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Publikow.111y po raz pienvszy poniż,zy tekst s. Wysłou<.:ha stanowi fragment 
bogatej spuśeizn:; r�kopiśrniennej Stanisława Kulczyfakiego (1895-1970), wybit-
1wgo uczoneg.i, zasłużonego organizatora nauki pol5kiej v;e Wrocławiu or::1z zna
nC'go działacza pnlityczncgn i społecznego, przechowywanej w Zakładzie Narodo
wym im. Os,olit'1skich - Bibliotece PAN we Wrodawiu. Do zbiorów ossolińsk:ich 
przekazała j,1 w 1983 r. Izabela Kulczy11ska-Falda, córka pierwszego rektora Uni
wersytetu, która uznała. iż papiery osobiste Ojca \Vinny być złożone w Bibliotece 
Ossolineum - i n�tytucji, której p(,\\·oj:>nna odbudowa wiąże siq nierozerwalnie 
z Jego nazwiskiem. oraz \\' mieście nad Odq, któremu w pionierskim okresie 
przywracał On polskie oblic:zc. 

SpL,ścizna rc;kopiśmienna S. Kukzyf1skiego zawiera liczne materiały dotyczące 
odbudowy nauki i kultury polskiej we Wrocbwiu w pierwszych powojennych 
latac:h oraz inne materiały dotycz:1ce działalności naukowej i spoleczno-politycz.nej 
jej t'.vórcy. Szc:zegó!ną warto�ć prezentują memodały, referaty, notatki, teksty 
wy�tqpici1 i z;;pi�y dutyc1.,1cc dzic1!,!i1H>�ci urg,rniwl:y jno-nauk.oweJ S. Kulczyr'i
skiego we Lwowie z lat 1924-1939, Krakowie z 1945 i Wrocławiu z lat 1945-
Hl52, stanowiące ważne uzupełnienie dokumentucji urzQdowej przechowywanej 
w archiwach. Do cennych materiałów .zaliczy(: nakży także fragmenty akt To
war1.ystwa Przyj�,ciól Ossolineum, org.inizacji �prawującej pod kierownictwem 
s. Kulczyi\skt,�go w latach 1946-1951 rolę korporatywnego kuratora nad odbu
dowywanym we Wrocławiu Zakładem Narodowym im. Ossolińskich oraz liczne pa
piery związ,rnc z Jego rnzleglą działalnością �połeczną i polityczną, m. in. we 
Froncie Jedności Narodu, Sejmie PRL, Stronnictwie Demokratycznym, ruchu ob
rnÓCÓ\V pokoju, Towarzystwie Rozwoju Ziem Zach()dnich, Towarzystwie Łączności
z Polonią Zagraniczną „Polonia" i innych. Po naukowym opracowaniu stanowić
one bl;d,1 ni(,w:1lpliwie cenne zaplecze źródłowe badań nad dziejami Polski Lu
dowej.

Publikowane Prze rnr;wiemc sprrnuo:::riawcze... bilansuje dwuletnią działalność 
władz Uniwersytetu i Pulitcclmiki z S. Kulczy!'1skim na czele. Przeglądowy cha
r;1kter i bogadwo poruszanej w nim problcm,i�yki uzasadniaj,1 jego opublikowa
nie. Ukazuje (J!lO bowiem założenia progi·,unowe, postc;py odbudowy oraz patos 
pionierskiego <>kresu narodzin nauki polskiej we \Vroclawiu na tle przemian spo
!eczno-politycznych pierwszych lat Polski Ludow(•j. Po:średnio ilustruje publiko
wany tekst wielki osobisty wkład S. Kulczyóskiego w proces budowy znaczącego 

cl'utruin nauki i kultury pobkiej na Ziemiac:h Odzyskanych. Zaprezentowany on 
został spoleczno�ci uniwernyteckiej przez prof. S. Wysloucha w Auli Politechniki 
w dniu 3 X HH9 r. z okazji inauguracji pirtkgu w polskim Wrocławiu roku 
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akademickiego. W tym samylll dniu rektor S. Kulczyi'iski wygłosił wykład inaugu
r:icyjny pt. Jifouka i życie. 

Tekst l'r;::emfrwicniu publikuje si(; w brzmieniu t,ryginalnym, bez skrótów. 
Ob uczy,,i,·nja go bardziej czytL'lnym zdecydowanu �i(: jedynie na nwdernizacj,; 
pisn\Vlli \\'yr:,zó,v i interpunkcji, kt>n:ktę ewidentnych bll;dów maszynowych ora1. 
uz,1pdnie11il' imion osob. D,drnnaw� uzupełnienia oznaczono 11awia$aini kwadra
l"wymi. I\·l11iej dziś zna11t· l':1kty or_iz nanvy organizacji i instytucji obja�niono 
\\' przyp1,;1ch. 

Jcrnw;:: 11/bin 

* 
* * 

W historycznym dla naszej U czelni dniu pienvs:t.ej inuuguracJ1 
9 czerwca l!:l46 roku Hektor [StanisławJ Kulczy1i.ski wypowiedział przed 
wzruszonym audytorium znamienne słowa: ,,Wrocławskw uczelnie wyż

;,zc startuj4 dzisiaj w pnyszłość. Przyszłość ta może być wielka i wspa
nia la, może być mierna i słana. Wszystko zależy od tego, jaką polra
fimy we wrocławskie uczelnie tchnąć duszę .. Jaki dla uczelni naszej po

trafimy wywalczyć autorytet. Duszą uczelni wyższych nie jest ani mło

dzież, ani profesor. Duszą ich jest uczony. Zyciodajnym tętnem uczel
ni nie je::;t praca dydaktyczna, tętniąca już od roku we Wrocławiu, ale 
zywa, dynamiczna, wszechstronna 1 własna twórczość naukowa" 1

• 

W słowach tych streszczają si(l właściwe zadania i dzieje naszych 
Uczelni w minionym czteroleciu. Czy szaleńcza decyzja zbudowania 

wśród płonących ruin Wrocławia, wobec przeszło 200-tysięczneJ rzeszy 
pozostałej tLL ludności niemieckiej, gmachu polskiej kultury i nauki, 
ośrodka polskości promieniującej potc;gą ducha odradzającego się po 
niesłychauych ofiarach rnuodu, pozostanie nieziszczalnym marzeniem 
grupy romantyków, czy też odwrotnie przeoblecze si� w kształty real

ne zdolne ostać sic: przed sądem zarówno swoich, jak i obcych. Zaś pa
miętać należy, że obok szeregu wspólnych, Uniwersytet i Poiltecluuka 
we Wrocławiu już w zarodku posiadały zadania własne, różniące je 
zasadniczo od wszystkicn analogicznych uczelni w całym kraju. 

Kładąc podwaliny pod gmach Sląskiej Wszechnicy lwl stolicy Ziem 
Oclzyskcl!lych organizatorzy z Rektorem Kulczyńskim na czele zdawali 
sonie sprawę, że repolonizacji naszych Ziem Zachodnich nie dokona 
w pełni ani żołnierz, ani nawet chłop, o ile nie znajdzie oparcia w pol

skiej książce, w polskiej szkole, w polskiej nauce i kulturze. Na to, 

aby ziemia piastowska stała się znowu i tym razem na zawsze orga-

niczną cz.c;ścią naszego kraju, aby była z nim zespolona jednym krwio-

1 Moica J. M. Rektora Uniu:ersyil't1t i Politechniki we Wroc:lawin prof, dra Sta
ni,latca Kulczyń,kiego, wygłoszona na uroczystym otH:arciti Uniu;ersytetn i Pol i
techniki w clniu 9 czenccu 1946 r. (Wrocławski kalendarz akademicki na rok 1947, 
Wrocław 1947, s. G4). 
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biegiem, koniecznym jest nie tylko zaludnić ją polskim elementem, nie 
tylko powiązać ekonomicznie z Macierzą, ale uświadomić całe śląskie 
społeczeństwo co do roli Śląska jako polskiego bastionu. Z tą myślą 
naukowego wypracowania polskości Śląska w świetle historii, języka 
i kultury, pomyślano na szeroką skalę Wydział Humanistyczny. Huma
nistyka ma być fasadą Śląskiej Wszechnicy, służąc polskiej nauce o pol
skim Śląsku. Innymi słowy, wrocławski ośrodek naukowy ma przede 
wszystkim szerzyć prawdę o polskości Sląska wobec własnego społe
czeństwa i świata. Oto jedno z historycznych zadań na;;zej Wszechnicy. 

Przed uczelniami wrocławskimi stoją ponadto inne, niemniej donio
słe zadania. Jesteśmy jedynym uniwersytetem i jedną z trzech poli
technik na Ziemiach Odzyskanych. Łącznie z Gdańskiem i Gliwicami 
musimy zrównoważyć potencjał 19 wyższych uczelni rozłożonym w sta
rym kraju. Wzrastająca coraz bardziej dynamika życia na naszych zie
miach, ich coraz większy udział w gospodarce całego kraju, stawia 
przed naszymi uczelniami coraz nowe obowiązki, z których wywiązać 
się musimy. Inaczej mogą powstać niebezpieczne dysproporcje w wszech
stronnym rozwoju naszych Ziem Zachodnich. Zadania, jakie spadają na 
nas w związku z wejście w tryby życia najbardziej uprzemysłowionej 
dzielnicy Polski, całkowicie uzasadniają nasze zabiegi o nowe prze
strzenie rozwojowe i nowe środki finansowe, słowem o dalszy rozwój 
Uczelni. 

