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PIERWSZY ROK SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU 

I POLITECHNIKI WE WROCŁAWIU 

Dla organizatorów polskiego życia pokojowego we Wrocławiu w HH5 r. nie 
ulegało wątpliwości, że niezbędnym elementem ufornwv.:auia polskiej społeczno
ści w tym mieście jest stworzenie polskich wyższych uczelni', a szczególnie Uni
wersytetu. Do realizacji tej idei przystąpiii polscy uczeni, a przede wszystkim pro
fesorowie dawnego Uniwersytetu Lwowskiego Jana Kazimierza, ni'emal od pierw
szych godzin, gdy w mieście umilkły strzały 1. Podjęte prace na miejscu, związa
ne w pierwszym etapie z gaszeniem pożaró\v, z..ibczpicczcniem budynków, sprzętu 
i książek, organizowaniem ze�polów uczonych różnych specjalności dawały nadzie
je na szybkie uruchomienie uc1.dui. Z datą 24 VIII 19cl5 r. został wydany przez 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej dekret powoluj,1cy do życia Uniwersytet 
Wrnc.:ławski i Politechnikc; Wrocławską jako uczelnie paóstwowe 2• W dekrecie
określano podstawową struktur,;; obu uczelni. Organizatorzy uczelni we Wrocła
wi'u żywili przekonanie o potrzebie doprowadzenia do powstania, chociażby na 
okres pocz,1tkowy, jednej dużej uczelni pod nazwą Szkoła Główna - Uniwersytet 
i Politechnika we Wrocławiu 5

. Zasadę t,:; realizowano w praktyce, organizując sześć 
wydziałów uniwersyteckich i L'l.tery politechniczne, przy dwu prorektorach (osobny 
dla Uu i wt•rsytetu i Politechniki), wspólną administraeję i budżet. 

l 'rzyslqpiono do prac 01·ganizaey jriyd1, 10rmuj,1c \\'ydzhdy, tworząc zaL1żki 
1irzyszlych katedr, opicnj,\c sic; na zasadach przewidywanych ustawą o szkohiidwie 
wyższym z 1933 r. Naczelnym organem kolegialnym zasiał, zgodnie z tymi trady
ejarni, Senat, składający się z rc•klora, prorektoró\v, d.:ickanu\v, uzupch�,iony o kie
ruwnik..i roku wstępnego (:wrowego). Senat podejmował podstawov;e decyzje w spra
wach naukowych, dydaktycznych, kadrowych, gospodarczych. Warunki okresu po
wojennego określały niecodzienne sprawy, które musiał załatwiać, aby uczelnia 
mogła zacząć normalnie funkcjonować. Podejmował problemy zwi,1zane z zagadnie
niami bezpiecze11stwa, warunków bytowych pracowników, organizował odbudowę. 
usu\vanic zni�zczer'1 wojennych. Określał strukturq uczelni. obowiązki spoczywa
i:ice ll<l kadrze naukowej i studentach. Posiedzenia Setwtu miały charakter oclhi•!
gający treści,) od posiedze11 tych organów w czasach normalnych. Zachow.i:ia do
kumentc1cj,1 ,1rchiwalna od początków uczelni wrodaw:,k1ch jest niesłychanie frag
rnl'r:la,·ycznc1. Protokoły posi,•clzl't't :·:cnatu zachowały sic; w Archiwum Uniwersy
tc,ckim. ale, czc;ść z nich tylim \\' brudnopisie pisanym o!c',wkiem. Poniżej opubli
knwam• zostają wszystkie prnlokoly posicdzet'l Se11;1tu Akar!,•rnickiego Uniwersyte
tu i l'olih>chniki w 11ier\\'szyrn rnku ak,1demicJ.::im. 

' Por. np.: Uniu·e r:;ytei Wrocławski w latach 1945--1!!55, t. I, Wrocław 1959, 
s. !j i ll.

2 D1.iennik Urzc;dowy MinistL·rstwa Oświaty, 194;;, m 4, po1.. 8. 
a Uni wersytc:t Wrocławski ... , s. 26 i n. 
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Przygotov,·uj,Jc materiały do publikacji zastosowano uproszczone zasady stoso
wane przy ogłaszaniu drukiem źródeł do historii najnowszej. Zrezygnowano z cz<;
śd informacyjnej o posiedzeniu, porz,Jclku obrad i listy obecno�ci. Przy publikowa
niu brudnopisów, niestety, nic zawsze można było odczytać wszystkie sformułnwa
nia. Wyrazy i zda11ia nieczytelne za:maczouo w kwadratowych nawiasach w tek
ście. Rozwi,v.ywano także skróty zawurte w protokołach. Poprawiano bez zazna
czenia cwidt'ntnc literowe pumylki maszynowe. Protokoły opatrzono niezbc;dnymi 
przypisami. W wypadku przypisó,v biograficznych zamieszczono je tam, gdzie dane 
nazwisko pojawiło ,;i,; po raz pierwszy. Z inforinatji' biograficznych rezygnowano 
w wypadku osób, których <1utobiografic zamieści! Leonard Smołka w tym samym 
numerze, ocbylaji)c czytelnika do tych materiałów. Protokoły poniżej publikowane 
znajduj,] si<; w j('dnym oprawnym volumini1• w Archiwum Uniwersytetu Wrotbw
ski'ego. 

Wojciech Wr:::csiriski 

1 

Posiecl:enie 10 Xll 19--1:i r., przeu:oc/;uc:yl r<'ktor proJ. dr S. Kulczyiiski 4, 

pro10kolo1eala Janirw Tus:kiewiczou;cL \ 

I. Prorektor Loria ,; przedstawił sprawę obrabowania przez straż ko
lejową na terenie dworca we Wrocławiu pracowników naszego
Uniwersytetu, Niemców, prof. Paxa i prof. Schafera 7, którzy
przyjeżdżtt.li :słlri.bowo i pusicidali wszy.stkie potrzel.Jnu zaświad
czenia. Uch w a 1 o n o: przekazać sprawę Ob. Wojewodzic\ a od
pis protokołu przesiać Ministrowi Oświaty. Załatwia to prof.
Loria.

11. W sprawie promocji doktorskich: postanowiono, że spr:nvE; tę mo

gą Hady Wydziału załatwić we własnym zakresie.
III. W spL,wie habilitacji Senat wyraził opinię, że spraw tych nie

należy prnwadzić przed załatwienivm nominacji nowych profeso
rów przez Ministerstwo Oświaty !>. Nnleży napisał: do Miuister-

·1 Stunisław Kulc.:zyr\ski (1895-1975), botanik, działacz politycmy, profesor sy
::l:. .. matyki i morfologii Uniwcr�ytetu .Talia Kazimieaa (dalej: UJ[() we Lwowie, 
jccgn rektor; organizator i rt)klor UniwcrsytclLt i Politechniki we Wrocławiu, czlo
,,,_.;;: PAU, póJ.niej PAN, zast1;pca przewodnit:z,1cego Racly Pa1\stwa. 

Sekretarz osobisty rektor.i Kulczyi'iskiego. 
6 Stanisław Loria � zob. biografiQ ogłoszoiq przez L. Smołkę. 
7 Da w ni profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego z czasów niemieckidi. 
8 Wojewotl.1 IJyl wówczas mgr Stani,J;iw Piaskowski. 
9 Pierwszy wniosl'lc o nominacje: profesorów Uni\versytetu pacdstawil rektor 

Kulczy11ski 8 X 1D45 r., z prośbą o nominacj(; prze;,: ministra oświaty z dniem 
1 X 1945 r. dla następujących osób: Anclr,:cj Klisiccki, Luclwil< Hirszfeld, 
Jerzy Abramowicz, Anna Hirszfelclowa, Witold Zicmbi!'iski, Tadeusz Baranow
ski, Hugo Kowarzyk, Wiktor Bross, \Vitold Grabowski, Kamil Stefko, Zdzisław 
Skibiński, Kazimierz Iclaszl'wski, Witold Taszycki, Stanisław Loria, Wincl'nty Styś, 
Stanisław Kukzyi'1:,ki, Tadeusz Owióski, Antoni Knut, Włodzimierz Trzebiatowski, 
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stwa Oświaty, że aktualną jest sprawa habilitacji, i zapytać, czy 

Ministerstwo nie ma zastrzeżeń formalnych co do uprawnień 
w przeprowadzaniu przewodów habilitacyjnych na tych wydzia
łach, które mają przynajmniej 5 prof[csorów] mianowanych przed 
wojną. 

IV. Prof. Loria podaje do wb<lomości, że w Warszawie urzqdujc Ko
misja, która będzie rozpalrywc11a ankiety zapotrzebowania na in
strumenty precyzyjne, głównie szkło optyczne. Zapotrzebowania
te mogą zgłaszać poszczególne Zakłady na ręce prof. Lorii.

V. W sprawie zawierania umów z kontraktowymi profesorami za
padła decyzja, że p. Wasilewski 10 winilm przygotować formularz
umowy, która powinna zawierać m. in. także łączną ilość godzin
wykładowych danego profesora w roku . .Jeśli chodzi o stronę fi
nansową to profesorowie otrzymają: 1. zwrot kosztów podróży,
2. diety dzienne zł 225 i wynagrodzenie miesięczne za 1 godz. wy

kładu w tyg[odniu] w sumie zł 250 i zł 175 za ćwiczenia. Potrą
cać się b�dzie z diet stołówkę i hotel (tym, którzy będą z nich
korzystać).

VI. Dziekani powinni wypełniać karty personalne ewidencyjne per
soiw!u swoich wydziałów.

VII. Zapotrzcliov.ranie na koks dla Zukładów winny zgłus:wć dzie
kana ty.

VIII. Spraw� prz.ydziulu węgla dla mieszka11 prywatnych pr;.1cowników
Uniwcrsytdu i Politechniki na razie odroczono.

IX. Poruczono kierownikowi Sekretariatu 11 wygotować ogłoszenie
rcktor:-;kic w ::,pro.wie stypendiów dla studentów i ogłosić w nim
warunki otrzymywania stypendium. Podjęto decyzję, że wolni
sluchao:c nie mogą otrzymywać styp[endium]. Podania studentów
Wydz[ialu] Med[ycyuy] Wct[erynaryjnej] nie będą uwzględniane,
by wydział ten dostał już na ten cel fundusze z Minist[crstwa]
Oświaty.

X. Postanowiono zwołać w najbliższych dniach wewnęlrznq komisję
budowlaną.

XI. Postc1nowiono stworz.yć :� komisje dyscypl[inarnc]: 1. dla perso
nelu n,wkowcgo, 2. dla personelu administr[acyjncgo], 3. dla stu-

Karol i'vfaleczy1'1ski, Bogdan Kie,zkm,·ski, Henryk Baiyez, Jerzy Kowabki, Bole
sław Olszewicz, Kazimierz !\'lajewski. Józef Zwierzycki. Acloif Joszt, Władysław 
Huhczy1�ski, Witold Biernawski, Bartłomiej Tokarski, Eugeniusz Rybka, Marian 
Waligórski, Andrzej Mycielski, Józef Wąsov.:icz, Tadeusz Bigo, Lco11 Hala.ban, Iwo 
.Jaworski, Wojciech Hejnosz, Wada w Osuchowski, Julian Czyżewski (Ossolineum, 
cizia! rqkopisów. archiwum Stanisława Kulczyńskiego). 

10 Piotr Wasilewski, pracownik administracyjny rektoratu. 
11 Tzn. mgrowi Krzysztofowi Bieńkowskiemu, noszącemu formalnie tytuł Se

kretarza. 
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dentów, które mają składać się z delegatów Wydziałów. Wnioski 
ma przygotować z p. dziekanem Stefką 1� p. Wasilewski.

XII. Ustalono, by dziekani zatrudniali asystentów poszczególnych ka

tedr nieobarczonych pełną ilością godzin zajęć i by zwoływali
ich raz w tygodniu na odprawy.

XIII. Postanowiono zorganizować akcję informacyjną o uczelniach wro
cławskich.

XIV. Postanowiono sprawę fotografii zniszczeń budynków Uniwersy

tetu powierzyć prof. Majewskiemu 13 i prof. Stysiowi 11., 

2 

Posiedzenie 15 XII 1945 r., przetcodniczyl rektor pro.f. S. Kukzyński, 

protokołowała J. Tuszkiewiczowa. 

I. Postanowiono, że ferie świąt Bożego Narodzenia trwać b<;dit od
19 bm. do 3 I 1946 r. włącznie.

II. Postanowiono zarezerwować miejsca w Orbisie i P[olskich] K[olc
jach] P[aństwowych] i Dyrekcji Kol[ejowcj] cl.la studentów i pra
cowników na 19 i 20 bm.

III. Omówiono sprawę zdania opieki nad zakładami na okres krii
świątecznych.

IV. Uchwalono, że stypendia z funduszu Ministerstwa Oświaty wy
nosić będą 500 i 1 OOO zł miesięcznie, z tym że stypendia po
1000 zł przyznawane bGdą nu latach wyższych. Stypendia roz
dzielone będą proporcjonalnie rlo liczby studentów zapisanych na
poszczególnych wydziałach.

V. Omówiono sprawę uruchomienia kredytów na remont mii_:szkaó
prywatnych w Banku Gospodarstwa Krajowego do 20 bm. i po,t:1-
nowiono część tych kredytów zużyć na remont budynku przezna
czonego na hotel profesorski.

VI. Postanowiono starać się w Banku Gospodarstwa Krajowego
o kredyt w wysokości 4 500 OOO zł na remont budynków Uniwer
sytetu i Politechniki.

VII. W dyskusji o wynagrodzeniu za kursy zerowe 1
", postanowiono

tE Kamil Stefko - zob. biografię ogloszow1 przez L. Smolk(,'..
18 Kazimierz Il'Iajew5ki (1903-1981), archeolog klasyczny, profesor U.TK \\'l' Lwo

wie, po wojnie Uniwnsytdu Wrocławskiego (dalej UWr.). a p6fo1cJ Uniwersytetu 

Warszawskiego, członek PAN. 

H Wincenty Styś (1903---1960}, profesor UJK we Lwowie, Kierowllik Katedry 

Ekonomii na Wydziale Prawa UWr., profesor w Wyższej Szkole Ekonomiczne.i 

we Wrocławiu, w Katedrze Historii Gospodarczej na Wydziale Humanistycznym 

UWr., badacz przede wszystkim ustroju rolnego. 
13 Kursy przygotowujące do studiów na wyższych uczelniach dla osób, które 

z uwagi na wojnc; nie lllialy ukoóczorwj szkoły średniej i egzaminu maturalnego. 
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zasięgnąć informucji w Warszawie, juk wynagradzać kierowni

ków kursów zerowych. 

VIII. W sprawie rozdziału węgla dla mieszkań prywatnych pracowni

ków Uniwersytdu i Politechniki. Uchwalono jednomyślnie oddać
rozdział Związkowi Zawodowemu, z tym że rozdział m:1 b:s·ć roz
patrywany z punktu wielkich oszczędności i tr:iktowany jako po
moc doraźna.

IX. Postanowiono stworzyć komisię techniczni). którq zwołać ma prof.
Wróbel 16. Komisja ta ma rozpatrywać możliwości włączenia części

centralnego ogrzewania. Wszyscy mający centralne ogrzewanie
w mieszkaniach winni zgłosić adresy tych micszkar'l u prof.
Wróbla.

X. Dyskusja nad zorganizowaniem opieki zdrowotiwi dla pracowni
ków Uniwersytetu i Politeclmiki. Dzicl«m Wydziału Lekarskie

go 17 ma na najb]i:i:szym posiedzeniu St·n:d u postawić wnioski
w tej sprawie.

XL Poruczono sekretarzowi głc'nvnemu Rie/1kowskit:rnu: 
1. zarządzenie ogłoszenia o przedłużeniu legitymacji studenckich

na miesiąc styczeń.
2. Uzyskanie w Dyrekcji Kolejowej :mi:i:d;: dh studentów i pra

cowników Uniwersytetu i Politechniki,

3. zamówienie picczq tki „Przedłuża siq W,tżnośf· legi t.ymacj i do
dnia ... ".

XII. Na wniosek prorektora Politechniki prof. Suchardy 18 postanowio
no załatwić jako spr;1wc; pilną ,miżkq 50°/u d la mir•szk::i.ó naszych
pracowników.

XIII. W dyskusji o Radach Wyd,:blowyrh. w kt.c">n·.i głos z·1bicrali �)ro
fesorowic Steinhaus in_ Sti.:fko. Kowalski �0 i in„ wy_j,1�niono, że
Rady Wydziałowe składać siq 111'.l.\Q z profesorów, któryd1 wnioski
nominacyjne odesłano do Ministnstwa Oświaty. Profesorowi<:
kontraktowi i zastępcy tyc11 pro[Prnrt"iw mog,� tylko być zapro
szeni.

XIV. Referat o komisjach dyscyphnnrnych powiermno prof. Stefce,
podając nastc;pnie nazwiska co do skhiclu cz!onk<>W komisji J in-

1& Tadeusz V>'róbel (1885---HJ71 l. architekt, prok�1ll' I'olikchrnki \\"P Lwo'.vie, 
dlickan ·wydziału Buclm'.·1,id\\';1 U11i\\'Prsytetu i Pulitcc.:lmil,i we Wrocławiu. 

17 Tzn. Ludwik Hirszfeld (1884-1954). lekaa mikrobio!nii. inrn!unolog, serolog, 
profesur Uniwersytetu Warszawskil'g<J, organizat,"· i pil'rv:sr.y cl1icl-:an Wydziału 
Lekarski0go UWr., członek PAN. 

,s Edward Sucharcb (l891-J!l47), chemik, prnk�:or chP111ii org,111icz11cj i rektor 
l'olil>:chniki Lwowskiej, proJ"esuL' Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwcr
sylclu i Politechniki we Wrocławiu, prorektol' tejże uczelni, członek PAN. 

10 Hugon Steinhaus, zob. biografia ogłoszona przez L. Smołkc;. 
20 Jerzy Kowalski - jw. 
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stancji: Chełmoński 21, Jaworski 22, Kowalski, Czyżewski z3, Sle

bodziński 24, Wąsowicz 25
, Hirszfeld, Poluszyński �u. Markowski 27

, 

Idaszewski 28, Trzebiatowski 2\ Płazek :m, Stefko, Skibiński 31, Nie
wodniczański 32

, Bulanda 33• II instancja: Styś, Mycielski�\ Kli-

!1 Adam Chełmoński (1890-1959). cywilista, profesor Uniwersytetu Warszaw

skiego, Wydziału Pra,va UWr., kierownik Katedry Prawa w Wyższej Szkole Eko
nomicznej we Wrocławiu, uczestnik wielu prac kodyfikacyjnych, przed 1939 r. 
wiceminister sprawiedliwości. 

H Iwo Jaworski - zob. biografia ogłoszona przez: L. Smolkę. 
18 Julian Czyżewski - jw. 
H Władysław Slebodziński (1884-1972), matematyk, profesor na Wydziale Ma

tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, autor licz
nych prac z zakresu geometrii różniczkowej. 

25 Józd Wąsowicz (1900-1964), geograf i kartograf, organizator Instytutu
Kartografii we Wrocławiu, profesor UWr., kierownik Katedry Antropogeografii. 
przekształconej ·w Katedr<;: Geografii Ekonomicznej, organizator Katedry Geografii 
Ekonomicznej w Wyższej Szkole Handlo\vcj we Wrocławiu, członek PAU, autor 
licznych map i atlasów. 

