ienie 
u władz centralnych. Jednak  po doświadczeniach powstania 1863 r., 
w którym  młodzież akadem icka wzięła czynny udział, władze carskie 
do końca sw ych rządów nie w yraziły zgody na otwarcie wyższej szko-
ły w Łodzi.

W  latach osiem dziesiątych łodzianie zdołali zorganizow ać jedynie 
średnią szkołą techniczną, zwaną później Małą Politechniką Łódzką. 
Szkoła ta przez wiele dziesiątków lat dostarczała przemysłowi łódzkiemu 
wykwalifikowane siły fachowe.

Po odzyskaniu niepodległości łodzianie wszczęli nowe staran ia ce-
lem zorganizowania wyższej uczelni technicznej w Łodzi. S tarania czy-
niono u najw yższych władz państw owych. W dniu 15 m arca 1921 r. 
poseł łódzki Ludwik W aszkiewicz zgłosił w sejmie nowe propozycje 
otwarcia wyższej szkoły technicznej6. W niosek ten został przychylnie 
p rzy ję ty przez opinię sejmową, jednak na przeszkodzie tym razem sta-
nęła ciężka sytuacja m aterialna kraju. Podobny los spotkał starania 
czynione w 1923 i 1928 r.

W  pozbawionym  wyższej uczelni m ieście próbowano też w inny 
sposób zaradzić tym niedom aganiom . Próbowano organizować nam ia-
stki wyższych uczelni. W  grudniu 1921 r. powstał Insty tut N auczyciel-
ski zorganizowany przez Łódzkie Koło Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i W yższych. Zadaniem  tego instytutu miało być „system atycz-
ne kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół średnich, sem inariów 
nauczycielskich, szkół powszechnych i innych". Siedzibą tej uczelni były 
gm achy — na początku — Szkoły Zgrom adzenia Kupców, a następnie 
Gimnazjum M iejskie przy ul. Sienkiewicza 48 oraz Szkoła Powszechna 
nr 22 przy ul. N aw rot 12. Ze zrozum iałych względów zajęcia m usiały 
odbywać się w godzinach popołudniowych.

Kierow nikiem  Insty tutu był w izytator Tadeusz Czapczyński. Począ-
tkowo działalność Insty tutu wzbudziła duże zainteresowanie. Jednak 
trudności kadrow e, finansowe i lokalow e spraw iły, że od 1925 r. dzia-
łalność Insty tutu zam ierała. Przetrw ał on tylko do 1928 r.7

Drugą nam iastką wyższej uczelni zorganizow anej w roku 1924/1925 
była W yższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych, powstała 
z inicja tyw y dyrek tora  W arszaw skiej Szkoły Nauk Politycznych dr. 
Edm unda Reymana, któ ry  był też dyrektorem  łódzkiego oddziału tejże 
szkoły podczas jej czteroletniego istnienia. Siedzibą szkoły był również

* B a r a n o w s k i ,  K a c z m a r e k ,  op. ci/., s. 15 oraz ustn a re lacja  ów czesnego 
posła  łódzkiego Ludw ika W aszkiew icza.

7 AP, Szk oły  W y ż s z e  w Łodzi  — zbiór szczątków  zespołów, sygn. 57. Sprawoz-
danie z działalności Insty tu tu  Nauczyc ielskiego w  1. 1921/1922—1925/1926, [w:] Z za-
gadnień sz koły  średniej i powszechnej,  Łódź 1926, s. 79—82.



gm ach Szkoły Zgrom adzenia Kupców, której dy rektor Antoni Idźkowski 
był jednocześnie w icedyrektorem  i „sekretarzem  stanu" W yższej Szko-
ły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi"8.

Uczelnia ta ograniczała się głównie do dokształcania urzędników. 
Z tych względów nie miała ona charakteru  młodzieżowego: 2/3 słucha-
czy liczyło ponad 28 łat.

Nie dająca właściwych upraw nień i ta uczelnia nie mogła spełnić 
pokładanych w niej nadziei. Toteż po krótkotrw ałym  rozkwicie zaczęła 
się ona chylić ku upadkowi. Je j działalność zakończyła się w momen-
cie, kiedy powstał w Łodzi oddział W arszawskiej W olnej W szechnicy 
Polskiej.

0  potrzebie założenia wyższej szkoły w Łodzi świadczą liczby stu -
dentów tej uczelni. Kiedy w pierwszym  roku liczba ta wynosiła 160 
osób, to w roku akademickim  1936/1937 przekroczyła 500, a w 1938/1939 
ponad 10009. Na popularność tejże szkoły wpłynął fakt nadania po-
szczególnym kierunkom  studiów upraw nień uniw ersyteckich, tj. nada-
wania tytułów  m agisterskich.

W olna W szechnica Polska nie posiadała jednak wydziału lekarsk ie-
go, ani też kierunków  politechnicznych i handlowych.

1 oto z inicjatyw y kilku m iejscow ych lekarzy rozpoczęto starania
0 zorganizowanie wyższej uczelni lekarskiej. Z ich inicjatyw y powstało 
stowarzyszenie pod nazwą O rganizacja W yższej Uczelni Lekarskiej 
w Łodzi.

Niezależnie od tych inicjatyw  grupa działaczy oświatow ych w 1937 r. 
wysunęła zagadnienie powstania W yższej Uczelni Handlowej. Pow oła-
ny został kom itet organizacyjny, w skład którego zaproszono prezyden-
ta m. Łodzi, wojewodę łódzkiego oraz dowódcę garnizonu.

N atom iast w prasie łódzkiej ukazywały się artykuły dyskusyjne
1 rozważania na tem at charakteru  przyszłej uczelni. W ysuw ano trzy 
koncepcje: uniw ersytetu, politechniki i studium  handlowego. W iększość 
wypow iadała się za zorganizowaniem  W yższego Studium Handlowego.

W  dniu 16 listopada 1937 r. odbyło się w Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej posiedzenie kom itetu organizacyjnego, któ ry  miał realizować 
pro jek t „powołania do życia wyższej uczelni w Łodzi o typie handlo-
wym". Przedyskutow ano też p rojekty statu tów  i postanow iono przedło-
żyć je do zatw ierdzenia w Urzędzie W ojewódzkim.

O kazję nowej dyskusji stworzyło pośw ięcenie kam ienia węgielnego

8 In teresująco m ateria ły  dotyczące pow stania  i funkcjonow ania  te j uczelni znaj-
dują  siq w Pamiętniku  W y ż s z e j  Sz ko ły  Na u k  Społecznych i Ekonom icznych  w Łodzi, 
led . J. A u g u s t y n i a k ,  Łódź 1931, s. 51.

9 B a r a n o w s k i ,  K a c z m a r e k ,  op, cit., s. 18.



pod nowy budynek W olnej W szechnicy, w którym  uczestniczył m ini-
ster wyznań religijnych i oświecenia publicznego dr Swiętosławski, w y-
głaszając interesujące przem ówienie na rzecz wyższej uczelni w Lodzi.

Najbliższą realizacji była jednak inicjatyw a Kom itetu W yższej Ucze-
lni Lekarskiej. Inicjatorem  wszelkich poczynań w tym względzie był 
profesor W. Tomaszewicz. Akcję na rzecz Akademii Lekarskiej w Ło-
dzi zainicjował prof. W. Tomaszewicz kilkakrotnym  wystąpieniem  na 
łam ach prasy  łódzkiej, gdzie omówił konieczność jej założenia, jak rów -
nież przedstaw ił losy młodzieży łódzkiej kończącej średnie zakłady nau-
kowe i pozostającej bez możliwości ukończenia studiów wyższych.

Obok prof. Tomaszewicza w skład grupy założycieli wchodziło 16 
znanych osobistości w Łodzi. M iędzy innymi ks. biskup Tomczak, ów-
czesny prezydent m. Łodzi Godlewski oraz fabrykant Robert Geyer
i 8 lekarzy1". „Statut stow arzyszenia" został zatw ierdzony przez W y-
dział Społeczno-Polityczny Urzędu W ojewódzkiego Łódzkiego w dniu 
10 grudnia 1938 r.