W reszcie jedna szczególniejsza cecha życia naszego środowiska nau
kowego. Oto wszystkie sukcesy i klęski, jakie odnosimy w walce o ju
tro naszych uczelni, są bacznie notowane przez naszych wrogów na 
Zachodzie, 1<:tórzy Jak Jedno z pism amerykańskich rozdzierają szaty, 
że na miejscu milionowego miasta niemieckiego Polacy urządzili dużą 
wie.ś z Wrocławia. Każdy z nas jak żołnierz na froncie pamiętać musi 
codziennie, że każde nasze niepowodzenie naraża na szwank nie tylko 
polską naukę, którą tu reprezentujemy, ale i opinię o państwowotwór
czych zdolnościach narodu i państwa polskiego na Ziemiach Odzyska
nych, i odwrotnie, każdy nasz sukces na tym polu zwiększa szacunek 
do sił żywotnych narodu w walce o swe słuszne prawa. 

Sprecyzowanie naszych zadań i obowiązków w tym dniu dorocznego 
sprawozdania z pracy Uczelni uważam za wskazane, zbyt bowiem czę
sto w zmaganiach z przeciwnościami dnia codziennego zapominamy 
o ciążącej tu na nas współodpowiedzialności za losy wielkiego dzieła,
jakim są uczelnie wrocławskie. Zbyt często również nie doceniamy za
szczytu, jakim jest praca na tym najbardziej eksponowanym bastionie
polskiej nauki. Doroczne sprawozdanie z działalności Uczelni jest pod
sumowaniem osiągnięć na drodze do realizacji jej zadań, jak również
uświadomieniem sobie tych niedociągnięć, jakie należy usunąć w naj
bliższym okresie. Zadanie moje jako sprawozdawcy jest niesłychanie
trudne. Okres sprawozdawczy bowiem obejmuje rok akademicki 1947/
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48 i 1948/49, to jest lata, w których życie wewnętrzne uczelni wrocław
skich rozwinęło się niesłychanie bujnie i wszechstronnie, zaś na zewnątrz 
uniwersytet i Pohtechnika we Wrocławiu zajaśniały blaskiem w skali 
światowej łącząc swe imię z I Światowym Kongresem Pokoju w sierp
niu 1948 roku 2

• Szczególniejszą dumą napawa nas fakt, że wielkie 
dzieło [ walki] o Pokój Światowy zrodziło się u nas i że z tej właśnie 
auli Politechniki Wrocławskiej fale eteru poniosły do najdalszych krań
ców świata radosną wieść, że ludzie dobrej woli różnych ras i narodów 
podali sobie bratnie dłonie do walki z największą potwornością dzie
jów, jaką jest nowoczesna wojna. 

Sprawozdanie dzisiejsze z konieczności ograniczyć się musi do wy
typowania zjawisk najważniejszych w życiu Uczelni, brak bowiem czasu 
nie pozwala mi niestety, na bardziej dokładne zobrazowanie działalności 
poszczególnych zakładów i instytucji. 

ROZWÓJ I OTIGANIZACJA WEWNĘTRZNA UCZELNI 

O ogromie pracy i wysiłku finansowym Państwa nad rozbudową 
i podniesieniem naszych uczelni nie sposób mówić bez zapoznania się 
i przeanalizowania chociażby kilku podstawowych cyfr dotyczących roz
woju zarówno Uniwersytetu, jak i Politechniki w ciągu czterech lat 
istnienia. Wśród najważniejszych elementów Szkoły należy przede wszy
stkim wymienić jej skład osobowy i jego rozwój. 

Profesorowie i zastępcy profesorów Uniwersytetu 

1946 
-----

Ilość katedr 150 100% 
Katedry obsadzone J 18 78% 
Profesorowie mianowani 28 18% 

Profesorowie zastępcy 
--------··--··-

1946 
- - • · ----·-· · - · 

Ilość katedr 34 100% 
Katedry obsadzone 21 62% 
Profesorowie mianowani 0,03% 

1947 1948 
+ ------ -------- ---------

159 100% 
128 80% 
56 35% 

profesorów 

1947 

160 100% 
136 85% 
73 45% 

Politechniki 
. ----- - --- --

1948 
-------- - ·-�-- ------····· ---- . .  -

37 100% 37 100% 
29 78% 34 92% 

[3%] 2 [5%] 

1949 
-�-- ------

163 100% 
143 88% 

82 50% 

1949 
-- --- --------�-- --

44 100% 
40 90% 
5 11% 

Przytoczone wyżej dane charakteryzują ewolucje, jakie zachodzą 
w zespole ciała profesorskiego naszych Uczelni. Dwa zwłaszcza mo
menty zasługują tu na szczególniejsze podkreślenie: 

2 Chodzi tu u .Swiatowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju obradu
j;:icy z udziałem delegacji 46 państw we Wrocławiu w dniach 25�26 VIII 1948 r. 

Zapoczątkował on ruch obrońców pokoju. 
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1. Stopniowe zmniejszanie się katedr nieobsadzonych. Jeśli w roku
akademickim 1946/47 w Uniwersytecie byliśmy w stanie obsadzić 78°/" 
katedr, zaś w Politechnice tylko 620/o, to w roku akademickim 1948/49, 
mimo dość znacznego wzrostu ilości katedr, w Uniwersytecie obsadzi
liśmy 880/o, zaś w Politechnice aż 900/o. Zjawisko to jest dowodem, że 
Uczelnie nasze są w stanic przyciągnąć nowe siły profesorskie czy to 
spośród młodych naukowców własnego środowiska, czy też innych spoza 
Wrocławia. 

2. Jeszcze bardziej pomyślne zjawisko zachodzi w dziedzinie stabili
zacji naszych sil profesorskich. O ile bowiem w roku akademickim 
1946/47 profesorów mianowanych liczyliśmy zaledwie na Uniwersytecie 
180/o, to w roku akademickim 1948/49 stanowią oni już 50°/o ogółu wy
kładowców. Gorzej problem ten wygląda na Politechnice, gdzie w roku 
1949 liczba profesorów mianowanych wynosi zaledwie 11 O/o. Jest to zja
wisko zrozumiale, jeśli si� zważy na trudności w pozyskiwaniu sił pro
fesorskich w szkołach politechnicznych Polski powojennej. Wuost ilo·· 
ści profesorów na stale ustabilizowanych w uczelniach wrocławskich po
siada dla ciągłości pracy naukowej i dy<loktycznej znaczenie bardzo 
duże. Jedną bowiem z głównych bolączek powojennych szkół akade
mickich w Polsce było dojeżdżanie wykładowców z innych uczelni, któ
rzy z natury rzeczy nie byli w stanie czuwać dostatecznie nad rozbudo
wą pracy naukowej w swych zakładach. 

POMOCNICZE SIŁY NAUKOWE 

Obok profesorów duże znaczenie dla rozwoju pracy dydaktycznej 
i naukowej odnośnych zakładów posiadają kadry pomocniczych sił nau
kowych. Pod tym względem stosunki na uczelniach wroclawskich ule
gły znacznej poprawie. 

[Rok) Uniwersytet Politechnika 

1946 418 100·�:, 71 100% 
1947 458 99 

19'18 542 111 

1949 604 144% 157 225% 

Ilość etatów asystenckich w Uniwersytecie z 418 w roku 1946 wzro
sła do 604 w roku 1949 - co stanowi 14411/o przyjmując za 1000/o stan 
z 1946 r. Jeszcze silniej wzrosła liczba asystentów na Politechnice, 
a mianowicie z 71 w roku 1946 na 157 w roku 1949, tzn. [do] 2250/o. To 
zwiększenie ilości etatów asystenckich znajduje swoje uzasadnienie, jak 
zobaczymy niżej, w ogromnym wzroście znjt;ć dydaktycznych wskutek 
dużego dopływu młodzieży akademickiej. 
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ADMINISTRACJA 

Odr(;bne zagadnienie w życiu Uczelni stanowi problem sił admini
stracyjnych, i to zarówno urzędników, jak i pracowników fizycznych. 
Problem ten w naszych warunkach nabiera szczególnej ostrości na 
skutek wzrostu obowiązków, jakie spadają na kadry administracyjne, 
i szczupłości ich liczby. 

Uniwersytet Politechnika 
Rok urzędnicy prac. fizyczni urzędnicy fizyczni prac. 

1946 107 100% 290 100% 21 100% 61 100% 
1947 112 320 24 75 
1948 116 340 27 97 
1949 I 16 110% 348 120% 27 128% 105 170% 

W ciągu czterech lat istnienia naszej Uczelni ilość sił urzędniczych 
wzrosła z liczby 107 w roku 1946 do 116 w roku 1949. Analogicznie 
w Politechnice z 21 do 27. Stanowi to w Uniwersytecie wzrost zaled
wie o 10°/o, zaś w Politechnice o 280/o. Jeżeli chodzi o personel niższy, 
to w Uniwersytecie [wzrósł on] z 290 w roku 1946 na 348 w roku 
1949 i Politechnice z 61 w roku 1946 na 105 w roku 1949. Procentowo 
wzrost ten wyraża się 20°/o dla Uniwersytetu i 70°/o dla Politechniki. 
W jakiej mierze wuost ten nie odpowiada istotnym potrzebom, zilu
strują dalsze wskażniki rozwoju U czelni. 

MŁODZIEŻ STUDENCKA 

Na 9 wydziałach i 5 oddziałach Uniwersytetu i Politechniki we 
Wrocławiu skupiają się coraz liczniejsze rzesze młodzieży akademickiej. 

