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WSTĘP

Podejmując się zadania napisania historii Uniwersytetu Łódzkiego 
w okresie minionego 75-lecia, autor zdawał sobie sprawę z faktu, że nie 
wszystkie kwestie jest w stanie szczegółowo i dogłębnie zbadać. Dyspo-
nując jednak znaczną już literaturą fachową, jak również wspomnienio-
wą na temat dziejów naszej Almae Matris, a przede wszystkim bogatymi 
materiałami archiwalnymi postanowił zmierzyć się z tym wyzwaniem. 
Historia naszej Uczelni, dzieje jej pracowników i studentów w okresie 
od momentu powołania UŁ w 1945 r. do chwili obecnej, podobnie jak dzie-
je całego środowiska akademickiego w Polsce, była zależna od wydarzeń 
i procesów politycznych, które w tym czasie przeżywał nasz kraj. W pu-
blikacji tej, poza przedstawieniem powstania i rozwoju organizacyjnego, 
rozbudowy Uniwersytetu, ukazania najważniejszych osiągnięć, charakte-
rystyki życia studenckiego, zwrócono szczególną uwagę na rolę Uczelni, 
jej pracowników i studentów w okresach przełomów politycznych (nega-
tywnych i pozytywnych). Jak wiadomo, do szczególnie trudnych w prze-
szłości naszego środowiska należą lata pięćdziesiąte (szczególnie kaden-
cja rektora Józefa Chałasińskiego 1949–1953), tzw. wydarzenia marcowe 
roku 1968 i ich skutki, wreszcie stan wojenny 1981 r. i jego następstwa. Na-
tomiast okresy pozytywne to przede wszystkim tzw. odwilż popaździer-
nikowa 1956 r., powstanie i funkcjonowanie „Solidarności” w środowisku 
uniwersyteckim w latach 1980–1981, a następnie w działalności podziem-
nej do 1989 r., wreszcie zmiany polityczne w Polsce w 1989 r. oraz czasy 
współczesne, które w ostatnich latach przynoszą jednak środowisku aka-
demickiemu wiele kłopotów.

Wśród wielu opracowań dotyczących dziejów naszej Uczelni na szcze-
gólną uwagę zasługują dwie publikacje autorstwa Bohdana i Krzysztofa 
Baranowskich, które obejmują okres od 1945 do 1956 r.1 Autorzy, co god-
ne podkreślenia, korzystali z obszernych materiałów archiwalnych oraz 
wielu bezpośrednich rozmów (B. Baranowski) z twórcami naszej Uczelni. 
Ponadto w pracach tych duża część materiału źródłowego pochodziła bez-
pośrednio od jednego z ich autorów, a mianowicie samego prof. Bohdana 

1 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1949), 
Łódź 1985; iidem, Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949–1956), Łódź 1990.
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Baranowskiego, wieloletniego dziekana Wydziału Humanistycznego i Filo-
zoficzno-Historycznego oraz członka Senatu, który pracował w Uniwersy-
tecie Łódzkim od pierwszych miesięcy tworzenia tej uczelni, najpierw jako 
adiunkt, a od 1946 r., po habilitacji, już jako samodzielny pracownik naukowy.

Wiele ciekawego i obszernego materiału do dziejów Uniwersytetu 
Łódzkiego wnoszą również publikacje Jarosława Kity i Stefana Pytlasa, 
którzy z okazji 50- oraz 60-lecia Uczelni przygotowali opracowanie mono-
graficzne historii UŁ w latach 1945–1995 oraz dwa tomy biografii wybit-
nych profesorów naszej Almae Matris2. Publikacje te powstały przy wyko-
rzystaniu obszernych materiałów źródłowych, głównie akt archiwalnych. 
Warto dodać, że w opracowaniu B. i K. Baranowskich o początkach Uni-
wersytetu Łódzkiego, jak również w publikacji J. Kity i S. Pytlasa, Uniwer-
sytet Łódzki w latach 1945–1995, autorzy, pisząc o powstaniu Uczelni, wie-
le miejsca poświęcili początkom szkolnictwa wyższego w Łodzi sprzed 
1939 r. W związku z powyższym w prezentowanej publikacji autor ogra-
niczył się wyłącznie do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wśród wielu innych wykorzystanych publikacji, w tym wspomnień 
i przyczynków, na uwagę zasługuje wydany w 1952 r. tom artykułów 
pod redakcją B. Baranowskiego i Krystyny Dudy-Dziewierz, w którym 
znalazły się przemówienia rektorów Tadeusza Kotarbińskiego i J. Chała-
sińskiego z lat 1949–1951 oraz artykuły wybitnych profesorów Uczelni z lat 
1945–19503. Warto także wymienić ciekawą publikację wspomnieniową 
z roku 1964, pt. Tranzytem przez Łódź, w której zamieszczono teksty byłych 
profesorów lub studentów naszej Uczelni z lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych XX w., m.in. Adama Schaffa, Józefa Chałasińskiego, Wiktora Woro-
szylskiego, Tadeusza Drewnowskiego4. Sporo materiału wnoszą okolicz-
nościowe wydawnictwa z okazji 10-, 15-, 25-, 30-, 40-, 50-, 55-, 60- i 70-lecia 
Uniwersytetu Łódzkiego5. Ważną pozycją charakteryzującą środowisko 

2 J. Kita, S. Pytlas, Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1995, Łódź 1996; iidem, Profeso-
rowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1994. Pro memoria, Łódź 1994; iidem, W służbie 
nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2004. Pro memoria, Łódź 2004.

3 Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski i K. Duda -
-Dziewierz, Łódź 1952.