Ja k  głosi § 5 Statutu, „Stow arzyszenie ma na celu przeprow adzenie 
prac przygotowaw czych (tereny, gm achy, zbiórka funduszów), w celu 
pow ołania w przyszłości we w łaściwej drodze praw nej do życia — 
W yższej Uczelni Lekarskiej w Łodzi. Środkami działania Stow arzysze-
nia są: urządzanie zbiórek, odczyty, propagowanie idei pow ołania do 
życia uczelni"11.

Mimo skrom nych możliwości finansowych, działalność S towarzysze-
nia była żywa i owocna. „Now iny Społeczno-Lekarskie" oceniając sy-
tuację donoszą, że „sprawa założenia Akadem ii Lekarskiej w Łodzi 
posuwa się szybkim i krokam i ku realizacji"12. W  dalszym  ciągu tego 
artykułu  „Now iny Lekarskie" donoszą, że „społeczeństwo łódzkie uw a-
ża, że Łódź mając szpitalnictwo różnorodne i bardzo rozbudow ane po-
siada wszelkie niezbędne warunki, aby w mieście tym  założona została 
Akadem ia Lekarska"13.

W tej spraw ie zabrał głos dr Stanisław Stańczak — inspektor szpi-
talnictw a m iejskiego w Łodzi — w referacie  pt. „Szpitalnictwo łódzkie 
jako podstawa tworzenia W ydziału Lekarskiego w Łodzi" wygłoszonym

10 „W arszaw skie  Czasopism o L ekarskie" 1938, nr 36 oraz „Statu t stow arzyszenia",
s. 9.

n  „Statu t stow arzyszenia", s. 2, stow arzyszenie  pn. „O rganizacja  W yższej Uczelni 
Lekarskiej w Lodzi" zatw ierdzone zostało  decyzją w ojew ody łódzkiego w dn. 
10 XII 1938 r

12 „N ow iny Społeczno-Lekarskie" 1938, R. XII, nr 21, s. 331.
13 Ibidem.



na I Ogólnopolskim  Zjeździe w Sprawach Szpitalnictwa w dniach 2—4 
października 1938 r. w W arszaw ie14.

Autor referatu posługując się danymi statystycznym i udowodnił, że 
szpitalnictwo łódzkie jest dostatecznie przygotowane ilościowo i jakoś-
ciowo do przygotowania go dla potrzeb klinicznych. W  wielu przypad-
kach łódzkie szpitale ustępow ały jedynie szpitalom warszawskim . Na 
szczególne podkreślenie zasługiw ało szpitalnictwo dziecięce w Łodzi. 
Natomiast szpital dziecięcy Anny M arii pod względem naukowym  zor-
ganizowany przez późniejszego rektora U niw ersytetu W arszaw skiego 
prof. dr Brudzińskiego, pod wieloma względam i w ysuwał się na pierw -
sze m iejsce w skali całego kraju.

C harakterystyczna dla tego okresu była polemika prasowa, jaka to-
czyła się wokół zagadnienia wyższej uczelni lekarskiej w Łodzi. Obok 
codziennej prasy zagadnieniem  tym zajęły się również czasopisma m e-
dyczne. I tak „Nowiny Społeczno-Lekarskie" przytaczają  ciekawą pole-
mikę, a naw et w ystąpienia poszczególnych ośrodków uniwersyteckich. 
W okół spraw y uczelni lekarskiej „toczą się zawzięte boje", a niektóre 
wydziały lekarskie „prowadzą ożywioną kontrofensywę", stwierdza au -
tor cytow anego artyku łu15.

W  dniu 12 października 1938 r. Bratnia Pomoc — Pomoc M edyków 
UJ w Krakowie zorganizow ała zebranie p rotestacy jne pod hasłem 
„Obroń przyszłość młodzieży m edycznej uniw ersytetów ". Zebrani u- 
chwalili między innymi rezolucję przeciw ko Akadem ii Lekarskiej w Ło-
dzi. W ysunięto szereg argum entów, które m iały świadczyć o słuszności 
ich postulatów. Na znak protestu uchwalono trzydniow e powstrzym anie 
się od wszelkiego rodzaju zajęć uniw ersyteckich.

Rezolucja ta została wręczona władzom uniw ersyteckim  z prośbą
o poparcie oraz z apelem o solidarność społeczeństwa lekarzy i stu -
dentów m edycyny. Zebranie odbyło się pod przewodnictw em  kuratora  
Bratniej Pomocy, prof. E. G odlewskiego16.

Do podobnych wystąpień przeciw ko utworzeniu Akademii Lekar-
skiej w Łodzi doszło również w Poznaniu17. W W ilnie natom iast endec-
ki odłam młodzieży akadem ickiej podjął rezolucję o założeniu szkoły 
felczerskiej w Łodzi18.

14 „D ziennik Zarządu M iejskiego w Łodzi" 1938, nr 10, s. 954—961.
13 L e c ,  Projekt za łożenia Akadem ii Lekarskiej w Łodzi,  „N ow iny Społeczno-Le- 

karskie" 1938, nr 21, s. 331.
18 U chwaly studentów Polaków W y działu  Lekarskiego UJ,  „N ow iny Spoleczno-

- Lekarskie" 1938, nr 21, s. 337.
17 Jeszcze w  sprawie projektowa nej Akad em ii Lekarskiej w  Łodzi,  „N ow iny Spo-

łeczno-Lekarskie" 1938, nr 21, s. 350.
18 W ypow iedź J. S. zacytow ana w dysku sy jnym  artyk u le  L e c  a, op. cii., s- 332.



Również większość osób ze świata lekarskiego zabierających głos 
w dyskusji dotyczącej Akademii Lekarskiej w Łodzi, wypow iadała się 
przeciwko jej otwarciu. W yw ody swe tłumaczono „nadprodukcją leka-
rzy w Polsce1'19.

Zdarzały się jednak głosy rozsądne, nie tylko dom agające się otw ar-
cia nowej uczelni lekarskiej, ale naw et uspołecznienia całej służby 
zdrowia.

Piętrzące się trudności nie zniechęciły kom itetu organizacyjnego. 
W  dalszym ciągu czyniono usilne starania celem zrealizowania zam ie-
rzonego celu.

Delegacja, która interweniowała u ministra Kościałkowskiego w sp ra-
w ie otwarcia w Łodzi wyższej uczelni lekarskiej otrzym ała obietnicę 
uzyskania odpowiednich funduszów na ten cel. ,,Na powyższy cel zo-
stała już wniesiona do budżetu na rok 1939/1940 kwota 2 milionów zło-
tych. Najprawdopodobniej Komitet O rganizacyjny Uczelni otrzyma p ier-
wsze sumy jeszcze w roku bieżącym "20.

W  Łodzi natom iast odbyło się zebranie kom itetu organizacyjnego, 
na którym  postanow iono niezwłocznie przystąpić do budow y gm achu 
na pomieszczenia uczelni. Celem realizacji uchwały powołano T ow arzy-
stwo Budowy Gmachu W yższej Uczelni w Łodzi. W yłoniony z tego T o-
w arzystwa kom itet ścisły, miał na celu przeprowadzenie zamierzonej 
budowy, a następnie przekazania gm achu M inisterstw u W yznań Reli-
gijnych i O świecenia Publicznego, pod którego zwierzchnictwem  miała 
się .znajdować nowa uczelnia jako placówka państw ow a21.

W ojna przekreśliła wszystko, zarów no olbrzymi w ysiłek działaczy 
łódzkich, jak również obietnice ze strony władz państwowych. Ażeby 
zrealizować tak słuszne postulaty trzeba było przeżyć jeszcze pięć lat 
straszliw ej grozy wojennej.