IS Gustaw Poluszyński (1887-1959), biolog, parazytolog, profesor Akademii Me
dycyny Weterynaryjnej we Lwowie i jej prorektor, po wojnic profesor Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. kierownik Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych nn 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uni>versytetu i Politechniki we Wrocławiu, 
prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 

•1 Zygmunt Markowski (1872-1951), profesor i rcktw Akudcmii Medycyuy
Weterynaryjnej we Lwowie, organizator Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu 
Warszawskiego, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryj
nej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, kierownik trzech katedr: Patologii 
i Terapii Chorób Wewm;trwych, Diagnostyki Chorób Wewnc;trznych i Epizootio
logii. 

ie Kazimierz Idaszewski (1878-1964), elektryk, kierownik Katedry Pomiarów
Elektrycznych, a póź.niej Maszyn Elektrycznych Pol itechniki Lwowskiej. organiza
tor i dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 

u Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982), fizyk, profesor Politechniki Lwow
skiej, Wydziału Matematyki. Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wroc
ławiu, prowadził badania fizykochemii ciała stałego, członek i prezes PAN, 

so Edwin Plazek (1898-1964), chemik, profesor i kierownik Katedry Chemii 
Ogólnej na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, kierownik Ka
tedry Chemii Organicrnej Politechniki Wrocławskiej, dziekan i prorektor t(·j 
uczelni. 

st Zdzisław Skibiński (1895-1947), lekarz, profesor i kierownik pierwszej w Pol
sce Katedry i Kliniki Ftyzjatrycznej we Wrocławiu. 

a2 Henryk Niewodnicwfoki (1900-1968), fizyk, przed 1939 r. profesor Uniwer· 
sytetu Poznańskiego, 1945-1946 profesor Wydziału Matematyki. Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocli1wiu, skąd przeniósł sic; cło Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
as EdwarcJ Bulanda (1882-19.51), archeolog klasyczny, profesor i rektor UJK 

we Lwowie, kerownik Katedry Archeologii Klasycznej UWr. 
84 Andrzej Mycielski, prawnik, specjalista od prawa państwowego, profesor 

Wydziału Prawa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
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siccki 35, Hubert �6, Bigo 37, Janowski 38, Kosiba 311, Wróbel, Szar

ski 411, Kowarzyk 41, Zwicrzycki 1�. Na członków rzeczników dyscy
plinarnych I instancji podano nast�pujące nazwiska: Mycielski, 
Hubert, Styś, Steinhaus. Prof. Stefko ma z tych nazwisk skon
struować wniosek. 

3 

Posiedzenie 12 I 19.J:6 r., przewodniczył prorektor pruf. S. Loriu, praloko

łowala J. Tti szk ieu:ic za WG. 

I. Prof. dr Stefko stwierdza, że nie został z;iwiadomiony o komisji
budżetowej Delegatury Ministra Oświaty i o przydział[achl włó
kienniczych UNRRY 43

. Uchwal o n o: w przyszłości Dziekana
ty b�dą także zawiadamiunc o przydziałach.

II. Prof. dr Kowalski prosi o zawiadomienie Dziekanatów o wszyst-

35 Andrzej Jan Klisi!.!c:ki (189'i--UJ7:i), lckaa fizjolog, profesor Wydziału Le
karskiego U.JK i Akademii l\Icdycyny Weterynaryjnej we L\\'Owie, kierownik i or
ganizator Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politeclrniki 
we Wrocławiu, członek PAN, organizator Studium Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, późniejszej Akademii Wychowania Fizycznego. 

se Stanisław Hubert (1905-1983). prawnik, proJesor pr,tw,t mic;dzy11arnclowego 
Wydziału Prawa Uniwersytetu i Politcc:hniki W(' Wrocławiu. autor licznych prac, 
c:złonek wielu towarzystw naukowych na terenie mic�dzynaroclowym. 

07 Tudcu�;: Bigo (180·1--1075), prnwuik, profe�o,· Wydziału P,·,.v,;a U.JK ,,.,. Lwn
wie, Wydziału Prawa UWr. i dziekan tego Wydziału, współtwórca Wyższej Szkoły 
Hancllowej we Wrocławiu. badacz prawa administracyjnego. 

aa Bronisław Janowski (1875-1960). botanik. profesor botaniki i encyklopedii 
r<ilnictwa Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. rektor tej uczelni. or
ganizator Katedry Botaniki i Nauki o Paszach Wydziału l\kclycyny Weterynaryjnej 
U11iwcrsyktu i Politechniki we Wrodawiu, autor licznych prac z zakresu botaniki 
stoso\vancj dla potrzeb rolnidwa i medycyny weterynaryjnej. 

s� Aleksander Kosiba ( Ul01-Hl8 l ). geograf, geofizyk. glacjolog. klima to log. prn
l'L"�or Wydziału Nauk Prąrodniczyc;h Uniwersytetu i Polikdrniki we Wrocłav.riu. 
organizator i uczestnik wielu wypraw polarnych. 

-10 Kazim.icrz Szarski - zob. biografia ogłoszo11a przez L. S111ołkc;.
�1 Hugon Kowarzyk (1906-1985). lekarz, patologia ogólna, profesor Wydziału

Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki \VC \.Vroclawiu, czlollek PAN. prezes Wroc
ławskiego To·warzystwa Naukowego. 

42 Józef Zwierzycki (1888-196 l ), g(•olog, w latu eh 191"1--1938 uczestnik bada1\ 
i poszukiwania złóż użytkowych \V archipelagu l\'Ialazji, profesor Wyd;dalu Nauk 
Przyrodniczych Uniwcnytctu i Polikchniki we Wrocławiu, równocześnie profesor 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

,s United Nations Relief and Rchabilitation Administration, organi;,ac;ja utwo
rzona w 1943 r., przcjqta w 1945 r. przez ONZ, dla pomocy krajom najbardziej 
dotknic;tym przez wojnq. 
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kich Komisjach Senackich i Rektorskich. Uchwal o n o: Po

stanowiono. 
III. Prof. dr Kowalski przypomina o tym, że potrzebne będ,1 druki

do preliminarzy budżetowych, inwcntan:;y, dzienników pod;:iw

czych etc., a także ksie;gi studentów, karty indywidualne profeso
rów etc. U c h w a 1 o n o: Przyjęto do wiadomości.

IV. Prof. inż. Wróbel i prof. dr Scmbrat H stwierdzają, że pracownicy

Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu otrzymują najmniej

sze przydzic1ły. U c h w a 1 o n o: Na propozycję prof. dr. Kowal
skiego postanowiono zwrócić się do ob. Wojewody z pro:-ibq, lJy
zajął się potrzebami U czelni w tei dziedzinie.

V. Wywiązała się dyskusja o ophłbch w hotclacl1 Uniwersyktu.
Wszyscy uznali je za krzywdzqce i nndmiernic wysokie, a zarzą

dzenia o opłatach za szkodliwe�. Prof. dr Steinhaus U\\''.1Żc1 w win
ną w tej sprawie p . .Ja;;ióski1 1", kbra nic nadaje si<.;, jego zda
niem, do pełnienia j,1kichkolwiek funkcji na Uniwcrsyt2cie i sta
wia wniosek o natych:niastowe jej zwolnienie. Stanowisko to po
parli: prof. inż. Wróbel, prof. Scmbr,1t i inni. 'Prof. Wróbd oznaj

mia, że z sześciu mieszkań, które były przeznaczone na hotel przy
ul. Schuhbrucke 4 1i, oddano mu do remontu na hotel tylko 3 miesz
kania, trzy pozostał0 mieszkania zost·1ly zajęte na micszkani,, pry
watne przez p. Jasiilską i p. Jasi11slrn nie uznała za stosowne po
rozumieć się z nim ani w spravr1.ch remontu, ani w sprnwi.c rzeczy
i mebli, które w tych mieszkaniach by!y, które zostanq na pewno
wykradzione. Prof. Kowalski uważa, że sprawa hotelu przy ul.
Schuhbri.icke przyjmuje niepokojący obrót. Uch w a 1 o n o: De
cyzj(; nad wnioskiem prof. Stcinh,rnsa postanowiono od;ożyć do
powrotu J.M. Rektora.

VI. Prorektor Sucharda zawiadamia, ŻC' do dni;1 25 bm. n:tlc:�y zgłosić
działalność w tajnym naucz,mia w czasie okupacji. Chodzi o zali
czenie lat służby. U c h \V al o n o: Przyjęto do wiadomości.

VII. Prorektor Suchard,1 prosi o przygotowanie materiałów do księgi
pamić1tkowej na I rok działalności Uniwersytetu i Politechniki we

Wrocławiu, a także do przcmówieni,t inauguracyjnego.
VIII. Prorektor dr Sucharda podajt! treść pisma Ministcrstw·.l Oświaty

w sprawie ilości Kutedr na Wydział,,.
JX. Prof. Stcinh,rns zav,:iadcimin, że sprnw,nni publikacji z. rami,:niu 

.n Kazimier„ ScmlJr,it. zuriJ,,1-:. profe,or UJK \\'l! L,vm·.ie, org,111iz,1tor i pierw
,;zy dziekan Wydr.ialu Przyrc,d11iczl'go U11iwersytetu i Polill'clrniki we Wrocławiu, 
w,pól()rganizalor \Vrocl,1,,·skic,;1, Towarzystwa N,1ukrJwego, 

•s Anna .Jasi11ska, urzęclniczl,:1 admi1!isti-acji u1•1,,·el'sytcckiej w okresie 28 V
1915---30 VI !\Mo. 

ia Tzn. pny ul. Sww�kiej 50. 
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Katedry Matematyki zajmować się będzie prof. Knaste?r 47.
Uch w a ł a: Przyjęto do wiadomości. 

X. Prof. Kowalski zgłasza swój Instytut jako publikujący.
XI. Sekret�rz główny Bieńkowski podaje do wiadomości, że w Sekre

tariacie Głównym został utworzony referat informacyjny, do któ
rego należy podawać wszystkie informacje, które mają być za
mieszczone w prasie.

XII. Prof. dr M'.lrkowski porusza sprawę zniżek tramwajowych dla
studentów i pracowników.

XIII. Wobec tego, że Zakłady mają jeszcze pełną liczbę pracowników
niemieckich, a w innych liczba pracowników została silnie zredu
kowana, zapadła uchwała, by do Zakładów, które posiadają wiel
ką ilość pracowników niemieckich, wysłać pismo z żądaniem od
stąpienia części pracowników niemieckich tym zakładom, w któ
rych ilość pracowników niemieckich jest zbyt mała 4�.

XIV. Interpelacja prof. dr. Sembrata, czy milicja ma prawo wejścia do
domów akademickich. Prof. dr Stefko wyjaśnia. że tylko do
Uczelni odnosi się prawo eksterytorialności.

XV. Na pytanie sekretarza g!f ównego] Bieó.kowskiego, czy należy już
teraz uruchamiać domy wypoczynkowe profesorów w Puszczyko
wie, postanowiono dać w tej sprawie ogłoszenie, by zori<�ntować
się, jaka będzie ilość osób pragnących w tym sezonie korzystać
z domów wypoczynkowych.

XVI. Prorektor dr Loria porusza sprawę zwołania konferencji rekto
rów Uniwersytetów i Politechniki celem rejestracji sił profe
sor[skich]. by ich równomierny rozdział mógł nnstąpić bf'z ncl.ru
szania autonomii wyższych uczelni. Uch w a 1 o n o: Spruwa ta
została poruszona z powodu przejścia na Uniwersytet Jagiello11-
ski dwóch profesorÓ\V naszej Uczelni: prof. Fizyki Teoretycz
nej Blatona 19 i prof. Fizyki Doświadczalnej Niewodniczańskiego.

4 

Posiedzenie 1D I 1946 r., przewodniczył prorektor Uniwersytetu. prof. Lo
ria, protokołowała J. Tuszkiewiczowa. 

I. Prof. Stefko przypomina poleccniL' J.M. H�·ktora wyboru ko-

47 Bronisła \V Kna,tpr (1893�1980), matematyk, główne bacla11ia w z,1kn•sie to
pologii, profesor UJK we Lwowie, profesor Wydziału Matematyki. Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu i Politechniki ,vc \Vrndawiu. 

48 Pobkie władze aclmini,tracyjne, przygotowuj;Jc \\·ysil'Cilcni,� NiellH'<J\\', po
zwalały na zatrudnienie określonej liczby Nk111ców do prowadzenia p1·ac zwi,ica
nych z usuwaniem zniszcze11 wojennych, 

19 Nie znaleziono dokumentów potwierdzaj:wyc h zatrudnienie prnf. Bla tona 
w Uniwersytecie i Politechnice Wrodawskiej. 
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misji, która by opracowała plan wydania księgi pamiątkowej 
Uniwersytetu i Politechniki. Sprawę odroczono. 

II. Na wniosek prof. Sembrata i Lorii zapadła uchwala, że Wydziały
mają wybrać referentów poszczególnych działów nauki, którzy
zajmą się sprawami wydawniczymi naszej Uczelni.

III. Prof. Jaworski referuje sprawę wniosków seminaryjnych docenta
Świdy 50 i Hejnosza 51 prawa i po::;tępowania karne[go]. Prof. Stef
ko prosi o opinię, czy może zaoferować doc. Świdzie i Hejnoszowi
stanowisko profesorów zwyczajnych. Senat wyraził opinię, że nie
należy stwarzać precedensów i że docentów należy mianować
profesorami nadzwyczajnymi.

IV. Prorektor Loria wnosi, by kancelaria powiadamiała pisemnie
Dziekanaty o każdej uchwale Senatu do \Vykonania pewnego ;de
cenia.

V. Prorektor Lori a prosi sekr[ etc1rza J Bieńkow::;kiego, by kancelaria
powiadomiła Dziekanaty o tym, że należy zgłaszać zapotrzebowa
nie na maszyny do pisania.

VI. Sekretarz gl[ówny] Bieńkowski referuje sprawę zabezpieczania
willi profesorskich przez dłuższą dr.ierżawę (5 lat) do T[ymczaso
wego] Z[arządu] P[aństwowego].

VII. Sekretarz gl[ówny] Bieńkowski informuje, że uzyskaliśmy dla
Wydziału Rolnego majątek Pilc..:zyce. Majątek ten położony o 5 km
od Wrocławia, posiada 300 ha ziemi, ogrody, inspekty i duży bu
dynek składajqey się z kilkudziesięciu pokoi.

5 

J_)osied.::enie 29 I 1.946 r., przewodniczył rektor pro.f. dr S. Kukzy!'iski,

protolwło 1vała J. Tusz kie wiczowa.

I. Rektor Kulczyt'tski poda.ie do wiadomości, że lVIinister Ziem Od
zyskanych Wasilewski 52 obiecał pomoc i poparcie Uniwersyteto
wi i Politechnice we Wrocławiu i prosił o memoriał o potrzebach
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Postanowiono opickG
nad całością memoriału powierzyć prof. Olszewiczowi ;,:i, który
rna zwołać członków Komisji, którzy będą opracowywali poszczc-

;o Witold Swicla. prawnik, prawo karuc. docent Uui,,·l'rsytdu Stefana B,1to
rcgo ,,. Wilnie, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocła
wiu. później rektor tegoż U1ll\versytetu. 

,1 Wojciech Hejnosz, docent UJK we Lwowie, nie pocljql pracy we Wroclu\viu,
profesor historii pai1stwa i prnv.:a Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

52 Jan Wnsilewski. \\·iceminister w Ministerstwie Ziem Odzyskanych. 
5S Bolc.,law Olszewicz (1893-1972). iii,,toryk geografii i kartografii. profesor 

pocz,Jtkowo Wydziału Humanistycznego, póżnicJ \Vydzialu Przyrodniczego Uniw(;r
sytelu i Pulitcdmiki we Wrocławiu. 
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gólne działy memoriału. Skład Komisji; 1. prof. Kowalski lub 
Maleczyński " 1, 2. prof. Olszewicz, 3. dyr. Knot"", 4. prof. Wróbel, 
5. prof. Markowski, 6. Świętochowski"\ 7. Browiński 5·, 8. Zwie
rzycki.

II. Rektor Kulczyóski przypomina księgę pamiątkową Uniwersytetu
i Politechniki, która da wyraz naszemu istnieniu naukowemu.
W dyskusji n:1 temat, jakie prace mają być w ksic;dze p,nniątko
wej zamieszczone, uzgodniono: 1. że wszyscy dziekani będą prace
zbierali, 2. że redakcję obejmuje dziekan Wydziału Humanistycz
nego 58 i dziekan Wydziału Matematycznego an i że 3. Księga pa
miątkowa powinna być gotowa do druku do połowy marca.

III. Prof. Baranowski lin referuje sprawę otwarcia Wydziału Farma
ceutycznego przy Wydziale Lekarskim. Zwracając uwagę na to,
że Izba Aptekarska przywiązuje wielką wagę do otwarcia w tym
roku i od tego uzależnia fundusze, które daje, proponuje otwarcie
do końca marca. Po dyskusji na ten temat i wniosku Rektora
Kulczyóskiego zapada decyzja otwarcia Studium Farmaceutycz
nego w tym roku do 1 marca i powierzenia prof. Baranowskiemu
jego organizacji.

IV. J. M. Rektor Kulczyński przypomina inaugurację r;i i 1-szy jej
punkt - sprawozdanie Rektora. Prosi, by Dziekani po porozu
mieniu się ze sobą przygotowali do tego sprawozdania dane sta
tystyczne, najdalej do końca lutego.

V. Po dyskusji nad godłem i patronem dla Uniwersytetu i Politech
niki zapadła decyzja zwołania Komisji w tej sprawie, złożonej
z prof. Olszcwicza, Wróbla i Maleczyńskicgo.

VI. Rektor Kulczyi'iski podaje do wiadomości, że sprawa rewindy
kacji dziel kulturalnych ze Lwowa do Wrocławia jest aktualna
i prosi prof. Stefkę o przygotowanie pisma w tej sprawie.

VII. Rektor Kulczyński omawia trudności, jakie napotyka zakup in-

si Kam! Maleczyi'1ski - zob. biografia ogłoszona prwz L. Smolkc;. 
55 Antoni Knot, jw. 
óft Bolesb w Świętochowski (1895-1975), badacz różnorodnych dziedzin zwią

zanych z produkcj,1 roślinną, docent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
profesor Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Wrocla wskiego, dziekan Wydziału 
Rolniczego Uniwersytetu i Polilechniki we Wrocławiu. prorektor Wyższej Szkoły 
Rolniczej we Wrochnviu, członek PAN. 

57 Prawdopodobnie dr Józef Browii'!ski, asystent Wydziału Lekarskiego. 
5B Tzn. prof. J. Kowalski. 
so Tzn. prof. H. Steinhaus. 
60 Tadeusz Baranow�ki, chemia fizjologiczna, orgallizator Wydziału Farmacji 

Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, dziekan Wydziału Lekarskiego. 
81 Uroczysta inaugttraeja Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu miała 

miejsce 9 VI 1946 r. 
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strumentów i narzędzi dla Uczelni, i prosi sekretarza mgr. Bień

kowskiego o porozumienie się w tej sprawie z T[ymczasowym] 
Z[arządem] P[aństwowym]. 

VIII. Na zapytanie, jaka jest sytuacja wśród młodzieży, prof. Markow
ski odpowiada, że sytuacja jest załagodzona u�.

IX . .T. M. Rektor informuje, że Ministerstwo chce centralnie załatwić 
sprawę statutu „Bratniej Pomocy" i zapytuje, czy nie zamiano
wać z ramienia Rektora komisarycznego Zarządu „Bratniej Po

mocy". Po decyzji Senatu, że tak należy uczynić, Rektor Kul
czyński oświadczył, że tak należy uczynić, Rektor Kulczyński 
czyński oświadczył, że Tymczasowy Zarząd „Bratniej Pomocy" 
przekształci na komisaryczny. 

X. Profesor Sucharda wyjaśnia w sprawie listy profesorów dla Mi
nistra Oświaty, że żądanie nowych deklaracji nie odnosi się do
tych profesorów, których wnioski już odeszły, tylko do tych,
którzy są zarejestrowani, ale dotąd nic zdeklarowali się 6 :1. 

XI. Na wniosek Prorektora Suchardy wybrano Komisję, która ma
opracować statut współpracy Uniwersytetu i Politechniki. Skład
Komisji: rektor Kulczyński, prorektor Sucharda, prorektor
Loria, prof. Idaszewski, prof. Steinhaus. Zastępca prorekt[ora}
Suchardy - prof. Płazek.

XII. Rektor Kulczyń�ki informuje, i.e zostały utworzone stypendia na
wyjazdy zagraniczne kilkumiesięczne dla młodych uczonyc.:h, pro
fesorów i docentów, głównie z techniki i przyrody, 4 stypendia
do Rosji i 4-5 do Anglii i Ameryki. Prosi dziekanów o przygo
towanie do dwóch miesięcy uzasadnionych wniosków konieczności
tych wyjazdów. Prosi prof. Hirszfelda o przygotowanie wniosków.

XIII. Prof. Sembrat porusza sprawę tzw. asystentów technicznych
i proponuje przyjmowanie ich w VIII i IX stopniu służbowym.
Po dyskusji ustalono nazwę nie na asystent, ale technik prosek
toryjny, technik laboratoryjny et cetera. Rektor Kulczyński prosi
prof. Sembrata o napisanie do Ministerstwa Oświaty wniosku
uzasadniającego konieczność utworzenia tego stanowiska. Pro
rektor Sucharda zwraca uwagę, że tylko wyjątkowo należy mia
nować na te stanowiska.