4 Tranzytem przez Łódź, Łódź 1964.
5 J. Szczepański, Na 10-lecie Uniwersytetu Łódzkiego, „Przegląd Nauk Historycznych 

i Społecznych” 1955, t. IV; K. Śreniowska, Uniwersytet Łódzki w XV rocznicę jego powołania, 
„Życie Szkoły Wyższej” 1960, nr 1; Uniwersytet Łódzki 1945–1970, red. A. Kłoskowska, Łódź 
1970; Uniwersytet Łódzki 1945–1980, Łódź 1980; B. Baranowski, Pierwsi rektorzy Uniwersytetu 
Łódzkiego, „Życie Szkoły Wyższej” 1980, nr 7–8; W. Michowicz, Uniwersytet Łódzki w latach 
1945–1974, „Życie Szkoły Wyższej” 1975, nr 4–5; Wczoraj, dziś i jutro Łodzi, red. W. Micho-
wicz, Łódź 1979; W. Bortnowski, 25 lat nauki historycznej, „Osnowa” 1969; S. Liszewski, 
Rola nauki i szkolnictwa wyższego w życiu Łodzi, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 
1994, nr 4; Łódź i ziemia łódzka w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1970. Mate-
riały na sesję naukową Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 25-lecia, Łódź 1970; Wkład Uniwersytetu 
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łódzkich historyków jest opracowanie biograficzne J. Kity i Rafała Sto-
bieckiego6. Wiele ciekawych informacji przyniosły również zdeponowane 
w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego wspomnienia profesorów naszej 
Uczelni, m.in. Anny Dylikowej, Haliny Klatkowej, Zofii Libiszowskiej, 
Leszka Miastkowskiego, Adama Szpunara, Lecha Włodarskiego. Niezwy-
kle interesujące są artykuły wspomnieniowe prof. Krystyny Śreniowskiej 
opublikowane w łódzkim miesięczniku „Tygiel Kultury” w latach 1998 
oraz 1999 oraz jej książka-pamiętnik wydana w 2018 r. Pierwszy z nich 
dotyczy sprawy zamordowania w Parku Staszica 16 grudnia 1945 r. stu-
dentki medycyny Marii Tyrankiewiczówny, najprawdopodobniej przez 
sowieckich żołnierzy, a drugi hotelu „Monopol” przy ul. Zawadzkiej 7 
(obecnie Próchnika 7), który był dla wielu przyszłych pracowników Uni-
wersytetu Łódzkiego pierwszym miejscem zamieszkania i wyżywienia7.

Wydarzenia marcowe 1968 r. zostały w miarę dokładnie udoku-
mentowane w publikacji źródłowej Instytutu Pamięci Narodowej w Ło-
dzi, w wydawnictwie pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego8. Po-
nadto na ten temat ukazywało się wiele materiałów wspomnieniowych 
we współczesnej prasie. Z kolei o strajku studenckim w styczniu–lutym 
1981 r., powstało wiele opracowań, wśród których warto przede wszyst-
kim wymienić znakomitą pracę Romana Kowalczyka, a także Edwarda 
Chudzika oraz publikację socjologów pod red. Jana Lutyńskiego. Wie-
le cennych informacji wnoszą prace Krzysztofa Lesiakowskiego oraz 
pod jego redakcją9. Warte odnotowania są również prace socjologów i hi-
storyków, które ukazały się w 2015 i 2016 r.10

Łódzkiego w rozwój makroregionu środkowego, red. Z. Libiszowska, Łódź 1987; L. Wojtczak, 
Czterdzieści lat Uniwersytetu Łódzkiego, „Życie Szkoły Wyższej” 1985, nr 12; 50 lat biologii 
i nauk o ziemi w Uniwersytecie Łódzkim (1945–1995), red. W. Krajewska, Łódź 1995; Osią-
gnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ (1948–1988), red. S. Banasiak, Łódź 1988; 
„Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” [Wydanie specjalne z okazji 60-lecia UŁ] 2005; 
W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015.

6 J. Kita, R. Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000.
7 K. Śreniowska, „Warchoły” w akcji. Sprawa Marii Tyrankiewiczówny, „Tygiel Kultury” 

1998, nr 4–5; eadem, Hotel Monopol, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9; eadem, Moje życie, opr. 
J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2018.

8 Marzec 68 w Łodzi, red. S. M. Nowinowski, Łódź 2010.
9 R. Kowalczyk, Studenci 81, Warszawa 2000; E. Chudzik, Strajk i porozumienia łódzkie 

1981, Łódź 2006; Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych, red. J. Lutyński, 
Łódź 2010; Łódzki strajk studencki styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, 
Łódź–Warszawa 2014; K. Banaś, M. Gawryszczak, K. Lesiakowski, Strajk studencki w Łodzi 
styczeń–luty 1981. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, Łódź 2015. 

10 K. Kaźmierska, K. Waniek, A. Zysiak, Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka 
w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; J. Kita, Luminarze nauki 
polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Łódź 2015; A. Zysiak, Punkty za pochodzenie. 
Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Kraków 2016.
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Podstawę źródłową prezentowanej publikacji stanowią głównie mate-
riały archiwalne z Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Archiwum 
Państwowego w Łodzi, w tym zwłaszcza protokoły posiedzeń Senatu, 
protokoły Rad wydziałów, sprawozdania roczne rektorów, sprawozdania 
z działalności naukowej, protokoły posiedzeń kolegiów rektorskich, pro-
tokoły Komisji wyborczych UŁ. W Archiwum Państwowym w Łodzi ko-
rzystano głównie z akt organizacji PPR i PZPR w Uniwersytecie Łódzkim, 
jak również z materiałów Komitetu Łódzkiego PZPR.

Ponadto, jak w miarę powszechnie w środowisku uniwersyteckim 
wiadomo, autor korzystał z własnych doświadczeń i obserwacji, ponie-
waż z Uniwersytetem Łódzkim związany jest już od sześćdziesięciu lat, 
a przez ponad trzydzieści lat brał aktywny udział w życiu politycznym, 
naukowym i administracyjnym Uczelni.

Całość pracy składa się, poza wstępem i zakończeniem, z czterech 
rozdziałów, w których kolejno zostały przedstawione następujące pro-
blemy: powstanie, rozwój organizacyjny i rozbudowa uczelni do 2020 r., 
powstanie i rozwój poszczególnych wydziałów, życie polityczno-społecz-
ne uczelni oraz rektorzy Uniwersytetu w latach 1945–2020. Prezentowana 
praca zawiera dodatkowo znaczną liczbę fotografii, które skrzętnie zebrał 
kierownik Archiwum UŁ dr Dariusz Klemantowicz.