Nie znaczy to jednak, że łodzianie całkowicie zrezygnowali z za-
mierzeń utworzenia wyższej uczelni. Do 1943 r. w Łodzi działała Komi-
sja Organizacji Szkolnictwa W yższego w Łodz^ która zajm owała się 
pracami przygotowawczym i. W  skład tej komisji m. in. wchodzili prof. 
Bolesław W ilanowski, doc. Tadeusz Pawlikowski oraz adwokat H enryk 
Kurnatow ski22. Jednak w wyniku aresztow ania mec. H. Kurnatow skiego

W iadom ości o zajściach na U niw ersytecie W ileńskim  uzyskano od dr. Ju liana Dmitro- 
wicza.

io W yższo Uczelnia Lekarska w Łodzi, „M edycyna" 1938, nr 20.
20 Ibidem.
21 Jeszcze w sprawie p rojektow anej Aka dem ii Lekarskiej w Łodzi, „N ow iny Spo- 

łcczno-Lekarskie" 1938, nr 22, s. 350.
22 Ustna inform acja prof. dr. A ndrzeja  K urnatow skiego uzyskana w dniu 14 II 

1985 r.



oraz wyjazdu do Piotrkowa prof. B. W ilanowskiego, Komisja ta pow a-
żnie ograniczyła swą działalność.

„Jeszcze nie umilkł huk dział, ani w arkot sam olotów i terkot ka ra -
binów m aszynowych [...] garstka  szaleńców podejm uje się dzieła, k tó -
re przerasta ich siły f...] zaczyna organizować U niwersytet Łódzki 
z W ydziałem  Lekarskim, Farm aceutycznym  i Stom atologicznym ''23.

Prace organizacyjne nad utworzeniem  wyższych uczelni w Łodzi 
rozpoczęły się niem al nazajutrz po wyzwoleniu. Pierwsze organizacyj-
ne spotkanie odbyło się już 22 stycznia. W  dniu 30 stycznia zorgan i-
zowane zostało spotkanie inicjatora przedw ojennych poczynań w tym 
względzie prof. W incentego Tom aszewicza oraz prof. B. W ilanow skie-
go z szeregiem naukowców ocalałych z pożogi wojennej, którzy po-
wzięli „szalony" plan uruchom ienia un iw ersyte tu ze wszystkim i wydzia-
łami. Miejscem spotkań organizatorów  uniw ersyte tu był pokój zajmo-
wany przez prof. Tomaszewicza w Grand Hotelu, oznaczony num erem  
104. Profesor Tomaszewicz wspom inając to w ydarzenie pisze: „26 s ty -
cznia 1945 r. przyszedłem  (bo tak było) z Guberni do Łodzi. 29 spotka-
łem ob. Hanem ana, który wówczas był przewodniczącym  M iejskiej Ra-
dy N arodow ej24. Bardzo ucieszyłem  się z tego spotkania, gdyż prof. W i-
lanowski z prof. Żukowskim już rozpoczęli m ontowanie uniw ersytetu 
w Łodzi, a nie było człowieka, k tó ry  by się mógł podjąć m ontow ania 
wydziału lekarskiego. Na drugi dzień ob. Hanem an ułatw ił mi spotka-
nie z profesorami: W ilanowskim  i Żukowskim i od tej daty zacząłem 
budować W ydział Lekarski U niw ersytetu Łódzkiego w pokoju nr 104 
w Grand H otelu”. Dalsze wydarzenia tego okresu profesor relacjonuje  
w następujący sposób: „W  początku 1945 r. zjechali się do Łodzi pro -
fesorowie z W arszawy, Lwowa, W ilna i zamieszkali w hotelu 'M onopol' 
przy ul. Próchnika nr 19 (dawniej Zawadzka). W ieść o rozpoczęciu 
m ontowania W ydziału Lekarskiego szybko dotarła do hotelu 'M onopol'
i do mnie m ieszkającego w Grand Hotelu. Zaczęli jeden za drugim 
zgłaszać się profesorow ie różnych specjalności1'25.

O dbyw ały się konferencje, których celem  było przyspieszenie prac 
organizacyjnych. W ładze miasta reprezentow ał wiceprezydent J. W al- 
tratus, zaś organizatorów  uczelni prof. W ilanow ski26.

** Przem ów ienie profesora  A. Pruszyńskicgo w VI rocznicę M anifestu Lipcowe-
go: Materia ły  do dzie jów  Ak ade m ii M ed yc zne j w  Łodzi,  zebrał F. K i c i ń s k i ,  t. 1, 
s. 123. M ateria ły  te są przez K icińskiego zw ane Notatkam i. N otatki  przechow yw ane 
są w Bibliotece A kadem ii M edycznej pod sygn. 91038/T. 1- 2—.3.

24 Profesor Tom aszew icz m ylnie nazyw a M iejską Rade — MRN. MRN w Łodzi 
pow ołana została 7 III 1945 r.

25 Pismo prof. Tom aszew icza do rekto ra  AM w Łodzi w zw iązku z Notatkam i  
P. K icińskiego, o początkach U niw ersytetu  Łódzkiego w 1945 (Materiały , s. 20).

*r' APŁ, AmŁ, Wydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 20.



Prof. M uszyński w swych wspom nieniach mówi: „Powzięliśmy nie-
mal szalony plan uruchom ienia od razu wszystkich czterech lat, by 
dać możność ukończenia studiów tym, któ rych w ojna wypędziła z uni-
w ersytetów  na ostatnich latach studiów "27.

„Czy nie można było uważać za szaleńców tych — potw ierdza prof. 
Pruszczyński — którzy nie m ając do rozporządzenia nic, prócz zrozu-
mienia konieczności dziejowej, zapału w łasnego i ogrom nego zapału 
młodzieży żądnej wiedzy rozpoczęli pracę w ym agającą olbrzym ich na-
kładów pieniężnych, odpowiednich gm achów i odpowiednich sił ludz- 
kich"28.

c'tarania  czyniono różnymi drogami i środkami, oficjalnie urzędo-
we instytucjonalnie oraz społecznie i indywidualnie. Nikt i nigdzie nie 
spotkał się z odmową czy niechęcią. Główną przeszkodą — był ogólny 
niedostatek m aterialny. Nie stanowił on jednak przeszkody nie do po-
konania.

W pierwszych dniach lutego spraw a uczelni, a konkretnie uniw er-
sytetu była tak zaawansow ana społeczne, że w dniu 3 lutego w Z arzą-
dzie M iejskim odbyła się konferencja ,,W sprawie powołania wyższej 
uczelni w Łodzi". Obradom przewodniczył tym czasow y prezydent 
J. W altra tus, zaś reprezentantem  interesów  wyższej uczelni był prof. 
W ilanowski, tytułow any tu rektorem . Tu jeszcze nie bardzo precyzyjnie 
określono nazwę i charak ter uczelni. Delegat ówczesnego M inisterstwa 
Zdrowia F. Przesm ycki obecny na konferencji stwierdził m. in., że „za-
padnie ostateczna decyzja M inisterstwa, jakiego rodzaju wyższa uczel-
nia powstanie na teren ie Łodzi". N iektórzy sądzili, że tylko zostanie 
zorganizowana istniejąca do 1939 r. W olna W szechnica. Inni wysuw ali 
koncepcję uniw ersyte tu „z wydziałem  politechnicznym ". Na wym ienio-
nej konlerencji głównie om awiano spraw y lokalizacji i przydziału po-
mieszczeń dla uniwersyte tu. Różne przy tym były koncepcje i zdania. 
W szyscy jednak wykazyw ali dla spraw uczelni dobrą wolę i życzli-
wość. Na zakończenie zaś, jak relacjonu je protokolant, konferencji 
„przyrzeczono panu prof. B. W ilanowskiem u daleko idącą pom oc"29.

W dniu 17 lutego odbyła się konferencja z udziałem  profesorów 
W. Dzwonkowskiego, W. Łubnickiego, B. W ilanowskiego, T. Viewege- 
ra, J. Żukowskiego oraz J. Rynkowskiego. Zebrani wysłuchali spraw oz-
dania profesorów T. View egera oraz B. W ilanowskiego z prac nad u ru -
chomieniem  w Łodzi „uczelni akadem ickiej". 'W dyskusji zarysow ały 
się dwie sprzeczne koncepcje projektow anej uczelni.

27 F. K i c i ń s k i ,  Notatki  (dalej Notatki) ,  t. 1, s. lOa.
28 Referat prof. A. Pruszyńskiego,  [w:] Notatki,  t. 1, s. 123. 