XIV. Prof. Steinhaus zażądał dyskusji nad wnioskiem wniesionym na
poprzednim posiedzeniu, usunięcia p. Jasińskiej. W dyskusji za
brali głos profesorowie: Steinhaus, Sembrnt, Loria, Wróbel, Su
charda, Stefko, Markowski. Rektor Kulczy11ski oświadczył, że 
sprawa zarzutów przeciw p. ,Jasióskiej musi zostać zbadana przed

u Nic zdołano wyjaśnić, czego dotyczyło załagodzenie sytuacji wśród mło

dzieży. 
ca Mowa o deklaracjuch pracy w uczelni wrocławskiej.
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jakąkolwiek decyz.i"l i że obecnie p. Jasińska pozostaje pod kon
trolą swego szefa, intendenta Opałki 6·1.

XV. Prof. Sucharda przypomina, że Dziekani winni zaopatrzyć się
w odpisy etatów (�lepe etaty) i wedle tego przedstawia� wnioski
na zatrudnienia, a także dostarczyć strnkturę �woich komórek.

XVI. Rektor Kulczyóski przypomina, że nie można zatrudnić więcej
jak 1000 pracowników niemieckich, bo na więcej nie ma fundu
szów.

XVII. Prorektor Sudiarda podaje do wiadomości, że nie ma kredytów
na podróże służbowe, należy je więc zredukować.

XVIJI. Prof. Sembrat porusza sprawę tańszego alkoholu dla Uniwersy
tetu i Politechniki. Ustalono, że Zakłady mają przesłać zapotrze
bowanie na alkohol. 

XIX. Prorektor Loria podaje do wiadomości, że proszek „Di-Di-Ti"
można dostać w Wydziale Zdrowia i proponuje nabycie go dla
Domów Akademickich.

XX. Prof. Steinhaus podaje do wiadomości, że rddamację zaginięcia
odbitek należy załatwiać przez prasę.

6 

Posiedzenie 23 II 1946 r., przewodniczył rektor prof. S. Kulczyfiski, pro
wlwlowała J. 'l'uszkiewiczowa. Brudnopis ołówkowy. 

I. Loria w spr[awic] wyjazdów zagranicznych. Wniosek: korzystny
jest wyjazd po uko11.czeniu zadania [ ?]. Dlatego należy ustalić
tego rodz[aju] postGp[owanic]. Kulczy11ski. To jest zgodne z ini
cjatywą Min[isterstwa]. Profes[orowie] i docenci kilkumiesięcz
ny wyjazd. Intencją Min[isterstwa] jest postawienie wniosku
w tej sprawie i nowel[izacja] planu.

II. Rektor Kulczyński odczytuje pismo B[anku) G[ospodarstwa]
K[rajowcgo] (specjaliści branżowi). Powierzone prof. Idaszew
skiemu.

III. Rektor odczytuje pismo Min[isterstwa] Admini[stracji] Publicz
nej w spr[..1wic] ochrony mieszkań prnc{owników], którzy odby
wają podróże służbowe.

IV. Koło Stu[dentów] Mat{cmatyki]-Fiz[yki] prosi o zatwierdzenie
i mianow[anie) kuratora prof. Lorię. Kulczyński podaje do wia
do[mości], że intencją naszą jest niedopuszczenie do tworzenia
kół stud[enckich] ideowych, a tylko fachowych. Także raczej nic
regionalne, ew[entualnie] w ramach Rz[eczypospolitej] P[olskiej].
Statut tego Tow[arzystwa] dla przejrzenia i zaopiniowania odda
no dziekan[owi] W[ydzialu] Prawa (Jaworski) 6". 

u Wilhelm Opałka, urz(;:dnik administracji uniwersyteckiej. 
85 Iwo Jaworski był wówczas prodziekanem Wydziału Prawa. 

-- -- -··------
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V. Markowski zawiadamia, że Kolo Rolników przedłożyło mu pro
jekt statutu kola (jako dawnemu kuratorowi). Rektor Kulczy11ski
ma zastrzeżenia, czy to nie jest jak gdyby II-ga B[ratnia] P[ o
moc]. Dziekan $więtochowski wyjaśnia, że koło ma zadania ra
czej dydaktyczne. Loria wyjaśnia, że z rektorem Kulczyńskim
dążyli do wniosku, że gl[ówne) nasze zadanie będzie mogło być
dokonane, jeśli się uniknie ruchu młodzieżowego, dlatego wszyst
kie samopomocowe kola powinny być w obrębie Br[atniej] Po
mo[cy]. gospodarka nie powinna być odrębna, bo to będą koła
odrębne i niezależne. Sprzeciwia się dlatego, by Kolo Rolników,
poza dz[ialalnością?J doświadczalną było dochodowe. Wszystkie
należy traktować jako sekcje Br[atniej] Pom[ocy). Sembrat jest
zdania, że koła mogą przyjmować pomoc. Jeśli będą dochody, to
należy je odprowadzać do Br[ntniej] P[omocy]. Rektor Kulczyń
ski informuje, że Min[isterstwo] opracowuje statut Br[atniej]
P[omocy] centralny i można by Min[isterstwu] pewne sprawy
zasugerować. Święt[ochowski] wyjaśnia, że Kolo Rolników ma cel
przede wszystkim nauk[owy] i że na terenie Dol[nego] Sl[ąska]
żaden zakład rolniczy nie b�dzie dochod[owy] w obecnych wa
runkach. Na wniosek Kulczyńskiego oddano statut Koła Roln[i
czegoJ dz[iekanowi] Jaworskiemu do zaopiniowania. Sucharda
stwierdza, że odnośnie do Domów Akad[emickichJ doświadczenia
nasze są fatalne. Domy nie mogą być własnością Towf arzystw]
Akad[cmickich]. ale powinny być wł[asnością] Uniw[ersytetu]. To
stworzyło wielkie trudności. Kulczyński komunikuje, że zamia
nował nowy Zarząd Br[atniej] P[omocy) wedle cichej uzgodnio
nej propozycji wszystkich tow[arzystw] politycznych i że Min[i
sterstwoJ wyznaczy kuratora, a Uni[wersytet] wyraża opinię. Po
dziękował dotych[czasowemu] kurat[orowi] Markowsk[iemu].

Zychiewicz 66 referuje spr[awę] pożyczki dla mieszk[ań] pryw
[atnych]. Bank otworzy konto każdemu. Każdy, [kto] będzie ją 
pobierał, podpisuje weksel kanc[elaryjny] i deklarację. Kredyt 
już wyczerpany, tylko jeśli ktoś odpadnie, to z tych pieniędzy 
można będzie dawać innym. Kulczyński wyraża przypuszczenie, 
że może będzie można prosić o dalsze kredyty. Loria stawia 
wniosek, by pożyczki, kt[órc) zostały udzielone przedtem przez 
Rektora, były zwrócone. Wróbel stawia wniosek, by to samo od
nosiło się do udzielonych mat[eriałów] bud[owlanych]. W obu 
wypadkach zapada decyzja. 
[Zdanie nieczytelne.) 
Kulczyński podaje do wiadomości. Otwarcie Bibl[ioteki] Uni-

aa Emil Zychiewicz, organizator drukarni uniwersyteckiej, referent finansowy.
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[wersyteckiej], Czytelni od b[ieżącego] m[icsiąca] także dla stud
[entów] tylko za zezwoleniem prof[esora]. 
Kulczy11.ski: Spnnva Sanatorium Akad[ emickiego] \,; Zakopanem 
(odczytuje pismo lVlin[isterstwa] Zdr]owia] w spr[awiel) do wia
domości. Kulczy[ński]: odczytuje pismo Pcln[omocnika] Rz[ądu] 
w spr[awie] utworzenia W[ydziału] Teologii. W Min[isterstwieJ 
Ośw[ ia ty] będą opory, bo jest stanowisko, że powinny istnieć 
przy Kuriach Biskupich. Sembrat: Powinirn być na Śląsku orga
nizowany, niezależnie! c.:zy w Kuriach, czy przy Uniwer[sytecic] 
i by ludzi tych tu ściągać. Powierzchnia by sie: znalazła [słowa 
nieczytelne]. Loria: Zwraca uwagę na problem polit[yki] ogólny. 
Hola Centrum katol[ickiego] w Kicm[czech]. Tiola Watykanu 
w stosunku do duchow[nych] polsk[ich] . .Jest za przesunic;ciem na 
potem. Nie wiemy, jakie będóc stanowisko Watykanu w stosun
ku do przyszłości tych Ziem. Starajmy się odsuwa<'.: do czasu de
finitywnego przyznania tych Ziem. Potem może okazać siq 
b[ardzo] podobne . .Jaworski: Uważa, że z tych \vzględów prze
ciwnie by to \V),Tnagalo zgody \Vi,1dz ;1postolskich. Proponuje 
w tej sprawie komisje;, przede wszystkim czy personalnie wygląda 
to realnie, porozumienie siq z Administratorem [Apostolskim] 67 

w iej spr[awie]. Komisja zreferuje to później na senacie. Hirsz
Jeld: uważa, że interes Paóstwa wymaga, by przyjąć. Tajne. Su

charda. Zbadać spr[awę] na terenie Min[isterstwa] przede wszy
stkim. Nasze ustosunkowanie zależy w 1)0 °/u od tego. Loria. Tło 
polit[yczne] wcwn[<;trzne]. Chwyty polii[yczne] i dlatego mogą 
być wykorzystane na niekorzyść Unlw[ersytetu]. Też za zash:g
nięciem inform[acji] w Iviin[stcrstwic] w tej sprawie, zwłaszcza, 
że Rząd ustosunkowuje się przychylnie do religii (m.uk:t religii 
w szkołach). Tajne zniesione. Kukzy11ski odczytuje pismo [nazwi
sko nieczytelne] (geografia), prosi Sembrata o pismo w tej spra
wie, że to u nas zajqtc. Kat[edra] geografii u nas zajęta. Stano
wisko R[ady] Wydziału. Kulczy11ski: Sprawa ob. Dmochowskie
go, prosi Świętochowskiego. Świętochowski referuje: jeszcze nic 
habilit[owany], kandydatura słab'.l, nikt nic popiera. Kulczyń:,ki 
prosi o pismo, że mamy kandydatury mocniejsze. Kulczy11ski 
przypomina, wspólne katedry, ilość. Lori,1: Radzi by wziąć glo
balną ilość katedr na \Vydz[ial] i rozdzielić między siebie. W naj
bliższym tygodniu musi [być] załatwione. Kulczy11ski oświadczył, 
że spr[awę] tę załatwi centralnie Hcktorat. Wtorek godz. 9 
konfjcrencja] Katedr Uniw[ersytctu] i Polit(cchniki]. Przygoto
wać pismo. Kulczy11ski referuje, że zostah1 utworzona instytucja 
starostów młodzieżowych i zapytuje Senat, j;ik należy przepro-

67 Nie zdołano ustalić bliższych danych. 
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wadzać ich mianowanie. Wywi,p:ujc się dyskusja. Sucharda: przez 
Erat[niąl Pomoc . .Ja\vor'.;ki: I'{it' przez Br[atniąj P[omoc], ale cen
tralnie. pornczyć· dziekanom. Sucharda: Porozumienie z Br[atnią] 
P[omocą] konieczne, oni to zrobią lepiej. �Iożliwy jest konflikt. 
N,·1 wniosc•k ncJdorn zapadła decyzja, by zwrócić si�; do Br[atniej] 
l >o mocy, by L1 przedłożyła wnioski dziekanom. 

Ku lczy1'1Ski referuj c sprj awl;] rozdziału kreclytiiw. Stawin 
wnios1::ik, by nic Rektor, ale dzivlrnni. Senat niech rozstrzygnie, 
jak rozdzielać mit;dzy Wyclzia!y. Wydz[ialó,v] jest 11, średnio 
9 °/u kwoty wypada na Wydział. Prnsi o ,vnioski w lt'j sprawie. 
Wspomin;:, że przed wojn,1 1\Iinlistcrslwo] określało budżet dla 
każdej katedry, a teraz Uniw[l'rsytc>t] i Polijtechnibt] dostają 
g1olnlnie budżet, który musi zosta(· rozparcelowany. Sucharda 
uważa, że nic rus„y się z miC'jsca, je.�1i wpierw się nic rozpatrzy 
Il/o świadcze1\ Uniw[ersytctu] i Pol[itcchniki], co musi rozstrzyg
rnić Komisj;1 Sl,nacka. Po<lzi�tl li<:clzic• mia! charakter prowizo
ryczny cto cznsu Widkieh f<,rii. Nie łudźmy sit;, byśmy dostać 
mieli 'Nil;ksze dotacje. Na posicdzt'niu Komisji Wspólncj"q roz
patrzy się dl,1 wspólnego \Vydzialu. 
Markowski rdc·ruJe spr[awę] opieki nad budynkiem [wyraz nie
czytelny] w związku z odcjśdem dotychczasowego administrato
ra. Prosi wsp(Jlnic ze Świętochow,;Jdm o przyjęcie administratora 
stakgo. Kulczyilski: Nie nnmy d'.ttów, dlatego musimy się wy
ręczać prac[ownikami] nauk[owyrni]. 
Kulczyński: stawia wniosek. by ferie projekt[ownncl do ko11ca 
marca, a f ,, ric przez c:2. ly !.:: \\·ivcivi'1 [sic]. Drugie półrocze można 
by pochrnnqt do km'tca lipc,1. Stcinh,1us: r:,, tym \Vnioskiem. Su
c-l1c,;·cl i: za tym wnioskiem. Trz('b:, IJ1:dzie \V kwidniu zrij,1ć dom 
\V Puszczykowie. Decyzja: tak. 
Loria: Spr[awa] stypendiów. Pocfol do wiadomości, że na Poli
tech[nicc] Sucharda już rozdzielił. 1/4 na 1000 zł, a ;:/i na 500 zł. 
Interesuj,1ct•, że zostało cło dyspozycji 75 tys. zł, z tego 5 na za
siłki cloru1.1w, a wic;c 70 OOO. Medycyna i Wd[erynarin] miały 
fundusze na styp[vnclia]. \Vobcc: tego zwraca się do dziek[anów], 
by zrezygnowali, zc1znacza.kc, ż,! w wyjątkowych wypadkach 
udzieli na tych Wydz[iałacll]. (Plnskota z Medycyny) li\ Dziekani 
obu tych W[ydzialów] zgadzajq się. Sucharda: Na Politech[nice] 
dofin[,rnsow,micj na cały rok rozdzielone. Proponuje przeprowa
dzenie w tej sprawie [w tekśde ołówkowym wielokropek i znaki 
zapytania]. Decyzja taka, że Dzh,kani z W[ydzinłul L[ekarskiego] 
i W[ydzicilu] W[ dery nary jncgo I wnios,i d,,zyclt'l'a ty, ak tylko 
konieczne. 

c� Tzll. Kon1isj1;, która by rozp,1trywala sprawy U11iwcrsytetu i Politc-chlliki. 
Gl Nie zdołano wyjaśllić.
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Kulczyński stawia wniosek kontroli n.id prac[ownikami] nauki 

i administracji. Proponuje, zeby w każdym mies[iącu] przed wy
płatą pensji podawać listę pr::tc[owników], którzy efektywnie 

pracują. Prnsi dzick[an()wj, by pod:nvali do wiadomości sckrc'
tariatu do 25 list� prnc[ownikt'Jw] do Kwestury. Decyzja jest. 
Sembrat jest zdania, że lista obecności pr:ic[ownik<'iw] nauk[o
wych] nie jest wskazana. 

Kulczyński prosi dziek[anów], by podali, kt<Jrc siły nauk[owe:J 
mogłyby zostać zatrudnione [ chyba: rn."lqpione J adm[inistracyj
nymi], wobec tego, że niektóre pracownie i zakłady są nieczyn
ne. Sucharda stwierdza, że na Polit[echnice) pomocfnicze] siły 
naukowe już od 2 micsiący prowadzą cal!1 administrację. Hirsz
feld proponuje listq obecności i {słowa nieczytelne]. Wniosek by 
obejmował także prac[ owników] nauk[owychj. S<!mbrat jest zda
nia, że należy wprowadzić ją, ale tylko jako z,irządzenie czaso
we. Loria stwierdza, że w obecnym okresie pracy pionierskiej 
kontrola jest konieczna. Wsz'/SCY za, poza ::,:L,mbratcm. ·wniosek 
przeszedł. Loria: wywierać nacisk i kontro! <:; , i to będzie miało 
większy efekt. Kulczyóski: Może zaświadczenie swego kierow
nika, że nie ma przeszkód pobierania pensji. 

Ogłoszenie. Uchwala Senatu. Pobory każdego m[iesiąca] dla pra
cowników U[niWL'rsytdu] i P[o1itechniki] bqdć1 wypłacane według 
list kierowników, dzick[anów] i kier[ownikówJ adm[inistracji]. 
Kulcz[yński] podajL' do wic1dorności, że wpiynął projekt Studium 
Wychowc1ni1 Fizyczn('go. Obcir;ża nc1s ,vyklj ,idami] i ćwic7.[ cni.1.-
rni], dlat,,go Ecktor sil; broni. f'ro,;i o opiniq. llir:,zfeld: nie ,.,',Til
cać podania. Komis,i:1. Loria: Ważrw, żc \iudynck tu i mi::.'.scc 
li,;dą zachowane\ ale z po\vodu obciqi.cnic1 (brał, lud,j, b.viczs.:nia) 
mo·i.c ocEożyć na 2 lata. Ludzie prz,�ciąż,.,ni. W zasddzie zgodzi:· 
się i przygotowywać memoriał, ale odłożyć. 
Kulczyński: Kurator n,\ciska, bo 40 lu<lzi młodych z tego po
wodu wyjeżdża z Wr[oclawia]. To jest moment, który musi być 
brnny w rachubach. Hirszfeld: Wykłady i ćwfi<.:zeniaJ będą opła
cane z funduszy innych [słowo nitiezytdiw], i to jest dobrze. 
U,.ick[cm] Hirszfeld poda Senatowi komis,\. 
Lorin: Pismo z amb[:lsady] ang[ielskicj] Pritish Council. Odczy
tuJr�. Sprawa wysLtni I prof[c•sorów] -··- Oxford i Cambridge. Od
powit:dż: Steinhaus i Loria . 
.Jaworski: sprlaw:1! vvyklad:',w nauk spo!t:czuych; 3 g[od,.iny] w.1-
klac\ó\V i 2 g[odziny] ćwicze1'1. Moż,:my uruidzii·, jak będzi() wy
kładowca. 
Pismo M1[nisterstwa] Opieki Spoljecwej I odpow[iedź.] Ilirs,:fel<l: 
szpitale [wyrazy nirezytf�lnc]. 
Swiqtochowski: Majątek Swoj[czyce] k,tastrofalna sytuac,ia. W[y-
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dzieli] Rol[ny] 1 woźny Polak, to niemożliwe. Połączenie Swoj

czyc z Wrocł[awiem] - mleko, trójkołówka konieczna, 6 woź
nych. Budynków dla remontu i prowadzenia gospodarstwa 
w Swojczycach. Prosi Senat o poparcie w spr[awie] etatów mż
szych funkc[jonariuszy]. Trójkołówka (transpol't). 
Wy:;la6 telegram do Min[isterstwal O.św[iaty] w spr[awie] otwar
cia budżetu i spr[awie] etatów niższych funkcjonariuszy. 
Hektor: Spr. Maleczyńskiego. 

Uporów, konferencja u wicewojewody, ugoda, 25 11/u dla Fabryki 
Obrabiarek, Kolonia Robotniczo-Uniwersytecka (nazwa), wyeks
mitowanie innych stron. 
J\by odciążyć budynki musieliśmy przerzucić koszta personelu 
stołówek na Dz[iał] Zaopatrz[eniowy]. Konieczność opłat w sto
l<'iwkach 5 zł dz[iennie] od 1 III bjicżącego] r[okuj. 

7 

F'osi('d::<'nie 2 1II 19-Jfi r., przewodniczył rektor S. KHlczyński, protoko

l.1Jll'ala .J. Tus:::ldewiezo1na. Brudnopis olówlcowy. 

l. Hl ektor] Sucharda odczytuje dekret wspólny Uniw[crsytetu] i Po
li[techniki] •0

• Stefko: Kolejność lrntcdr, komisje, kompetencje
Senatu.
Dyskusja: Kulczyński, Such[lrd[l, Stc�l'ko. Sucharda: Komisje
slusziw. Stefko: to sprawy graniczne (np. budżet). Kowalski: Może
hyć: zmajoryzowanie. Rektor wsp[ólne] z Poli[tcchniką]. Kulczyń
ski: Hektor ponad wszystko. Sembrat: Nie boi się tego, Senat
przccil'ż decyduje. Kowalski: wnosi o to, by 1 czl. Komisji Se
nlitcldl'jl m{,gl odwołać się do pełnego Senatu. Sucharda: Dekret
idzie do Min[isterstwa], a tam referent prawny uzna, czy pra\v
nic jest w porządku. Uważa, że słusznym jest, by dz[iekan] Stef
ko miał wgląd, jeśli chodzi o zdanie prawnic.:ze i plenum Senatu
nie n,dcży tym obciążać.