W stosunku do wydania pierwszego z 2015 r., zostały usunięte oczy-
wiste błędy, a wszystkie rozdziały poszerzono o informacje na temat prac, 
działań i wydarzeń, do których doszło w naszym środowisku uniwersy-
teckim w latach 2015–2020. 
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Rozdział I 
POWSTANIE, ROZWÓJ ORGANIZACYJNY  

I ROZBUDOWA UCZELNI 1945–2020

1.  Okoliczności i przyczyny utworzenia Uniwersytetu 
Łódzkiego w 1945 r.

Pisząc o początkach Uniwersytetu Łódzkiego trudno na podstawie do-
tychczasowej literatury oraz materiałów źródłowych jednoznacznie stwier-
dzić, kto był autorem pomysłu powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej. 
Jak wiadomo, w okresie międzywojennym, mimo usilnych starań różnych 
środowisk łódzkiej inteligencji, nie doszło do utworzenia w naszym mie-
ście państwowej szkoły wyższej. Funkcjonowały jedynie filie społecznych 
uczelni warszawskich (w latach 1924/1925–1928 Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych – filia warszawskiej Szkoły Nauk Politycz-
nych oraz w latach 1928–1939 Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie), a także Instytut Nauczycielski, w którym na początku lat 
dwudziestych prowadzono kursy dokształcania nauczycieli szkół śred-
nich i powszechnych1. Według niejasnych i pośrednich informacji, w Łodzi 
w okresie okupacji hitlerowskiej w 1943 r., funkcjonował konspiracyjny Ko-
mitet Organizacji Szkolnictwa Wyższego, w którym działali prawnik prof. 
Bolesław Wilanowski, przed wojną profesor Uniwersytetu Wileńskiego, 
lekarz doc. dr Tadeusz Pawlikowski oraz adwokat Henryk Kurnatowski. 
Jednak po aresztowaniu przez Niemców H. Kurnatowskiego i wyjeździe 
z Łodzi B. Wilanowskiego komitet ten faktycznie przestał istnieć2. Z kolei 
przebywający w latach okupacji w Warszawie znani w okresie międzywo-
jennym łódzcy działacze oświatowi Zygmunt Lorentz i Ludwik Waszkie-
wicz, według tego ostatniego przygotowali na polecenie Delegatury Rządu 
Londyńskiego na Kraj projekt utworzenia po zakończeniu wojny w Łodzi 

1 K. Baranowski, Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928–1939, Warsza-
wa–Łódź 1977; K. Baranowski, B. Baranowski, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego 
(1945–1949), Łódź 1985, s. 7–19.

2 J. Fijałek, J. Indulski, Do zagadnień genezy uczelni lekarskiej w Łodzi, „Zdrowie Publicz-
ne” 1969, nr 6, s. 521–524.
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politechniki oraz rozbudowania Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Jeszcze inne koncepcje prezentował lekarz prof. Wincenty Tomaszewicz, 
który miał przygotowywać na polecenie Delegatury Rządu Londyńskiego 
projekt utworzenia po wojnie w Łodzi odrębnej uczelni medycznej. Na-
tomiast prof. Teodor Vieweger, w latach międzywojennych rektor Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie oraz Oddziału Łódzkiego tej uczelni, 
planował po zakończeniu wojny utworzenie w Łodzi odrębnej, samodziel-
nej Wszechnicy. Po powstaniu warszawskim i zburzeniu stolicy, jego pla-
ny zmieniły się nieco, chciał bowiem na pewien czas przenieść całą War-
szawską Wszechnicę do Łodzi. Zdaniem prof. Bohdana Baranowskiego, 
po powstaniu warszawskim także w kręgach politycznych związanych 
z Delegaturą dyskutowano nad projektem przeniesienia ze zniszczonej 
Warszawy do Łodzi części lub niektórych kierunków Uniwersytetu War-
szawskiego wraz z ocalałą kadrą3. Jak wiadomo, wszystkie prezentowane 
wyżej projekty i plany musiały ulec zmianie w związku z „wyzwoleniem” 
Polski przez Armię Czerwoną i utworzeniem przez komunistów związa-
nych z Moskwą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w lipcu 
1944 r. w Lublinie, a następnie przekształceniem tegoż Komitetu w stycz-
niu 1945 r. w Tymczasowy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą tak-
że w Lublinie. W następnych miesiącach 1945 r., wraz z przesuwaniem się 
frontu, administrację wyzwalanych terenów przejmowały władze związa-
ne z rządem lubelskim. Podobnie sytuacja wyglądała w Łodzi, którą nie-
miecka administracja i oddziały wojskowe opuściły 19 stycznia 1945 r.

Prawdopodobnie kilka dni po 19 stycznia 1945 r. w Łodzi pojawił się 
wspomniany już prof. B. Wilanowski, który w powstającym Kuratorium 
Okręgu Szkolnego przedstawił dokument z podpisem ministra oświaty rzą-
du lubelskiego Stanisława Skrzeszewskiego, uprawniający do organizowa-
nia w naszym mieście wyższej uczelni. Jak wynika z późniejszej informacji 
znanej profesor naszego Uniwersytetu Gryzeldy Missalowej, która po wy-
zwoleniu pracowała przez pewien czas w kuratorium, dokument prezento-
wany przez B. Wilanowskiego był trudny do odczytania, a pieczęć ministra 
oświaty zamazana4. Niezależnie jednak od tego, czy był to dokument praw-
dziwy, czy fałszywy, prof. B. Wilanowski odegrał istotną rolę w pracach 
nad przygotowaniem koncepcji powołania w Łodzi uniwersytetu, a następ-
nie w działaniach przy jego organizacji. Zapewne na początku lutego 1945 r. 
do Łodzi przybył rektor przedwojennej Wolnej Wszechnicy prof. Teodor 
Vieweger, który jako znana postać w środowisku oświatowym cieszył się 
w naszym mieście dużym szacunkiem, w związku z czym zaczął odgry-
wać decydującą rolę w pracach nad utworzeniem Uczelni. W tej sytuacji 
doszło do wyraźnego konfliktu między B. Wilanowskim a T. Viewegerem, 