APŁ, AmŁ, Wydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 20.



Profesor Vieweger w oparciu o przedw ojenne doświadczenia dążył 
do utworzenia uczelni związanej z W olną W szechnicą Polską w W ar-
szawie. Zaś profesor W ilanowski dążył do utworzenia w Łodzi uczelni 
obejm ującej nie tylko oddział W olnej W szechnicy, ale również wiele 
innych kierunków  politechnicznych, gospodarstw a w iejskiego, hand lo-
wych oraz m edycznych. Według- profesora W ilanowskiego, za takim 
rozporządzeniem  przem aw iają względy ekonomii sił naukow ych i środ-
ków finansowych. Przy takiej organizacji uczelni profesor przedm io-
tów wspólnych dla różnych wydziałów jednym  wykładem  będzie mógł 
objąć studentów  różnych specjalności. Biblioteka może służyć całej 
uczelni, zbędne będzie dublowanie czasopism  rozdrobnionych w po-
szczególnych uczelniach. Zaś obcowanie ze sobą studentów  różnych k ie-
runków da w rezultacie  dobre wyniki.

Różnica zdań była tak duża, że postanow iono dokonać podziału. 
W ydziały wchodzące w skład W olnej W szechnicy m iały pozostawać 
pod opieką rek tora Viewegera, a pozostałe m iały być pod opieką p ro -
fesora W ilanowskiego.

Z czasem rektor Vieweger ustąpił z pierwotnego stanowiska i zgo-
dził się na przyłączenie W ydziałów Lekarskiego, Farm aceutycznego i Sto-
matologicznego, a do Komisji O rganizacyjnej UŁ w dniu 30 m arca po-
wołano profesorów W. Tomaszewicza, J. Jakubowskiego, F. Przesm yc-
kiego i E. Syma, którzy jak wiemy, również czynili energiczne starania
o utworzenie wyższej uczelni medycznej w Łodzi. Były m. in. koncep-
cje, wzorowane chyba na przedw ojennych, utworzenia sam odzielnej 
Akadem ii Lekarskiej. Ta koncepcja znajdowała poparcie w ówczesnym 
M inisterstw ie Zdrowia u dr. Litwina50.

Celem uspraw nienia prac, uchwałą M agistratu przy W ydziale O- 
światy, pow ołany został Referat Szkół W yższych. Kierownikiem tego 
referatu został dr inż. Bogumił W ilkoszewski, bardzo oddany powie-
rzonym mu obowiązkom. Bardziej może sprawom  Politechniki, ale to 
być może w ynikało z jego profesji. (Dr W ilkoszewski w następnych 
latach był profesorem  Politechniki Łódzkiej).

W ładzom adm inistracyjnym  m iasta bardzo zalezało na szybkim u ru -
chomieniu szkolnictwa wyższego. Toteż po załatw ieniu niezbędnych 
spraw organizacyjno-adm inistracyjnych na miejscu, w dniu 28 lutego 
prezydent m. Łodzi w ystąpił z memoriałem do m inistra oświaty w spra-
wie oficjalnego powołania wyższych uczelni w Łodzi. Ponieważ pis- ‘ 
ino to oddaje atm osferę i relacjonuje stan przygotowań — pozwalam 
sobie zacytować jego fragm enty:

3(1 Materiały,  s. 417.



Już szó sty  tydzień  mija, jak  Łódź została  w yzw olona z*> szponów  germ ańskich  opraw -
ców  [...] S tosow nie do w ezw ania Rządu każdy z zapałem  stan ął do pracy w urzę-
dzie, biurze, w szkole czy w arsztacie  — i dzisiaj już w re praca w urzędach pań-
stw ow ych czy sam orządow ych, na p laców kach społecznych, w szkolnictw ie, w prze-
myśle. W jed nej tylko dziedzinie w stępna praca organizacy jna nie doprow adziła 
dotychczas do konkretn ego w yniku — m ianow icie — nierozstrzyg nięta  jest jeszcze 
spraw a pow ołania  do życia w Łodzi szkól w yższych.

Prace w stępu,, nad org aniz acją  szkoły w yższej w Łodzi zostały  rzeczyw iście 
podjęte  przez prol, tira Bolesława W ilanow skiego, byłego D ziekana W ydziału  P raw -
nego U niw ersytetu  w W ilnie, już w kilka dni po w ypędzeniu z Łodzi okupanta  
n iem ieckiego, a po przybyciu  na ti-ren tódzki Ruktora W szechnicy Polskiej, ob. Teo-
dora V iew egera pow ołany został do życia K om itet O rganizacyjny W yższych Uczelni 
w Łodzi pod przew odnictw em  tegoż Rektora. D otychczas jed na k nie ukazał się od-
pow iedni dekret o organizacji szkól w yższych w Łodzi...

Dzisiaj, w od rad zają cej się na now ych podstaw ach Polsce, spraw a szkół w yższych 
w Łodzi s tan ie  się zapew ne jed n ą z pierw szych trosk  Rządu i d latego Zarząd M iej-
ski w Łodzi, biorąc pod uw agę potrzeby ludności i przem ysłu, czuje się w obow iązku 
w ystąpić  do Rządu z następujący m i w nioskam i:

1. Zarząd M iejski w Łodzi prosi obyw atela  M inistra O św iaty  o przyspieszenie 
ogłoszenia dekretu  o organizacji Politechniki i U niw ersytetu, w zględnie U niw ersytetu 
z w ydziałam i technicznym i w Łodzi.

2. Zarząd M iejski w Łodzi prosi obyw atela  M inistra O św iaty  o uw zględnienie 
w pierw szym  rzędzie zorganizow ania  następ ujących w ydziałów  technicznych: che-
m icznego, w łókienniczego, m echanicznego, e lektrycznego, zw aiyw szy na szczególne 
zapotrzebow anie  dla tu te jszego przem ysłu  specjalis tów  z tych dziedzin.

3. Zarząd M iejski w Łodzi prosi obyw atela  M inistra  O św iaty  o uw zględnienie 
przede w szystk im  zorganizow ania  nastę pujących  w ydziałów  uniw ersyteckich: le k a r-
skiego, dentystycznego, stom atologicznego, farm aceutycznego, m atem atyczno-przyrod-
niczego, hum anistycznego, adm inistracyjno-praw nego i ekonom iczno-handlow ego.

W ydziały  techniczne mogłyby znaleźć pom ieszczenie w gm achu Szkoły W łókien-
niczej i w bloku budynków  fabryki Rosenblatta, znajd ującej się naprzeciw ko Szkoły 
W łókienniczej oraz lokalu  byłego gim nazjum  niem ieckiego, natom iast w ydziały  uni-
w ersy teck ie  m iałyby do dyspozycji na razie  gm ach G im nazjum  i Liceum Zgrom adze-
nia  Kupców.

Podając w arunki lokalow e, w śród który ch m ogłyby rozw inąć sw oją  pracę i pro-
jektow a ne szkoły w yższe, Zarząd M iejski w Łodzi prosi obyw atela  M inistra O św iaty
o łaskaw e poinform ow anie Zarządu M iejskiego, w jakim  term inie  należy oczekiw ać 
dekretu  o organizacji szkół w yższych w Łodzi31.

Memoriał podpisał tym czasowy wiceprezydent miasta Jan  Jaguś.
O tym jak bardzo spraw a wyższych uczelni leżała łodzianom na 

sercu świadczy fakt, że spraw a „uruchom ienia" wyższych uczelni 
w Łodzi znalazła się też na wokandzie I posiedzenia W ojewódzkiej 
Rady Narodow ej m. Łodzi. W  myśl wniosku radnego dr M. Rękasa, 
podjęta została następująca uchwała:

M iejska Rada N arodow a m. Łodzi zebrana na swym pierw szym  posiedzeniu  dnia 
7.03.1945 r. apeluje  do Prezydium  KRN i do Prezydium  Rady M inistrów , aby w jak

51 APŁ, AmŁ, Wydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 17.



najkrótszym  czasie został uruchom iony , U n iw ersytet w Łodzi łącznio z w ydziałem  
m edycznym  i politechnicznym , k tóreb y czyniły  zadość w szechstronnym  uzdolnieniom
i zam iłow aniom  młodzieży oraz dostarczałyby państw u w ykw alifikow anych pracow n i-
ków we w szystk ich  dziedzinach życia ku lturalnego i społeczno-gospodarczego.