Il. Kulczy11ski: Katedry. Propozycja Komisji o skreślenie pewnej 
ilo.�ei katedr na W[ eterynarii], Med[ycyna] i Wet[ erynaria] do
stają dotacje z innych Ministerstw. 
Sucharda: Projektuje, że ustali si� procent Wspólnego Wydziału, 
,l inne W[ydzialy]. Komisjn Uniw[ersytctu] i Komisja Polit[ech

nikil, cblej tylko pewien °/o dla Bibl[ioteki]. Stefko: broni W[y-

10 B:,!J to prawdopodobnie projekt Ministerstwa Oświaty z marca 1946 r., któ

ry pn uwa!{ach wuiesionych przez Uczelnię stał się podstawą rozporządzeń z 10 
i 30 IV HHG r.: Dziennik Urz€'.clowy Ministerstwa Oświaty, 1946, nr 4, poz. 8 i nr 5

poz. 1:n 
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działu} Prawa, który musi mieć bibl[iotekę], dlatego prosi o pod
wyższenie. Markowski: podwyższyć dla Wet[crynarii], bo [wy
razy nieczytelnej. Scmbrat: Wfydział) Prz.yrod[niczy] nie ma pra
cowni i przyrządów, a W[ydziałJ Lekarski i W[ydzia!J Wct[cry
narii] dostaną z innych Minister::.tw. Świ(;iochowski: Pracownic 
zajęte przez katedry ogólne. A W[ydzi,d I Holniczy dal [?I dużo 
dla innych W[ydziałów]. Kulczyński: Teraz chodzi o pokrycie 
drobnych wydatków, a inne wydatki wtedy, gdy budżet (dotac_j;i 
ogólna) będzie wydatnie powiększony. Dlatego teraz szkoda czasu. 
Mam tylko 140 OOO zł. Później będziemy dyskutować. Hirszfeld: 
mało dla W[ydziałuJ Lek[arskiegoJ. 
Glosowanie: Komisje [wyrazy nieczytdnc]. W;;zyscy tak, prze
ciw Hirszfeld. Kowalski: Odwołać się do Min[iskrstwa] o nad
zw[yczajną] dotację dln W[ rocławia]. 

III. Min{ister] Bk11kowski 71 apelował, by pożyczać uczelniom zLt!dllt'
ksi,1żki i aparatur<�. Nic możemy pozostawić: tego bC;Z odpowiri
dzi. Hirszfeld: W[ydzialj Lekarski uchodzi za b[ardzo] bogaty.
a tak nie jest. Kulczyński: Proszq to napisać do Min[istcrstwa !
Wszyscy dziek[aniJ niech wnioski napiszą, co mogą dać. Kow:il
ski: Sprzedano [książki] skradzione z Bibl[iotcki] Narodowej rlo
Bibl[iotcki] .Jagiel[lońskiej]. Kulczyóski: doniesienie do Prokurn
tora wnieść. Sembrat: Tc tereny są uważane przez inne Uniw[cr
sytety] za złotodajne. Przyjeżdżają i pożyczają [?l, a co gorsza
organizują akcję na wla:mą rękę, zwłaszcza książki. Kowalski:
Nasze książki s,1 chowane na prowincji. Należy stworzyć Komi
sjq Biblioteczn�1. Wniosek Kulczyńskiego: NiPch Rady \Vydz[ia
Jów] wysuną referentów na Senat dla Komisji Bibliotecznej.
PrzyjGto do wiadomości. [Opuszczono G wkrszy czc;ściowo nie
czytelnych, niezrozumiałych.]
Kulczy11ski: Ludzie z adm[inistracji] uciekają, brak, bo i usL1wH
przewiduje b[ardzoJ niskie uposażenie. Wyj.ście: z drogi [sic! dy-
sponujemy pewnym funduszem zasiłkowym, b[arclzoJ małym,
będzie go dawał tylko administracji w formie zasiłku. Albo drn
ga droga: przenie.ść na etat nauko\:vy. Sq takie absurdy, Żl' s1.l'f
kancelarii ma niższe pobory niż demonstrator. Che� wic;c, lJy
tych ludzi, których można, przenieść nn etaty naukowe. l)J,1tq:o
musi odebrać poszczególnym w[ydzialom] etaty.

IV. Mycielski referuje III statuty: A[kademickicgol Z{wiązku] S[por
towego], Br[atnicj] P[omocy), Kola Spiewaclkicgo]. Statut A1,S
jest dobrze ułożony. Poprawka: terenem działalności jest U n i
wf ersytet i Polit[€chnikaJ. Kulczyński pyta, czy zw[iązki] spor
towe powinny byC:: stow[arzyszeniami] uniwcr[sytcckimiJ. Stefko

71 Wladysl<1w Bict'llul\\'�ki, wiceminister oświaty. 
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[wyrazy nieczytelne]. Kulczyński prosi Mycielskiego, by porozu
miał się z AZS, czy oni chcą być Zw[iązkiem] Szkoły, czy szerzej. 
Wniosek Rektora: Jeśli pojmują jako Uniwer[sytetu] i Poli[tech
niki], to przyjąć, jeśli szerzej to nie. 
(Mycielski porozumie się). Uchwala: Tak. 
Mycielski: Stow[arzyszenia] Śpiew[aczego] nie jest poważny. 
Stawia wniosek: odrzucić. Statut odrzucony. 
Mycielski: Statut Br[atnie.il P[omocyl styl prawniczy, slaby, nk
szczęśliwe wyrażenia. Strona materialna. Mycielski ma wątpli
wości. Art. 4 m. in. traktuje cele sportowe. Jeśli istnieje AZS, to 
już nie potrzeba. Nie jest powiedziane, jaka składka i kto ją 
ustala. Nie jest powiedziane w razie rozwiązania Br[atniej] P[o
mocy] sprawy majątkowe [sic]. Hirszfeld stawia \Vniosek, by 
Br[atnia] P[omoc] po porozumieniu sit; z prof. Mycielskim ułożyła 
inny statut. Kulczyilski: Min[isterstwo] chce centralnie załatwić 
statuty Dr[atniej] P[omocy], ale zanim to zrobi, musimy im su
gerować. Czy posiać go tak z poprawkami naszymi. Decyzja; 
Mycielski porozumie się z Er[atnią] P[omocą] i zmieni statut. 
Steinhaus: przymus należenia. Kulczyński: Statut Br[atnicj] Pjo
mocy] łączy się b[ardzo] silnie z życiem ogólnym stud[entów-J. 
Dlatego nad statutem powinno się naradzić koło do.;w[iadczo
nych] poza stud[cntami]. Kowalski: stawia wniosek, by komisja: 
Rektor, SuchardG, Stefko, Mycielski (referent). Przyjęta. 

Kukzyński: przypominam sprawozdania dz[ickanów] do przc
mów[ienia] Rektor:i., nic tylko dorobek Dziek[anatów] ale przede 
wszystkim dorobek okresu pionierskiego. Barnnow�ki, Kulczyń
ski, Smoleński 72, Skrowaczewska 73• 

IIirszkld: List Min[isterstwa] Ośw[iatyJ. że ma samochclnic 
obsadzić katedr� hig[ienyl prof. Steusing 74. Katedra higlk-ny]: 
wyjeżdża, dlatego dotąd nie obsadził. Jest zdanhl, że należy otwo
rzyć inży[nieriiJ sunitarncj i higieny pracy przy Uniw[ersytecie] 
i Polit[echnice]. Tc specj[alnościJ są finansowarn' przez Amerykę 
(Rockdeler). Wyjeżdża do Ameryki i ma nadzieję, że uch mu 
się zdobyć dla tej koncepcji Ameryk� (Rockefc·lL'r). Odwlec obsa
dę Katedry, aż do decyzji. Kulczyński: Napis;)Ć do Min[istcrstwa] 
i podkreślić to, że siły nauk[o\ve] Rockefclcra i Iund,w1i !sic]. 

n Dionizy Smoleński {1902-1984), chemik, wówczas adiunkt od HJ.18 prnfe�or 

·wydziału :\fatcmatyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Polit\'clu:ib we Wrocławiu,

póź1�icj rektor Politechniki Wrocławskiej, Warsrnwskicj, sekretarz llćiUknwy PAN.
78 Zofia Skrowaczewska, chemik, wówczas adiunkt Wydziału I\-Tuternatyki, Fi

zyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
1-1 Zdzisław Steusing (1883-1952), lekarz, profesor Wydziału Lekarskiego UJK 

,·;e Lwowie, kicr1",·nik Katedry Higieny 11a Wydziale Lekar�kim Uniwersytetu 

i Politechniki we Wrocławiu. 
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Dyskusja (co do nazwy). Dekret Uniw[ersyktJ i Poli[technika] 

(wspó1ny) W[rocław]. Sembrat: Instytuty. Wróbe1: Mieliśmy pro
g[ramować] Wydział Inż[ynicrii] Sanitf arnc.il m Politechnice. 
Sucharda [wyrazy nieczytelne]. Kulczy1i.ski: Spr[aw,1] W[ydzi::.lu] 
Inżynierii Sanitarnej .kst przcdwczesn,1, ale Instytut lfigi•:?ny 
przy współpracy z katedrą inż[ynicrii] :-;,rnitarm',i. liirszf:-ld pro
ponuje komisk dLt rozpatrzenia spr[awy] In:,lylulu inż[ynierii] 
sanitarnej [il hig[icny] pncy. Skład: Sut:h:inh, \Vr{Jbd, llirc;zfeld 
przewodniczący [wyrazy nieczytelne]. 

Sembrat: spr[awa] drukowanego programu spisu wykładów i in
deksów Ieg[itymacjil stu[enckich]. Kulczy11ski: program b[ardzo] 
w:iżny. Polecu Kowalskiemu, by starał się to zrobić. Kowalski. 
spr[Jwa] indeksów, konieczna. Suc11arda przypomina, że Min[i
stcrstwo] wezwało już ::l micsią::l: V'mu i wyzrnic,.ylo na to fun
dusze (progr:1111 wykbdr'Jw koniccznil', L1kż,, konitTznie ind(!ksy). 
Surlnrda: Karty wpisow,� są dawno wydruko\\·:m,:. Kwestur,, 
miała rozesłać. Zwrócić się do [wyrn ni(•czytl'1nyJ. 
Idaszewski: Nie dostaliśmy \Y)rników b:1dai1 lck«rskich stud[:.cn
tów]. Hirszfeld: Opieka jest zorganizowan:-i, hk na chornby wc
nerf yczne 1. Bieńkowski: spr[ awa 1 opieki leki ; irskifijl rll« ,vs;:yst
kich prae[o\!mikówl, także pro[[esorów] przc·z Ubczp[ieczalniGl 
Spał[ eczną 1- Zgłaszać sic; u lekarza Ubczp[iccz:il ni I Spol[ cczncj]. 
Gdyby wrydział] Lck[arski] tym się zajql, to można dla nas ina
czej załatwić; (tak jak fabryki). Chodzi o to, by był nasz kkarz 
(klinika), który ])(;dzic płatny przez Ubl!zp[icr�zalnit.;] Spol[ecznći]. 
IIirszfeld porozumie• się z jakimś lekarzl'm klinilu, a późnicJ 
z p. Bieńkowskim, by to załatwić. 

8 

Posiedzenie 9 llI 191fi r., przeu'o<lniczył re/(lor prof. S. KHk:_,,111sh, pro
tolwlowrtła .J. Tuszkicwic.::01na. Brudnopis ołówkowy. 

I. Rektor odczytuje pismo Min[isterstwal O�w[i,.d_vl w spr[:iwiel
r[oku] O f zcrowcgol. Z,datwić. Znnirn sh; zorg,:nizujc kontrakt
z asystcn[ tarni] o z lvcone wyk lady i ć:wiczJ cnia], ,.;kont rolo\vnć
czy wypełnia sw<'1j kontyngent. Wniosek dzick[aiuJ o wykłady
zlecone winien być op«trzony pismem. że pensum j-·st już wypeł
nione. Steinhaus: Wykhdy mogą być zlecone, jeśli pensum jest
wypełnione. Gdzie pensum? Rektor: 3 g[odzinl wykl[aduJ, 2 g[o
dzinyl ćw[iczc11J. Suchardcl: Czasem, jeśE z po,vodu braku sił zle
camy wykłady leżące poza spcc[jn1nością] wykład'.łjąccgo. to wte
dy należy być bardziej liberalnym.
Sucharda referuje spr[awę] dekretu współpracy U[niwersytetu]
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i P[olitechniki], po poprawka[ch] dekretu przez prof. Stefko. Dy

skusja nad funkcją prorektorów (zlecenie Rektora, zastGpstwo) 
(Sucharda, Stefko, Steinhaus), Stefko proponuje, by przed ustale

niem statutu szkoły tego nie załatwiać, doświadczenie nam 
wskaże, statut określi. Suchaeda propf onuje], by dodać: zakres 
tych funkcji określi statut sz:koly. Uchwalono poprawkę: poza 
tym obowiązuje statut [?]. 

Rektor: sprawa wykazu katedr [opuszczono trzy wiersze niezro

zumiale]. Odczytuje katedry. Wydział Medyczny, Wydział Hu
manistyczny, Wydział Przyrodniczy zastrzeżeń nie ma. Wydział 
Rolniczy: Katedry Konstrukcji Maszyn Rolniczych przeniesiono 
na Politechnikę (Wydział Mechuniki), zostaje 14 katedr. Wydział 
Weterynarii, Wydział Prawa, Wydział Matematyki, Fiz[yki] 
i Chem[iiJ. 
Hirszfeld odczytuje pismo w spr[awiv] instytutu inżf ynicrii] s;1-
nitarncj. W1·óbd odczytuje pismo w sprawie instytutu inż[y
nicrii] s,mitarnc.i. Rada Wfyc!zialu] Lekarskiego uchwalihi. Senat 
przy.i;il projekt utworzenia Imtytutu inY.[ynieriiJ sanitar[ncj]. 
Stefko: pismo Osucl1ow,;l.::iq;o 7" w spr[awic] mian[owcmia] zwy

czajnym prof[t'sorcm] kontraktowym. a nie jak dotychczas wy
kładowcy odbywu i,iccgo wykhdy i ćwicz�'nia zlecon,�. Rektor: 
przeciwny, bo he;ctą lepsze warnnki materialne niż innych proff e
sorbw]. To jest nicspra wiedli we, wszyscy zechcą. Sem brat: To 
samo. Suclnr<la: dodatek zach{odniJ 76 nil: może obowic1zywać do
jeżdżajqcych. Steinhaus: to samo. Stl'fko: Stawi;1 wniosek 
o uwzględnienie. \Vniosck upada.
Steinhaus: Obawa wielu, Ż<' wojska sowieckie maj;1 za.i,�ć dziel-
11ic,: zaj<�te przez prac(owników] U[niwcrsytetu] i P[olitcclmiki]. 
Hektor: 1yyraża oplni�. że oh:1wy są nieuzasadnione. 
Hirszfeld: prosi o [wyr'",, nit'nytelnyl :� kosztów drukiiw [wyraz 
nieczytelny] 1. funduszów /wyraz nil!czytclny] na druki aktów. 
Hirszfeld: spr[ ,\Wćl] (etatów niższych funkcf Jonari us1.y ]. Czy oddu
w�1<: c,Ltty już zaangażowane? 
Steinhaus: bib1ioteka. 
Markowski: Muzea. 
Hirszfeld: spr[awy] stypendi(iw. 
Markowski: przywieziono cenne rzeczy (rcwindykacj:1), książki 
i inwentarze clla Weteryn[ a1·ii]. 
Sucharda: Nie możemy przejść do porz,idkn nad tym, że Uni-

,5 Wacław Osucho\\'sl-:i, prawnik, specjalista od prawa rzymskiego, profesor 

UJK we-� Lwowie, Uniwcrsyt<�tu Jagiellońskiego, w latach 1947-1949 Wydziału 

Prawa 1.:ni\\'l'r�ytetu i Politcclmiki we Wrodawiu. 

,e Docbtek do poborów dla pracowników pai1stwowych na Ziemiach Odzyska

nych. 
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w[ ersytet] obniżył b[ardzo] znacznie ilość stypendiów na miesiąc 
luty. Senat musi zwrócić się do Uniw[ersytetu], wysłać pismo 
w tej sprawie, bo to jest skandaliczne. 
Bict'lkowski: Spr[awa] dzierżaw willi, część już załatwiona. 

9 

Posiedzenie 16 III 1Y46 r., przewodniczył reki.or prof. S. K1ilczyński, pro
tolcołowuł K. Bieiikowski. Brudnopis ołóu;lwwy. 

Rt'ktor: odczytuje p[ismo] Mi[nistcrstwa] w spr[awie] kon[trak
tów'?J nauczycieli szkół wyższych. Poruczono dz{iekanowi] W[y
dziuluJ I-Iuman[istycznego]. 
Odczytuje p[ismo] Min[isterstwa] w spr[awie] uruchomienia kur
SlJW „O". śleb[odzi1'1ski]: ten kurs będzie uruchomiony około 25 
bm. Będzie trwał do listopada. Umieścić w dziennikach wroc[law
skich]. Rektor: Dlaczego do listopada'? Należy wtedy uruchomić 
już nowy. A 2 miesiące wakacji muszą być. Loria: Była kon
f er[encja] z kuratorem, on uważa, że kurs ,,(J" jest zbędny, bo są 
na W.Sł. [?] kursa dokształcające, kt[óre] to zastąpią. Steinhaus: 
Doświadczenie uczy, że najlepiej wypdnić ten czas, by nie mar
nowali czasu. Podniesienie ich [wyraz nieczytelny]. Sucharda: 
Skoordynować czas. śleb[odzi11ski]: Oni nie chcą chodzić na kur
sa dla [wyraz nieczytdny - uszkodzony). Steinhaus: wyja.śnia, 
że 27 tys., ktr'irc Min[isterstwo] preliminuje, to jest dla tych ku[r
sów]. Opinia Sen�1tu: Olwonyć kurs. S1cbodzi11ski: ,Test tylko ta 
trudność, że oni powinni być przyjęci, u jest ich dużo - matu
rzy:ki będq pokrzywdzeni, zwłaszcza na pewnych Vvydzialach, 
kt)óre] majtj dużą liczbq słuchaczy. Loria: To będzie, jeśli z tego 
powodu nie będziemy mogli przyjąć maturzystów. Sucharda: Ilu 
jest na kursach „O"? Sleb[odziński]: 120, z 3 [trzecim] będzie 
180. Sucharda: To nie tak dużo i nie komplikuje spr[awyl. Sle
bodz[iński]: To będzie kurs dla Polit[echniki]. Otworzy jeszcze dla
Uniw[ersytctu], ale ich będzie nie wiqccj niż 20. Hektor: Spr[awa]
kuratora dla A[kademickiego] Z[rzeszcnia] S[portowego]. Może:
Cena 77

, adiunkt, Weter[ynaria]. Zgoda. Mianować Cenę.
Hektor: Spr[ awa] Senackiej Komis.ii Bibliotecznej. Statut tej ko
misji w Krnk[owie]. Ta komisja składa się [wielokropek]. Na
leży ten moment uwzględnić. Odczytuje statut Bibl[iotcki] Ja
g[iellońskiej] w Kr[akowic]. Proponuje, by się na tym wzorować.
Dziekani winni czl[onków] kom[isji] zaproponować.

n :\Iic'c:zyslaw Cena, adiunkt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu, specjalista od choroby małych zwierząt, później kie

rownik Zakładu Zoohigieny Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
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Rektor: w „Pionierze" 78 ukazał się artykuł atukujqcy Min[istra] 