3 K. Baranowski, B. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 20–22.
4 Ibidem, s. 23.
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którzy zorganizowali w hotelu „Grand” dwa odrębne sekretariaty, gdzie 
przyjmowali napływających do Łodzi pracowników naukowych z Wilna, 
Lwowa i zniszczonej Warszawy. W konflikcie obu uczonych nie chodzi-
ło jedynie o kompetencje w kwestii tworzenia wyższej uczelni, reprezen-
towali oni również odrębne koncepcje i wizje przyszłego uniwersytetu. 
Profesor B. Wilanowski był zwolennikiem powołania uczelni obejmującej 
wszystkie dziedziny i dyscypliny nauki, w której miało funkcjonować 12 
wydziałów: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, prawa i nauk 
ekonomicznych, nauk handlowych i społecznych, lekarski (z oddziałami 
stomatologicznym i farmaceutycznym), mechaniczny, chemiczny, włókien-
niczy, inżynierii lądowej i wodnej, architektury i sztuki, rolny oraz studium 
wychowania fizycznego. Koncepcję tę uzasadniał poważnymi oszczędno-
ściami budżetowymi5. Zgoła inne poglądy prezentował prof. T. Vieweger, 
nawiązujący do przedwojennej Wolnej Wszechnicy Polskiej (uczelnia bez 
wydziałów medycznych, politechnicznych, rolniczych i ekonomicznych. 
Mimo zdecydowanych różnic doszło ostatecznie do bezpośredniej współ-
pracy obu uczonych, a 17 lutego 1945 r. na wspólnej konferencji, w której 
uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Oświaty, powołano Komitet Or-
ganizacyjny Wyższych Uczelni Państwowych w Łodzi, z przewodniczą-
cym Teodorem Viewegerem i członkami Bolesławem Wilanowskim i dr. 
Julianem Żukowskim. Ostatecznie na początku marca 1945 r. prof. T. Vie-
weger uzyskał w Ministerstwie Oświaty w Warszawie nominację na prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego Uczelni Państwowej w Łodzi, 
a członkami tegoż komitetu zostali prof. B. Wilanowski, wspomniany już 
dr J. Żukowski, prorektor przedwojennej Wszechnicy – fizyk prof. Marian 
Grotowski oraz prof. Jan Muszkowski, były wykładowca Wszechnicy. No-
minacje te zostały wręczone przez T. Viewegera na specjalnej konferencji 
5 marca 1945 r., na której prof. B. Wilanowski zrzekł się uprawnień organi-
zatora szkolnictwa wyższego w Łodzi, posiadanych jakoby na podstawie 
wspomnianego wyżej „zamazanego” dokumentu z podpisem ministra 
S. Skrzeszewskiego, prezentowanego jeszcze w styczniu w Kuratorium6. 
Obok działań Komitetu Organizacyjnego także ówczesne władze admi-
nistracyjne Łodzi, z prezydentem Kazimierzem Mijalem, 21 marca 1945 r. 
wystosowały do Ministerstwa Oświaty list z apelem o powołanie w na-
szym mieście uniwersytetu i politechniki7. Jeszcze w marcu 1945 r. minister 
S. Skrzeszewski powołał inż. Władysława Kuczewskiego na delegata mi-
nisterstwa do spraw reaktywowania Politechniki Warszawskiej z siedzibą 

5 J. Muszkowski, Komitet Organizacyjny Uczelni Państwowej w Łodzi (marzec–czerwiec 
1945 roku), [w:] Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, 
K. Duda-Dziewierz, Łódź 1952, s. 30–31.

6 K. Baranowski, B. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 27.
7 Piętnaście lat Politechniki Łódzkiej 1945–1960, Łódź 1960, s. 32–33.
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w Łodzi. W związku z tym koncepcje prof. B. Wilanowskiego o tworzeniu 
„poliuniwersytetu” stały się nieaktualne. Już w końcu marca 1945 r. przyszła 
uczelnia, z inicjatywy T. Viewegera, przyjęła nazwę Wolna Wszechnica Pol-
ska – Uniwersytet Państwowy w Łodzi, powołano również tymczasowych 
organizatorów poszczególnych wydziałów; Humanistycznego – history-
ka prof. Włodzimierza Dzwonkowskiego, Matematyczno-Przyrodniczego 
– fizyka prof. Mariana Grotowskiego, Pedagogicznego – historyka oświaty 
prof. Stefana Truchima oraz Studium Pracy Kulturalno-Oświatowej – pe-
dagoga prof. Helenę Radlińską. Warto dodać, że wszyscy wyżej wymie-
nieni profesorowie przed wojną byli związani z Wolną Wszechnicą Polską. 
Jednak w kilka dni później, po 30 marca 1945 r., w piśmie skierowanym 
do Ministerstwa Oświaty prof. T. Vieweger dokonał pewnych zmian wśród 
kandydatów na dziekanów, a mianowicie na Wydziale Humanistycznym 
zamiast prof. W. Dzwonkowskiego zaproponowano prof. Wiktora Wąsika 
– historyka filozofii i pedagogiki, Studium Pracy Kulturalno-Oświatowej 
włączono do Wydziału Pedagogicznego z kandydaturą prof. S. Truchima, 
a na przyszłego dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego wyznaczono 
prof. Artura Żabickiego – prawnika związanego również z Wolną Wszech-
nicą Polską8. Niezależnie od tych działań prof. T. Viewegera, w środowisku 
medycznym, z inicjatywy prof. W. Tomaszewicza oraz prof. Jerzego Jaku-
bowskiego, powstał pomysł utworzenia w Łodzi odrębnej uczelni medycz-
nej. T. Vieweger był bowiem przeciwny włączeniu do przyszłego uniwer-
sytetu wydziałów medycznego, stomatologicznego i farmaceutycznego. 
Sprawę tę jednak rozstrzygnięto na spotkaniu w Ministerstwie Oświaty 
w Warszawie, zapewne w kwietniu lub na początku maja 1945 r. Podobno, 
jak piszą B. i K. Baranowscy na podstawie informacji uzyskanych od pani 
Kazimiery Boye, wieloletniej sekretarki pierwszych rektorów, przedsta-
wiciel ministerstwa, znany historyk prof. Stanisław Arnold, zmusił prof. 
T. Viewegera i prof. prof. W. Tomaszewicza oraz J. Jakubowskiego do przy-
jęcia tworzących się wydziałów medycznych do przyszłego uniwersytetu9. 
Mimo to sprawa włączenia owych wydziałów do Uniwersytetu Łódzkiego 
została rozstrzygnięta definitywnie dopiero w końcu sierpnia 1945 r., już 
przez rektora prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

W połowie maja 1945 r. było już pewne, że władze państwowe wkrótce 
powołają w Łodzi uniwersytet i politechnikę. W kształtującym się środo-
wisku uniwersyteckim od marca rozpoczęto zapisy studentów i na wielu 
kierunkach odbywały się wykłady, natomiast w maju 1945 r. podjęły dzia-
łalność dydaktyczną wydziały lekarskie. Niestety, główny organizator 
prac związanych z utworzeniem naszej Uczelni, prof. Teodor Vieweger, 

8 J. Chałasiński, Początki uniwersytetu robotniczej Łodzi, [w:] Tranzytem przez Łódź, red. 
I. Bołtuć-Staszewska, Łódź 1964, s. 47.