Rok Uniwersytet Politechnika Razem 

1945/46 2353 666 3019 IO(Y,';> 

l 946/47 5187 1712 6899 228'';, 
1947/48 6493 1526• 8019 262'0:, 
1948/49 7709 1886 9595 317% 

• Oddział Chemii Technicznej z 245 słuchaczami został przeniesiony z Politechniki do Uni
wersytetu. 

Wskaźniki przyrostu młodzieży akademickiej na obu naszych Uczel
niach wskazują na ciekawe zjawisko. Gwałtowny wzrost liczby studen
tów występuje właściwie tylko w drugim roku istnienia Uczelni, kiedy 
to ilość młodzieży z 3019 w roku akademickim 1945/46 skacze na 6899 
w roku akademickim 1946/47. Zjawisko to tłumaczy się silnym dopły
wem młodzieży bezpośrednio po wojnie oraz jest odpowiednikiC'm nasi
lenia akcji osadniczej na Dolnym Sląsku. J u;, lata następne wskazują 
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na uspokojenie w przyroście młodzieży, który w roku 1947 /48 wskazuje 
wzrost o 160/o w stosunku do poprzedniego, za� w roku akademickim 
1948/49 wzrost o dalsze 19°/o. Liczby te świadczą [o iym], że w miarę 
uruchamiania wyższych lat studiów uczelnie si� wypclniaj„1 oraz proces 
ten nabiera charakteru prawidłowego dopływu młodzieży. Wobec tego 
zaś, że obie uczelnie uruchomiły już wszystk\c lata studiów, można 
wnioskować, że następne lata będ,t wykazywały przyrost normalny, tzn. 
że uczelnie osiągają już swe optymalne stany liczbowe słuchaczy. 

Skoro mówimy o młodzieży studiującej, należy poruszyć zagadnienie 
bardzo istotne w polityce Ministerstwa Oświaty, to jest rozbudowy kadr 
przyszłej naszej inteligencji zawodowej. Chodz.i o zasadnicze przeobra
i,enie dotychczas jednostronnego oblicza naszej inteligencji w kierunku 
wzmożenia dopływu na wyższe uczelnie młodzieży chlopsko-robotniczej. 
Problem ten w polityce władz akademickich wrocławskich znalazł peł
ne zrozumienie już dwa lata temu. Dowodem tego sq statystyki mło
dzieży studiującej według pochodzenia. 

Uniwersytet l'olitcd111ika 

) 9,17/48 1948149 1947/48 1948/49 

robotnicy i chłopi 40,S'X, 44% 43'}:, 55.6% 
inteligencja pracuj;ica 40,6% 4],3% 40,3'\, 30,4% 
wolne zawody i inne 18,9':� 14,7% 16,7'.'� 14,7'}� 

Wobec tego, że w latach 1945/46 i 1946/47 nie prowadzono statystyki 
pod kątem widzenia pochodzenia socjalnego, musimy ograniczyć się do 
J,:t o:;tatnich. W lutu1:h tych slwi<.•rdzamy slopninwli zmianQ struktury 
socjalnej stucliujc[cej młodzieży w kierunku wzrostu elementów robot
niczo-chłopskiC'h. Proces ten jest szybszy na Politechnice, gdzie robot
nicy i chłopi osiągają w roku 1948/49 już 55,6°/u og<>łu studiujących 
przy równoczesnym spndku odsetka inteligencji pracuj,1cej i \Volnych 
zawodów. Na Uniwersytecie przeobrażenia strukturalne Sil pov,10lniejsze, 
tzn. z 40,5°/11 robotników i chłopów w roku akademickim l rl47 /48 pod
nosi si(� na 44°/u., i to kosztem wolnych zawodów i innych, których pro
cent z 18,9°/o w roku akademickim 1947/48 spada na 14,7°/u w roku 
1948/4!). Aczlrnlwiek zmiany ie pozornie nic są zbyt radykalne, to jed
nak należy wziąć pod uwagq, że wynikiem [!] decydującym o wzroście 
odsetka chłopów i robotników jest pierwszy rok studiów. Wzrastający 
dość szybko odsetek robotników i chłopów jest w ogólnych cyfrach 
neutralizowany przez młodzież lat wyższych o znacznie niższych odset
kach elementów chlopsko-robotniczych. Te stosunkowo bardzo korzystne 
wyniki osiągnęły nasze uczelnie dzięki odpowiedniej polityce selekcyj
nej przy egzaminach konkursowych na pierwszy rok studiów już w ro
ku akademickim 1946/47. 

W sprawozdaniu z dnia 9 grudnia 1946 r. Rektor Kulczyi1ski pro-
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blemowi ternu poświęcił dużo uwagi 3
, stwierdzając, że w grupie kan

dydatów o średnim wyniku egzaminacyjnym dokonuje się selekcji pod 
kątem widzenia wyników osiąganych przy egzaminie, ale [i] pod kątem 
widzenia przynależności socjalnej, udziału w walce czynnej i przejść 
obozowych. Dzięki temu na przykład w wyniku selekcji przy przejściu 
na wydział lekarski w jesieni 1946 r. trzeba było odrzucić 71 O/o mło
dzieży z kół inteligenckich, 76°/o młodzieży z kół wolnych zawodów, 
podczas gdy młodzież chłopska straciła 43°/o kandydatów, a robotnicza 
zaledwie 21 O/o kandydatów. Obok tych przyjęci zostali wszyscy ci, któ
rzy otrzymali najlepsze punktacje w konkursie, niezależnie od przyna
leżności socjalnej. W ten sposób najzdolniejsi spośród młodzieży zna
leźli się w murach naszej Uczelni, zaś spośród pozostałej masy, pierw
szeństwo przyznano młodzieży robotniczo-chłopskiej. Jak widzimy, na 
szeroką skalę przeprowadzona dziś przez nasze władze centralne zasada 
selekcji przy wpisach na wyższe studia posiada u nas we Wrocławiu 
bogatą i mocną tradycję. 

BUDŻET UNIWERSYTETU I POLITECHNIKI 

Podstawowym czynnikiem rozwoju każdej instytucji są jej finanse. 
Moment ten posiada szczególniejsze zna\.'.zenic dla naszych uczelni, któ
re rozpoczynały swą pracq wśród ruin niemal całkowicie zniszczonego 
Wrocławia. Cyfry naszego budżetu w okresie minionego 4-lecia świad
czą o stałej trosce Rządu Polski Ludowej nad dostarczeniem środków na 
rozbudowę wyższego szkolnictwa. 

Rok Uniwersytet Politechnika Razem 

1946 64 514 OOO 23 084 OOO 87 598 ooo 100":, 

1947 176 885 OOO 53 432 OOO 230 317 OOO 262�;, 

1948 312 407 OOO 106 068 OOO 418 475 OOO 480% 

1949 465 830 ooo 186 805 ooo 652 635 ooo 757% 

Globalna cyfra budżetu naszych uczelni z kwoty 87 598 OOO zł 
w 1946 osh.iga zawrotną kwotę 652 635 OOO zł w roku 1949, co stanowi 
7570/o w stosunku do budżetu w roku 1946. A w:;zak kwota ta nie wy
czerpuje całości funduszów, jakie łoży Państwo na potrzeby naszych 
Uczelni. Dotacje specjalne na przykład z Prezydium Rady Ministrów, 
Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych i innych wyniosły w roku 1947 sumę 18 044 OOO zł, 

• Mowa rektorska Jego Magnificencji prof. dra Stanisława Kurczyńskiego, Re

ktora Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, wygioszona w czasie uroczy

stej inauguracji roktL al<ademickicgo 1946/47 w dniu 9 grudnia 1.946 r. w auli Po

Mcchniki (Wrocławski kalendarz akademicki na rok 1947, Wrocław 1947, s. 133). 
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w roku 1948 - 88 988 OOO zł, za� w roku 1949 - 72 OOO OOO zł. Spec
jalną ponadto pozycję stanowią kredyty na odbudowę, które łącznie 

w okresie 4-lecia osiągnęły kwotę 349 159 OOO zł. 

KREDYTY NA POMOCE NAUKOWE 

Spośród szeregu paragrafów i pozycji budżetu, specjalne znaczenie 
dla rozwoju Uczelni posiadajć\ sumy na pomoce naukowe i inwestycje 
wyposażeniowe zakładów. Przeznaczone one są bowiem na zakup przy
rz,1dów do pracowni naukowych, najnowszych dzieł naukowych do bi
bliotek zakładowych, \V reszcie odczynników i chemilrnlii itd., niezbE;d
nych dla pracy naukowej oraz ćwicze11 w pracowniach i laboratoriach. 

Rok Uniwersytet Politechnika Razem 

1946 4 850 ooo 3 797 ooo 8 647 ooo l O<Y;;, 

1947 38 669 ooo 7 224 ooo 45 893 ooo 530q;, 

1948 107 489 ooo 12 522 ooo 120 011 ooo 1388'�;. 

1949 96 232 ooo 70 135 ooo 166 367 ooo 1924'\, 

Sumy przeznaczone na cele powyższe w poszczególnych latach ist
nienia naszych Uczelni wskazują na stały i szybki wzrost. Z kwoty 
8 647 OOO zł w roku 194(i poprzez 45 893 OOO zł w roku 1947 i 120 011 OOO 
zł w roku 1948, sumy przeznaczone na pomoce naukowe osiągają 
166 367 OOO zł w roku 1949. Jest to wzrost o 192411/11 w stosunku do 
lludżetu 1946 r. Na tak znaczne powiększenie możliwości iinansowych 
naszych zakładów, obok sum z budżetu Ministerstwn Oświaty, złożyły 
.':iiQ dotacje Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwa Przemysłu, Mini
Hterstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. W imie
niu Uniwersytetu składam wymienionym Ivlinisterstwom gorące poclzi�
kowanie za tak wydatną pomoc w realizowaniu naszych zada11 nauko
wych i dydaktycznych. 

