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maj  na celu ukazanie pi kna, tradycji oraz historii miast i regionów
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Podziękowania

Jubileuszowe wspomnienia są subiektywną próbą utrwalenia 60-letniej historii naszego Wydziału, którą 
kształtowało wiele osób. Chciałbym w tym miejscu uhonorować te spośród nich, które w największym stop-
niu przyczyniły się do powstania książki.

Słowa z głębi serca płynących podziękowań kieruję do:
Profesora Dariusza Gawina, który skutecznie zmotywował mnie do podjęcia próby ocalenia od zapo-
mnienia materialnych pamiątek z historii naszego Wydziału;
Pani dr inż. Hanny Samujłło za udzielenie zgody na wykorzystanie w książce rysunków Jej męża doc. 
Jerzego Samujłły, a także za podarowanie kilku dotychczas niepublikowanych rysunków i fotografii;
Pani dr Zofii Sztromajer za udostępnienie znacznego zbioru fotografii z bogatego archiwum tworzonego 
przez lata wspólnie z mężem – dr. inż. Stefanem Sztromajerem;
Profesora Artema Czkwianianca za niezwykle cenne opowieści bezpośredniego świadka związanego z na-
szym Wydziałem od początku jego istnienia;
Magister inż. Krystyny Reutt-Kowalskiej za napisanie oraz udostępnienie Wspomnień absolwentki z 1963 
roku, które stanowią unikatowe źródło informacji o naszym Wydziale, a także za cierpliwe wyjaśnianie 
moich licznych wątpliwości;
Profesora Gabriela Kołata z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za wisienkę na torcie w postaci wspania-
łych karykatur oraz rysunków;
Doktora inż. Wiesława Kalińskiego za udostępnienie niemałego zbioru fotografii z archiwum własnego 
oraz Katedry Mechaniki Materiałów;
Doktora inż. Marka Jabłońskiego za cierpliwe wdrażanie mojej osoby w arkana grafiki komputerowej.
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Wstęp

Tempus fugit… W miarę upływu czasu doceniamy urok niektórych zdarzeń, które przeminęły i już nie 
powrócą. Oczywiście, każdy z nas ma swoje specyficzne doświadczenia, jednak można zaryzykować stwierdze-
nie, że wspomnienia z lat studenckich należą do zasobu szczególnie cenionego i troskliwie pielęgnowanego. 
Nadarza się właśnie okazja, aby zaproponować Czytelnikom pewnego rodzaju podróż sentymentalną w szcze-
gólny sposób dotyczącą absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej – świętujące-
go w 2016 roku swoje 60. urodziny.

Podczas tej podróży będę pełnił obowiązki przewodnika, a  raczej quasi-przewodnika. Podjąłem się tej 
odpowiedzialnej funkcji trochę z przypadku, lecz przede wszystkim dlatego, że nie było zbyt wielu chętnych 
do wykonania tej pracy, która – jak się potem okazało – wymagała między innymi wielogodzinnych kwerend 
po różnych archiwach. Była to zresztą jedyna dostępna metoda, jako że obecnie żyje zaledwie jeden świadek, 
który w 1956 roku – jako pracownik etatowy – oglądał i przeżywał proces powstawania Wydziału Budownic-
twa Lądowego Politechniki Łódzkiej. A zatem w drogę…

Andrzej B. Nowakowski
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1. Początki

11 czerwca 1945 roku wszedł w  życie dekret 
o  utworzeniu Politechniki Łódzkiej jako państwo-
wej szkoły akademickiej. Miała trzy wydziały: me-
chaniczny, elektryczny i chemiczny, a także oddział 
włókienniczy, który dwa lata później również został 
przekształcony w wydział1. Jako piąty – w 1950 roku 
– został utworzony Wydział Chemii Spożywczej. 
W końcu 1 października 1956 roku zaczął funkcjo-
nować Wydział Budownictwa Lądowego powoła-
ny na podstawie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa 
Wyższego z 18 grudnia 1956 roku w sprawie zmian 
organizacyjnych w  Politechnice Łódzkiej2. Weszło 
ono w  życie 31 grudnia z  mocą obowiązującą od 
1 października 1956 roku, wskutek czego Wieczoro-
wy Wydział Budownictwa PŁ został przekształcony 
w Studium Wieczorowe na Wydziale Budownictwa 
Lądowego, który na początku miał się składać z sze-
ściu katedr:

budownictwa ogólnego z zakładem, 
mechaniki budowli z zakładem, 
mechaniki gruntów i fundamentowania z zakła-
dem, 
budownictwa żelbetowego z zakładem, 
konstrukcji stalowych z zakładem, 
budownictwa przemysłowego z zakładem. 
W  paragrafie 6. wspomnianego Zarządzenia 

można przeczytać:
W Politechnice Łódzkiej tworzy się Wydział Bu-
downictwa Lądowego;
Wieczorowy Wydział Budownictwa przekształca 
się w Studium Wieczorowe na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego.
W paragrafie 9. natomiast:

„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia z mocą od dnia 1 października 1956 roku”3.

Ustalenie daty urodzin Wydziału na 1 paździer-
nika 1956 roku obala zatem pewien mit, który funk-
cjonował przez około pół wieku. Najstarszą wzmian-
kę na ten temat można odnaleźć w  wydawnictwie 
z  1960 roku, w  którym napisano m.in.: „Uchwałą 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 
1956 roku został powołany na Politechnice Łódzkiej 
Wydział Budownictwa Lądowego”4. Odtąd datę tę 
powtarzali aż do dzisiaj różni autorzy, powołując się 
przy tym a  to na decyzję ministra, a  to na decyzję 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego; czasem także 
na jego uchwałę. W dostępnych zasobach archiwal-
nych nie ma żadnego dokumentu opatrzonego datą 
11 maja 1956 roku. Pewne jest natomiast, że Mi-
nisterstwo Szkolnictwa Wyższego było zobowiązane 
do realizacji decyzji rządowej, która zapadła przynaj-
mniej rok wcześniej. Wskazuje na to jednoznacznie 
wypowiedź Rektora PŁ prof. Mieczysława Klimka z 
17 czerwca 1956 roku: „Decyzja o powołaniu Wy-
działu Budowlanego w Politechnice Łódzkiej zapa-
dła na posiedzeniu Prezydium Rządu, ale utworzenie 
wydziału odroczono do przyszłego roku”.

Reasumując, odtąd wypada wznosić toast za 
zdrowie Szanownego Jubilata każdego pierwszego 
dnia października stosownego roku. Poza wszystkim 
nie jest to bynajmniej zwyczajny dzień, albowiem 
oznacza początek roku akademickiego i na ogół jest 
dniem pogodnym, bo w naszym klimacie jest to jesz-
cze okres złotej polskiej jesieni.

W tym miejscu może nasuwać się pytanie: dlacze-
go Wydział powstał tak późno, dopiero po 11 latach 



funkcjonowania Politechniki? Dzisiaj trudno o jedno-
znaczną odpowiedź. W  zbiorze dokumentów „Poli-
technika Łódzka 1945–1984 znajdującym się w war-
szawskim Archiwum Akt Nowych można natomiast 
znaleźć negatywne odpowiedzi Ministerstwa Oświaty 
z 1947 roku dotyczące projektu utworzenia w Łodzi 
wydziałów architektury oraz budownictwa lądowego5.

Wydaje się, że lata 50. to był dobry czas na po-
wołanie szóstego wydziału w  uczelni, która już na 
tyle okrzepła, że dalszy jej rozwój był tylko kwestią 
czasu. Nie bez znaczenia były też powtarzające się – 
i coraz silniejsze – naciski z zewnątrz. Odtworzona 
na podstawie dokumentów archiwalnych sekwencja 
wydarzeń była mniej więcej taka:

17 czerwca 1955 roku Senat PŁ – na wniosek 
Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi po-
party przez Komitet Łódzki PZPR – jednomyśl-
nie podejmuje uchwałę, w której uznaje za ko-
nieczne powołanie Wydziału Budownictwa już 
w roku akademickim 1955/19566.
Od 1 września 1955 roku w Politechnice Łódzkiej 
funkcjonuje w  trybie wieczorowym Wydział Bu-
downictwa, albowiem z mocy uchwały nr 701 Rady 
Ministrów „Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Ło-
dzi została włączona do Politechniki Łódzkiej”7.
16 czerwca 1956 roku podczas pierwszego po-
siedzenia Rady Wydziału prof. Tadeusz Żyliński 
– prorektor PŁ do spraw nauki – powołuje na 
organizatora Wydziału Budownictwa Lądowego 
mgr. inż. Władysława Kuczyńskiego (zatrudnio-
nego w  charakterze zastępcy profesora), który 
„był jedynym w Politechnice specjalistą z dzie-
dziny budownictwa”8.
4 lipca 1956 roku podczas posiedzenia Senatu 
PŁ rektor prof. Mieczysław Klimek „odczytał 
projekt Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 20 czerwca 1956 roku nr ZT – IX 
org. 412/56 w  sprawie zmian organizacyjnych 
w  Politechnice Łódzkiej”9. Dokument ten do-
tyczył zmian w  strukturach organizacyjnych 
czterech spośród pięciu istniejących wydziałów 
uczelni, a ponadto powoływał szósty – Wydział 
Budownictwa Lądowego z sześcioma katedrami 
wraz z zakładami.
Na przełomie czerwca i lipca 1956 roku Oddział 
Organizacji i  Toku Studiów PŁ przeprowadza 
rekrutację na pierwszy rok studiów dziennych.
1 października 1956 roku na Politechnice roz-
poczynają się zajęcia z udziałem 73 studentów 

pierwszego roku Wydziału Budownictwa Lą-
dowego. Równolegle na wszystkich latach Stu-
dium Wieczorowego WBL studiuje w  sumie 
279 osób.
3 października 1956 roku Senat Politechniki 
Łódzkiej pozytywnie opiniuje wniosek o  mia-
nowanie kandydata nauk technicznych Włady-
sława Kuczyńskiego, zastępcy profesora, na sta-
nowisko kierownika Katedry i Zakładu Budow-
nictwa Żelbetowego (od 1 października 1956 
roku na Wydziale funkcjonuje tylko ta katedra, 
a pozostałe dopiero powstawały10).
Równolegle pracuje komisja – powołana 16 
czerwca 1956 roku – w składzie: prof. Wacław 
Żenczykowski, prof. Jerzy Leyko i zastępca prof. 
Władysław Kuczyński. Jej zadaniem jest nabór 
odpowiednich pracowników naukowych do ob-
sady etatowej tworzonych katedr11.
Zagospodarowywana jest siedziba Wydziału – 
dawna willa Reinholda Richtera położona przy 
ul. Stanisława Worcella 6/8 (obecnie ul. ks. 
Ignacego Skorupki) – nazywana przez wszyst-
kich Pałacykiem.
Jak wspomina po latach organizator wydziału 

prof. Władysław Kuczyński: „Postanowiłem zrezy-
gnować z  zaszczytnej roli przewodniczącego Rady 
Wydziału i  przekazać tę funkcję jednemu z  wybit-
nych profesorów mojej macierzystej uczelni, Poli-
techniki Warszawskiej. Zwróciłem się z taką propo-
zycją do prof. Wacława Żenczykowskiego – przewod-
niczącego Komitetu Inżynierii Lądowej PAN, który 
wspaniale łączył wysokie kompetencje inżynierskie 
z  głęboką wiedzą teoretyczną. Niestety, funkcję tę 
sprawował zaledwie kilka miesięcy, ponieważ zmarł 
nagle na początku 1957 roku, ku ogólnemu żalowi 
obydwu Politechnik, Łódzkiej i  Warszawskiej. Po-
nadto, działając w porozumieniu z rektorem PŁ, za-
prosiłem do Rady Wydziału wybitnych profesorów 
z innych wydziałów i w rezultacie skład Rady był na-
stępujący: prof. Wacław Żenczykowski z Politechni-
ki Warszawskiej – przewodniczący, doc. Władysław 
Kuczyński – p.o. dziekana, prof. Mieczysław Klimek 
– rektor oraz przedstawiciel Wydziału Włókienni-
czego, profesorowie: Zygmunt Charzyński, Jerzy 
Leyko, Aleksy Pietkiewicz i Jan Werner z Wydziału 
Mechanicznego, prof. Eugeniusz Jezierski z Wydzia-
łu Elektrycznego, profesorowie: Alicja Dorabialska 
i  Edmund Trepka oraz doc. Stanisława Witekowa 
z Wydziału Chemicznego”12.