Ośw[iaty] za skreślenie katedr. Niesłychane. Nieprzyjemny, bo 
ma posmak polityczny. Stwarzu wrażenie, że jest inspirowany 
przez Uniw[ ersytet]. Z treści wynika, że [ dwa wyrazy nieczytel
ne]. Dlatego prosi dz[iekuna] Kowal[skicgo], by poinformował na 
R[adzie] W[ydzialuJ, że artykuły o Uczelniach muszą być przed
stawiane w Rektoracie. Kowalski: Oświadcza, że nic wspólnego 
z tym artykułem nic ma i prosi o przcprowddt:1:nic dochodzenia, 

kto naphal. Rektor: Autor artykułu jest tak źle poinformowany, 
że nie mógł tego napisać dziekan. Loria: W obecnej naszej sytu:1-
cji musi być dyscyplina. Bez porozumienia z Rekto[rem] nic moż
na pisać o Uniw[ersytecic]. Kowalski: postara się dowir�dzicć klo 
i przyśle do Rektora. 
Hektor: Dodatkowa K[atcdral Leśnic.:twa na W[ydzinle] Rolnictwa, 
lJo znalazł się I-rzędny kandydat. To komunikuje. Steinhaus: 
Pismo Min[isterstwa] przyznaje 18 btcdr dla W[ydzialu] :\bt[c
matyki], Fiz[yki] i Chem[ii], a przyznano na Senacie 17. W tym 
roku nic ma na tę Katedrę, w przyszłym roku. 
Rektor: Spr[awa] b[ardzo] ważna. Sytuacja trudna. Trudno�ci 
adm[inistracyjneJ, trudności odbudowy, trudnoś<:i... Zamknięcie 
kredytów. To ma związek z trudnościami komunik[acyjnymij. 
Otwarto dnia ... zamknięto dnia ... Poczyniono kroki w Min[istcr
st wieJ Ziem Odzyskanych. Min[istcrJ chce nam pomóc, może 
przez przemysł np. z Wałbrzycha. Weszli ludzie '-N kontakt z Ra
dą Gospodarczą hut. Tam spotkaliśmy sit; ze zrozumieniem. Huta 
już ładuje 2 wagony (20 t[on] i 15 t[on]) szkła i są pc•w1p widoki 
na przyszłość. IIuta [namówiłuJ jeszcze inne plucówki do ofiary. 
Tak dostaliśmy benzol. Robotnicy obiecują, że nie tylko Wał
brzych, ale jeszcze Jelenia Góra. To b[ardzo] ważne. ld;,;ierny 
w tym kierunku. Np. Oporów, w kt[órym] oddaliśmy 25 11/0 dla
robotników fabryki [?] Kot'lcl.c; z myślq taką: wobec tego, że oni 
wychodzq nam naprzeciw, musimy im też coś d,1ć. Dlatego pro
ponuję, by ochrzcić sal� wykl[adową] na Polit[echnice] np. imie
niem Rady Zakładowej np. lluty w Wałbrzychu. Tak .ic1k przccl
h"rn Rockefeler. Dyskusja. llirszfeld: proponuje wykłady po
wszechne dla tych robotników. Rektor: Tak. Zwicrzyc:ki: Zaintc
re:;ować także przemysł górnoślć1ski, bo aby ściągnąć profes[ or<1 1.v J 
należy dać im udogodnienia. Nie tylko od robotników, ule i dy

rekcji. Loric1: Jedną z sal na Polit!cchnice] nazwać Lektorium 
Rc1dy Zakład[owc_i] IIuty Szkła w Walbrz[ychuJ. By Rektor dziś 
jadąc, to mógł im powiedzieć. Suchard·1: Jedną salę na Chem[ii] 
Nieorg[anic:znej]. Steinhaus: Sala Robotników Huty Szkła w Wał-

16 Gazeta wydawana we \Vrndawiu.
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brzychu. Jednogłośnie uchwalono i podziękow:mic także dla f[ab

ryki] koksu chemicznego. Pismo. Loria: Potrzeba płaszczy labo
ra[toryjnych] [wyraz nieczytelny], odczynniki. Zwrócić się do 
fabryki w Walbrzyehu. Sembrat: formalina i chemikali;i, zwró

cić się. Rektor: dachówka, cement. 
Idaszewski: kursy dokształcające. Rektor: Wykbdy powszechne 
Polit[echnib] ma prowadzić. Sucharda: Jeśli chodzi o dotacje, to 
od Zjednoczeni« Przemysłu, a materiały od robotników. Loria: 
Zwróciliśmy się do przemysłu metalowego o warsztat instr[umen
tów] precyzyjnych dla Uniw[ersytctu] i l'olit[cchniki], mam na
dziej�, że tu we Wr[oclawiu] powstanie. 

Sucharda: Spr[awa] indeksu. Rozważyć, czy można drukować in
dck�y. czy poczekać, aż nazwa będzie z;itwicrdmna przez Uni
w[ersytet]. Dać na ruzie Uniw[ersytet] i Polit[cclmilrn] we Wrocła
wiu. II strona po lac[inie]. - Polit[echnikal temu przeciwna. 
Rektor: za tekstem !ac[i11skim]. Scrnbr;.it: Za tekstem lac[ióskim), 
z tym by były I strona z tekstem polskim <lla Polit[cchniki]. 
Steinhaus: Tylko glosami Poli[techniki] może to być zadecydo
wane. Loria: Za tekstem 1ac[ińskim]. Idaszcwski: wnosi, by nic 
decydować dzisi:1j - rozważyć i dz[iekani] Polit[cclrniki] przyjd,1 
z konkretnym wnioskiem na najbliższe posiL·dzcnie Senatu. Lo
ria: Odroczyć. Dzick[an] Kowalski zastarE1wia się nad nazwą 
łac[ińską]. 

Rektor: Pocbjc do windomości, że już wyszedł tclegr[aml z Mi
n[isterstwa] Skarbu o ponownym otworzeniu kr,_•dytów (wiado
mość teleiou[ieznal). 
Sembrat: Przypomina, że godło Uniwcr/sytctu] i Polit[cchniki]. 
Uchwalono odroczyć (spra[w<1) tekstu łac[itiskicgo]). 
Sucharda: Spr[o\,·aJ oddzielnych komisji dyscyplin[arnych] db 
Uniw[ersytctu] i Polit[echniki] (pismo Min[isterstwa]). 

Steinhaus: R[adu] W[ydziału] zwraca się do Rddora i Senatu 
z prośbą o uchwalenie nazw, instytut[ów] itd. Rektor: Niech zro
bią to R[ady] W[ydziału]. Rektor: za nazwą Instytut. Spr[awal 
ustalenia etatów adiunktów. Dyskusja: Scmbrat: Napisałem pro
jekt statutu Instytutów. Nazwa Zaklc1du rl'pn•zentuje jednq Ka
tedrę. Rektor: Spr[,nva] Instytutów wejdzie do dekretu. Zakhd 
i Katedra to j [ est J to samo. Rektor: zastmowić [ sic:] nad tym 
i wstawić to do dekrdu. Sucharda: Podnosi trudności w wybo
rach dyrektor<JW Instytutów. Bigo: Nil: rnożn:1 usunąć nazwy za
kładu, bo tq 1iaz"vvą operuje ustawa. Do dekretu to nie może 
wejść. Hirszfeld: Praca zespołowa Jest bi cu·dzo] pożyteczna i c,·
lowa. Steinhaus: Instytut jest przewidrvany w ustawie. Rektor: 
Seminarium, katedra i zakład to to samo. 

Rektor: Program wykładów. 



Czterdziestolecie Ul d Wl.!rsytetu 
----------� 

Loria. Spr[awa] habilitacji dr. Flccka i9_ Dyskusja. Senat zgadza 
::;ię na habilitację, zastrzeżenie, jeśli Min[isterstwo J nie ma za
strzeżeń formalnych co do Komisji (Hirszfeld zapyta osobiście 
w Warszawie). 
Loria: Spr[awaJ Parnasa 80, Lelesza 81, Makarewicza 81. Senat wy
raża opm1ę b[ardzoJ przychylną, ale musi to być załatwione 
przez R[adę] W[ydzialu] Lekarskiego i Spraw Personalnych. 
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Posiecl:::enie 23 III 1946 r., pr:::ewodnic:ył proreklor prof. S. Loria, pru

tokolowal K. Bieńko icski.

I. Sprawy bieżące - ref. prorektor Loria.
a. Prorektor zawiadamia o zwołanym w Urzędzie Wojewódzkim
zebraniu w celu zorganizowania wojewódzkiego zjazdu Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przewodniczącym zjazdu wy
brano Rektora Kulczyóskiego. Uzgodniono, że drugiego delegata
U ni \versytetu i Politechniki do ze brania organizacyjnego powyż
szego zjazdu powoła Senat. Prorektor proponuje wybranie na po
wyższego delegata prorektora Suchardę. Uch w a 1 o n o: Uchwa
lono jednogłośnie wybrać prorektora Suchardę.
b. Prorektor Loria zawiadarnin o �mierci 1natki d�ickuna Kowul
skiego. Uch w a 1 o n o: wyrazić imieniem Senatu Akademic
kiego współczucie.
c. Prorektor Loria zawiadamia, że termin wakacji semestralnych
określono od dnia 6 kwietnia do 5 maja 1946. Uch w a 1 o n o:
przyjqto do wiadomości.
d. Prorektor Loria referuje sprawG poparcia pisma „Zycie Nauki"
i zaleca zaprenumerowanie go przez poszczególne Dziekanaty.
Uch w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

II. Prorektor Loria referuje zagadnienie zaliczalności do wysługi lat
okresu czasu tajnego nauczania. Ministerstwo Oświaty żąda przed
stawienia w tym celu szczegółowych danych w celu zweryfiko
wania podań i ewentualnego zaliczenia powyższego okresu po
szczególnym pracownikom naukowym. Należy wybrać referenta,
który zbierze brakujące zgłoszenia za pośrednictwem dziekanów
w czasie jak najkrótszym i przygotuje odpowiedni referat do Mi
ni�terstwa. Uch w a 1 o n o: poruczyć referat w tej sprawie prof.

,g Ludwik Flcck habilito1\al siq na Wydziale Lekarskim w 1946 r. na podsta

wie pracy O odczynie cgzr111tynowym. 
80 Jakub KarrJl Parnas ( 1884-194!l), biochemik i fizjolog, jeden z twórców

wspókzl.!slll.!j biochemii, profesor Uniwl'rsytetu Warszawskil'go, U.JK we Lwowie, 

od 194:l r. pracował w i\Io�lnvie. 
81 Ni<' zdołano wyjaśnić bliżej, o jakie osoby elloclzilo.
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Jaworskiemu, z prośbą o zebranie brakujących danych i przygo
towanie referatu w ciągu tygodnia. 

III. Prof. Jaworski imieniem Rady Wydziału Prawno-Administracyj
nego proponuje, aby na II, III i IV roku studiów prawnych prze
dłużyć o tydzień rozpoczęcie \vakacji semestralnych ze względu
na zamierzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Oświaty
skrócenie dla powyższych lat okresu rocznych studiów do jedne
go półrocza. Zachodzi przeto konieczność wyczerpania w ciągu
semestru materiału przeznaczonego na dany rok studiów.
Uch w a 1 o n o: odroczyć rozpatrzenie sprawy aż do powrotu
J. M. Rektora z Warszawy i wyjaśnienia, czy zamierzone zarzą
dzenie wydane.

IV. Prorektor Loria referuje sprawę zgloszcó profesorów na wyjaz
dy za gl'anicę i wnosi o wybór referenta w tej sprawie. Uch w a
l o n o: referentem wybrano jednogłośnie dziekana prof. Stein
hausa.

V. Prorektor Loria referuje sprawę wpisów na studia, sprzeciwia
jąc się przyjmowaniu studentów w terminie spóźnionym ze
względu na obniżenie w ten sposób poziomu wykształcenia
i w ogóle poziomu studiów uniwersyteckich. W dyskusji zabie
rają głos Dziekani: Hirszfeld, Sembrat, Markowski, Steinhaus
i prof. Jaworski. Uch w a 1 o n o: 1. Przyjmowanie w ciągu ro
ku akademickiego nowych studentów, a także przenoszenie się
w tym okresie z wydziału na wydział po zamknięciu wpisów jest
niedopuszczalne. 2. Rektor oznacza termin tzw. wpisów rektor
skich, w czasie którego może przyjąć wyjątkowo studenta.
3. Możliwe jest także przyjmowanie w ciągu roku akademickie
go studentów na tzw. wstępny rok studiów (rok zerowy) w ter
minie określonym przez kierownika tego roku. 4. W wyjątko
wych wypadkach dziekani mogą przyjąć studenta w ciągu bie
żącego roku akademickiego na rok 1946/47, z tym że student taki
posiada w bieżącym roku tylko prawa słuchacza wolnego.
5. Przenoszenie się · z uczelni na uczelnię w ciągu roku akade
mickiego wymaga świadectwa odejścia z poprzedniej uczelni oraz
odpowiedniego uzasadnienia.
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Posiedzenie żałobne 25 III 19-46 r., przewodniczył prorektor prof. 8. Lo

ria, protokołował K. Bieńkowski. 

Zebranie zagaił prorektor Loria, zawiadamiając obecnych o tra
gicznej i niespodziewanej śmierci prof. Henryka Becka 82 i po-

82 Henryk Beck (1896-1946), lekarz, ginekolog i poloż11ik, profesor Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
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święcając Zmarłemu krótkie i serdeczne wspomnienie pośmiertne. 
W końcu swego przemówienia prorektor Loria wezwał obecnych 
do uczczenia pamięci prof. Becka przez powstanie i jednominu
towe milczenie. Następnie prorektor zawiadomi! zebranych, że 
termin pogrzebu prof. Becka nie został jeszcze ustalony. 
Uch w a 1 o n o: wydelegować przedstawicieli w osobach prorek
tora Lorii i dziekana Wydziału Lekarskiego Hirszfelda w celu 
złożenia wyrazów współczucia rodzinie zmarłego oraz złożyć wie
niec imieniem Rektora i Senatu Akademickiego na trumnie ,
śp. prof. Becka. 
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Posiedzenie 30 III 1946 r., prze,rodrliczyl prorektor proJ. S. Loria, proto

kołował K. Bieńkowski.

1. Prorektor zawiadamia o tragicznej śmierci śp. Jadwigi z Trepków
Beckowej s:i. Poświęca jej krótkie wspomnienie pośmiertne. Uch w a
l o n o: Obecni dali wyraz żałobie przez powstanie.

2. Prorektor Loria zawbdamia o wyborze członków komisji bibliotecz
nc0j Senatu w nastQpującym składzie: Wydział Nauk Przyrodni
czych - K. Szarski, Wydział Mat(ematyki], Fiz[yki] i Chem[ii) -
E. Marczewski 94, Wydział Med[ycyny] Wct[erynaryjnej] - A. Za
krzewski 8\ Wydział Pr[awa] i Adm[inistracji] - I. Jaworski, Wy
dział Lek[arski] II. Kowarzyk, Wydz[iał] Bud[owy] M[aszyn] i El[ck
tryczny] A. Jelonek�.;. Wydział Budowl[any] W. Mielnicki 87

, Wydział
Hutn[iczy] E. Dworzak 83, Wydział Ch[emii] Tcchn[icznej] W. Trze
biatowski, Wydział Nauk Hum[anistycznych] B. Olszcwicz, Wydział
Roln[iczy] St. Tolpn �!I_ Uch w u 1 o n o: przyjęto do wiadomośei.

83 Jadwiga I3cckowa (1909-1946), starsza asy$tcntka Kliniki Ginekologicznej.
8� Ed\vard Marc.::ewski (1007�197G), matematyk, prowadził badania nad teorią 

mnog1Jści w algebrze ogólnej, profesor, a później rcldor UWr. 
8� Aleksander Zakrzewski (1894-1976), anatom, patolog medycyny wctcryn,1-

ryj1,('j. profesor Wydziału Medycyny Weten:naryjnej UJK we LwO\vie, kierownik 
Zakładu Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynar,' jm•j U ni wersytl'tu 
i Politechniki we Wrocławiu, a później w Wyższej Szkole Rolniczej. 

86 Andrzej Jelmwk, elektryk, profesor Politechniki we Wroclawiu. 
87 W. Mielnicki, inżynier. zatrudniony 11a Wydziale Budownictwa Uniw('rsytetu 

i Politechniki we Wrocławiu. 
88 Egon Dworzak (189:>-1964), technolog mctilli, profesor Polikcliniki we Wroc

ławiu. 
8" Stanisław Tołpa, botanik, torfoznawca, profesor Wycl�.iału Rolnictwa Uui

wernytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
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3. Przewodniczący referuje pisma prof. Zajączkowskiego 90 ze skargą,
a) że nie otrzymuje on przydziałów żywnościowych, b) że nie otrzy
muje ustawowo należnego dodatku funkcyjnego za pełnienie obo
wiązków kierownika dużego zakładu. Dokoła pierwszego zagą.dnie
nia rozwinęła sir, dyskusja na temat, czy profesorowie dojeżdżają
cy z innych uczelni mają prawa do wszystkich przydziałów. Pro
rektor Suchardn wyraża opinie;, że z uwagi na fakt, iż profesorowit!
ci nic mogą być profesorami kontraktowymi, pobierają wyłącznic
wynagrodzenie za \vykłady zlecone oraz zwrot kosztów podróży itp.,
należy przed rozstrzygnięciem zbadać, ile efektywnie wynosi ich
wynagrodzenie. W zasadzie jednak jest przeciwny pobieraniu pod
wójnych przydziałów. W związku z tym wyłoniła się sprawa do
datku zachodniego od wynagrodzeń za wykłady zlecone. Uch w a
l o n o: a. Zwrócić się do Ministerstwa Oświaty o wyjaśnienie: 1. czy
profesorowie dojeżdżający z innych uczelni na wykłady zlecone ma
ją prawo do pobierania przydziałów także z drugiej uczelni, 2. czy
dodatek zachodni należy się także od wynagrodzeń zn wykłady zle
cone; b. Uchwalono nadto przekazać na jedno z najbliższych posic
dze11 Senatu Akademickiego omówienie sprawy instytutów, regu
laminu kierownictwa itd.

4. Dziekan Wydziału Lekarskiego Hirszfeld referuje sprawę pomiesz
czc1i. studentów w domach akademickich, podnosząc, że rozdział tycl1
pomieszcze11 jest bardzo nierówny; i tak na jednym wydziale wy
pada po 3 studentów na jeden pokój, na innych wydziałach każdy
student ma pokój oddzielny, a dla studentów Wydziału Humani
stycr.ncgo brak w ogóle pomiL';c;zczc11. U c 11 w a 1 o n o: powołać ko
misje; dla zbadania sprawy pomieszczcii. studentów w domach aka
demickich i sprawiedliwego podziału tyc:h pomieszczeń między stu
dentów poszczególnych wydziałów. W skład komisji wybrano prn
dziekana Grabowskiego n 1, dziekanów Wróbla i Kowalskiego.

5. Dziekan Hirszfeld referuje sprawę opieki zdrowotnej nad studen
tami, w szczególności zagadnienie stałych dochodów na ten cel oraz
sankcji w stosunku do studentów, którzy odmawiają poddania się
badaniu lekarskiemu. U ch w H I o n o: 1. zwrócić się do dziekana
IIirszl'cldc1, aby w czasie swojego pobytu w Warszawie spowodov,;al
porozumienie Ministerstwa Zdrowia z Ministerstwem Oświaty co do
pobierania opłat na opiek(-; zdrowotną, 2. Zwrócić się do dziekana

�0 Ananiasz Zajączkowski (1903-1970). orientalista, profesor Uniwersytetu War
szawskiego, członek PAU. PAN, zatrudniony w \Vydziale Hurnani�tycznym Uniwer
sytetu i Politechniki we Wrocławiu na godzinach zleconych. 

o, Witold Grabowski (1902-1963), docent Wydziału Lekarskiego UJK we Lwo
wie, orgauizator Kliniki Hacliologiczncj Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Po
likdmiki we Wroclmviu, jego profPsor, prodziekan i dziekan, profesor Akademii 
Medycznej w Gdańsku. 
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Hirszfelda, aby poruszył w Ministerstwie Oświaty sprawy wydania 
zarządzeń, które by uprawniały do skreślenia z listy studentów słu
chacza, o ile nic podda się on badaniu lekarskiemu, 3. Zwrócić się 
do Jego Magnificencji Rektora, aby ten zainterweniował w Zarzą
dzie Bratniej Pomocy co do skreślenia studenta nie stRwiającego sit; 
do badań lekarskich z wszelkich świadczeń, którymi dysponuje 
Bratnia Pomoc. 

6. Dziekan Steinhaus referuje sprawę wyjazdów profesorów za granicę.
Uchw al o n o: powziąć odnośną uchwalę na następnym zebraniu
Senatu po uzupełnieniu sprawozdania.

7. Dziekan Hirszfeld i Markowski wnoszą o zmianę rozdzielnika co do
podziału kredytów na pomoce naukowe w sensie większego uprzy
wilejowania katedr eksperymentalnych w stosunku do katedr teore
tycznych. Uch w a 1 o n o: prosić dziekanów Wydziału Lekarskiego
i Weterynaryjnego o przedstawienie szczegółowo umotywowanych
i cyfrowo określonych wniosków.