ODBUDOWA I ROZBUDOWA NASZYCH UCZELNI 

Jednym z najtrudniejszych problemów, przed którymi stanc;ly Uczel
nie Wrocławskie w roku 1945, była odbudowa warsztatów pracy. W po
nurych barwach maluje obraz zniszczenia gmachów Uniwersytetu Hek
tor Kulczy1i.ski w dorocznym sprawozdaniu z H grudnia 1946 r.: ,.Dwie 
trzecie naszych budynków i zakładów leży w gruzach. Jedną trzecią 
dźwignęliśmy i uruchomili. Straciliśmy bezpowrotnie gmachy instytutów 
chemii, mineralogii, geologii, bibliotekę uniwcrsyteck,1 na Wyspie Pia
skmvej. Spłonęły [budynki instytutu wschodniego], gmachy im;tytutów 
geograficznych, romanistycznych, germanistycznych, anglistycznych, bu
dynki i muzea archeologii, budynki i muzea prehistorii, [budynki i mu
zea] historii !:>Ztuki. Stracili.�my instytuty fizyki zarówno dośvviadczalncj 
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jak i teoretycznej, [budynki katedr matematycznych], budynki i muzea 

instytutów botanicznych i połowę muzeum zoologicznego. Straciliśmy 
zakład neurochirurgii, kliniki psychiatryczną i neurologiczną, kliniki 
i laboratoria pediatrii, budynki kliniki usznej i laryngologicznej, insty
tut mechaniki rozwojowej i farmakologii ... Razem około 70 mniejszych 
i większych gmachów na 104 istniej,ice przed wojną. Uzyskaliśmy 
dzięki pomocy Rządu i Miasta dwadzieścia kilka budynków w częścio
wej ruinie, które zaledwie w połowie zdołaliśmy uruchomić. Szereg kli
nik umieściliśmy tymczasowo w szpitalach miejskich i wojewódz
kich ... " ·1 

Dźwignięcie i prowizoryczne naprawienie chociażby części gmachów 
Uniwersytetu i Politechniki stało si<� naczelnym zadaniem dnia, zwłaszcza 
że sześciotysięczna rzesza młodzieży musiała otrzymać sale wykładowe, 

laboratoria i pracownic, o ile praca dydaktyczna nie miała stać się 
fikcją. 

O wynikach tego gigantycznego wysiłku nad odbudową i adnptacj,1 
warsztatów i pracowni naukowych świadczą poniższe zestawienia: 

Odbudowano i zabezpieczono 

Rok Uniwersytet Politechnika Razem 

m3 koszt w tys. li 111J koszt w tys. zł lll3 koszt w tys. zł 

194S/'16 '135 481 12 344 190 ()t)t) 3 415 625 481 15 759 
1947 88 875 37 500 23 ooo 4 700 111 875 42200 

194S 77 500 50 600 20 ooo lll ooo 97 500 161 600 

1949 50 300 77 600 (, 300 52 ooo 56 600 129 600 

Razem 652 156 178 044 239 300 171 115 891 456 349 159 

Razem Uniwersytet Politechnika 891 456 lllJ kosztem 349 159 OOO zł. 

W latach 1945 i 191G odbudowano i zabezpieczono G25 481 111
1 gma

chów uniwersyteckich i politechnicznych kosztem 15 759 OOO zł. \V roku 
1947 dalsze 111875 m:1 kosztem 42 200000 zł. W roku 1948 97 500 m:i 
kosztem 161 600 OOO zł i na koniec w roku 1949 - 56 600 m:1 kosztem 
129 600 OOO zł. W sumie w minionym 4-leciu odbudowano 891 456 m:1 

kosztem 349 159 OOO zł. Mimo to potrzeby przestrzenne obu uczt?lni da
lekie są od nasycenia. Zwłaszcza fatalnie przedstawia się sprawa na 
Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej i Przyrodniczym. Toteż wysiłki 
budowlane Uniwersytetu skupiają sic.: w najbliższym roku nu dalszej 
rozbudowie gmachu dla ·wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy uli
cy Norwida 27, odbudowie zniszczonego ::;krzydla Instytutu Zoologicz
nego oraz dokończeniu budowy gmachu Instytutu Chemii przy Poli-

4 Tami'.t•, s. 132. W tekście ,v:,st<Jpknia S. Wy;;luucha odpowiedni fragment re

feratu S. Kulczyńskiego został nieco znieksl.tałcony. Pn.ywrócono mu wla�ciwc 

brzmienie. 
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technice. Powiększy to nasz stan posiadania o dalsze 64 OOO m1 przestrze
ni użytkowej i rozwiąże piekącą sprawę studiów chemicznych i zoolo
gicznych. 

Bardzo ciekawie przed.stawia się stan po:;iadania poszczególnych wy
działów pod względem zajmowanej przestrzeni użytkowej gmachów. 

1. Lekarski z oddziałami:
Farmacji, Stomatologii, Wychow. Fizycz-
nego

2. Prawno-Administracyjny
3. Humanistyczny
4. Przyrodniczy
5. Weterynaryjny
6. Rolny
7. Bibl. Uniw. i Gmach Gł.
8. Politechnika i Mat. Fiz. Chemia

Budynki 
użytkowe w m3 

267 573 
19 606 
63 130 
47 812 
43 612 
60195 

131 ooo 
239 300 

Liczba studentów m3 przestrzeni 
1948/49 użytkowej 

na I studenta 

2383 112 

1258 16 
1227 51 

663 72 
662 65 

503 119 

2511 95 

W roku akademickim 1948/49 na jednego studenta Wydziału Lekar
skiego wraz z Oddziałami Farmacji, Stomatologii i Wychowania Fizycz
nego przypadało 112 m3 przestrzeni użytkowej, Politechniki 95 m3 , Wy
działów T'v1cdycyny Weterynaryjnej i Rolnego 89 m:l, Przyrodniczego 
72 m3

, Humanistycznego 51 m3
, wreszcie Prawno-Administracyjnego 

16 m3
• 

Przytoczone wyżej dune wskazują, jakie obciążenia spadają na ad
ministrację Uczelni w związku z charakterem studiów na poszczególnych 
Wydziałach. Potwierdzają one niezbyt może silnie podkreślaną tez�, że 
Uczelnie Wrocławskie o stosunkowo drobnym odsetku studentów nauk 
humanistycznych, tzn. 260/o ogółu studiującej młodzieży, mają do prze
zwyciężenia o wiele większe trudności materialne aniżeli inne Uniwer
sytety w Polsce o znacznie większej wadze procentowej wydziałów hu
manistycznych. Słowem za podstawę ustalenia potr:c::eb finansowych 
uczelni nie należy brać porównawczych ilości studentów, natomiast ro
dzaje, jakość i kosztowno:ść studiów w ramach każdego z wydziałów 
w poszczególnych uczelniach. Inaczej możemy dojść do wrGcz fałszywych 
wniosków o potrzebach uczelni. 

Wielki sukces budowlany, jakim było oddanie do użytku naszycł: 
Uczelni około 60 gmachów o łącznej kubaturze 891 456 m3

, posiada jed
nak swoje ciemne strony. O i]c bowiem budowle i kapitalne remonty, 
przeprowadzone pod fachowym nadzorem zasłużonej dla naszego miasta 
Wrocławskiej Dyrekcji Odbudowy, w latach 1947-1949 odpowiadały 
wymogom technicznym, o tyle prowizoryczne zabezpieczenia i remonty 
dokonywane w latach 1945 i 1946, bez na1cżyte6o dozoru technicznego, 
najczGściej przez niefachowych robotników, pozostawiają wiele do życze-
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nia. Zjawisko to było zresztą zupełnie zrozumiałe. W owych gorączko
wych latach nie było ani czasu, ani warunków do gruntowniejszych 
studiów technicznych. Często świadomie ograniczano się do prac naj
niezb1;dniejszych, odkładając gruntowniejsze remonty na później, tzn. 
do czasów bardziej ustabilizowanych. 

Ten stan rzeczy zaczął się niedługo dawać we znaki. Prowizorycznie 
naprawione instalacje nie dawały gwarancji trwałości i Uczelnie stanę
ły wobec konieczności dokonywania nieustannych napraw i uzupełnień. 

Zmusiło to władze akademickie do zorganizowania własnego aparatu 
technicznego, który posiadał ekipę rzemieślników-fachowców, stanowią
cych pogotowie techniczne naszej Uczelni. To było powodem powołania 
do życia w końcu roku 1947 Referatu Technicznego Uniwersytetu i Po
litechniki. 

Swoiste warunki odbudowy Wrocławia tworzyły pewną anomalię 
w stosunkach ogólnopolskich. Stąd bra� zrozumienia dla specjalnych 
potrzeb w zakresie konserwacji i drobnego remontu, jakie są konieczne 
u nas. Ten brak zrozumienia wyrażał się zarówno pominięciem Referatu 
Technicznego w statutach administracji uczelnianej, jak również małych 
kredytach na drobny remont i konserwację. 