Łódź, najw iększy ośrodek robotniczy w centralne j Polsce, otoczony dobrze zor-
ganizow anym i i uśw iadom ionym i regionam i w iejskim i, w alczyła d ługie la ta  o w yższe 
uczelnie, lecz w okresie  rządów  sanacyjnych była to w alka bezskuteczna. U zyskana 
z trudem  filia W olnej W szechnicy Polskiej pom imo szykan i ograniczeń zapisała  siię 
chlubnie sw oją działa lnością, bo dostarczyła państw u dzielnych i praw dziw ie dem o-
kratycznych obyw ateli. Świadczy o tym fakt, że w Łodzi is tn ie ją  w szelkie w arunki, 
aby utw orzyć szeroko zorganizow aną dem okratyczną w yższą uczelnię, dla k tóre j 
dek ret erek cy jny  w inien  się ukazać w najbliższych dniach bieżącego m iesiąca9".

Mimo olbrzym ich trudności i m aterialnych i organizacyjnych jed -
nocześnie konsekw entnie realizow ana była koncepcja drugiej uczelni.

W  dniu 20 m arca na IV plenarnym  posiedzeniu W RN w Łodzi 
podjęta została uchwała o zawarciu um owy z przedstawicielami Poli-
techniki W arszawskiej o zorganizowanie Politechniki Łódzkiej. Treść 
wstępnych punktów umowy była następująca:

„1. W m ieście Łodzi pow staje  szkoła akadem icka pod nazw ą „Politechnika Łódz-
ka".

2. O rganizację Politechniki Łódzkiej obejm uje Politechnika W arszaw ska pod w a-
runkiem , że m iasto Łódź dostarczy n iezbędnych gm achów  szkolnych i m ieszkalnych 
w term inach i ilościach w edług rodzajów  i pow ierzchni uw idocznionych w dwu 
załącznikach do nin iejszego.

3. Zespół profesorów , sił pom ocniczych i personelu  ad m inistracyjnego Politechniki 
W arszaw skiej do czasu odbudow y Politechniki W arszaw skiej w W arszaw ie, prow a-
dzić będzie zajęcia szkolne w gm achach P olitechniki Łódzkiej, w których urządzi 
odpow iednie  potrzebne zakłady i pracow nie.

4. W przygotow anych salach w ykładow ych, w k reślarniach i la borato riach oraz 
w arsztatach będą odbyw ać reg ularn e studia  słuchacze Politechniki W arszaw skiej, 
poczynając od 1 października 1945 r. Zajęcia  n iek tórych sem estrów  lub grup mogą 
być uruchom iono już 23 m aja 1945 r .M

Dalsze punkty umowy dotyczyły pomieszczeń, wyposażenia i spraw 
kadrow ych oraz term inów wykonania poszczególnych czynności. Ini-
cja tyw a władz miasta poparta została również przez ogólnokrajow e 
towarzystw o naukowe.

Z apelem do ministra oświaty o otw arcie politechniki w Łodzi 
w ystąpiło też Ogólnopolskie Tow arzystwo Techniczne w Łodzi w dniu 
23 marca. W piśmie tym autorzy omówili dzieje starań  o Instytut 
Politechniczny w Łodzi oraz wysunęli wiele rzeczowych argum entów

*s APŁ, AmŁ, M iejska Rada N arodow a, nr 2, k. 1.
33 APŁ, AmŁ, M iejska Rada N arodow a, nr 2, k. 21—23, AmŁ, W ydz. O św iaty, 
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uzasadn iających potrzebą istnienia Politechniki w Lodzi. Na zakoń-
czenie zaś dodali; „Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne z siedziba 
w Łodzi zobowiązuje sią niniejszym  udzielić tej nowej, młodej pla-
cówce naukowej, wszelkiej możliwej pomocy i w sprawie tej stoi 
w całości Obywatelowi M inistrowi do dyspozycji"34. Podpisali: Miń- 
kowski Aleksander, Filipczyński W acław, Jaw orski Cyprian, Szyman-
kiewicz Zygmunt, Kosiński Mieczysław.

Dziąki zespolonym wysiłkom spraw y organizacyjne politechniki 
szybko posuwały sią naprzód. Z jednego ze sprawozdań z działalnoś-
ci Referatu Szkół W yższych dowiadujem y sią o załatw ieniu wielu 
spraw organizacyjno-adm inistracyjnych.

1. W ystąpiono do K om isji M ieszkaniow ej — Referat Przydziału Budynków 
z w nioskiem  o przydzielenie  na cele Politechniki Łódzkiej budynków  polabrycznych 
Rosenblutta, zajm ujących p osesję  przy u licach: kpt. pil. Żwirki 36, Żerom skiego 
114 -122, G dańskiej 149 161 i R adw ańskiej 33—35.

2. W ystąpiono i  w nioskiem  do D owódcy G arnizonu m. Łodzi o zw olnienie tych 
budynków  przez w ojsko radzieckie  i oddanie  ich do dyspozycji Politechniki.

3. U zyskano na „Dom Profesorski" i b iura Senatu Politechniki Łódzkiej pałac 
Scheiblera przy Placu Zw ycięstw a nr 1—2 (dawny W odny Rynek — M.B.).

4. W spółpracow ano z Rektorem  Politechniki Łódzkiej prof. dr Bohdanom  Stefa- 
now skim  w celu zapew nienia  m ieszkań i aprow izacji dla m ających przybyć do Łodzi 
prolesorów  Politechniki35.

Również sprawy uczelni lekarskie j nie pozostawały w tyle. Zaczę-
ły przybierać realne oficjalne kształty.

W  marcu też pow stała Komisja Organizacyjna W ydziału Lekarskie-
go Uniw ersytetu Łódzkiego zatw ierdzona przez M inisterstw o Oświaty. 
Na czele tej Komisji stanął rektor byłej W olnej W szechnicy Polskiej prof. 
T. View eger. W skład nowo powstałej Komisji weszli prof. prof. 
W. Tomaszewicz, J. Jakubowski, F. Przesm ycki, E. Sym, Zeńczak i Mis- 
sion. Nastąpnie dokooptowano prof. prof. J. M uszyńskiego i A. M eis-
nera36. Jednocześnie w hotelu „Monopol" przy ul. Zawadzkiej 9 
(Próchnika) działała Komisja Organizacyjna W ydziału Farm aceutyczne-
go pod przewodnictwem  prof. J. M uszyńskiego przy udziale prof. Fr. 
Skupieńskiego, doc. dr. St. Krauzego i dr. R. Rembielińskiego.

W krótce siedzibą władz uczelni przeniesiono do Szkoły Techniczno- 
-Przem ysłowej przy ul. Żeromskiego 115. Tu w przydzielonych trzech 
pokojach mieścił sią sek retaria t rektora, sek retaria t ogólny dla spraw 
studenckich i adm inistracyjnych oraz wydział spraw adm inistracyjnych

34 APŁ, AmŁ, W ydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 4.
35 APŁ, AmŁ, W ydz. O św iaty , sygn. 7/1, k. 25.
’* Notatki,  t. 2, s. 234—235 oraz Protokół „Komisji. N aczelnej" Senatu  UŁ (Dział 
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i finansowych. F. Kiciński — były zastępca dyrektora adm inistracyj-
nego UL opisując spraw y lokalowe stwierdził, że cała adm inistracja 
była stłoczona w 2 pokojach, a rektor i dziekan załatwiali zgłaszają-
cych się pracowników naukowych w trzecim pokoju37.

