Doc. dr Tadeusz Penkala
Kierownik Katedry Mineralogii

i Krystalografii

Katedra powstala w r. 1945 jako Katedra Mineralogii
trografii. Kierownikiem
Morawska

Katedry byla prof. dr Maria Turnau-

(1945 - 1951). Jako asystenci

Jahn (1945 - 1949),
Edward Mojski

pracowali:

mgr Jan Trembaczewski
(1950 - 1956). Katedra

zajmowala 3 pokoje
przy ul. Glowac-

kiego 2. W czasie od r. 1945 do r. 1951 zostalo
Prof. dr Maria Turnau-Morawska
petrograficznych,

a asystenci

Katedry Mineralogii

i Petrografii

Uniwersytetowi

naukowy i meble umieszczono
Pozostala
Mroczek.

przy Katedrze

Program wykladów

drukiem

5 prac (przewaznie

skim. Czesc przyrzadów naukowych
czne) przekazano

zorganizowane

i biblioteka.

oglosila

W r. 1951 prof. dr Maria Turnau-Morawska

12 prac

magisterski~.

objela kierownictwo

na Uniwersytecie
(mikroskopy

Warszaw-

i piece elektry-

Warszawskiemu.

Caly sprzet

w jednym pokoju przy ul. Nowot~i5.

tylko jedna asystentka,

mgr Pelagia

dla chemików ulegl zmianie. Nie obejmowal

juz kursu mineralogii

i petrografii,

grafii i krystalochemii.

lecz tYlko kurs krystalo-

Od r. 1951 do r. 1953 wyklady

czenia zlecone prowadzil krystalograf
la. W r. akad. 1955/1956 wyklady
Mroczek.
Od marca 1957 kierownikiem

doc. dr Tadeusz Penka-

i cwiczenia

Katedry

prowadzila

mgr

jest doc. dr Tadeusz

Penkala. Katedra zmienila nazwe na Katedre Mineralogii
stalografii. Adiunktem

i cwi-

dr Tomasz Bialas, a od

r. 1953 do r. 1955 równiez krystalograf

i Kry-

Katedry byl kandydat nauk Edward Juchno

(1959 - 1961). Obecnie adiunktem
1964).

Maria

Lydka (1949 -1951),

i duza sale do cwiczen i prac magisterskich
male muzeum mineralogiczno-petrograficzne

mgr

(1945 - 19(9), mgr

(1949 - 1951), mgr Kazimierz

mgr Pelagia Mroczek

i Pe-

jest dr Anna Barcicka

(od r.

- 29 Najwieksza

bolaczka Katedry jest brak odpowiedniego

lu. Od r. 1957 do r. 1965 Katedra
gmachu fizyki przy ul. Nowotki
nie od r. 1965 Katedra

zajmowala 2 male pokoje

5, bez gazu i wodociagu.

zostala przeniesiona

szego lokalu, dwupokojowego
wodociagu,

2 (bez gazu,

wiec jeszcze sie pogor-

odbywaja sie w innym gmachu (Nowotki 5),a cwi-

czenia w zle oswietlonej

sali cWiozen wojskowych

kiego), co uniemozliwilo

prowadzenie

tyki krysztalów.

Zle warunki

nie mozna zatrudniac
dawczymi studentów,

(na Glowac-

zajec praktycznych

lokalowe sa przyczyna

nowych pracowników
pragnacych

i kierowac

specjalizowac

liwosci rozwoju Katedry. Do badan naukowych
konieczne

jest sprowadzenie

z op-

tego, ze
pracami ba-

sie w krystalo-

grafii. Dopiero budowa nowego gmachu chemii stworzy
pracowników

w

Obec-

do jeszcze mniej-

przy ul. Glowackiego

z jednym kranem). Warunki

szyly. Wyklady

loka-

nowe moz-

i szkolenia nowych

aparatury

rentgenow-

skiej.
Badania naukowe prowadzone w Katedrze
stalochemii

ukladów dwuskladnikowych.

prace dydaktyczne

Dorobek naukowy

liczbami: 13 prac naukowych:

Biuletynie Akademii Nauk 7 prac, w Annales

wydaniami
klopedie

oraz

wydanych

UMCS 4 prace,

Chemii 1 praca, w Arch. Mineralogicznym

_ 2 - podreczniki

kry-

kierownika Katedry doc. dra Penkali wyraza-

ja sie nastepujacymi
Rocznikach

dotycza glównie

akademickie,

10 skryptów),
(wspóludzial).

w
w

1 praca;

6 - skryptów (lacznie z drugimi

3 - slowniki

(wspóludzial),

2 - ency-