Rok Uniwersytet Polilcchnika Raz.:m 

1946 320 ooo 180 ooo 500000 

1947 I 181 OOO 365 OOO 1 546 OOO 

1948 2 055 OOO 1 026 OOO 3 081 OOO 

1949 3 ooo ooo 1 ooo ooo 4 OOO OOO zł 

Ponieważ przepisy nie pozwalają zużywać kredytów budowlanych 
na konserwację i drobny remont, a fundusz paromilionowy nie wy
starcza nawet na częściową naprawę uszkodzeń, stałą troską Uczelni 
było uzyskanie na powyższy cel (§ 9) poważniejszych sum budżetowych. 
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Oświaty ta jedna z najdotkliw
szych bolączek Uczelni zostanie już w najbliższym roku usunięta. 

Jak poważną rolę odgrywa w życiu naszej Uczelni pogotowie tech
niczne, dowodzi fakt, że w pierwszym roku swego istnienia wykonało 
[ono] 430 zleceń, zaś w następnym około 1000 zleceń z zakresu drob
nych remontów i konserwacji. Obok pogotowia technicznego Referat 
przekształca się coraz bardziej w uniwersytecki ośrodek planowania bu
dowlanego i nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń instalacyjnych. 
W tym zakresie staje się coraz bardziej nieodzowną placówką admini
stracji uniwersyteckiej na wyjątkowo czułym dla Uczelni odcinku, to 
jest jej rozwoju przestrzennego. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że 
inicjatywa naszej Uczelni zorganizowania własnego Referatu Technicz
nego nic tylko dobrze zdała egzamin, ale spotkała �ię z całkowitym 
uznaniem władz ministerialnych. 
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POMOC MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 

Specjalną troską Rządu i władz uczelnianych jest pomoc młodzieży 
akademickiej. Można śmiało powiedzieć, że bez rozwiązania tego pro
blemu wszelkie dalsze plany przebudowy struktury socjalnej studiują

cej młodzieży, zmniejszenia do minimum odsiewu studentów przy eg
zaminach itd., nigdy nie będą rozwiązane. Studia bowiem, zwłaszcza na 

wydziałach lekarskich i politechnicznych, całkowicie wykluczają moż
ność pracy zarobkowej, zaś własne możliwości finansowe, zwłaszcza 

młodzieży chłopsko-robotniczcj, nie pozwalają na luksus studiów w wyż

szych uczelniach. 

Jedynym więc rozwiązaniem tej sprawy jest dostarczenie młodzieży 
pomocy materialnej w postaci stypendiów, mieszkań i stołówek, która 
by umożliwiała jej całkowite poświęcenie się studiom. Dopiero wówczas 

można myśleć o podniesieniu wymagań egzaminacyjnych, co znowu jest 
koniecznym warunkiem wykształcenia pełnowartościowych kadr leka
rzy, inżynierów, nauczycieli itd. Również poważne znaczenie ma tu 

wzgląd na zdrowie młodzieży akademickiej, która niedożywiona z braku 
środków materialnych degeneruje się i łatwo pada ofiarą chorób zakaż

nych. Jakżeż sprawa pomocy młodzieży akademickiej przedstawia siG 

u nas. 

Rok Uniwersytet Politechnika Razem 

1946 I 558 000 1 531 OOO 3 089 OOO 1001>;, 

1947 32 327 OOO 647 OOO 33 974 OOO 

1948 75 489000 6811 OOO 82 309 OOO 

\949 103 523 ooo 11 328 ooo 114 851 ooo 3718% 

Kwoty przekazane przez Państwo na pomoc młodzieży akademickiej, 
domy akademickie i stypendia wskazują, jaką głęboką troską otaczają 
władze centralne masy studenckie. Wówczas, gdy w roku 1946 obie 

nasze Uczelnie otrzymały na cele powyż�ze łącznie 3 089 OOO zł, w roku 
1947 już 33 974 OOO zł, w roku 1948 - 82 309 OOO zł, na koniec w roku 

1949 sumę 114851000 zł, czyli 37180/o w stosunku do dotacjiroku1946. 

Obok Ministerstwa Oświaty największe sumy na stypendia akademickie 
przekazują l\1inisterstwo Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych. 

Równomiernie do wuostu kwot przekazywanych na pomoc młodzieży 
akademickiej wzrasta również ilość stypendiów. Kiedy bowiem w roku 

akademickim 1946/47 wynosiła 680, już w roku 1947/48 podnosi się do 
1212 (538 Ministerstwo Oświaty, 450 Ministerstwo Zdrowia, 224 inne), 

zaś w 1948/49 do 2381 (1178 Ministerstwo Oświaty, 497 Ministerstwo 
Zdrowia i 706 inne). Zwiększenie ilości stypendiów ma znaczenie nie 
tylko bezwzględne, ale i względne. W roku 1947/48 ze stypendiów ko-
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rzystało 150/o młodzieży akademickiej, zaś w roku 1948/49 już 25°/o 
ogółu studentów. 

W domach akademickich prowadzonych przez Bratnią Pomoc" w ro
ku 1947/48 zamieszkiwało 1120 studentów, w roku 1948/49 - 1346. 
W roku, który zaczynamy, wobec wielkiego zapotrzebowania mieszkań 
dla młodzieży, projektuje sic; podniesienie liczby mieszkaóców domów 
akademickich do 2300. 

Wielką zdobyczą dla młodzieży akademickiej naszych Uczelni była 
odbudowa w roku 1948/4H i::rzez Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży 
Szkól Wyższych kosztem 50 OOO OOO zł domu przy Placu Grunwaldzkim 
106, ktc'>ry pomieścił w octhudowanej części 185 studentek. Po całko
witym odbudowaniu zwiększy się ilość miejsc do około 600. Mimo wszy
stko problem micszka11 dla studentów we Wrocławiu coraz bardziej na
biera na ostrości. Jedyne rozwiązanie jest możliwe przez budowę zapro
jektowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkól Wyższych 
w planie 6-lctnim „Domu Studenta·•. 

O znaczeniu i roli stołówek akademickich świadczy fakt, że w trzech 
stołówkach prowadzonych przez Bratnią Pomoc wydano w ciągu roku 
akademickiego HM8/49 około 550 OOO obiadów i 12.0 OOO kolacji, w tym 
większość bezpłatnych lub ulgowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że przcdsiębiol'czy zarząd Bratniej Pomocy uruchomi! w bieżącym roku 
racjunalrnl hodowl� :;;wi11, k1hryeh ilość: dochodzi już obecnie do 100 
sztuk. 

Ważną pozycję w zakresie pomocy młodzieży akademickiej stanowi 
zorganizowana przez Wydział Lekarski „Opieka Zdrowotna" nad mło
dzieżą akademicką we Wrocławiu. Korzystał: z usług „Opieki Zdrowot
nej'' mają prawo wszyscy studenci za jednorazową opłatą 500 zł rocznie. 
Student, (zobowiązany] do świadcze11 Ubezpieczalni Społecznej, może 
być zwolnionym od opłat na rzecz „Opieki Zdrowotnej", lecz traci wów
czas prawo do korzystania z jej usług. 

Jak ważną rolę spelnin ta instytucja w życiu naszej młodzieży, 
świadczą cyfry skierowań o porad(� lekarską: w roku 1948 wydano skie
rowań 59 572, zaś w pierwszym półroczu 1949 - 38 406. Z ważniej
szych usług „Opieki Zdrowotnej" wystarczy wymienić 417 osób skiero
wanych do leczenia szpitalnego w roku 1948/49 o łącznej ilości 6854 
szpitalodni oraz leczenie 130 studentów chorych na gruźlicę czynne], 
w tym 50 z leczeniem klimatycznym. Ze skromnego 14 490 OOO [zł] bu
dżetu na leczenie dentystyczne, szpitalne i lekarstwa wydano w roku 

s „Bratnie Pomoce", czyli Towan:yst\va Bratniej Pomocy Studentów określo
nej uczelni, były �tu�ern.:kimi organizacjami samopomocowymi, działającymi od 
1859 r. W latach międzywojennych wi<;kszość Bratniaków została opanowana przez 
młodzież endecką. Reaktywownne w Polsce Ludowej prowadziły n:idal działal
ność samopomocową. Wraz z powołaniem w 1950 r. Zrzeszenia Studentów Polskich 
zostały rozwiązane. 
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1948/49 łączną kwotę 6 081 OOO zł. Cyfry te świadczą, jak ważną funkcjq 
w życiu naszej młodzieży akademickiej, pozbawionej praw do świadczeń 
Ubezpieczalni Społecznej, spełnia „Opieka Zdrowotna". Jasne przecież 
jest, że ogromna większość młodzieży akademickiej nie mogłaby sobie 
pozwolić na kosztowne leczenie prywatne. Z uznaniem należy podkreślić 
niewątpliwie wielką społeczną zasługę Wydziału Lekarskiego w jego 
trosce i opiece nad zdrowiem naszej młodzieży. 

O pracy organizacji ideologicznych, samopomocowych, naukowych 
i sportowych młodzieży akademickiej powie przedstawiciel Federacji 
Polskich Organizacji Studenckich 6

• Na tym miejscu chciałbym jedynie 
podkreślić, że życie akademickie w okresie sprawozdawczym uległo po
ważnemu pogłębieniu i zdyscyplinowaniu. Szczególnie na odcinku ideo
logicznym musimy zanotować duże postępy. Całokształtem życia orga
nizacyjnego młodzieży kieruje Federacja Polskich Organizacji Studenc
kich, której podlegają Bratnie Pomoce, Koła Naukowe, Akademickie 
Zrzeszenie Sportowe, wreszcie najpotężniejsza ideologiczno-wychowaw
cza organizacja studencka, Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej i. 

Jego staraniom i pracy należy przypisać cały szereg wybitnie udanych 
akademii i zebrań masowych z imponującą manifestacją studencką 
w dniu Święta 1 Maja na czele. 