8. Prorektor Loria poruszył sprawę odpowiedzi Rady Wydziału Le
karskiego na pismo Ministra dotyczące powołania na kntedrę pro[e
sora U[niwersytetu] J[ana] K[azimierza] dra Parnasa, uważając, że
w odpowiedzi tej należy przc'prowadzić pewne zmiany. Uch w a
l o n o: Dziekan Hirszfeld zobowiązał się przeprowadzić na Radzie
Wydziału odpowiednie zmiany.
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Posiedzenie 10 IV 1946 r., pr.iewodniczyl rektor prof. S. Kidc:zyiiski, pro

tokołował K. Bieńkowski. 

1. Sekretarz główny Bieńkowski odczytuje protokół z poprzedniego po
siedzenia Senatu. Uchw al o n o: Protokół przyjęto do wiadomości
bez zmian.

2. Curentia referuje prorektor Loria: a. Prorektor odczytuje list prof.
dra Zygmunta Antoniego 02 z Anglii, który pisze, że nie może przy
jąć propozycji objęcia katedry matematyki na Uniwersytecie we
Wrocławiu. b. Prorektor odczytuje pismo The British Council z za
ofiarowaniem Uniwersytetowi we Wrocławiu 40 czasopism spośród
załączonego wykazu. Uch w a 1 o n o: rozesłać pismo powyższe wraz
z wykazem czasopism do poszczególnych Dziekanatów, które złożą
swoje propozycje. c. Prorektor odczytuje odpis pisma Ministerstwa
Ziem Odzyskanych, L.clz. 6507/7 z dn. 2. 4. br., skierowanego do Peł
nomocnika Rządu na miasto Wrocław, co do roztoczenia najtroskliw-

&1 Antoni Zygmunt, matematyk, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil
nie, członek PAU, od 1939 r. na emigracji. 
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szej opieki nad Uniwersytetem i Politcchnik,1 oraz ciałem profesor
skim. d. Prorektor odczyl�t.k pismo Minislcrstwc, Oświaty z u.n. Z. 3. 
br. w sprawie powołania komisji egzarnin,·J\v pa11stwo\vych c.lla nau
czycieli szkól średnicl1. Uchwal o 11 o: przekazać powyższe pismo 
Radzie Wydziału IIum[anistycznego] do \vykon:mia. 

3. Komunikaty. a. Prorektor Sucharda komunikuje o zebraniu organi
zacyjnym w Kuratorium w sprawie świl:la nauki, które zgodnie
z dekretem Rady Ministrc',w ma odbyć sit; w dniach między 1 �. 3 ma
ja. Prorektor zawiadamii1, że na zebraniu powyższym uchwalono zor
ganizowanie wystawy ksi,1żki polskiej, k'u

°

ll'a miałaby si{; odby( oczy
\;,,-iścic w terminie póżnicjszym. U c h \V a l o n o: zwrócić sit: do dy
rektora Biblioteki U ni w[ crsytcckicJ] KtHJ',«. c, km przygotowanb
podobnej wystawy. lJ. H,:ktor Kulczyóski odcz.ytujc: notatk..; prof.
Kn:,stcrn dotyczc4cą konieczności aktywizac.Ji ilkc_ii prc1sowt:j w związ
ku ze si:llx1 frekwencją na powszechnych wykladclch uniwersytec
kich. Uch w a 1 o n o: wezwać sekretariat do określenia stałych dy
żurów referentce prasowej oraz do urz;!dzcnia sL!lcj sk,·r.ynki praso
wej, do której wrzuc:illL' byłyby ogłosz,,ni:t i komunikaty ma.1ącc być
ogłoszone w prasie.

4. Spra\Vt; \Vyjazdów zagranicznych referuje dziekan Steinhc1us.
Uch w a 1 o no: wystąpić do 1vlinistcrstwa Oświaty z \Vnioskiem,
który dolqcza się do protokołu w formit• osobnego z:11ącznika.

5. Prorektor Loria rcferujt! sprawę utworZL'nia c:Ludium wychowania
fizycznego przy Wydziale' Lekarskim we \Nrnc)awiu i wnioski Wy
dzia lu Lclrnrskiego w tym rnkrcsie. U c b w a 1 o n o: przyjqć i po
przcc pro�ckt Hady \Vydzi:i:u Lckarskic·go co do organiz�:CJl studium
wychow,mia fizycznego wi- .. ,:� z odnośnym projektem preliminarza
budżetowego.

6. i 7. Referuje Rektor i powołując się na uchwa:q powziętą na po
przednim posiedzeniu przedstawia konieczność przyspieszenia prnc
komisji dla zbadnnia zagadnic·nia rozdziału mieszkań w domach aka
demickich, w związku z tym rderuje projekt utworzenia domu aka
demickiego w Oporov,;ic. Uchwal o n o: poprzeć projekt utworze
nia domu akademickiego w Oporowie.

8. Prorektor Lorin referuje sprawę inwenLtryzacji mienia poszczegól
nych zakładów. Całe mienie ma być zinwentaryzowane w ciqgu
3 miesięcy od chwili otrzymania przez dany zakład odnośnego za
rządzenia wraz z odpowiednimi drukami. Hektor Kulczyilski pod
kreśla, że jest to inwcnLtryz�1cja w�Lr:pna i ze ma być szczególnie
szybko dokonana. Pron·ktur Sucharcla Jest zdania, że niczalcżnic od
inwcnlaryzacji wstttpncj należy zapytać Ministerstwo Oświaty, \V ja

ki sposób i wedle jakich Vv'Zorów ma być dokon;.ina inwentaryzacja
ostateczna. Rektor Kulczyiiski wnosi o wylonicnie z Senatu specjal
nej komisji inwentaryzacyjnej. U c h w a 1 o n o: obarczyć na razie

3 - Sobótka 3.85 
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dziekanów odpowiedzialnością za wszczęcie wstępnych prac inwen
taryzacyjnych, natomiast wniosek o utworzenie specjalnej komisji 
inwentaryzacyjnej odroczyć na jedno z najbliższych posiedzcr'1 Se
natu. 

9. Prorektor Loria prosi dziekanów o rozpoczęcie pracy nad przygoto
waniem programu wykładów zleconych na przyszły rok akademicki
i o przygotowanie odpowiedniego budżetu. Odpowiednie dane muszą
być przedstawione Ministerstwu O.�wiaty w ciągu najbliższych mie
sięcy. U c h w a 1 o n o: przy jęto do wiadomości.

10. Rektor Kulczyński prosi o przyspieszenie sprawy spisu wykładów
tegorocznych.

11. Prorektor Loria n:fcru,ie sprawę utworzenia instytutów, w skład
których wchodziłoby kilka pokrewnych katedr korzystających ze
wspólnej biblioteki, ze wspólnych pomocy naukowych i współpra
cujących ze sobą najściślej. N a leży ustalić zasady organizacji tych:
instytutów, wybrnć ich kierowników itd. Referent proponuje wy
łonić komisję, która by porozumiała się z zespołami katedr, które
już z sobą współpracują, opracowała regulamin i zasady organizacji
tych zespołów w instytuty. Rektor Kulczyński podkreśla, że w wy
niku obrad ostatniej Rady Naukowej m. in. podkreślono konieczność
tworzenia instytutów jako jednego ze środków przełamania trudności
materialnych, z którymi walczą wyższe uczelnie. U c h w a 1 o n o:
zgodnie z wnioskiem Rektora wybrać komisję w składzie: przewod
niczący dziekan Sembrat, członkowie prorektorzy Sucharda i Loria,
dziekan Kowalski i prof. Klisiccki. Komisja ma zająć się opracowa
niem powyższego zagadnienia.

12. Rektor Kulczy11ski referuje sprawę obsadzenia stanowiska dyrekto
ra Biblioteki Uniwersyteckiej i odczytuje pismo w tej sprawie Mini
sterstwa Oświaty, które odmawia nominacji na to stanowisko dra
Knota, a sugeruje nominację dra Gaberle 93

• Rektor zapowiada, że
zamier..:a ponowić: wniosek o nominację na stanowisko kierownika
Biblioteki dra Knota, który położył dla Biblioteki ogromne zasługi
i dzięki któremu w ogóle istnieje problem obsadzenia tego kierow
nictwa. Rektor prosi wszakże o wypowiedzenie się w tej sprawie
Senatu. W dyskusji zabierają głos dziekani Kowalski i Steinhaus.
Uchw al o n o: na wniosek dziekana Steinhausa uchwalono wybrać
komisję, która zajmie się szczegółowo rozpatrzeniem zagadnienia.
Do składu komisji wybrano jednogłośnie dziekanów Steinhausa, Ko-

walskiego i Stefkę.
13. Z polecenia J. M. Rektora sekretarz główny Bieńkowski rcfl,rujc

sprawę podziękowania dla notariusza ł,ozir'1skiego, który w wielu
sprawach, a zwłaszcza w kilkudziesięciu sprawach dotyczących kon
traktów dziprżawy dornów profesorskich z T[ymczasowym] Z[arzą-

iS Nie zdołano ustalić bliżej szczegółów dotyczących tej osoby.
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dem] P[aństwowym] zrezygnował z opłat notarialnych. Uch w a
l o n o: wysłać notariuszowi Łozińskiemu imieniem Senatu podzięko
wanie za jego obywatelskie stanowisko. 

14. Rektor Kulczyński referuje sprawę wyboru delegata Uniwersytetu
do przyszłej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uch w a 1 o n o: wy
brać komisję, która ma przedstawić Senatowi do wyboru trzech
kandydatów, spo�ród których Senat wybierze jednego jako delegata
Uniwersytetu do przyszłej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Komisję
wybrano w składzie: prorektor Sucharda, prorektor Loria oraz dzie
kan Steinhaus.

14 

Posiedzenie 11 V 1946 r., przewodniczył rektor prof. S. Kulczyński, pro
tokołował K. Bieńkowski. 

1. Na wniosek prodziekana Grabowskiego protokół poprzedniego posie
dzenia Senatu Akad[emickiego] przyjęto do wiadomości bez odczy
tania.

2. a. Rektor podaje do wiadomości pismo Pełnomocnika Rządu na
Okr[ęg] Admin[istracyjny] Dolnego śląska z dn. 23. 4. 46 w sprawie
kierowania do Komisji Badania Zbrodni Niemieckich na okręg Wro
cławia wszystkich zawiadomień dotyczących zbrodni niemieckich na
terenie Dolnego Sląska. b. Rektor referuje pismo Ministerstwa
Oświaty z dn. 12. 4. 46 r. w sprawie ferii letnich. Uchwal o n o:
ustalić ferie letnie na wszystkich wydziałach na okres od dn. 1 sierp
nia do 31 września br. z wyjątkiem Oddziału Farmaceutycznego, dla
którego okres ferii ma ustalić Dziekan Wydz[iału] Lekarskiego w po
rozumieniu z kierownikiem Odf działu] Fnrmaceutycznego.
c. Rektor ref[eruje] pismo Kuratorium w sprawie oddania b. gim
nazjum Magdaleny 9� na cele szkolne. Rektor wykazuje, że gmach
powyższy jest Uniwersytetowi i Politechnice niezbędnie potrzebny
ze względu na zniszczenie w czasie wojny kilku budynków uniw[er
syteckich], które gmach b{yłego] gimnazjum Magdaleny miał właśnie
c:zc:ściowo zastąpić. Uch w a 1 o n o; Senat uchwalił odmówić prośbie
O[ręgu] S[zkolnego] i pismo Kuratorium przekazać prorektorowi
Loria celem przygotowania umotywowanej odpowiedzi.
d. Rektor ref[ eruje] pismo Misji Alianckiej w Heidelbergu prosząc
o informacje c:o do zbrodni niemieckich popełnionych na profesorach
Uniwersytetu Lwowskiego. Uchw a l  o n o: Senat uchwalił prze
kaz.a{; to pismo prof. Bulandzie i prof. Zalewskiemu 95 celem opra
cowania nań odpowiedzi.

ut Dzisiaj przy ul. Rosenbergów. 
85 Teofil Zalewski (1872-1953), lekarz, otolaryngolog, profesor Wydziału Le

karskiego UJK we Lwowie, Uniwersytetu i· Politechniki we Wrocławiu. 
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e. Rektor ref[eruje] pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie zakwa
lifikowania studentów roku wstępnego na rok studiów. Uch w a
l o n o: przekazać pow[yższe] pismo prof. Slebodzińskiemu z prośbą
o wypracowanie nań odpowiedzi.
f. W sprawił' pożyczki odbudowy Kraju Rektor podkreśla, że nie
wszyscy pracownicy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu za
stosowali sit; do uchwały Związku Zawodowego, zalecającej podpisa
nie tej pożyczki w wysokości połowy normalnych poborów służbo
wych. Uch w a 1 o n o: zalecić dziekanom zweryfikowanie list sub
skrypcyjnych i wpłynięcie na poszczególnych pracowników, którzy
nie wykonali w pełni obowiązku obywatelskiego, aby zastosowali się
do uchwały Zw[iązku] Zawod[owego].
g. Dziekan Świętochowski ref[erujc] sprawę potrzeby utworzenia
Komisji Senackiej dla majątków ziemskich Uniw[ersytetu] i Poli
i[echniki]. Uch w a 1 o n o: Senat uchwalił wybrać komisję w skła
dzie dr Świętochowski, dz[iekan] Markowski oraz prof. Konopiński 9,; 

i prof. Goc 97
. 

h. Rektor ref[eruje] sprawę kuratorium dla Dru[karni] Uniwersy
teckiej. U chw al o n o: wybrać komisję w składzie: prof. Knaster,
Olszewicz i Żychiewicz, która by miała sprawować kuratelę nad
Drukarnią U[niwcrsytecką].
i. Rektor ref[erujel sprawę ogrodu znajdującego się przy ul. J[ana]
Kochanowskiego na Zaciszu (Wilhelmsruhe). Ogród ten był przysto
sowany do badań naukowych i nadaje się znakomicie dla potrzeb
Oddziału Farmaceutycznego. Należałoby poczynić starania w celu
uzyskani..i przydziału tego ogrodu dla celów uniwersyteckich.
U c h w a l o n o: Senat uchwalił polecić zająć się tą sprawą prof. Ba
ranowskiemu, który ma poczynić wszelkie potrzebne kroki w celu
uzyskania od władz przydziału tego ogrodu na cele uniwersyteckie.
j. Rektor ref[eruje] sprawę uznania kursów tajnego nauczania orga
nizowanych przez Uniw[ersytct] Lwowski pod okupacją niemiecką.
Uchw al o n o: Senat uchwalił wybrać komisję w składzie: dz[ie
kan] Świętochowski, prof. Bulanda, prof. Zalewski, która ma zająć
się zbadaniem tego zagadnienia i zgłosić odpowiednie wnioski.
k. Rektor podaje pod rozwagę, czy nie należałoby utworzyć Towa
rzystwa Domów Akadem[ickich], które by wychodziło poza zakres
Uniwersytetu i do którego wchodziliby także przedstawiciele innych
władz i czynnika społecznego, aby Towarzystwo to zajęło się zagad
nieniem należytego rozbudowania dornów akademickich i przysto-

o� Tadeusz Konopiński (1894-1965), organizator i pierwszy dziekan Wydziału 

Uolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, autor licznych prac z za

kresu ży\'.:ienia i budowli zwierząt. 
111 Franciszek Goc, kierownik Katedry Ogrodnictwa Wydziału Rolniczego Uni

wersytetu i Politechniki we Wrocławiu . 

•
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sowania ich do potrzeb młodzieży. Uchwal o n o: odesłać sprawę 
do rozpatrzenia komisji w składzie profesorów: Kowalski, Wróbel, 
Grabowski, która to komisja na poprzednim posiedzeniu Senatu 
Akadem[ickiego] została powołana już do zbadania zagadnienia słusz
ności podziału domów studenckich między poszczególne grupy uczą
czej się młodzieży. 
1. Prorektor Loria na podstawie rozmów przeprowadzonych w Mini
sterstwie Oświaty w czasie ostatniego swego pobytu w Warszawie
referuje sprawy: a. rewindykacji zbiorów, b. sprawy Drukarni Uni
wersyteckiej, c. sprawy wyjazdów profesorów za granicG. Uch w a
l o n o: Informacje prorektora Lorii przyjęto do wiadomości.

3. Rektor Kulczyński referuje zagadnienie projektowanego wielkiego
20-tysięczncgo Zjazdu Kultury i Sztuki w okresie Zielonych Swiąt
lub później. Rektor w oparciu o sugestie idące z Ministerstwa Oświa
ty oraz z Ministerstwa Kultury i Sztuki zobowiązał si(; do urządzenia
takiego zjazdu. Zachodzi zatem potrzeba przygotowania programu
tego zjazdu. Projektuje się wbudowanie w to święto. 1. uroczystej
inauguracji Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 2. otwarcie
publicznej czytelni w Bibliotece Uniwersyteckiej, 3. poświP,ccnie na
Politechnice we Wrocławiu auli im. Robotników Huty Szklanej
w Wałbrzychu, którzy ofiarowali na rzecz Uniwer[sytetu] i Polit[ech
niki] 2 1/z wagona szkła. Rektor zwraca uwagę, że w ramach powyż
szego zjazdu należy nadto urządzić ściślejszy zjazd naukowy, dla
którego należy wybrać temat humanistyczny ogólny i popularny
w masach, który mógłby zainteresować wszystkich uczestników
zjazdu. Prorektor Loria zgłasza wnioscli o wyb ran ie komisji, która
by zajęła si<: sprecyzowaniem powyższego tematu, przy czym wysu
wa sugestię, że najwłaściwszym tematem byłby: Znaczenie polskich
ziem zachodnich dla kultury całego państwa. Nadto prorektor ko
munikuje, że jego Magnificencja powołuje dla spraw technicznych
zjazdu jako głównych swoich referentów i pomocników m[iGdzy]
i[nnymi] inż. Smoleńskiego i prof. Majewskiego. U c h w a 1 o no:
powierzyć dziekanowi Wydziału Humanistycznego�.� zorganizowanie
komitetu, który by zajął się przygotowaniem tematu dla zjazdu
naukowców. Wśród nazwisk osób, które należałoby wziąć pod roz
wagę przy utworzeniu tego komitetu, padają nazwiska prof. prof.
Wojciechowskiego Bi', Kostrzewskiego 100 i Znamierowskiego 101 z Po-

,e Tzn. J. Kowalskiemu. 
91 Zygmunt Wojcicchov>"ski (1900-1955). historyk pa11stwa i prawa, profesor 

Uniwersytetu Pomańskiego, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Zachod11iego, 
członek PAN. 

rno Józef Kostrzewski (!88;>-1969), archeolog, badacz praslowia1'1szczymy, pro
fesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU, PAN. 

101 Czesław Znamierowski (1888-1967), prawnik, filozof i socjolog. prnfcsor Uni� 
wersytetu Poznańskiego. 
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znania, prof. Bujaka 102, prof. Maleczyńskiego, Zwierzyckiego oraz
ob. Eugeniusza Kwiatkowskiego 103, delegata Rządu dla sprawy 
wybrzeża. 

15 

Posiedzenie 18 V 1946 r., przewodniczył prorektor prof. S. Loria, proto

kołował K. Bieńkowski. 

1. Na wniosek dziekana Stefki uch w a 1 o n o uznać protokół z po
przedniego posiedzenia za odczytany.

2. a. Prorektor Loria referuje sprawę stypendiów przyznanych przez
rząd francuski i amerykański pracownikom naukowym. Odczytuje
w tej sprawie depeszę Ministerstwa Oświaty z dnia 15 bm. do Uni
wersytetu i Politechniki, wzywającą do przedstawienia dwu wnios
ków (dla każdej Uczelni) co do wysiania za granicę w ramach po
wyższej akcji po dwóch stypendystów z każdej uczelni do Francji
ł po dwóch do Stanów Zjednoczonych. U c h w a 1 o n o: pozostawić
Rektorom wybór osób spośród listy kandydatów uchwalonej w swo
im czasie przez Senat i wysłanej do Ministerstwa Oświaty.
b. Prorektor Loria referuje sprawę druków uniwersyteckich.
Uc h w a 1 o n o: rozesłać zapytania do wszystkich Dziekanatów, aby
wobec projektowanego nakładu druków dziekańskich i legitymacji
studenckich oświadczyli się w ciągu 3-ch dni, czy mają wnioski co
do poprawek w drukach. Brak odpowiedzi ma być zaakceptowaniem
druków.
c. Prorektor Loria przypomina sprawę godła uniwersyteckiego
i stwierdza, że komisja wybrana dla ustalenia projektu tego godła
nie spełniła dotychczas swego zadania. U c h w al o n o: poruczyć
dziekanowi Wróblowi opracowanie projektu samodzielnie, z tym że
w miarę możliwości porozumie się on z innymi członkami komisji
w tej sprawie.