9 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 29–30. 
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nie doczekał opublikowania dekretu o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkie-
go, zginął bowiem w wypadku samochodowym 22 maja 1945 r., wracając 
do Łodzi z Warszawy. Po jego śmierci przewodnictwo Komitetu Organi-
zacyjnego przejął od 27 maja prof. M. Grotowski, a do jego składu do-
kooptowano prof. Natalię Gąsiorowską-Grabowską, znanego historyka. 
W tym składzie komitet funkcjonował do 19 czerwca 1945 r.10

Tymczasem w dwa dni po śmierci prof. T. Viewegera, 24 maja 1945 r., 
został podpisany dekret o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. W dekre-
cie tym znalazły się następujące stwierdzenia:

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekre-
tów z mocą ustawy, Rada Ministrów postanowiła, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Tworzy się Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi.
Art. 2. Uniwersytet Łódzki ma na celu: a) kształcenie sił naukowych i spe-

cjalistów we wszystkich działach nauki, b) prowadzenie prac naukowych i ba-
dawczych.

Art. 3. (1) W chwili powołania do życia Uniwersytet Łódzki dzieli się na trzy 
wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i prawno-ekonomiczny.

(2) Minister Oświaty może w drodze rozporządzenia powołać do życia 
nowe wydziały i oddziały.

Art. 4. Uniwersytet Łódzki jest państwową szkołą akademicką.
Art. 5. Pierwszego rektora i pierwszy skład profesorów Uniwersytetu 

Łódzkiego mianuje Prezydent KRN na wniosek Ministra Oświaty. We wniosku 
swoim wskaże Minister Oświaty szczegółowo kwalifikacje naukowe kandyda-
tów na stanowisko rektora lub profesora.

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Oświaty.

Fot. 1. Dekret o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego  
„Dziennik Ustaw RP” z dnia 11 czerwca 1945, nr 21, poz. 119

10 J. Chałasiński, Początki..., s. 48.
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Dekret ten został podpisany przez prezydenta KRN Bolesława Bie-
ruta, premiera Edwarda Osóbkę-Morawskiego oraz ministra oświaty 
Stanisława Skrzeszewskiego i ogłoszony w „Dzienniku Ustaw” w dniu 
11 czerwca 1945 r.11

Jak wspominał w 1964 r. prof. Józef Chałasiński, po śmierci prof. 
T. Viewegera Ministerstwo Oświaty zamierzało powołać na pierwszego 
rektora Uniwersytetu Łódzkiego wybitnego filozofa, logika, prof. Uni-
wersytetu Warszawskiego Tadeusza Kotarbińskiego, który w tym czasie 
(czerwiec 1945 r.) przebywał w ZSRR na uroczystościach zorganizowa-
nych przez Akademię Nauk. W związku z tym 14 czerwca 1945 r. wi-
ceminister oświaty Władysław Bieńkowski powołał Komisję Kierującą 
nowego uniwersytetu w składzie prof. M. Grotowski, prof. J. Chałasiń-
ski i prof. Stanisław Ossowski – socjolog, dawny docent Uniwersytetu 
Warszawskiego, która miała zajmować się organizacją uczelni do czasu 
powrotu prof. T. Kotarbińskiego. Należy jednak przypomnieć, że w tym 
czasie, do 19 czerwca 1945 r., działał też Komitet Organizacyjny w skła-
dzie prof. M. Grotowski, prof. B. Wilanowski, prof. N. Gąsiorowska-Gra-
bowska i dr J. Żukowski12. Wydaje się więc, że Komisja Kierująca rozpo-
częła działalność dopiero po 19 czerwca 1945 r., po rozwiązaniu Komitetu 
Organizacyjnego.

Kończąc rozważania na temat okoliczności powstania Uniwersytetu 
Łódzkiego, trzeba niewątpliwie wskazać przyczyny powołania tej uczelni 
w naszym mieście. Wydaje się, że pierwszą z nich była sytuacja politycz-
na i społeczna Polski i Polaków po zakończonej drugiej wojnie świato-
wej, a mianowicie przesunięcie terytorium naszego państwa ze wschodu 
na zachód oraz całkowite zniszczenie Warszawy. W konsekwencji zlikwi-
dowano silne polskie ośrodki akademickie w Wilnie i we Lwowie, a tam-
tejsza kadra naukowa (należy dodać ocalała kadra naukowa) przenosi-
ła się do Krakowa, Poznania oraz nowo powstających uczelni w Lublinie, 
Łodzi, Toruniu i we Wrocławiu. Podobnie dawni pracownicy Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Wolnej Wszechnicy Polskiej przenosili się do innych 
ośrodków, w tym do stosunkowo bliskiej Łodzi.

Drugą ważną przyczyną powołania Uniwersytetu Łódzkiego była, jak 
na owe czasy, względnie dobra sytuacja lokalowa, Łódź w czasie działań 
wojennych poniosła bowiem minimalne tylko straty w zabudowie. Ponad-
to wymordowanie przez Niemców ponad 200 tys. łódzkich Żydów oraz 
ucieczka ponad 100 tys. Niemców przed zbliżającym się frontem, sprawi-
ły iż poza lokalami mieszkalnymi pozostało do zagospodarowania wiele 
budynków użyteczności publicznej. Należy także dodać, że Łódź przez 
kilka powojennych lat odgrywała rolę zastępczej stolicy, mieściło się tu 

11 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1945, nr 21, poz. 119.
12 J. Chałasiński, Początki..., s. 48–49.
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wiele ministerstw i innych urzędów publicznych, tutaj przez pewien czas 
mieszkali i pracowali aktywni pisarze, artyści, a także wybitni naukowcy.

Wreszcie trzecią przyczyną założenia w Łodzi uniwersytetu była duża 
aktywność łódzkiej inteligencji, szczególnie środowisk nauczycielskich, 
prawniczych i lekarskich. Istotną rolę odegrali przy tym, przybywający 
do naszego miasta już w 1945 r., profesorowie i wykładowcy funkcjonują-
cego przed wojną Oddziału Łódzkiego Wolnej Wszechnicy Polskiej.

2. Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1949

Ostatecznie w dniu 3 lipca 1945 r., ówczesny minister oświaty Cze-
sław Wycech wręczył prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu tymczasowe 
powołanie na stanowisko rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast 
formalna nominacja została podpisana dopiero 16 września 1945 r. przez 
prezydenta Krajowej Rady Narodowej. Warto dodać, że prof. T. Kotarbiń-
ski, mimo wspomnianej nominacji, nadal pozostawał na etacie profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor T. Kotarbiński przed końcem sierp-
nia 1946 r. otrzymał bardzo szerokie uprawnienia, które obejmowały nor-
malne kompetencje senatu, dziekanów i rad wydziałów. W dniu 15 lipca 
1945 r., przybył do Łodzi i od Komisji Kierującej przejął władzę w nowo 
powołanym uniwersytecie. Już następnego dnia, 16 lipca 1945 r., został 
powołany prorektor Uniwersytetu Łódzkiego do spraw gospodarczo-
-administracyjnych, którym został wybitny historyk prof. Ludwik Ko-
lankowski, przed wojną profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Niestety, 
funkcję tę pełnił jedynie do 15 września 1945 r., został wówczas bowiem 
powołany do organizowania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, któ-
rego był pierwszym rektorem. Kolejnym prorektorem do spraw gospo-
darczo-organizacyjnych mianowano wspominanego już socjologa prof. 
J. Chałasińskiego, który pełnił tę funkcję tylko do 28 lutego 1946 r. Swoją 
rezygnację z tego stanowiska uzasadniał „troską o zdrowie”, chociaż po-
wszechnie było wiadomo, że nie zgadzał się z koncepcją rektora T. Ko-
tarbińskiego – liberalnego, ale zachowującego tradycyjny charakter uni-
wersytetu. Sam J. Chałasiński był natomiast zwolennikiem organizowania 
w Łodzi „socjalistycznego uniwersytetu robotniczego miasta”13. Po J. Cha-
łasińskim stanowisko prorektora objął były członek Komitetu Organiza-
cyjnego oraz Komisji Kierującej – fizyk prof. M. Grotowski.

Rektor T. Kotarbiński, wbrew stanowisku tragicznie zmarłego T. Viewe-
gera, był zwolennikiem tradycyjnego uniwersytetu, w skład którego winny 
wchodzić wydziały medyczne. Wkrótce, bo już 27 sierpnia 1945 r., uzyskał 
decyzję władz ministerialnych o włączeniu do Uniwersytetu Łódzkiego 

13 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 36.
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trzech wydziałów: lekarskiego, stomatologicznego i farmaceutycznego. 
W związku z tym powołano drugiego prorektora do spraw wydziałów 
medycznych, którym został prof. Zygmunt Szymanowski – bakteriolog, 
przed wojną profesor na Uniwersytecie Warszawskim. Od października 
1945 r. Uniwersytet Łódzki funkcjonował więc w składzie sześciu wydzia-
łów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Prawno-Ekono-
micznego, Lekarskiego, Stomatologicznego i Farmaceutycznego. W roku 
akademickim 1945/1946 na dziekanów powołani zostali (według podanej 
wyżej kolejności): prof. Stanisław Ossowski, prof. Tadeusz Wolski, prof. 
Borys Łapicki, prof. Wincenty Tomaszewicz, prof. Alfred Meissner i prof. 
Jan Muszyński. Jednocześnie do końca okresu organizacyjnego nowo po-
wstałego uniwersytetu, który kończył się 31 sierpnia 1946 r., rektor w miej-
sce nieistniejącego senatu powołał Komisję Główną (w niektórych materia-
łach źródłowych nazywaną Komisją Naczelną) Uniwersytetu Łódzkiego, 
w skład której wchodziło 15 osób: rektor, dwaj prorektorzy, sześciu dzie-
kanów oraz sześciu wybitnych profesorów, w tym Jan Muszkowski – bi-
bliolog, profesor Wolnej Wszechnicy, Jerzy Jakubowski – kardiolog, Jan 
Oko – filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. Marian 
Henryk Serejski – historyk, wspomniany już Bolesław Wilanowski – praw-
nik oraz Natalia Gąsiorowska-Grabowska – historyk, przed wojną związa-
na z Wolną Wszechnicą. To piętnastoosobowe grono J. Chałasiński okre-
ślił mianem „ojców założycieli” Uniwersytetu Łódzkiego14. Oczywiście 
w owym gronie winien się też znaleźć nieżyjący już wówczas były rektor 
Wolnej Wszechnicy Polskiej i właściwie główny organizator przyszłego 
uniwersytetu w okresie od lutego do maja 1945 r., prof. Teodor Vieweger.

Warto wspomnieć o dość kłopotliwej sytuacji, w jakiej znalazł się rek-
tor T. Kotarbiński po 31 sierpnia 1946 r., kiedy kończył się okres orga-
nizacyjny Uniwersytetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawy 
z 1933 i 1937 r.) winny się odbyć wówczas wybory władz uczelni (przez 
senat) oraz wydziałów (przez rady wydziału). Jednak ministerstwo nie 
wyraziło na to zgody, twierdząc że nominacja prof. T. Kotarbińskiego 
na rektora UŁ kończy się 31 sierpnia 1947 r. W tej sytuacji rektor na ze-
braniu wszystkich profesorów Uczelni zgłosił wniosek o tzw. absoluto-
rium i po uzyskaniu akceptacji zgodził się pełnić obowiązki do 31 sierpnia 
1947 r. Jednocześnie dwaj dotychczasowi prorektorzy, prof. M. Grotowski 
i prof. Z. Szymanowski, złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w dniu 14 października 1946 r. wybrano 
jednego prorektora, którym został pełniący dotąd tę funkcję prof. M. Gro-
towski, a po jego rezygnacji w kwietniu 1947 r., tymczasowo obowiązki 
prorektora pełnił prof. Eugeniusz Wilczkowski – psychiatra15.

14 J. Chałasiński, Początki..., s. 52.
15 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 37.
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Pierwsze normalne wybory rektora na lata akademickie 1947/1948 
i 1948/1949 odbyły się w dniu 6 maja 1947 r. Rektorem pozostał nadal 
prof. T. Kotarbiński, a prorektorem wspomniany już prof. E. Wilczkow-
ski. Dziekanami w tym czasie byli: na Wydziale Humanistycznym prof. 
Stanisław Franciszek Zajączkowski, przed wojną prorektor Uniwersyte-
tu Wileńskiego; Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. Tadeusz 
Wolski; Wydziału Prawno-Ekonomicznego prof. B. Wilanowski; Wydzia-
łu Lekarskiego prof. Janusz Sobański; Wydziału Stomatologicznego prof. 
A. Meissner, a Wydziału Farmaceutycznego prof. Jan Muszyński. Pewne 
zmiany na stanowiskach dziekanów nastąpiły w latach 1947/1948, miano-
wicie dziekanem Wydziału Stomatologicznego zamiast prof. A. Meissnera 
został prof. Franciszek Zwierzchowski, a na Wydziale Humanistycznym 
po rezygnacji prof. S. F. Zajączkowskiego (podobno po ostrym konflikcie 
z językoznawcą prof. Zdzisławem Stieberem) obowiązki dziekana pełnił 
prodziekan prof. Zdzisław Żygulski – germanista16.