Żeby skończyć z wewnętrzną pracą organizacyjną naszych Uczelni, 
s1ów kilka należy powiedzieć o współpracy Rektoratu z zawodową or
ganizacją pracowników Uczelni, zrzeszonych w Sekcji Szkól Wyższych 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Doceniając wielkość zadań i role; 
związku zawodowego w Polsce Ludowej, Rektorat Uniwen;ytetu i Po
litechniki w pełni i bez zastrzeżeii. współpracował z zarządem Sekcji 
we wszystkich sprawach bytowych, socjalnych i kulturalno-oświatowych. 
Przyjmowanie i zwalnianie pracowników, przeniesienia, wnioski o prze
mianowanie i przeszeregowanie, zatargi pracownicze, kontrola pracy, 
udzielanie zapomóg, współpraca przy organizowaniu akademii z okazji 

e Federacja Polskich Organizacji Studenckich pow,;tała w 19,18 r. w wyniku 
przekształcenia Komitetu Koordynacyjnego Polskich Organizacji Studenckich, dzia
łającego od 1947 r. W skład Federacji weszły organizacje polityczne działające na 
wyższych uczelniach: Akademicki Związek Walki Młodych „Życie" (1945-1948), Zwiq
zck Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (1922-1938 i 1946-1948), Związek Mło
dzieży Wiejskiej RP „Wici" (1928-1939 i 1945-1948), Związek Młodzieży Demokra
tycznej (1945-1948) a po ich zjednoczeniu Związek Akademicki Młodzieży Polskiej 
(1948-1950) oraz Bratnie Pomoce, koła naukowe i Akademicki Zwiiizek Sportowy. 
Celem Federacji było wychowywanie młodzieży w duchu postępowym. Istniała 
ona do 1950 r., kiedy powstało Zrzeszenie Studentów Polskich. 

1 Związek Akademicki Młodzieży Polskiej powstał 17-18 VII 1948 r. jako au
tonomiczna organizacja studencka w ramach związku ogólnomłodzieżowego, jed
nocząca dotychczasowe studenckie organizacje demokratyczne i postępowe. Z jego 
inicjatywy w 1950 r. powstała pO\vszechna organizacja studencka: Zrzeszenia Stu
dentów Polskich. 
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Kongresu Zjednoczeniowego 8, z okazji rocznicy śmierci Lenina, z okazji 
święta 1 Maja, współpraca przy organizowaniu publicznych odczytów 
i innych form pracy kulturalno-oświatowej, wreszcie pomoc material
na dla Sekcji w formie dotacji na cele socjalne, delegowanie pracowni
ków do prac w Sekcji, pomoc przy pobieraniu składek członkowskich 
itd. - to były platformy codziennego, ścisłego kontaktu Rektoratu z za
rządem Sekcji. Miło mi jest stwierdzić na tym miejscu, że współpraca 
ta ożywiona jednakową troską o dobro uczelni i pracowników przyczy
niła się do ugruntowania jeszcze większego zaufania między Rektoratem 
a ogółem naszych pracowników. 

Omawiając działalność Uniwersytetu i Politechniki w roku akade
mickim 1948/49 nie sposób pominąć milczeniem działalność Organizacji 
Partyjnej PZPR przy Uniwersytecie i Politechnice. W ubiegłym roku 
akademickim Organizacja Partyjna wspólnie ze Związkiem N a uczyciel
stwa Polskiego „Sekcja Szkół Wyższych" zorganizowała świetlicę bogato 
zaopatrzoną w literaturę marksistowską oraz czasopisma radzieckie. 
Świetlica ta winna stać się miejscem przyciągającym szerokie rzesze de
mokratycznej profesury oraz studentów interesujących się problematyką 
marksistowsko-leninowską. 

PZPR-owska Organizacja zorganizowała szeroką akcję prelekcji i od
czytów. Minister [Adam] Rapacki, członek Biura Politycznego KC PZPR, 
wygłosił w Auli Leopoldina odczyt na temat Drogi rozwojowe Demokra

cji Ludowej. Prelekcja, wygłoszona już po plenum wrześniowym PPR 
i uchwale Rady Naczelnej PPS 9, przedstawiała gromadne osiągnięcia 
Polski Ludowej oraz nakreśliła perspektywy dalszego marszu Demo
kracji Ludowej do socjalizmu. 

O osiągnięciach agrobiologii radzieckiej, o teorii Miczurina-Łysenki 
mówił dyrektor Departamentu Szkół Wyższych Ministerstwa Oświaty
Włodzimierz Michajłow. Prelekcja ta wykazała, jak wielkie rzesze lud
ności wrocławskiej interesują się nauką radziecką. 

W ramach akcji walki o pokój niezmiernie ciekawy odczyt wygłosił 
wiceminiter Oświaty, Henryk Jabłoński. Niedawno z inicjatywy Orga
nizacji Partyjnej oraz Związku Zawodowego Minister [Wiktor} Grosz 
mówił na temat Żródel klęski ·wrześniowej. 

Zorganizowany przez Komitet Podstawowej Organizacji PZPR Klub 
Dyskusyjny stał się ośrodkiem naukowym i ideologicznym skupiającym 
nie tylko profesorów - członków Partii, lecz również i bezpartyjną 
profesurę, zainteresowaną w przyswajaniu sobie podstawowych ideolo
gicznych założeń marksizmu. Klub Dyskusyjny składał się z trzech 

e Chodzi tu o Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, obradujący w Warszawie 
w dniach 15-21 XII 1948 r., który doprowadził do zjednoczenia dwu nurtów w pol
skim ruchu robotniczym i utworzenia PZPR. 

e Chodzi tu o uchwały kierowniczych gremiów PPR i PPS w sprawie zjedno
czenia. 
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sekcji: humanistycznej, prawno-ekonomicznej i matematyczno-przyrod
niczej. Na poszczególnych sekcjach były omawiane problemy naukowe 
bezpośrednio wchodzące w zakres materializmu dialektycznego i histo
rycznego, marksistowskiej ekonomii politycznej, lub też naświetlano 
pewne zagadnienia z punktu widzenia nauki marksizmu-leninizmu. 

Komitet Podstawowej Organizacji PZPR-u zorganizował rówmez 
akcję marksistowskiego szkolenia dla członków Partii oraz dla pracow
ników naukowych nie należących do Partii, lecz ideologicznie zbliżo
nych do marksizmu. '1'€matyka szkoleniowa obejmowała zagadnienia fi
lozoficzne, socjologiczne i ekonomiczne. 

Reasumując działalność Organizacji Partyjnej, należy stwierdzić, iż 
jej praca na odcinku ideologicznym i politycznym dała poważne rezul
taty, przyczyniając się niejednokrotnie do przełamania pewnych oporów 
ze strony naszych pracowników naukowych i studentów oraz do demo
kratyzacji naszej U czelni. 

PRACA DYDAKTYCZNA 

Przechodząc do omówienia pracy dydaktycznej naszych Uczelni w la
tach 1947/48 i 1948/49 muszę zaznaczyć, że nie sposób tematu tego 
wyczerpać w krótkim sprawozdaniu. Dwuletnia praca Uczelni, repre
zentujących bez mała wszystkie kierunki studiów przy 200 katedrach 
o ogromnej różnorodności i rozpiętości zainteresowań, nie nadaje się do
syntetycznego ujęcia chociażby w najdłuższym sprawozdaniu. Z koniecz
ności więc będę musiał poprzestać na przykładowym podaniu pewnych
tylko .szczegółów zasługujących na specjalne podkreślenie. Nim do nich
przejdę, chciałbym jednak zwrócić uwagę na doniosłe przemiany, jakie
ostatnio zostały wprowadzone w programie studiów na poszczególnych
wydziałach. Chodzi tu o tzw. dwustopniowość studiów.

Zarówno postęp wiedzy, jak i postępy w uprzymysłowieniu kraju 
wymagają coraz większej specjalizacji. Stąd kształcenie kierowniczych 
sił do życia zawodowego, praktycznego i pracowników nauki, nie może 
się już odbywać według jednego schematu, jak to się działo dotychczas. 
Jest rzeczą pewną, że życie praktyczne pociąga za sobą konieczność 
zwężenia i pogłębienia specjalizacji, jest rzeczą również pewną, że roz
wój nauki wymaga rozszerzenia studiów. Identyczny sposób przygoto
wania kandydatów do wypełnienia obu tych zadań jest anachronizmem, 
sprzecznym z zasadami planowania, ekonomiki, z zasadą jak najszersze
go wykorzystania osobistych zdolności studenta. Dwustopniowość studiów 
rozwiązuje ten problem, kształcąc kandydatów do praktycznej pracy 
zawodowej wedle studiów pierwszego stopnia. Kandydatów zaś do przy

szłej pracy naukowej kształci się dłużej niż dotychczas według obszer
nego studium drugiego stopnia. 

W ten sposób odstąpienie od schematu, przez uwzględnienie zróż-

7 - Sobótka �/85 
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niczkowanych [!] potrzeb nauki i techniki, wypełni się potrzeby dzisiej
szego życia przy znacznej ekonomii sił i .czasu. \Vprowadzcnie dwustop
niowości studiów będzie miało niewątpliwie epokowe znaczenie dla 
kształcenia przyszłych kadr naukowców. Nieliczne bowiem zespoły stu
dentów biorących udział w studiach drugiego stopnia pozwolą na wyeli
minowanie materiału najzdolniejszego i otoczenie go specjalmi opiekq 
jako przyszłych naukowców. 