To była pełna baza m aterialna przyszłego Uniwersytetu Łódzkiego 
wraz ze wszystkimi wydziałami. Oprócz tego „pionierzy" ci mieli do 
dyspozycji dekrety organizacyjne i stałe poparcie władz, a poza tym 
skarb bezcenny: zapał, energię, prężność i entuzjazm 38. Dziekan W y-
działu Lekarskiego prof. S. Bagiński na jednym  z posiedzeń Rady 
W ydziału wspom inając ten pionierski okres wobec m inistra J. Sztachel- 
skiego m. in. stw ierdził: „Nie posiadając ani lokalu, ani zaopatrze-
nia grupka ocalałych po okupacji naukowców pobudzona entuzjazmem
i chęcią do pracy młodzieży przystąpiła do pracy [...] nie oglądając 
się na w arunki pracy ani na to, gdzie będą się odbywać wyfcłady. 
Zapał do pracy pokonał wszystko i rozbudzał zdolności improwizacji. 
W szyscy pamiętam y ten okres, kiedy w nieopalanych salach, najfan ta-
styczniej um eblowanych różnym sprzętem  znoszonym z całej Łodzi 
przez słuchaczy podjęto zajęcia [...]. Lecz w krótce już dzięki przychyl-
nemu ustosunkow aniu się władz m iejskich przeniesiono w ykłady do 
świetlic fabrycznych, kin i teatrów, to był już luksus. Mnie w udziale 
pizypadł tea tr na pięterku, było ciepło i widno, lecz sala obliczona na 
120 130 osób musiała wmieścić i wmieściła 300 osób [...] Lecz m edycy-
na, wiedza praktyczna bez ćwiczeń nie mogła się obyć. Zeczęto snuć 
fantastyczne projekty uruchom ienia ćwiczeń, w reszcie fantazje prze-
kształciły się w realne ćwiczenia f...j W  tym okresie zakłady, a szcze-
gólniej kliniki były rozproszone po całej Łodzi, któż z nas nie pa-
mięta ciężarówki, która codziennie z rana przed ósmą objeżdżała ulice 
Łodzi, zabierając profesorów i asystentów , którzy pod wodzą zawsze 
uśm iechniętego obecnego pro rektora Jakubow skiego udawali się do 
kliniki na C hojny''39.

Trudności lokalowe przeżywały też i inne wydziały. Na przykład 
na W ydziale Stomatologicznym brak pomieszczeń pozwolił na urucho-
mienie części teoretycznej w postaci w ykładów w sali fabryki Eitin- 
aona przy ul. Dowborczyków 11. Z czasem, jak stwierdza prof. J. Ga-
la sińska-Landsbergerowa w swym spraw ozdaniu z tego okresu, „kate-
dra uzyskała czasowe pomieszczenie przy ul. Narutow icza 77 dla 5 
foteli klinicznych i prow izorycznej pracowni studenckiej dla prac pro- 
pedeutycznych. Pracowni techników-laborantów nie było i część la-

57 Materia ły , s. 417.
38 Notatki,  t. 1, s. 123.
5“ Materia ły , e. 108. ‘



boratoryjna prac klinicznych była wykonyw ana w pryw atnych p ra-
cowniach technicznych"40.

Z perspektyw y lat rektor Akadem ii M edycznej na inauguracji roku 
akadem ickiego wspom inając początki uniw ersy tetu oświadczył: „Począt-
ki naszej uczelni były trudne. Na początku ■ wydaw ało się niem ożli-
wością uruchom ienie wyższej uczelni lekarskiej w' mieście, która nie 
miała ani sal wykładowych, ani laboratoriów, ani pomocy naukowych, 
ani jeszcze dostatecznej liczby profesorów i pomocniczych sił nauko-
wych. Przem ogły jednak wola i twórczy zapał garstki organizatorów 
z profesoram i Tomaszewiczem, Jakubowskim , M uszyńskim na c z e le , 
przem ógł entuzjazm  żądnej nauki młodzieży i mimo trudności uczelnia 
nasza rozpoczęła pracę. W ykłady odbywały się w halach fabrycznych, 
ćwiczenia chemiczne — w laborato riach aptecznych, szpitale m iej-
skie zdewastow ane przez okupanta były terenem  szkolenia studen-
tów' 41. Pomocy lokalowej różnym  wydziałom Uniw ersytetu udzieliły 
m. in. PZPB N t 1 i N r 6, O kręgowe Izby A ptekarskie w Łodzi i K iel-
cach oraz niektóre apteki42.

W  m arcu intensywne prace prowadziły kom isje organizacyjne W y-
działu Lekarskiego i już Tym czasow ego Dziekanatu W ydziału Lekar-
skiego. Na zebraniach odbytych w dniach 5, 9, 16, 23 i 27 marca roz-
patryw ano w iele spraw organizacyjnych wydziału, św iadczących o po-
ważnym  zaawansowaniu spraw. Na kolejnych dwóch pierwszych po-
siedzeniach dokonano już podziału W ydziału Lekarskiego, ustalono go-
dziny wykładów  oraz dokonano obsady poszczególnych kated r i ich 
lokalizacji,

Tym czasową siedzibą sek retaria tu W ydziału był lokal przy ul. Pio-
trkow skiej 99, front 2 piętro (obecna siedziba ŁK SD). Dyżurowali 
w nim: w poniedziałki prof. Zwierzchowski, wtorki — dziekan Toma- 
szewicz, środy — doc. Pawlikowski, czwartki — prof. Zwierzchowski
i doc. Pawlikowski, a w piątki — dziekan Tomaszewicz. W  piątki 
zbierał się „cały Dziekanat". Na pierwszym  posiedzeniu Tymczasowe-
go Dziekanatu W ydziału Lekarskiego postanowiono, że W ydział ten 
„dzielić się będzie na oddział m edycyny ogólnej, oddział dentystyczny
i oddział farm aceutyczny" Podjęto też wiele innych postanow ień orga-
nizacyjnych4*.

Celem nawiązania kontaktu z pracownikami szkół wyższych zamie-
szkałymi w  różnych m iejscowościach k raju  i powiadom ienia ich o o r-

40 Ibidem, s. 289.
«  Ibidem, s. 55—62. 
45 Ibidem, s. 32.
4* Ibidem, s. 1— 11.



ganizowaniu wyższej uczelni w Łodzi, Komitet O rganizacyjny delego-
wał swych wysłanników. Takim wysłannikiem  był m. in. dr Tadeusz 
Lipiec (późniejszy profesor UŁ, który pozyskał dla Uniw ersytetu Łódz-
kiego prof. Jana M uszyńskiego — byłego profesora U niwersytetu im. 
Stefana Batorego44 oraz profesorów: Ernesta Syma i Bronisława Filipo-
wicza45. Dzięki zespolonym wysiłkom prace szybko posuwały się na-
przód.

Profesor A. Pruszczyński w 1951 r. wspom inając ten okres stw ier-
dził: „Nie można było zwlekać z otwarciem  uczelni do czasu uzyska-
nia względnych, obszernych i z góry dobrze zaopatrzonych pomiesz-
czeń, skoro młodzież wyczekiw ała na rozpoczęcie zajęć"4".

Już w kwietniu na wydziały medyczne przyjęto 600 osób na tzw. 
„Kurs przyspieszony". Na inne wydziały UŁ zapisy rozpoczęto 15 m ar-
ca47. Dnia 22 marca rozpoczęto w ykłady na W ydziałach H um anistycz-
nym, Pedagogicznym, M atematyczno-Przyrodniczym . W  maju na W y-
działach Prawa i Lekarskim. W  czerwcu w ydziały m edyczne stały się 
częścią składową U niwersytetu Łódzkiego, którego rektorem , po tra-
gicznej śm ierci prof. T. Viewegera (22 V), został prof. T. Kotarbiński, 
a prorektorem  wydziałów m edycznych prof. Z. Szymanowski. P ier-
wszymi dziekanam i W ydziałów w ybrani zostali: Hum anistycznego — 
prof. Stanisław Ossowski, M atem atyczno-Przyrodniczego — prof. T a-
deusz W olski, Prawno-Ekonomicznego — prof. Borys Łapicki, Lekar-
skiego — prof. W. Tomaszewicz, Farm aceutycznego — prof. J. M u-
szyński i Stomatologicznego — prof. A. M eissner. (W 1946 r. w w y-
niku wyborów nastąpiły zmiany na stanow iskach dziekanów poszcze-
gólnych wydziałów: dziekanem  W ydziału Hum anistycznego został prof. 
Stanisław Zajączkowski, Prawno-Ekonomicznego — prof. Bolesław W i-
lanowski oraz Lekarskiego — prof. Janusz Sobański). W  tym czasie 
liczba studentów  osiągnęła 2250. Przychodzili różni ludzie, starsi i mło-
dzi. W  cywilnym  ubraniu i wojskowym  — „często z bronią w ręku". 
„Zapisy odbywały się w gm achu przy ul. Narutowicza 68. Na parterze 
stały w półkole ustaw ione biurka z napisam i — Wydz. Prawno-Eko-
nomiczny, Wydz. Humanistyczny, W ydz. M atem atyczno-Przyrodniczy, 
Wydz. Pedagogiczny i przy tych biurkach w stępujący dokonywali za-