3. Prorektor zapowiada rozpatrywanie sprawy prof. Chrobaka 10·1 i za
rządza w tej sprawie posiedzenie tajne. U c h w a 1 o n o: W wyniku
ta,inego posiedzenia Senat uchwalił wszcząć przeciw prof. Chroba
kowi postępowanie dyscyplinarne.

102 Franciszek Bujak (1875-1953), historyk, badacz dziejów gospodarc;:yt:h i spv

łecznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i UJK we L'No,vie, a także Uni� 

wersytetu Warszawskiego. 
10a Eugeniusz Kwiatkowski (1888--1974), chemik, działacz polityczny, przed

1939 r. minister i wicepremier, jeden z twórców koncepcji rozbudowy Gdyni, po 
wojnie kierownik delegatury rządu polskiego do spraw odbudowy wybrzeża. 

104 Ludwik Chrobak, wówczas zatrudniony na godzinach zleconych w Wydziale
Lekarskim, a od 1949 r. profesor Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Politech
niki. Pomówiony o współpracę z Niemcami. Oczyszczony całkowicie z zarzutów. 
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4. Prorektor Loda przypomina uchwalq Senatu Akademickiego z dnia
10 kwietnia br. co do wyboru komisji inwentarzowej, która miała
opracować wzór księgi inwentarzowej oraz odpowiednie instrukcje.
Uch w a 1 o n o: wybrać komisję inwentarzową w składzie: dziekan
Idaszewski jako przewodniczący oraz profesorowie: Marczewski,
Grabowski i Szarski.

5. W ramach wolnych wniosków dziekan Swiqtochowski referuje spra
\VG zagrożenia w ostatnich czasach bezpieczeństwa na terenie ma
jątku uniwer1;yteckiego Swojec. Ostatnio miał tam miejsce napad
rabunkowy, którego ofiarą padł jeden z pracowników Uniwersytetu.
Uch w a 1 o n o: zwrócić siG do władz bezpieczeństwa z prośbą
o zwh1kszenie ochrony na tym terenie.

16 

Posied::eni(' 21 V 1946 r., przewodniczył prorektor prof. S. Loria, proto

lwlou:ał Piotr Wasilewski. 

1. Prorektor Loria komunikuje:
a. Stan sprawy wyjazdów profesorów do Francji i Stanów Zjedno
czonych Am[eryki] Półn[ocnej]. Dziekan Steinhaus zawiadamia, że
kandydatura prof. Ślebodzińskicgo jest nieaktualn,J, wobec czego
miejsce to zwalnia się dla prof. Olszewicza z Wydz[iału] Humani
siyczncgo. Uch w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.
b. Możliwości i warunki oraz procedurę uzyskania stypendiów stu
denckich na wyjazd do Stanów Zjednoczonych Am[crykiJ Półn(oc
nejj i prosi o przeprowadzenie wyboru kandydatów. Odpis odczy
tanego pisma w tej sprawie z Polish Snpply and Reconstruction
Mission in North America z dn. 2G IV 46 otrzymują dziekani po
przepisaniu na mnszynie. Uch w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

2. Sprawa wykładów zleconych. W dyskusji zabierali głos: prorektor
Loria, dziekani: Sembrat, Steinhaus, Markowski, świc;tochowski,
Kowalski. Dziekan Sembrat podnosi, że wykłady zlecone, o ile są
prowadzone wspólnie z wykładami obowiązkowymi, nie obciążają
wykładającego, obciążają tylko ćwiczenia i egzaminy, i to uważa
za właściwe wynagrodzić. Proponuje zlecić Kwesturze zbadanie,
z jakich kredytów i na .iakich zasadach opłaca egzaminy Uniwersy
tet krakowski. Uważa, że dotychczasowe umowy w sprawie wykła
dów zleconych muszą obowiązywać nadal, wygasają zresztą już za
miesiąc, należy jednak na przyszłość traktować te sprawy rygorys
tycznie, a sprawa osobnego wynagrodzenia za ćwiczenia i egzaminy
musi znaleźć załatwienie na innej drodze. Dziekan Steinhaus zwra
ca uw(lg(;', że omawiana sprawa była już przedmiotem obrad Senatu
Uniwcr�ytctu i Politechniki, przy czym powzh;to w tej sprawie od-
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powicdni:1 uchwale;, która obowiązuje. Dzielrnn Markowski wyraża 
zdanie, że od studentów nie można w warunkach obecnych żądać 
taks c.,gzaminacyjn:Th, na co dziekan Scmbrat wyjaśnia, że w Kra
kowie wynagrodzenie za egzaminy pokrywc1ne jest nic z taks egza
minacyjnych od studentów, lecz z innych 7,rócleł i taki tylko sposób 
wynagrodzenia popiera. 

3. Sprawa egzaminów magisterskich. Dziekan Kowalski zawiadamia,
że prof. Bulanda, jako nie zatwierdzony zresztą jeszcze prezes Ko
misji E[(Zarninacyjncj, opracowuje t<;> spraw<;. Sprawa jednak fun
duszów, przydzielenia pracownika administracyjnego, komisji, lokalu,
inwentarzu itp. jest do załatwienia. Zapytuje róv.mież, czy istnieje
w ramach administracji Uniwersytetu intendentura i jakie są jej
możliwcści. Dziekan Steinhaus komuniku.ie, że na Wydziale Mate
matyki, Fi;,:yki i Chemii jest komisja c;{,.aminów magisterskich, któ
rej pnc\\'N1niczc1cym jest ()I'Ol". Ślt'bodzii1ski. Prorektor Loria zako
munikn1v,tl, Żl' Intendentura Uniwcr�;ytctu i Politechniki jest i jej
kiero\\"1:ic! 1,vo sprawuje prof. Piprck 11'-•. Uch w a 1 o n o: przy kto
do ,1:iacbrności.

4. Sprawa pro!:rarnów wykładów. \V dyskusji zabierali głos: prorektor
Loria, dziekan Steinhaus i Sembrnt. Dziekan Sembrat prosi o zaape
lowanie do wyklcidowców majćJcych wyklndy na kilku wydziałach,
aby podawali dane do programów db każdego wydziału. Uch w a
l o n o: przyjt;to do wiadomości.

5. Sprawa dy:i('ypliny pracy studentów i pracowników naukowych.
Dziekan Sci11lJl'at wskazuje na nieobccnośl· studentów na wykładach
i proponuj<.' clawa<': podpisy indywidualnie, a nie jak dotychczas
w 1�ic•których wyp,1dkacb w drodze dostarczania do podpisu kart
zgłoszu't i frekwencji przez tzw. starostów. Wskazuje również na fakt,
że ,1icktt'Jrl' o�;oby spośród pomocniczy('h sił naukowych nic nit' ro
biq. ograniu·.ajqc si1: tylko do podcjmowani<1 poborów, 1ub pracują
bardw mało. W dyJrnsji zabierali głos prnrddor Loria, dziekani:
Steinhaus, Stcrlrn, podnosząc trudności, na jakie napotykałoby zbyt
rygorystyo:nc postt;pcwanie zarówno w stosunku do studentów, jak
i do:_;] nnuko\','�·ch. Uchwalono: \vni1-ść sprawG na pełny SC'
nat Uniw[(:r;;ytdu] i Poli[techniki]. l'rorcktor Loria zwraca uwagq,
że wst(;)istwu na nicobsadzonr:j katedrze Wł' \Vrocławiu może mieć
\V my�] 01Jowi:1zuj,1c)rc:łl prz,.:pisÓ\V tylko profesor uczelni \Vroclaw
skicj. \Vyr;iża d:ikJ pogląd, ;�c prób,i wypełnienia luk w obsadzie
katedr prz,cz dujcżclżających profesorów zawicclła. Dziekan Stein
haus informuje [formułuje] na ż.yczcnil' Przewodniczącego wniosek

105 Jan Piprl'k (1B87---1970). germanista, nauczyciel gimnazjalny, kierownik od
budo,vy t1id,tórych gmadiów uniwe1·sylcckich ,se Wrocławiu, organizator i pierw
szy kierowr,;k Zakładu Filologii Germa11skiej Uniw,·rsytetu i Politechniki we Wroc
ławiu. 
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na piśmie w sprawie dojeżdżających profesorów, zal. nr 1 106. 

Uch w a 1 o n o: wniosek przyjęto. 
6. Organizacja Zarządu Klinik. Prodziekan Grabowski obrazuje sy

tuacje; finansową Klinik w dążeniu do samowystarczalności. Ma
teriał w tej sprawie przedstawiający budżet z deficytem około 54°/o
(1 76U OOO zł niedobr>r) przy stanie łóżek 820 na 1500 możliwych
dla wszystkich Klinik, zostanie złożony Rektorowi, a do Min[ister
stwaj Oświaty i Ministerstwa Zdrowia uda się z tym memoriałem
ckkgacja klinicystów. Uch w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

7. W sprawie zasad zaliczania zakładów do małych wzgl[ędniel du
żych - dziekan Stefko wskazał na obowiązujące przepisy. Uch w a
l a: przykto do wiadomości.

8. W sprawie tworzenia Rad Wydziałowych. Dziekan Steinhaus wska
zał na obowiązujące przepisy: Dekret o organizacji Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu. Uc h w a 1 o n o: przyjęto do wiado
mości.

Na tym posiedzenie zamknięto o godz. 12-tej, wyznaczając jednocześnie 
termin następnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu na wtorek dnia 
28 maja 1946 r. godz. 9. 
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Posiedzenie 25 V 1946 r., przewodniczył prorektor S. Loria, protokołował 

K. Hieńk01l'ski.

1. Protokół z poprzedniego po::;iedzenia Senutu. Uch w a 1 o n o: uzna
no za odczytany.

2. Sprawy bieżące i komunikaty referuje prorektor Loria.
a. Prorekt[or] Loria przypomina sprawę stypendiów dla studentów
na wyjazd do Francji i omawia zagadnienia związane z tą sprawą.
b. Prorektor Loria referuje sprawę projektowanych legitymacji
studenckich. Uch w a 1 o n o: Na wniosek dziekana Steinhausa
ucbw[alono], aby na legitymacjach stud[enckich] było miejsce na
adnotacje� dziekana stwierdzające, że dana osoba jest studentem.
c. Prorektor Loria referuje sprawę otwartych kredytów na maj.
d. Prorektor Loria odczytuje pismo komisji osicdle11czej Oporowa,
dotyczq_ce m. in. konieczności sankcJi w stosunku do pracowników
naukowych, którzy nic obejmując przydzielanych im willi w posia
danie, zostawiają je bez ochrony i wskutek tego narażają je na
zniszczenie. Prorektor przypomina, że Rektor Kulczy11ski wydal
w tej sprawie zarządzenie tej treści, iż pracownicy, którzy w ciągu

106 Wniosek o załączenie do protokołu stwierdzał potrzebc; zatrudnienia profe
sorów kontraktowych w oslalcczności, a konieczność likwidacji tych szkół aka
demickich i wydziałów, które nic miały odpowiedniej liczby profesorów. 
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14 dni nie obejmą willi i w należyty sposób nie zabezpieczą, na
rażajł1 siG na u tratę pFZydziału. 
c. Prorektor Loria prosi Senat o upoważnienie go, aby omówił
z Rektorem zagadnienie posiedzeri Senatu w tym sensie, ażeby od
bywały się one rzadziej, niektóre zaś soboty zostały zwolnione dla
posicdzc11 komisji senackich U[niwersytetu] i P[olitechniki], tak, aby
posiedzenia dla Senatu, dla komisji senackich nie odbywały się częś
ciej niż raz na tydzień. U c h w a 1 o n o: członkowie Senatu po
pierają powyższy projekt.

3. Wybór tematu wykładu inauguracyjnego referuje prorektor Loria,
informujqc Senat, że są dwa tematy do wyboru, jeden humanistycz
ny, a drugi przyrodniczy. W szczególności zgłosili chęć wygłoszenia
wykładu: a. prof. Kowarzyk na temat Elektryczno-fizyczna teoria
istoty życia, b. prof. Hubert na temat Prawo międzynarndowe jako
rz1'cZJJ1cisto.fr i jCLko jikc_ia. Prof. Sembrat w tym miejscu podkreśla,
że wchodzi w grę także możliwość wykładu prof. Klimaszewskie
go 10'. Prorektor Loric1 wyjaśnia na podstawie rozmów z prof. Kli
maszewskim, że wskutek zaabsorbowania go zjazdem geografów wy
cofał on swoją propozycję. U c h  w a 1 o n o: po obszernej dyskusji
Senat uchwalił wyb�·ać temat zaproponowany przez prof. Kowa
rzyka, zaprosić go do wygłoszenia wykładu.
W dalszym ciągu prorektor Loria informuje zebranych o programie
Zjazdu Kultury i Sztuki, w którego ramach odbędzie się inauguracja
Univ-.rersytetu oraz w imieniu .J.M. R[ektora] prosi wszystkich pro
fesorów o wstrzymanie sii:; z wyjazdami na świl;ta i o obecność na
inauguracji U[niwersytetu] i P[olitcchnikij we Wrocławiu, która
0dbc;clzie si<; dn. 8 VI 4f-i.

4. W ramach ostatniego punktu porządku dziennego dziekan Wydz[ia
lu] Lekarskiego zapowiada zgłoszenie wniosków w sprawie potrzeb
budowlanych Wydziału na Komisji Budowlanej, która ma dokonać
rozdziału kredytów przeznaczonych na odbudowę Uniwersytetu.
Dziekan Wydz[iału] Rolniczego zapowiada zgłoszenie analogicznego
wniosku. Obaj wnioskodawcy proszq o poparcie ich spraw.

18 

Posicd:::enic 1 VI 1946 r., prze1eodniczył rektor pro_f. S. K1ilczyński, pro

tokoloica l P. Wasilcu:ski. 

l. Rektor Kulczyński proponuje ustalić termin posiedzeń Senatu na
pierwszą sobotę miesiąca. Uch w a 1 o n o: przyjęto. Rektor pod-

107 Micc1.ysław Klimaszewski. gcogra!', geomorfolog, profesor Wydziału Przy

rodniczego U ni wicrsytdu i Politechniki we Wrochnviu, pro resor i rektor U ni wersy

tctu Jagidlo11skicgo. 
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daje pod dyskusję sprawy poruszone na Komisji Senackiej Uniwer
sytetu z dnia 21 V br. dotyczące: a. dyscypliny pracy studentów, 
b. dyscypliny pracy pomocniczych sił, c. zagadnienia profesorów do
jeżdżających. Rektor Kulczyński prosi o zacieśnienie rygorów - jak
to się już przeważnie robi - w stosunku do studentów jak i do
pomocniczych sił naukowych, o ile te ostatnie jeszcze w niektórych
wypadkach nie są dostatecznie wykorzystane. W dyskusji zabrali
ponadto głos: prorektor Sucharda, dziekani: Stefko, Idaszewski, pro
dziekan Grabowski. Dziekan Idaszewski zwraca uwagę, że wobec
braku centralnej listy wszystkich studentów możliwym jest wpisa
nie się studenta na więcej niż jeden Wydział. Uch w a 1 o n o: Dzie
kanaty dostarczą alfabetycznego spisu studentów, zaś Biuro Rekto
ratu sporządzi ogólny spis studentów i przekontroluje przy tym,
czy nie ma wpisów jednego studenta równocześnie na innym Wy
dziale. Uchwalono ponadto zlecić Wydziałom, aby z instytucji pro
fesorów kontraktowych lub zastępców jeżdżących z miasta do miasta
korzystały tylko w ostateczności.

2. Spra,va odbudowy Klinik Uniwersyteckich. Przewodniczący odczy
tał pismo Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z dnia 25 V br. L. Dz.
738 og w. do Senatu, po czym prodziekan Grabowski podał dodat
kowe wyjaśnienia w tej sprawie. W dyskusji Rektor Kulczyński
oświadczył, że z kredytu odbudowy przypadającego na Uniwersytet
i Politeclmikc� Wydział Lekarski będzie mógł otrzymać 7 OOO OOO zł.
Ponadto wskazał na konieczność znalezienia rozwiązań zagadnienia
na drodze pomocy ze strony społeczeństwa, podkreślając bardzo
życzliwe u::;tosunkowanie sit; do potrzeb wszechnicy 6wiata pracy,
w szczególności robotników z Wałbrzycha.

3. Sprawa współdziałania szkół z towarzystwami opieki nad obozami
z czasów okupacji. Odczytany okólnik nr 24 z dnia 13 V 1946 r.
w powyższej sprawie. U c h w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

4. Opracowanie projektu preliminarza budżetowego na r. 1947. W związ
ku z pismem M[inisterstwa] O[światy] z 17 V 46 Nr I-2181/46,
Rektor prosi dziekanów na konferencję w sprawie preliminarza
budżetowego na poniedziałek godz. 15.30, na której będzie delegat
Ministerstwa Oświaty.

5. Subskrypcja Prem[iowana] Poż[yczki] Odbudowy Kraju. Odczytano
sprawozdanie kwestury z wyniku subskrypcji wg stanu na 31 V
1946 r. Uc h w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

6. Utworzenie Studium Wychowania Fizycznego. Odczyta110 pismo Mi
nisterstwa Oświaty z dnia 14 V 46 Nr IV-3642/46 w powyższej spra
wie. U c h w a 1 o n o: przyjęto do wiadomości.

7. Problem mieszkań dla profesorów. Rektor podnosi fakt braku miesz
kań dla nowo przyjezdnych profesorów i wyraża pogląd, że powinny
być na ten cel przeznaczone mieszkania studentów w Biskupinie.
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Dla studentów z tych mieszkań trzeba by znaleźć pomieszczenia 
w domach akademickich. W związku z tym jakiś jeden przynajmniej 
dom musi być odremontowany. Do sprawy domów akademickich 
w ogóle potrzebny jest energiczny człowiek z grona młodszych sił 
naukowych. Rektor prosi o podanie mu kandydatów. J ednocześnic 
Rektor Kulczy11ski zapowiada powołanie Komisji Lokalowej po uro
czystościach Dni Kultury. U c h w a 1 o n o: Przyjęto do wiadomości. 

1!) 

Posiedzenie 6 VII 1946 r., przeu:odniczył prorektor E. Sucharda. 

1. Przewodniczący odczytuje protokół poprzedniego posiedzenia Senatu
Akademickiego. U c h w a I o n o: przyjęty.

2. Prof. Mycielski referuje statuty dwóch towarzystw akademickich:
a. Koła Rolników Studentów Uniw[ersytetu] i Polit[echniki] we
Wrocla,viu, b. Kola T\fatematyczno-Fizycznego Studentów Uniw[er
sytetu] i Polit[cchniki] we Wrocławiu. Statuty te przedstawia refe
rent Senatowi po poprawkach i zmianach przeprowadzonych przez
Senackc1 Komisję Statutów Akademickich, złożoną z profesorów:
Lorii, Stefko, Mycielskiego i Skibińskiego. Wywiązuje się dyskusja,
czy do poszczególnych towarzystw akademickich mogą należeć tylko
studenci danego Wydziału, czy też w':Szyscy studenci Uniwersytetu
i Politechniki. Uc h w a 1 o n o: do poszczególnych towarzystw aka
demickich mogą należeć studenci wszystkich Wydziałów Uniw[ersy
tetu] i Politech[niki] we Wrocławiu.

3. Przcwodniczqcy referuje sprawy: a. ukończenia wykładów, b. ter
min q:zammow, c. końca roku akademickiego, d. wpisów na nowy
rok akademicki 1946/47, e. rozpoczGcia wykładów w roku akade
mickim 1946/47. Uchw al o n o: zakończyć wykłady najpóźniej do
dn. 30 bm.; b. wyznaczyć terminy egzaminów między 15-30 bm.;
c. zakoiiczy<: rok akademicki 30 bm.; d. przyjmować zgłoszenia oso
lJ[iste] kandydatów na I rok studiów od 25-30 września br. włącz
nie i przeprowadzić egzamina konkursowe na tych wydziałach, na
których one br;dą obowiązywały między 1 a 10 października; e. ogło
sić wpisy na I rok i II 15 października br., a na latach wyższych
(Ill i IV) 1 października br. Uchwała ta nie obejmuje Oddziału
Farmacji ani Eoku Wstępnego.

4. Przewodniczący proponuje: a. by przyjęcie na II-gi rok studiów było
uwarunkowane przedstawieniem świadectwa maturalnego (dotyczy
to tych, kU>rzy zostali przyjęci warunkowo). Uch w a 1 o n o: przy
.iGtO.

b. niedopuszczenie do studiów wyższych z maturą seminarialną
ew[entualnie] zwrócenie się w tej sprawie do Rad Wydziałowych,
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które tylko w wyjątkowych wypadkach na tej podstawie przyjmo
wały. Uc h w a 1 o n o: przyjęto. 
c. dopuszczenie jeszcze w tym roku akadem[ickim] do studiów wyż
szych na podstawie świadectwa 10-cio latki, z zastrzeżeniem uzupeł
nienia w terminie przewidzianym przez Kuratorium. Uc h w a l  o n o:
przyjęto.