Spusród reform w zakresie nauczania \V skali całej Uczelni należy 
wymienić· uruchomienie w roku bieżącym spccJaincgo Studium o Polsce 
i Swi1:ci1: Współczesnym, jako studium międzywydziałowego o doniosłych 
zadaniach pedagogicznych, przez zlikwidowanie Studium Wstępnego Uni
wersytetu i Politechniki 111 z przekazaniem agend na rzecz Tow,uzystwa 
Kurs(JW Przygotowawczych, instytucji pozauniwersyteckiej. 

WYDZIAŁ Ll•'.KARSKI 

Spośród wydzialtJW Uniwersytetu i Poiitechniki, które w okresie 
sprawozdawczym mog4 sit� pochwalić największymi osiągnięciami w pra
cy zarówno organizacyjnej, pedagogicznej i naukowej, należy wymienic 
przede wszystkim Wydział Lekarski z Oddziałami Farmaceutycznym 
i Stomatologicznym. 

Zorganizowany przez znakomitego uczonego prof. [Ludwika] llirsz
lelda, kierowany doświadczonymi n;kam1 kolejnych dziekanów prot. 
prof.: [Witolda] Grabowskiego, [Hugona] Kowarzyka i [Tadeusza] Bara
nowskiego oraz kierowników Oddziai<J\V: prof. [Bogusława] Bobranskiego 
i ['l'adcusza] Owil'lskiego, nasz Wydział Lekarski wysunął się na czoło 
na:;:,,;ych uczelni, :,,;ajmując jedno z naczelnych micJsc wśród wydziałów 
medycznych w Polsce. 

lVliarę osiągnięć organizacyjnych Wydziału w okresie sprawozdaw
czym mogą służy<: dane dotyczące rozbudowy klinik. Kiedy bowiem 
w roku 1946/47 zdołano uruchomić około 280 łóżek, w roku 1949 już 
lunkcjonowaiy wszystkie 12 klinik z 900 łóżkami. Równocześnie ze sta
nu zadłużenia z lat poprzednich, które w roku 1948 wyno;,;ilo 14 OOO OOO 
zł, gospodarka klinik przeszła w !:itan zrównoważonego budżetu, oparte
go na zasadzie samowystarczalności. Ruch chorych w klinikach wzrasta 
lW maju 1949 r. � 740 chorych), :,,;mierzając do pełnego obłożenia po
siadanych łóżek. 

W okre:;ie ;;prawo.zdawczym uruchomiono Zakład Medycyny Sądo

wej, Klinikę Fizjologiczną, Stomatologiczną, Derma to logiczną, Laryngo-

10 Studium Wstqpne Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, zwane począt

kowo ,vstr:pnym Rokiem Studiów, u popularnie Rokiem Zc•rowym, istniało w la

tach 1945�Hl49. :\Iiało ono na celu uzupclnienie wiedzy młodzieży, która pr;.-e:J 
wojną lub w czasie wojny miała utrudniony dostc�p do nauki. Studium Wstl;p11e 

ukoi1czylo i rozpoczęło 11uukę na pierwszym roku studiów łącmie 1240 osób. 
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logiczną, Neurologiczną, Szkołę Asystentek Technicznych, Szkołę Pia
stunek, pomijając już szereg adaptacji we wcześniej uruchomionych 
gmachach zakładów teoretycznych i klinicznych. Uruchomiono salę wy
kładową w gmachu Farmacji, (przeprowadzono] szereg nowych adapta
cji w gmachu Stomatologii itd. Szwajcarska organizacja „Don Suisse" 
ofiarowała i własnym kosztem uruchomiła żłobek dziecięcy przy Kli
nice Pediatrycznej. Wydział Lekarski przyjmował w roku 1947/48 
w swoich murach VIII Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliczy, Zjazdy: 
Internistów Polskich, Radiologów, Okulistów, Otolaryngologów, Polskie
go Towarzystwa Mikrobiologów, Zjazd Profesorów Medycyny Sądowej 
oraz w kwietniu 1949 r. Zjazd Anatomopatologów. W naukowych zja
zdach krajowych brało udział 77 członków Wydziału. W zjazdach za
granicznych w Budapeszcie, Paryźu, Cambridge, Londynie brali udział 
i wygłaszali referaty przedstawiciele naszej medycyny. 

Ilość prac naukowych ogłoszonych drukiem w roku 1948/49 wynosi 
204 pozycje. Oznacza to w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego 
przyrost o przeszło 50°/o. 

Imponująco przedstawia się praca spoieczna Wydziału Lekarskiego. 
1\'lożna rzec bez przesady, że nie ma dziedziny z zakresu zawodowej pra
cy lekarskiej lub społecznej medycyny na terenie Dolnego Sląska, której 
by nie organizował lub nie brał wybitnego udziału nasz Wydział Le
karski. 

Ilość doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku 1947/48 wyniosła 
15, w roku 1948/49 - 21. Habilitacji w roku 1947/48 - 6, w roku 
1948/49 - 3. 

Od 1 :,;tycznia 1950 r., z woli Rządu, nasz Wydział Lekarski prze
obraża się w samodzielną Akademię Lekarską u_ Nie mam wątpliwości, 
znając zdolności organizacyjne i entuzjazm pracy kolegów z medycyny, 
że ta nowo powstająca Akademia stanie się niedługo chlubą naszego 
miasta i kraju. Sądzę jednak, że będę wyrazicielem woli wszystkich ko
iegów, gdy wyrażę gorące życzenie i nadzieję, by więzy współpracy 
zadzierzgnięte między nami, w okresie największych trudności nie ule
gły rozluźnieniu. Samodzielność organizacyjna naszych Uczelni niech 
nie zaważy na jednolitości wrocławskiego ośrodka naukowego i jego 
dalszej owocnej pracy. 

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA 

Wydziałem o szczególnym znaczeniu dla obu naszych Uczelni jest 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Centralny ten Wydział obsłu
guje, poza własnymi Uczelniami, wszystkie wydziały Uniwersytetu i Po-

11 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 X 1949 r. Wydział Lekarski Uniwersy
tetu z dniem 1 I 1950 r. przekształcony został w Akademię Medyczną we Wrocła
wiu. Z dniem 1 IX 1951 r. dokonało się wyodrębnienie Politechniki i Wyższej Szko
ły Rolniczej. 
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litechniki w zakresie studiów matematycznych, fizycznych i chemicz
nych. Składa sif; z 27 katedr oraz Obserwatorium Astronomicznego. 
Dziewięć: spośród tych katedr tworzy Oddział Chemii Technicznej. 
Współpracuj<1ce katedry łączą się w Instytuty. Najlepiej zorganizowany 
jest Instytut Matematyczny złożony z 7 katedr. Żywo współpracują ze 
sob<! katedry fizyki oraz katedry chemii. 

Z najważniejszych osiągnięć Wydziału należy wymienić rozbudowq 
personalną katedr fizycznych. Jedną z największych bolączek dydak
tycznych Wydziału i obu Uczelni w okresie sprawozdawczym był brak 
fizyków. Po rezygnacji prof. Wacława Szymanowskiego i prof. Szcze
pana Szczeniowskiego, wobec wyjazdu na studia za granicę prof. [Sta
nisława] Lorii, cały ciężar pracy dydaktycznej w zakresie fizyki spadł 
na jednego pozostałego prof . .Jana Nikliborca. W roku bieżącym sytuacja 
uległa znacznej poprawie po objęciu katedry fizyki doświadczalnej przez 
prof. [Jana] Wesołowskiego, tylko jedna z katedr fizycznych czeka na 
obsadzenie. 

Na odcinku eh0mii obok \Vzmocnienia stanu personalnego przez obsa
dzenie katedry chemii fizycznej przez prof. [Kazimierza] Gumińskiego 
i chemii ogólnej I przez prof. [Bogusławę] Trzebiatowską, najważniej
szym zdarzeniem w okresie sprawozdawczym była budowa gmachu 
Chemii, gdzie znajdą pomieszczenie Katedry Technologii Chemicznych 
ora„ Chemii Ogólnych. W nowym gm::ichu chemicznym, gdzie będzie 
mogło ćwiczyć naraz 350 studentów, co rozwiąże istniejące trudności na 
polu dydaktycznym studiów chemicznych. 

Wydział :\fotematyki, Fizyki i Chemii może poza tym poszczycie sit; 
wynikami wspMp1·,1cy z przemysłem przy rozwiązywaniu najrozmaitszych 
zagadnict'1 planu państwowego. 

W okrc:, iL' sprawozdawczym został zorganizowany we Wrocławiu V 
Zjazd CIH'mikc"1w Polskich oraz I powojenny Zjazd Astronomów Pol
skich. 

Instytuty Wydziału rozwijajq żywą działalność naukową. Zwłaszcza 
matematycy wrocławscy są chlubą naszej Uczelni. Ważnym momentem 
dla rozwoju matematyki we Wrocławiu jest utworzenie Państwowego 
Instytutu Matematycznego, którego część mieści się we Wrocławiu. 

Praca naukowa w zakładach rozwija się coraz żywiej w dziedzinie 
matematyki, astronomii i chemii. Ukazało się drukiem w roku 1947/48-
- 28 prac naukowych, zaś w 1948/49 - 40 prac, a oddano do druku
dalszych 25 prac.