44 Ibidem, s. 306. W dniu 4 lipca K omisja O rganizacyjna W ydz. F arm aceutyczne-
go postanow iła pow ołać na o kres organizacy jny w cha rak terze dziekana w ydziału  
profesora  zw yczajnego Ja na  M uszyńskiego, byłego profesora farm akognozji i hodo-
wli roślin  lekarsk ich  U niw ersytetu  Stefana Batorego w W ilnie  (Materia ły , s. 307).

45 Ibidem, s. 379.
4* Notatki,  t. 1, s. 123.
47 Relerat na inaugurację  roku akadem ickiego,  [w:] Notatki,  t. 2, s. 225 oraz 
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pisów na studia. To były „dziekanaty"48. Początkowo wykłady na W y-
dziale Lekarskim odbywały się w sali teatra lnej przy ul. Traugutta 
lub w sali Rady M iejskiej. Rozpoczęto je 15 maja, tj. przed ogłosze-
niem dekretu. W ydziałowi Stomatologicznemu z pomocą przyszli robot-
nicy fabryki Eitingona, oddając studentom  świetlicę. Studenci W ydzia-
łu Farm aceutycznego otrzym ali szczupłe pomieszczenia przy ul. Lin-
dleya 3 (wraz z dwoma innymi wydziałam i UŁ). Zaś ćwiczenia odby-
wały się w pryw atnych aptekach łódzkich, oddanych przez właścicieli 
do dyspozycji młodzieży akadem ickiej49.

W ydziałowi M atem atyczno-Przyrodniczem u przydzielone zostały po-
mieszczenia przy al. Kościuszki 10. W krótce otrzym ano lokale przy 
ul. Lindleya 6, Narutow icza 65, Narutow icza 60, Uniw ersyteckiej 350.

Nie zawsze jednak zdołano w porę załatwić wszystkie potrzeby. 
Nie zawsze w ystarczało opału. „A m roźny w iatr wciskał się do wnętrza 
sal. Profesorowie i studenci podczas wykładów zacierali ręce może 
nawet nie tylko z powodu zimna, lecz także z radości, że choć w trud -
nych w arunkach mogą jednak pracow ać"51.

W krótce kolejno rozpoczynały pracę poszczególne kliniki. Jak w ska-
zują źródła, klinikam i dla katedr W ydziału Lekarskiego sta ły się 
szpitale, sukcesywnie przekazywane do dyspozycji uczelni przez w ła-
dze m iejskie oraz Ubezpieczalnię Społeczną.

Obok spraw m aterialnych bardzo poważną trudnością był brak 
wyszkolonych sił asystenckich. W ielką też trudność stanowił brak 
pom ocniczych sił technicznych z wykształceniem  chemicznym i biolo-
gicznym. „Nie było ani eta tów  ani ludzi” mówi prof. Grott. Analizując 
ten okres stwierdził on, że z konieczności trzeba było korzystać z sil 
przygodnych i czekać na wyszkolenie kadr asystenckich spośród w łas-
nych uczniów52.

Profesor Goldschmied z perspektyw y lat oceniając ten okres stw ier-
dził: „Początki były trudne. Przem ogły jednak wola i twórczy zapal 
garstki organizatorów [...] Przemógł entuzjazm  żądnej nauki młodzie-
ży"5*.

W szystkie przedstawione tu zabiegi spowodowały, że w dniu 24 
maja w  „Dzienniku U staw ” ukazały się dekrety ó utworzeniu Uni-
w ersyte tu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej54. W  sierpniu dekret o u -

48 G r a t e 11, Wspom nienia.
48 Notatki,  t. 2, s. 225.
50 G r a t e 11, Wspomnienia .
«  Notatki,  t. 2, s. 277— 278.
5* Materia ły,  s. 232—233.
53 Notatki,  t. 3, s. 277—278.
54 Dz. U. 1945, poz. 119, 120.



tworzeniu U niw ersytetu został uzupełniony. Mocą rozporządzenia mi-
nistra oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 r. na U niwersytecie Łódzkim 
powołane zostały W ydziały: Lekarski, Farm aceutyczny i Stomatologicz-
ny55.

Jeszcze przed ukazaniem  się dekretów o uniw ersytecie i politech-
nice czynione były starania o powołanie w Łodzi oddziału Szkoły 
Głównej Handlowej. W  dniu 16 maja odbyła się konferencja w W y-
dziale Ośw iaty z udziałem rektora  SGH w W arszawie prof. Jerzego 
Lotha i prof. Edmunda Dąbrowskiego w celu omówienia spraw loka-
lowych56.

W  lipcu i sierpniu prof. Loth, dzięki przychylnem u ustosunkow a-
niu się władz miejskich, prace organizacyjne zaawansow ał tak dalece, 
że w dniu 15 listopada rozpoczęły się zajęcia na tej uczelni57.

Inauguracja roku w SGH odbyła się 3 grudnia 1945 r., przew odni-
czył rektor prof. Lipiński.

I posiedzenie Komisji Naczelnej (Senatu) UŁ odbyło się w dniu 
10 października 1945 r. Uczestniczyli w nim profesorowie: Łapicki, Oko, 
Szymanowski, Chałasiński, Muszyński, W ilanowski, Jakubowski, W ol-
ski, Grotowski i Ossowski. Przewodniczył rek tor Kotarbiński. W  dru-
gim posiedzeniu odbytym w dniu 24 października poza ww. udział 
wzięli profesorowie: M eissner, Serejski i Kielski.

W krótce też zrealizow ane zostały starania  o uruchom ienie W yższej 
Szkoły Rolniczej58.

Idea wyższej szkoły rolniczej w Łodzi zrodziła się w ruchu ludo-
wym, a ściślej w organizacji Młodzieży W iejskiej „Wici". Kiedy upad-
la koncepcja profesora W ilańow skiego utworzenia „panuniw ersytetu" 
skupiającego w jedną wielką instytucję  wyższe uczelnie" wszelkiego 
typu w tym również W ydział Rolny z różnymi odrębnym i sekcjami, 
z inicjatywy dr M. Rękasa podjęto myśl utworzenia wyższej chłopskiej 
uczelni pod nazwą Akademia Rolnicza w Łodzi. Realizację tej kon-
cepcji w początkowym  najtrudniejszym  okresie podjęli, wspom niany 
już dr Rękas oraz prof. W ilanowski i dr Szendel. Inic jatyw y te zo-
stały mocno poparte przez przedstaw icieli Naczelnego Komitetu W y-
konawczego Stronnictwa Ludowego i wielu organizacji chłopskich, 
ponadto przedstaw icieli „świata naukowego" na zebraniu odbytym  
w Łodzi w lokalu W ojewódzkiego Zarządu Związku Młodzieży „Wici".

55 Dz. U. 1945, poz. 243.
58 APŁ, AmŁ, Wydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 85— 109.
57 APŁ, AmŁ, W ydz. O św iaty , sygn. 18/1, k. 85, 86. „G los Robotniczy" 8 XII 1945
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W podjętych uchwałach w bej spraw ie w pkt 1 m. in. uchwalono: 
„Potrzeba utworzenia Akademii Rolniczej w Łodzi jest nakazem  chwili 
dziejowej, podyktowanym  następującym i względami" (tu wym ieniono 
względy natury społeczno-gospodarczej, oświatowej, kulturalnej i ogól- 
no-państwow ej)S9.