W roku akademickim 1946/1947 senat Uniwersytetu Łódzkiego z ini-
cjatywy rektora T. Kotarbińskiego został rozszerzony przez dokoopto-
wanie (poza rektorem, prorektorem i dziekanami) dziesięciu profesorów 
z różnych wydziałów, a ponadto dwóch przedstawicieli pomocniczych 
pracowników naukowych oraz dwóch studentów, członków organizacji 
Bratnia Pomoc. Obecność studentów w senacie była ewenementem w ska-
li wszystkich polskich uniwersytetów17. Niestety taka sytuacja trwała 
stosunkowo krótko, już w listopadzie 1948 r., w wydanym przez władze 
centralne Statucie Tymczasowym Państwowych Szkół Wyższych, ograniczono 
bowiem autonomię uniwersytetów. Jak pisał prof. T. Kotarbiński o tym 
dokumencie –

Nie tu miejsce na wyczerpujące rozważania doniosłych skutków tego dekretu 
dla całości życia szkół wyższych. Zmienia on gruntownie, zwłaszcza na okres lat pięciu, 
rozkład uprawnień władz centralnych, władz akademickich, profesury. Przerzuca szereg 
funkcji ze sfery działania czynników uczelnianych do sfery działania bezpośredniego 
czynników ministerialnych, przyznając im w stosunku do profesury nowe olbrzymie 
kompetencje, daje władzom centralnym możność wprowadzania czynników spoza ciała 
pedagogicznego uczelni do gron rozstrzygających o nader ważnych sprawach18.

16 T. Kotarbiński, Pierwsze czterolecie Uniwersytetu Łódzkiego 1945/6–1948/9, [w:] Mate-
riały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950)…, s. 52–53.

17 Ibidem, s. 53; A. Rajkiewicz, Wspomnienia studenckie. Bratnia pomoc, „Kronika. Pismo 
Uniwersytetu Łódzkiego” [Wydanie specjalne] 2005, R. XV, s. 84. Pierwszymi studenckimi 
delegatami do senatu byli: student medycyny Zdzisław Cywiński oraz student ekonomii 
Antoni Rajkiewicz (później znany profesor SGPiS, specjalista w dziedzinie polityki spo-
łecznej).

18 T. Kotarbiński, Pierwsze czterolecie..., s. 54. 
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W ten delikatny sposób rektor T. Kotarbiński wskazywał na fakt cał-
kowitej likwidacji ograniczonej autonomii uniwersytetów polskich w la-
tach 1945–1948.

Na lata 1948/1949 i 1949/1950 na podstawie nowych przepisów powo-
łani zostali przez władze ministerialne nowi dziekani: na Wydziale Hu-
manistycznym – prof. Marian H. Serejski – historyk, na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym – prof. Leszek Pawłowski – biolog, na Wydziale 
Prawa (w 1948 r. zreorganizowano Wydział Prawno-Ekonomiczny) – prof. 
Jan Namitkiewicz – specjalista z zakresu prawa handlowego, na Wydziale 
Lekarskim (Stomatologia stała się oddziałem w ramach Wydziału Lekar-
skiego) – prof. Stefan Bagiński – specjalista z zakresu histologii, na Wy-
dziale Farmacji – w dalszym ciągu prof. Jan Muszyński. Ponadto nowym 
prorektorem mianowano na dwa lata prof. Jerzego Jakubowskiego. Na-
tomiast kierownikiem Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym 
pozostawała, powołana na to stanowisko przez ministra oświaty 20 paź-
dziernika 1947 r., prof. N. Gąsiorowska-Grabowska19.

W latach 1947–1948 w środowisku uniwersyteckim doszło do dysku-
sji na temat nadania naszej Uczelni patrona. Wymieniano najczęściej Sta-
nisława Staszica lub Ludwika Krzywickiego. Jednak rektor T. Kotarbiński, 
jak pisał A. Rajkiewicz, „Dyskusje uciął [...], uznając, że należy pozostać 
przy nazwie nadanej przez dekret erekcyjny”20.

Niezwykle trudnym problemem od początku organizowania Uczel-
ni były sprawy lokalowe. Jak już wspomniano, w pierwszych miesiącach 
1945 r., w hotelu „Grand” profesorowie T. Vieweger i B. Wilanowski urzą-
dzili swoje sekretariaty, gdzie przyjmowali przyjeżdżających do Łodzi 
profesorów z Wilna, Lwowa i Warszawy. Natomiast wszystkich zgłasza-
jących się pracowników naukowych umieszczano w hotelu „Monopol” 
przy ul. Zawadzkiej 7 (obecnie Próchnika 7), który służył za tymczasowe 
mieszkania. Mieściła się tam także stołówka uniwersytecka. Z czasem 
w tym hotelu został umieszczony sekretariat organizującej się uczelni. 
Jak wspominała prof. Krystyna Śreniowska –

Hotel „Monopol” należał do podrzędnych hotelików łódzkich. O jego 
statusie świadczy następujący epizod: otóż z końcem 1945 r. zjawił się przed-
wojenny właściciel – Żyd ocalały z wojennej rzezi. Był on wielce zaskoczony 
i niezadowolony z mieszkańców hotelu. Przeszkadzali mu w kontynuowaniu 
przedwojennego procederu wynajmu pokoi na godziny […] Nie bacząc więc 
na jajogłowych, cnotliwych inteligentów, podpatrywał pory, kiedy opuszczali 
pokoje i wynajmował je przygodnym parom. Przydarzyło się to p. doc. Alicji 
Simon – muzykologowi. Nadeszła nie w porę i zastała swój pokój od wewnątrz 
zamknięty. Wybuchła awantura21.