5. Przewodniczący odczytuje pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie
opłat egzaminacyjnych w Szkołach Wyższych. Uchw al o n o:
przyjęto.

6. Przewodniczący odczytuje wnioski Komisji Inwentarzowej przedło
żone przez dziekana Idaszewskiego. Uch w a 1 o n o: przyjęto.

7. Dz[iekan] Steinhaus porusza sprawę dubletów w bibliotekach Za
kładów i proponuje przekazanie ich innym uczelniom. Uc h w a
l o n o: przyjęto z tym, że należy się przedtem upewnić czy Biblio
teka Uniw[ersytecka] ma daną książkę.

8. Dz[iekan] Kowalski referuje sprawę Katedry Filozofii dla Przyrod
ników. Uc h w a 1 o n o: wybrać komisję złożoną z 2 członków Wy
dz[iału] Humanistycznego i 3 Wydz[iału] Matematyki, Fizyki i Che
mii, którzy po feriach letnich zajmą się obsadą tej katedry.

9. Dziekan Stefko referuje sprawę Komisji Dyscyplinarnej dla studen
tów i proponuje następujący skład: przewodniczący prof. Świda,
członkowie: prof. Płazek, prof. Hubert, audytor Chybiński (starszy
asystent Kat[edry] Prawa Karnego) 108. Uc h w a 1 o n o: przyjęto
do wiadomości.

10. Przewodniczący odczytuje pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Dęb
skiego w sprawie budynku należącego przedtem do gimnazjum
im. św. Magdaleny. Uch w a 1 o n o: Postanowiono odpowiedzieć
dopiero po powrocie z urlopu Rektora Kulczyńskiego.

11. Dyskusja nad tym, czy zastępcy profesorów i profesorowie kontrak
towi zasiadają w Radach Wydziału. U c h w a 1 o n o: profesorowie
kontraktowi i zastępcy profesorów zasiadają w Radach Wydziało
wych.

12. Dyskusj� nad sprawą wykładów zleconych i kontraktów z profeso
rami innych uczelni. U c h w a 1 o n o: iść raczej w kierunku wy
kładów zleconych niż kontraktów.

13. Prof. Ślebodzieński odczytuje rozporządzenie Ministra Oświaty
w sprawie Roku Wstępnego. Wywiązuje się dyskusja nad egzami
nami Roku Wstępnego. Uch w a 1 o n o: Studenci Roku Wstępnego,
jeśli otrzymali stopień oceny b. dobry i dobry, przechodzą na I r:[okJ
studiów bez egzaminu wstępnego. Dziekani przelewają prawa swoje
w przewodnictwie Komisji Roku Wstępnego na prof. Ślebodzińskie
go, delegują do Komisji jednego z profesorów odpowiedniego Wy-

ios Olgierd Chybiński, wówczas starszy asystent na Wydziale Prawa. 
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działu. Następnie prof. Ślebodziński podaje terminy egzammow 
kursu wstępnego oraz omawia sprawę organizacji kUl'su w roku 
przyszłym. Dziekan Markowski proponuje na kierownika kursu przy
rodniczego prof. A. Zakrzewskiego. 

14. Przewodniczący zawiadamia o przyznaniu przez P[aństwowy]
U[rządJ R[epatriacyjnyJ dla studentów Uniwersytetu i Politechniki
we Wrocławiu 2 stypendia po 10 OOO zł. Uch w a I o n o: przyjęto
do wiadomości.

15. Dziekan Markowski porusza sprawę złego zaopatrzenia w opał pra
cowników obu uczelni. Uch w a 1 o n o: zwrócić się przez nasze
biuro zaopatrzenia do władz o uzyskanie pozwolenia na zakup po
cenach urzędowych węgla, nie tylko dla Uczelni, ale także dla pra
cowników Uniwersytetu i Politechniki.

20 

Posi<'dzenie 20 VII 1946 r., przewodniczył prorektor S. Loria, protokoło

wał dr K. Duch 109
• 

1. Referuje prorektor Loria, zawiadamiając wszystkich obecnych dzie
kanów, iż za tydzie11 według zarządzenia Rektora mają odbyć siq
wybory. Rady Wydziałowe winny zatem zgodnie z ust[awą] z dnia
15 III 1933 r. o szkołach akademickich wybrać delegatów dla wy
boru Rektora. Odczytuje odnośne postanowienia Ustawy i Rozpo
{rządzenia] Min[istra] W[yznań] R[eligijnych] i O[świeceniaJ P[u
blicznego] z 5 V 1933. Odnośne teksty będą przesłane w odpisie
Radom Wydziałowym. Uc h w a I o n o: Postanowiono w ciągu dnia
23 i 24 zwołać na ten cel Rady Wydziałowe. Postanowiono również
wybrać prorektorów. Wydz[iał] Ogólny głosuje razem z Politech
niką.

2. Udział Senatu w po.święceniu kościoła św. Stanisława i Doroty. Re
feruje prorektor Loria. U c h w a 1 o n o: wydelegować prorektora
Suchardę jako zastępcę Rektora, prof. Bulandę jako zastępcę pro
rektora Lorii oraz dziekana Sembrata.

3. Referuje prof. Sucharda. Ministerstwo Oświaty nie zatwierdziło ka
tedr na Wydz[iale] Hutniczym we Wrocławiu. W sprawie tej od
były się rozmowy Rektora Akademii Górniczej w Krakowie z Mi
n[istrem] Oświaty. Podobne konferencje odbyły się 17 VII w Kra
kowie między delegatami A:[kademii] G[órniczej] a Uniwersytetem
i Politechniką we Wrocławiu. Prorektor Sucharda na podstawie po
rozumienia osiągniętego na tej konferencji proponuje: 1. chwilowe
zawieszenie Wydz[iałuJ Hutniczego na Politechnice Wrocławskiej

iou Kazimierz Duch, dr prawa, wówczas adiunkt Wydziału Prawa. 
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z powodu braku obsady naukowej w całym kraju mimo znakomitych 
urządzeń, jakie dla tych celów istnieją we Wrodawiu, 2. Utworze
nie Naukowego Studium Hutniczego przy Politechnice Wrocław
skiej związane z A[kademią] G{órniczą] w Krakowie, która by przy
słała swoich wychowanków na dokształcenie i ich specjalizację. Tak 
samo dokształcani byliby równocześnie absolwenci Wydz[iału] Me
ch[anicznego], Chem[ii] Politechn[iki] Wrocławskiej. Nad propozy
cjami tymi rozwinęła się obszerna dyskusja, w której zabrali głos 
prawie wszyscy uczestnicy. Poważna część sprzeciwiała się propo
zycji, a wszyscy łącznie z Rektorem są zdania, że Politechnika Wro
cławska musi zachować swoje prawo do utrzymania Wydz[ialu] 
Hutniczego jako Studium Badawczego. Uch w a 1 o n o: W głoso
waniu wniosek prorektora Suchardy przeszedł większością 8 gło

sów przeciw 3, przy 2 wstrzymujących się od głosowania. 
4. Sprawy Drukarni Uniwersyteckiej. Referuje dyrektor Żychiewicz.

Drukarnia Uniwersytecka jest za słabo wyposażona, by własnymi
zasobami mogła rozwinąć się i działać. Na pomoc Skarbu Państwa
z budżetu liczyć nie można. Trzeba ją zamienić na spółdzielnię, by
mogła zyskać kredyt i rozbudować się. Uniwersytet i Politechnika
byłyby współudziałowcami, poza tym Towarzystwo Naukowe, To
warzystwo Matematyczne i Tow[arzystwo] Filologiczne i ewent[ual
nie] inne Towarzystwa. Prof. Bigo referuje projekt statutu spółdziel
ni, która bQdzie złożona z 4 osób prawnych. Będzie ona dzierżawić
drukarnię Uniwersytecką od Uniwersytetu i Politechniki. Umowę
dzierżawy opracuje Sekretarz Główny (Duch). Uch w a 1 o n o;
Przyjęto wniosek, iż Uniwersytet i Politechnika przystępują do spół
dzielni jako udziałowcy z udziałem 5500 zł w gotówce. Delegatem
do walnego zebrania spółdzielni nazwanej Drukarnią Akademicką
we Wrocławiu wybrano Rektora. Uchwalono, iż Uniwersy[tet] i Po
litechn[ika] zgadza się na wydzierżawienie Drukarni Uniwersytec
kiej na spółdzielnię. Warunki dzierżawy omawiane są osobno. Upo
ważniono Komisję Statutową do ewentualnego poczynienia poprawek
statutowych, podczas rejestrowania go.

5. a. Referuje prof. Olszewicz i stawia następujące wnioski imieniem
Komisji Bibliotecznej:
1. Biblioteka powinna otrzymać subwencje na zakup polskich ksią
żek.
2. Należy powiększyć etaty personalne.
3. Biblioteka Uniwersytecka wymaga kredytów na remont budynku
i przyznania nowych magazynów (budynki te należy wciągnąć na
listę remontów).
4. Należy poczynić zakup materiału drzewnego dla zrobienia ste
laży. W dyskusji omówiono sprawę biblioteki medycznej. Dziekan
deklaruje gotowość oddania lokalu na bibliotekę. Zespoliłoby się ją
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z biblioteką okręgową podległą Ministerstwu Zdrowia 110
. W dys

kusji podkreślano, że komisja winna przygotować instrukcję o ka
talogowaniu książek. Podkreślano również, iż należałoby zorganizo
wać kurs, który dokształciłby pomocnicze siły i urzędników zajmu
jących się prowadzeniem bibliotek. Rektor zgadza si<; na kurs. 
W sprawie dubletów zaproponowano stosować zasadę wzajl'mności 
z innymi instytucjami. Zakup i sprowadzanie literatury zagranicz
nej proponowano przekazać właściwym lektoratom. Uch \V a 1 o n o: 
wszystkie propozycje przyjęto. 
b. Rektor Kulczyński referuje sprawe; nominacji dr. Knota infor
mując, iż Min[isterstwo] Oświaty nie zatwierdziło wniosku, propo
nując dr. Gcbertego. Uch w a 1 o n o: Senat podtrzymuje wniosek 
o nominacjr.; dr. Knota.

6. Komisja remontów. Referuje dziekan Wróbel. Prorektor Sucharda
proponuje powołanie komisji dla zajęcia sic; potrzebami poszczegól
nych wydziałów. Dziekan Markowski porusza sprawę naprawy da
chów. Postawiono w dyskusji wniosek, aby Komisja Odbudowy za
częła wizję lokalną. Zaproponowano wciągnięcie przy odbudowie sił
naukowych i młodzieży Uniw[ersytetu] i Politechn[iki], za przykła
dem Warszawy. Kwestia ta wywołała żywą dyskusję za i przeciw.
U c h w a 1 o n o: dla celów odbudowy postanowiono powołać komi
sję, w której reprezentowaliby: Wydz[iał] Rolniczy zast[ępca]
prof. Stangenberg lll, Wydz[iałj Humanistyczny i Prawa prof. Pi
prek, Wydz[iał] Lekarski prof. Baranowski, Wydz[iał] Przyrodniczy
prof. Klimaszewski, Wydz[iał] Weterynarii prof. Bant 112, Biblioteka
dyr[ektor] Knot, Politechnika dr Kuczyński Henryk u:i. W sprawie
udziału młodzieży i sił naukowych w odbudowie powołano prof. Ko
walskiego i prof. Wróbla do Komisji, która przygotowuje wnioski.

7. Legitymacje studenckie. Referuje prorektor Loria i prof. Kowalski.
Uch w a 1 o n o: Przyjęto wzór indeksu lwowskiego z tą zmianą, iż
skreślono ustęp „pozdrowienie od Pana ślemy" 114. Imprimatur na
leżeć będzie do prof. dra Kowalskiego. Godło będzie osobno przed
stawione do zatwierdzenia Rektorowi.

8. Referuje prorektor Loria. Program wykładów musi być oddany do
opracowania komuś, kto bierze swym nazwiskiem odpowiedzialność
za tekst proponowany do druku. Prof. Kowalski proponuje, aby

llO Mowa o Bibliotece Lekarskiej.
ill Marian Stangcnberg, limnolog, profesor Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu

i Politechniki we Wrocławiu. 
1i2 Antoni Bant (1891-1981), anatom, profesor anatomii zwierz;-it Wydziału

Weterynarii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
m Henryk Kuczyński, chemia techniczna, docent Politechniki w Krakowie, 

profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 
11t Jest to tłumaczenie łacińskiej formuły, widniej,Jcej na przedwojennych in

deksach UJK we Lwowie: ,,Nos Rector ... et Decanus ... " 
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każdy Wydz[iał] miał swego referenta dla spraw programu. U c h w a
l o n o: postanowiono, iż Rektorat wezwie Dziekanaty do przedło
żenia programów. 

9. Budynek Magdaleny. Referuje prorektor Sucharda i proponuje, aby
w aktnch wyszukać pismo Min[isterstwa] Oświaty co do przydziału
Uniwersytetowi gmachu Magdaleny. Uch w a 1 o n o: obstawać za
utrzymaniem tego budynku dla Uniwersytetu.

10. Protokół. Uch w a 1 o n o: przyjęcie bez odczytania.
11. Wolne wnioski i interpelacje.

a. Wniosek przesunięcia szczepienia ochronnego przeciw tyfusowi
na okres pozaegzaminacyjny. Uc h w a 1 o n o: przyjęto.
b. Dziekan Markowski stawia wniosek usunięcia warsztatu samo
chodowego z obszaru gmachu Wetf erynarii] i Rol[nictwa]. Uc h
w a 1 o n o: Sprawa będzie rozstrzygnięta po znalezieniu innych po
mieszczeń.
c. Prof. Kowalski upomina się, aby Dziekanatom przydzielić biuro
p. Żychiewicza z powodu nieczynności biura. Uch w a 1 o n o: po
stanowiono dać p. Żychiewiczowi jeden pokój zamiast jego biura,
z jego zgodą.

21 

Posiedzenie 3 VIII 1946 r., przewodniczył rektor prof. S. Kulczyński, 
protokołował di· K.. Du.eh. 

1. Rektor Kulczyński otwiera posiedzenie zaznaczając, iż jest to ostat
nie posiedzenie Senatu w tym składzie. Podkreśla, w związku ze
zmianą na stanowisku prorektora Uniwersytetu od 1 IX br., iż
ustępujący prorektor Loria już w maju zeszłego roku rozpoczął
swą pracę organizacyjną na Uniwersytecie Wrocławskim i wkłada
jąc w nią wiele swego wysiłku osobistego przyczynił się do rozwoju
tej wyższej Uczelni. Sądzi, że będzie wyrazem całego Senatu, jeśli
podziękuje mu za dotychczasową owocną pracę. Uch w a l o n o:
Senat oklaskami wyraża swą aprobatę. Wybrano komisję złożoną
z prorektora Suchardy i prof. Sembrata dla zredagowania odpowied
niego pisma dziękczynnego imieniem Senatu.

2. Dr Duch odczytuje protokół z posiedzenia w dniu 20 VII br. Uc h
w a 1 o n o: Protokół przyjęto.

3. a. Rektor Kulczyński referuje pismo Komisarza dla spraw repa
triacji Niemców z dnia 17 VII 46 nr 1403/46 i 1486/46, wzywając

Dziekanów, aby przedłożyli wnioski co do ewent[ualnego] przedłu
żenia pobytu tym Niemcom, którzy są niezbędni dla pewnych robót
fachowych przy organizowaniu Uniwersytetu i Politechniki. Uch-

4 - Sobótka 3/85 
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w a 1 o n o: Dziekani zobowiązali się do dnia 7 VIII rozpatrzeć spra
wę, którym Niemcom, posiadającym białe karty, można będzie zmie
nił' je na niebieskie, po czym przedłożą ewent. wnioski Rektoratowi. 
b. Rektor referuje sprawę mianowania kuratorów dla: 1. Koła Rol
ników, 2. Koła Matematyków i Fizyków. Uchwa l o n o: Wyzna
czono dla Koła Rolników prof. Baca ll5, dla Koła Mat[ematyków]
i Fiz[yków] prof. Lorię.
c. Prorektor Sucharda referuje sprawę Zarządu Tow[arzystwa] Pol
skiej Żeglugi na Odrze, z którego wynika, iż istnieje możność otrzy
mania dla Politechniki bezpłatnie kompletnego laboratorium dla ba
dania paliw płynnych. ,Jest to sprawa pierwszorzędnej wagi dla na
szej Politechniki. Na tę Katedrę, opróżnioną po śp. Pilatowej w,
przewiduje się dr. inż. Tomasika. Proponuje, aby w sprawie tej
zwrócić się z odpowiednim pismem do Ministra Przemysłu Minca 117 

i aby podziękować za te informacje i pomoc p. Winklerowi. Uch
w a 1 o n o: Wniosek prorektora Suchardy jednomyślnie uchwalono.
d. Kierownik powszechnych wykładów Uniwersytetu, prof. Male
czyński, zwraca się do Rektora z prośbą o wpłynięcie, aby wydziały
chemiczne, matematyczny i fizyczny dały prelegentów dla tych wy
kładów, budzących duże zainteresowanie wśród studentów. Uch
w a 1 o n o: Dziekani Wydziałów tych obiecali rozwinąć propagandę
wśród profesorów za powszechnymi wykładami.
e. Rektor referuje sprawę budynków Magdaleny, w sprawie któ
rych wpłynęły dalsze propozycje Kuratora. Sprawę tę także poru
szono na Radzie Wojewódzkiej. Rektorat jest gotów oddać ten bu
dynek, o ile uda się utrzymać dla Uniwersytetu budynki po tzw.
Arbeitsamcie przy ul. Cybulskiego, do których rości sobie pretensje
Izba Skarbowa, mimo iż przyznane były Uniwersytetowi. Na razie
trzeba na ten cel uzyskać inny szkolny budynek po wojskach sowiec
kich. U c h w a 1 o n o: Postanowiono zwrócić się do Premiera i Mi
n[istra] Ziem Odzyskanych 118, by dla Uniwersytetu i Politechniki
przydzielono na stałe pewną ilość budynków uczelnianych j miesz
kalnych, aby Uniwersytet sam pobierał czynsz i remontował te bu
dynki.
f. Rektor Kulczyński porusza sprawę wydawnictwa broszury Bary-

115 Stanisław Bac (1887�1970), hydrotechnik, meliorant, agrometeorolog, pro
fesor Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, organizator i kie
rownik Katedry Melioracji i Inżynierii Rolnej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu 
i Politechniki we Wrocławiu, członek PAN. 

11° Ewa Piłat (1909--1945), asystentka Politechniki Lwowskiej, profesor w Ka
tedrze Chemii Ogólnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Poli
techniki we Wrocławiu.

117 Hilary Minc, ekonomista, polityk. 
us Tzn. do Edwarda Osóbki-Morawskiego i Władysława Gomułki. 
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cza 119 i innych wydanych przez Uniwersytet, a leżących w maga

zynach, przez co tracą one swą aktualność. Uch w a 1 o n o: Senat 

oddal tę sprawę do zorganizowania prof. Kowalskie'mu. 

4. a. Prof. Idaszewski porusza sprawę mieszkaniową. U c h w a 1 o n o:
Wybrano na ten cel komisję złożoną z prorektora Suchardy, prof.
Idaszewskiego i z prof. Wydz[ialu] Prawa Huberta.
b. Dziekan Markowski komunikuje o habilitacji dr. Stangenberga
i dr Sembratowej rn,. Zapytuje, czy nie przedstawić wniosku o no
minacje ich na prof[esorów] nadzw[yczajnych]. Uch w a 1 o n o:
Rektor odpowiada, iż do dnia 30 VII 46 r. obowiązuje dekret. Zatem

należy przedłożyć wnioski według dotychczasowego trybu.

c. Dziekan Steinhaus zapytuje, czy należy już teraz zawierać umo
wy z zast[ępcami] prof[esorów] na rok 1946/47. Rektor informuje,

iż należy już teraz zawierać umowy.

rn Prawdopodobnie chodziło o broszurę: Henryk Barycz, Uniwersytet Wroc

ławski w przeszłości i teraźniejszości, Katowice 1946, s. 32. 
120 Zofia Scmbratowa uzyskała habilitację na Wydziale Medycyny Weteryna

ryjnej w 1946 r. z akresu histologii i embriologii, na podstawie pracy Morfogeneza 

ogona salamandry (Ambystoma) w świetle wyników międzygatunkowych trans

plantacji. 