Rezultatem  tych starań  było zarządzenie ministra oświaty powo-
łujące z dniem 20 września 1945 r. W yższą Szkołę Gospodarstwa 
W iejskiego w Łodzi jako szkołę akadem icką60. Inauguracja roku odby-
ła się 10 listopada 1945 r.

Rektor F. Skupieński w swym przemówieniu na pierwszej inaugura-
cji roku akadem ickiego w yrażając radość z racji otwarcia uczelni oraz 
om awiając w arunki w jakich ona powstała m. in. stwierdził: „Gdy a r-
mie sprzym ierzonych dobijały rozszalałą bestię germ ańską, oczyszcza-
jąc odwieczne polskie ziemie z rozbitego nieprzyjaciela, na terenie  ca-
łego Państwa Polskiego i na wszystkich odcinkach naszego życia, za-
wrzała gorączkowa praca [...] Zadziwiającą żywotność w ykazały czynni-
ki oświatowe, które od pierwszych dni poczęły energicznie organizo-
wać szkolnictwo powszechne, średnie i wyższe [...] W sparta  o atm osfe-
rę naukową środow iska łódzkiego W SGW  będzie mogła z większym 
pożytkiem  wypełnić wyznaczone jej cele i zadania. Skupiona w niej 
młodzież chłopska, robotnicza i inteligencka, czerpiąc wiedzę fachową 
we w łasnej uczelni, wzbogacać ją będzie wiadomościami z bratnich 
uczelni akademickich. Stosunek ten znalazł już swój wyraz w o rgan i-
zacji w ykładów na pierwszym  roku studiów, albowiem w skład perso-
nelu w ykładającego na W SGW  wchodzą również poważne siły nauko-
we, należące do U niw ersytetu i Politechniki"61.

A więc argum enty prof. W ilanow skiego potw ierdziły się.
Zaś profesor J. M uszyński na inauguracji roku akademickiego 1945/

/1946 w okolicznościowym przem ów ieniu do studentów m. in. wyraził 
następujące słowa: „Pamięci tych, co ludzkie hasła nieśli nim we krwi 
gwiazda ich zgasła", „Pamięci tych, co życie swe młode w w alce z w ro-
giem Polsce oddali", „Pamięci tych, którym  tragiczny los nie pozwolił 
doczekać odrodzenia Polski”, złóżmy choć niem y ale szczery hołd w ser- 
cach naszych i poświęćmy tę pierwszą minutę naszego życia w tej no-
wej Polskiej W szechnicy62.

Łódź stała się poważnym ośrodkiem  uniw ersyteckim .
W  dniu 28 października 1945 r. odbyła się inauguracja roku. W  p ra-

sie łódzkiej z okazji inauguracji roku akadem ickiego — pierwszego

5‘ W yższa Szkoła G ospodarstwa W ie jsk ieg o w  Łodzi,  Łódź 1946, s. 55.
,0 Dz. Urz. Min. O św iaty  1945, nr 4, poz. 177.
CI W y ż sza  Szkoła..., s. 10— 11.
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roku norm alnych studiów — ukazało sią wiele artykułów. Centralne 
uroczystości odbyły się w Teatrze Powszechnym. Obok przedstaw icieli 
nauki wzięli w nich udział przedstaw iciele władz miejskich, partii po-
litycznych, związków zawodowych oraz młodzież akadem icka. Przem ó-
wienie program owe wygłosił rektor UŁ profesor T. Kotarbiński.

W  imieniu studentów — członków „Bratniej Pomocy" w ystąpił stu -
dent Politechniki Łódzkiej — W ijato.

Redaktor „Dziennika Łódzkiego" Paweł Zasadny relacjonując te u ro -
czystości pisał: „Łódź przeżywa swój wielki dzień. Łódź — m iasto ro -
botników — .staje się miastem uniwersyteckim . Dzisiaj odbywa się inau-
guracja roku akadem ickiego, na nowo powstałym  uniw ersytecie , od dziś 
uczelnia ta faktycznie zaczyna pełnić swe wysokie funkcje"83.

M arzenia wielu pokoleń łodzian i twórczy zapał „szaleńców” osta t-
niego pokolenia z 1945 r. ziściły się.

A rchiwum  Państw ow a 
Łódź

M ieczysław  Bandurka  

LA NA1SSANCE DE ŁÓD?. A CAD£M IQU E

Les solennitćs cślćb rśes a 1'occasion du q ua ran ten aire  de la R śpubliąue Populaire 
de Pologne ont poussś l'a u teu r a abord er ce sujet. C ependant co qui a indlrectcm ent 
cau sś la publication  do la conference £ laboree a iiparav an t c’śta it  le faid d 'om ettre  
los actes du Service de rEnseignem ent Sup śrieur auprfes de la Division de 1'Instruc- 
tion  Publiąue de la M airie  de Łódź par MM Bohdan et Krzysztot Baranow ski dans lour 
!ravail paru  a 1’occasion de la tete  m entionnee. Ces acte1s co nstitu aient la  source 
principale  ainsi de la confórence que de 1'article. En so servant de docum entation  
puisće aux A rchivos, 1’au teur essaie d ’evoquor l'offourt, la peine et le sacrifice  de cos 
m ilitants, edu ca te urs e t tra vailleu rs sciontif.iques, qui lu tta ien t pour la fondation  de 
renseig nem en t su perieur a Łódź. En rev ćlan t le conteaiu des docum ents, 1'auteur veut 
exprim er son respect et son estim e aux rśa lisateu rs de ce dessein.

La prem iero  partie  de 1'article prśse nte  les dem arches des h abitants de Łódź pour 
la crćation  des ćcoles superieures, d6s les annćes soixante  du XIXć“ e siecle jus qu 'a  
l ’an  1939, tellcs  que, en  particulier: Institu t Pćdagogiąue, Institu t Politechnique, £cole  
Supśrieure  des Sciences Sociales et £conom iques, U niversite  Librę de Pologne, £cole  
S upśrieure  de M edecine. On a aussi signale  les actions lors de l'occupatio n  dans les 
annśes 1939— 1945.

63 „D ziennik Łódzki” 29 X 1945 oraz w kładka do „D ziennika Łódzkiego" nr
118/128, D ziennik A kadem icki Bratn iej Pomocy Studentów  UŁ, nr 8.



Les lrav au x d 'organisation , en ce qui concerne la fondotion des ćcoles supśrieu- 
res ś  Lódź, ont coouucncć prcisque le lendem ain  de la libćration . D 'abord se sont 
mis a u tr«ivuil los travalU eurs d 'a van t guerre  de la filia le de l'U n iv ersitś  Librę de 
Pologne et los lra v ailleu rs dos ecoles supćrieuros de W ilno, Lwów et W arszaw a vo- 
nus ź Lódż.

Le rap port dos autoritós m unicipales nouvellem ent organisćes e la lt trfes favorable 
onvers los in itia tives m ontionnees. GrSce aux efforts unis, m algre los o b sta d o s s'en- 
tassant, on avanęait rapidem cnt. En m ars et on avril, lew facultćs particuliferes oni 
com m oncś lours activ itćs d id actiques en  devanęant la pcblication  dos dćcrets ordon- 
nant l ’ouv« rtu re  do rU niv ersitć  et de Tficolo Polytechnlque (le 24 mai). En aout uno 
annexe suppldant le dćcret antśnleur ordonnait l'o u verture  dos facultćs do medoclno 
a l'U niversitć. Le 20 soptem bre par ordre  du M inistre  do l'Instxuction  Publiquo a ete  
crćeo 1'ficolo Su pśrieure  d 'A griculture . En novem brc, grace aux effo rts’ intensifs, l'£ co-
lo Su pśrieu re  de Com m erce a com m encć son activ ite.

Łódź est devenu no im portant contrę  acadćm ique. Les rdvos de p lnsieurs gene- 
ra tions des habit ants  de Łódź ae  sont realisćs. L’enthousiasm e des „fous" de la 
gćneration  de 1945 a fructilić.