19 Ibidem, s. 55.
20 A. Rajkiewicz, Wspomnienia studenckie…, s. 92; zob. B. Baranowski, K. Baranowski, 

Pierwsze lata..., s. 41.
21 K. Śreniowska, Hotel „Monopol”, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9.
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Fot. 2. Gmach wybudowany w 1929 r.  
dla pracowników biurowych wodociągów i kanalizacji  

w Łodzi przy ul. Narutowicza 65. Od 1946 r. – rektorat UŁ  
Ze zbiorów Archiwum UŁ

Wkrótce, z niewiadomych przyczyn, właściciel opuścił Łódź, a hotel 
„Monopol” od stycznia 1946 r. został zamieniony na żeński akademik. 
Przez pewien czas władze organizującej się uczelni dysponowały loka-
lami Technikum Włókienniczego przy ul. Żeromskiego 115. W budynku 
tej szkoły oraz w wynajmowanych salach kinowych w mieście, a także 
salach Sądu Wojewódzkiego przy pl. Dąbrowskiego odbywały się wykła-
dy. Jeszcze w 1945 r., nowo powstała uczelnia otrzymała budynek przed-
wojennego Gimnazjum Zgromadzenia Kupców przy ul. Narutowicza 68, 
w którym urzędował rektor T. Kotarbiński i administracja Uniwersytetu 
Łódzkiego. Z kolei w końcu września 1945 r., przydzielono Uczelni budy-
nek przy ul. Narutowicza 65 (Lindleya 1) oraz Lindleya 3/5, zajmowany 
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przed wojną przez Zarząd Wodociągów i Kanalizacji. Zapewne w koń-
cu 1945 r. do tego właśnie budynku został przeniesiony rektorat wraz 
z administracją Uczelni. Oczywiście w obu wymienionych budynkach 
poza administracją mieściły się niektóre katedry oraz sale wykładowe. 
W ostatnim roku kadencji rektora T. Kotarbińskiego Uniwersytet Łódzki 
(pomijam budynki, którymi dysponowały wydziały medyczne, w 1950 r. 
oddzielone od naszej Uczelni, by utworzyć Akademię Medyczną) dys-
ponował następującymi lokalami: poszczególne katedry i instytuty Wy-
działu Humanistycznego mieściły się w budynkach przy ul. Lindleya 3/5, 
Curie-Skłodowskiej 11 i Narutowicza 41, socjologowie zajmowali czwar-
te piętro budynku przy ul. Trębackiej 3 (obecnie Uniwersytecka), gdzie 
na niższych kondygnacjach znajdowały się mieszkania dla profesorów. 
Archeolodzy i etnografowie, dzięki prof. Konradowi Jażdżewskiemu, któ-
ry był dyrektorem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego miesz-
czącego się przy placu Wolności 14, a jednocześnie profesorem UŁ, ko-
rzystali z lokali tegoż muzeum (archeolodzy do lat dziewięćdziesiątych 
XX w.). Wydział Prawa otrzymał pofabryczny budynek przy ul. Koperni-
ka 55. Z kolei Wydział Matematyczno-Przyrodniczy zajmował większość 
budynku przy ul. Narutowicza 68 oraz w części budynek przy ul. Połu-
dniowej 66 (obecnie Rewolucji 1905 r.), gdzie głównym lokatorem był 
Instytut im. Marcelego Nenckiego (później przeniesiony do Warszawy), 
a także przy ul. Lindleya 3/5 i 6 (wraz z medykami) i przy ul. Curie-Skło-
dowskiej 11. Natomiast w gmachu rektoratu mieściły się wszystkie dzie-
kanaty i biura administracji uczelnianej22.

W 1949 r. Uniwersytet Łódzki, dzięki energicznym zabiegom organi-
zacji studenckich, w tym głównie Bratniej Pomocy, dysponował sześcioma 
domami studenckimi, w tym dwoma żeńskimi, które sytuowały się przy 
al. Kościuszki 17 i Próchnika 7 (dawny hotel „Monopol”) oraz czterema 
męskimi – przy ul. Ogrodowej 28a, Ciesielskiej 6, Jaracza 34 oraz Zamen-
hofa 13. Należy tu dodać, że były to budynki w większości bez odpowied-
nich warunków higienicznych. Łącznie w tych sześciu akademikach mo-
gło zamieszkiwać 800 osób. Potrzeby były o wiele większe, jak wspominał 
Antoni Rajkiewicz podania o miejsce w akademiku złożyło w 1948 r. 1900 
osób23.

Niezwykle ważną sprawą dla nowo powstającego uniwersytetu było 
utworzenie biblioteki.

Komitet Organizacyjny Uczelni Państwowej w Łodzi, który dzia-
łał pod kierownictwem prof. T. Viewegera, już w lutym 1945 r. powołał 

22 B. Baranowski, K. Baranowski, Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949–1956), Łódź 
1990, s. 146–147.

23 A. Rajkiewicz, Wspomnienia studenckie..., s. 73.
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Fot. 3.  Pierwszy budynek UŁ z 1945 r. przy ul. Narutowicza 68, pozyskany na własność 
gmach byłej Szkoły Zgromadzenia Kupców (przed 1945 r.)  

Ze zbiorów Archiwum UŁ

Bibliotekę Uniwersytecką. Bibliotece tej przydzielono lokal pofabryczny 
przy al. Kościuszki 10, pozbawiony centralnego ogrzewania, podłącze-
nia do wodociągów i kanalizacji, a w części także okien. Mógł spełniać 
jedynie funkcję magazynu. W związku z tym duże znaczenie miało po-
zyskanie, najpierw części, a od 1948 r. całego, budynku przy ul. Naruto-
wicza 59a (późniejszy budynek Wydziału Prawa), w którym urządzono 
czytelnie i w części podręczny magazyn. Już od momentu powołania bi-
blioteki, a więc od lutego 1945 r., pracownicy powstającej uczelni rozpo-
częli akcję zdobywania książek. Jak pisał prof. B. Baranowski, „Ściągano 
je zarówno z Łodzi i jej okolic, jak i z Ziem Zachodnich. Akcja ta była 
prowadzona z wielką ofiarnością przez pierwszych pracowników Biblio-
teki”24. Po utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego w maju 1945 r., Bibliotece 
Uniwersyteckiej przyznano prawo otrzymywania tzw. egzemplarza obo-
wiązkowego. Mimo pewnych kłopotów w pierwszych latach, od 1947 r. 
wydawnictwa regularnie nadsyłały wszystkie wydawane pozycje. Warto 
także wspomnieć o przekazywanych darach, które w sumie wyniosły 68 
tysięcy tomów. Były to książki przekazane przez Związek Patriotów Pol-
skich w Moskwie – 23 500 tomów; społeczeństwo polskie z Wilna – 7500 

24 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata..., s. 211–212.