Mimo jeszcze dużych bolączek lokalowych, braku specjalnych gma
chów dla Instytutu Matematycznego i Instytutu Fizycznego, przeciąże
nia pracq dydaktyczną, które jeszcze wzrosło w związku z wprowadze
niem dwustopniowości - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii rozwija 
się na każdym polu coraz pomyślniej, stając się jednym z najważniej
szych wydziałów obu naszych Uczelni. 
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Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, jako wspólny Wydział obu 
Uczelni, jest novum w organizacji polskich uczelni zapoczątkowanym we 
Wrocławiu. Sądząc z osiągnięć Wydziału na polu organizacyjnej, nau
kowej i dydaktycznej pracy, inicjatywę wrocławską należy uznać za 
wybitnie udaną. Śmiało rzec można, że bez wspólnego Wydziału Mate� 
matyki, Fizyki i Chemii ani Uniwersytet, ani Politechnika nie rozwią
załyby newralgicznego zagadnienia studiów matematycznych, fizycznych 
i chemicznych w powojennej Pobce we własnym zakresie. 

WYDZIAŁ ROLNY 

Znacznymi wynikami może się pochwalić również Wydział Rolny 
zwłaszcza na odcinku Oddziału Ogrodniczego. Uruchomiono halę wege
tacyjn<1 na Karłowicach dla Zakładu Chemii Rolnej oraz odbudowano 
i uruchomiono szklarnię na Psim Polu, jedną z naj,vi(;kszych \V Europie, 
gdzie przeprowadza się szereg doświadczeó z dziedziny uprawy warzyw. 

Znacznej poprawie uległy stosunki w Kluczowej Administracji Ma
jątków Uniwersyteckich, która objc;la \\/ swój zarzqd wszystkie majątki 
doświadczalne, jakie prowadzone były dotychczas przez poszczególne 
zakłady. Zmiana na stanowbku kierownika Administracji Kluczowej, 
którą objął w roku bieżącym inż. Kollatorowicz, odbiła si� dodatnio na 
sprawności funkcjonowania naszych majątków ziemskich. 

Produkcja naukowa Wydziału wyrażała się w roku Ul47/48 w 37 
pracach drukowanych, w tym 4 podręczniki uniwersyteckie, zaś w roku 
1948/49 - 22 prac naukowych. 

Żywą dziufalno�ć prowach,i Wy<lz;iul w ż.yciu poz;uuniwcr:sytl'l'kirn. 
Współpracuje ściśle z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodar
:,twa Wiejskiego, z instytucjami gospodarczymi, społecznymi i spółdziel
czymi, dostarczaj,1c rozmaitych szczepionek dla przemysłu, ekspertyz 
o charakterze ogólnopaństwowym, juk zagospodarowanie Żuław, melio
rowanie pól, analizy produktów itp.

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH 

Mimo poważnej poprawy w roku 1947/48 sprawy lokalowe Wydziału 
są wc1ąz wielką bolączką, utrudniając możliwości rozbudowy prac dy
daktycznych i naukowo-badawczych. W roku bieżącym mamy nadzieję 
doprowadzenie do k011ca odbudowy gmachu Irn;tytutu Botanicznego, 
która umożliwi umieszczenie na trwałe Zakładów Geologii i Mineralogii 
i Petrografii w lokalach zwolnionych po przeniesieniu katedr botanicz
nych do własnego gmachu. Palącą sprawą jest zamierzona w roku przy
�złyrn odbudowa zburzonego skrzydła Instytutu Zoologicznego oraz 
szklarni w Ogrodzie Botanicznym. 

Mimo tej bolączki praca dydaktyczna i naukowa Wydziału rnoi.c się 
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pochwalić poważnymi osiągnięciami. W roku 1947/48 ogłoszono drukiem 
35 prac naukowych, w 1948/49 - 117 prac. W przygotowaniu są dalsze 
liczne prace. W roku 1947 /48 trzy osoby otrzymały stopień doktora filo
zofii, w roku 1948/49 - 8 osób. Przeprowadzono 3 habilitacje. Pracow
nicy Wydziału brali udział w szeregu zjazdach naukowych, zagranicą 
i krajowych oraz w życiu poza uniwersyteckim przez wykłady na kur
sach robotniczych itd. 

WYDZIAL HUl\JANISTYCZNY 

[Wydział] gościł w swych murach w latach 1948 i 1949 - Zjazd Histo
ryków Polskich, Towarzystwa Językoznawczego, Orientalistów, Filolo
gów Klasycznych. W zakresie prac naukowych pracownicy Wydziału 
cglosili drukiem 131 pozycji. Stopie11 doktora otrzymało 12 osób, habi
litacji przeprowadzono 3. Poszczególni członkowie Wydziału brali żywy 
udział w życiu pozauniwersyteckim. 

O pracy i osiągnięciach naszych wydziałów politechnicznych, to jest 
mechaników, elektryków, architektów, ich roli i współpracy z przemy
słem, o bolączkach i osiągnięciach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, 
o rozbudowie i sukcesach Biblioteki Uniwersyteckiej i Politechnicznej,
nie sposób mówić pokrótce, a wyczerpująco czas nie pozwala. O pracy
filologów, historyków, prawników mówią coraz liczniejsze tomy wydaw
nictw Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Na osobną uwagę zasługują osiągnięcia Powszechnych Wykładów Uni
wersyteckich, zwłaszcza cykl odczytów o nauce radzieckiej wygłoszony 
w ubiegłym roku w miesiącu przyjaźni polsko-radzieckiej, cieszący siG 
wielką popularnością wśród społeczeństwa wrocławskiego. 

Wracając do zbiorowych wysiłków Uczelni należy wymienić zorgani
zowanie Wystawy Uniwersyteckiej w gmachu Uniwersytetu w okresie 
Wystr,.wy Ziem Odzyskanych 12

, która zapoznała licznie zwiedzających 
z naszym dorobkiem organizacyjnym, dydaktycznym i naukowym. 

W okresie sprawozda'ł.'czym Uniwersytet nasz przyjmował wielu gości 
zagranicznych. Miłe wspomnienie pozostawiła zwłaszcza delegacja nau
kowa radziecka z akademickiem [Borysem) Griekowem, Pawłowskim 
i Głuszczenko na czele, którzy żywo interesowali się naszymi pracami, 
wyrażając uznanie dla osiągnięć wrocławskiego ośrodka naukowego. Rów
nież serdecznie wspominamy dwukrotną wizytę znakomitego pisarza ra
dzieckiego Ilii Ehrenburga i jego cieple słowa oceny naszego wysiłku 

wrocławskiego. 

12 Chodzi tu o otwartą w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 31 VH

1948 r. wrtawę trzyletniego dorohl-:u uczelni wrocl,rn·skich. stanowiącą jedną z im

prez towarzysz,1cych czynnej w tym cz.asie Wystawy Ziem Odzyskanych. 
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ZAKOŃCZENIE 

W sprawozdaniu nad całokształtem rozwoju uczelni wrocławskich 

musiałem z konieczności ograniczyć się do wytypowania elementów za
sadniczych, które jednak dość wyraźnie naświetlają ogólny ohraz dyna
miki naszego życia akademickiego. 

·wynika z nich jasno. że minione czterolecie nic szczqdziło nam ani
problemów trudnych do rozwiriumia, ani przeszkód do pokonania. Jeśli 
mimo to bilans końcowy jest tak korzystny, składa się na to kilka momen
tów. Przede wszystkim pełna zrozumienia opieka władz centralnych z Mi
nisterstwem Oświnty nn czele, bliska współprnca z miejscowymi czyn
nik;:imi politycznymi. pclnc poparcie lokalnych władz administracyjnych 
i samorządowych. wn,szcic posbwa całego społeczeństwa wrocławskie
l!o. dl:=t którego nasze Ucz(•lni0 sq stałym przedmiotem dumy i miłości. 
Wszystko to razem skhld<1 si� na swoisty klimat wrocławski, który coraz 
h:irdziej przeobraża nasze miasto w wielki ośrodek n:rnki i kultury pol
skiej. promieniujący już dziś nic tylko na n;ijbliższc nam Ziemie śląskie, 
:tle również i na tereny całego kraju. 

"\Vszystko to jednak nic stworzyłoby naszego communites uniwersy
v,ckiego, gdyby w zespole profesorów, asystentów, administracji i mło
dzir.ży nie zosb1y związane silne wiqy odd:mia sir: wielkiej sprawie 
budowy wyższych uczelni polskich we Wrocławiu. 

Wrocławskie szkoły nkadcmickic Sć1 dziełem ws7.y�;lkich prncowników 
wrocławskiego ośrodka naukowego. Nie sposób wymienić. kto w jakim 
stopniu przyczynił sil� indywidua1nie do osiągnięcia takich lub innych 
,vynik.Sw. Dhte�o też pomijam celowo iminnn bardziej lub mniej znslu
i.Ol1'{Ch w dziele on.budowy i utwierdzenia naszych Uczelni. 

7. zasndy tej zrobiG wy}itd(. by podnieść z<isługi naszego zespołu pra
cowników administracyjnych. Nirws:)ółmiernie szczupły wobec rozwoju 
agend uniwersyt<'ckich personel administracyjny w trudnych warunkach 
materialnych potrafił wydohyć z siel1ie tyle ofiarnej pracy i samozapar
cic1. żeśmy mogli podobć wszystkim ciężarom i skomplikowanym wymo
gom ż>,cia rozrośnif;tego środowiska wrocławskiego. 

Kończąc chcę w dniu inc1uguracji nowego roku nkad('mickicgo złożyć 
�.yczenia. hy ognisko mwki i oś\viaty, zap;11one na gruz,1eh Wrocławia 
w roku 1945 ręknmi szczuph'j garstki e11tuzjastriw. rozpromieniało się co
raz bardziej na chwalę naszych Uczelni, drogiego nam miasta i cnlej Pol
ski Ludowej. 




