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JÓZEF DROZD 

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA WE WROCŁAWIU I JEJ AKTA 

Z LAT 1910-1945 

1. DZIEJE I ORGANIZACJA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Powstanie w 1910 r. we Wrocławiu Wy�szej Szkoły Technicznej było 
odpowied:uią na zapotrzebowanie na specjalistów z przygotowaniem tech
nicznym, jakie zaznaczyło •się na Śląsku w II poł. XIX w. 1 Odczuwano 
też konieczność prowadzenia odpowiednich badań naukowych, które za
pewniałyby coraz bardziej rozwijającemu się przemysłowi no.we roz
wiązania techniczne i technologiczne. Już pod koniec XIX w. odezwały 
się, głównie ze sfer -przemysłowych, .pierwsze głosy · domagające się po
wołania do życia uczelni technicznej na Śląsku. Wyrazem tych głosów 
było między innymi przesłanie 14 XII 1897 r. do Ministerstwa Stanu· 
w Berlinie ipetycji w 8prawie utworzenia wyższej sz:koły technicznej_ we 
Wrocławiu, na której ,podpisy złożyLi przedstawiciele śląskich władz 
prowincjonalnych, · władz miejskich Wrocławia oraz szeregu instytucji 
i organizacji przemysłowych i .handlowych 2• W 1902 r. z inicjatywy 
i przy wydatnym poparciu kół ,przemysłowych i handlowych Śląska 
zawarte zostało tporozumienie między państwowymi władzami central
nymi, prowincjonalnymi i miej,skilmi Wrocławia w sprawie zapewnienia 
przyszłej uczelrii odpowiedniej bazy materialnej s. Wówczas też przed
stawiony został pierwszy konkretny plan utworzenia wyższej szkoły 
technicznej we Wrocławiu, który zakładał, że uczelnia ta składać się bę
dzie z dwóch oddziałów - ibudowy maszyn i chemicznego; zajęcia 
z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka) mieli prowadzić profeso
rowie Uniwersytetu Wrocławskiego 4

• W 1905 r. przystąpiono �o budo-

1 Historia Śląska, t. III, cz. I, pod red. S. Michalkiewicza, Wrocław 1976, 
s. 111-167.

� Petycja do rządu pruskiego w Berlinie w sprawie utworzenia wyższej szko
ły technicznej we Wrocławiu z 14 XII 1897 r., Biblioteka Uniwersytetu Wrocław
skiego, sygn. Yu 530a. 

a Festschrift der Technischen -Hochschule Breslau zur Feier i�res 25 jaehrigen 
Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 3. 

4 H. M at z k e, Die Technische Hochschule Breslau, Muenchen 1941, s. 3. 
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wy odpow1ednich pomieszczeń dla przyszłej uczelni na przekazanym 
przez władze miejskie placu nad Odrą, tak że w chwili otwarcia dyspo
nowała ona ,pięcioma budynkami 5

• Pierwotny plan dwuoddziałowej szko
ły został z czasem rozszerzony i zgodnie z nim 1 X 1910 r. roz.poczęła 
swą działalność Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (Koenigliche 
Techni'sche Hochschule) we Wrocła.wiu 6• Uroczyste otwarcie tej uczelni
nastąpiło 29 XI 1910 r. w obecności cesarza Wilhelma II, ministrów, 
władz lokalnych i wielu innych wybitnych osobistości 7• 

Zgodnie z wcześniejszym .planem oraz statutem z 20 VII i910 r. 
Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu składała się z trzech oddzia
łów· Oddziału Inżynierii Maszyn i Elektrotechniki, Oddziału Chemii 
i Hutnictwa oraz Oddziału Nauk Ogólnych s. W ramach zaś oddziałów 
uruchomione zostały katedry i instytuty obejmujące poszczególne spe
cjalności. Znaczny wpływ na profil uczelni miała niewątpliwie strukltura 
gałęziowa przemysłu śląskieg�; c:ąodziło o to, aby szkoła przygotowy
wała przede wszystkim tych specjalistów, na których było. największe 
zapotrzebowanie. Tak więc Oddział Inżynierii Maszyn i Elektrotechni
ki ,posiadał następujące kierunki: inżynierię maszyn, inżynierię eksploa
tacji maszyn, inżynierię transportową, inżynierię laboratoryjną, inży
nierię zarządzania oraz elektromżynierię. Na Oddziale Chemii i Hutnic
twa uruchomione ·zostały kierunki chemii i hutnictwa wraz z górnic
twem. Zadaniem .Oddziału Nauk Ogólnych było szkolenie studentów 
w zakresie przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyka, fizyka, geo
grafia, filozofia, socjologia, higiena, botanika, muzyka, języki. obce, wy
chowanie fizyczne, a także mechanika. 

W pier.wszych 'latach istnienia uczelnia nie była duża. Jej grono nau
czające w roku akademickim 1910/11 liczyło zaledwie 55 osób, w itym: 
15 .profesorów etatowych, 4 profesorów dochodzących z Uniwersytetu 
Wrocławsk'iego, 13 docentów i 23 asystentów 9. W semestrze zimowym 
1910/11 ibyło 118 studentów 10• Dzięki jednak wydatnemu poparciu cen
tralnych władz .państwowych oraz władz lokalnych, zainteresowanych 
rozwojem szkoły, uczelnia wrocławska szybko rozbudowywała się, stając 
się z cżasem poważnym ośrodkiem szkolnictwa technicznego, wyposażo-

' 

s Tech.nische Hoch_schule in Breslau. Festschrift zur Eroeffnung 1. Oktober 
1910, Breslau 1910, s. 5. 

6 Koenigliche Technische Hochschule zu Breslau. Programm fuer das Studien
jahr 1910-1911, s. 71. 

1 Die Technische Hochschule in Breslau zu ihrer Einweihung in Anwesenheit 
Seiner Majestaet Kaiser Wilhelms II. am 29. November 1�10, Breslau 1910, s. 5. 

s Verfassungsstatut der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, Bi

blioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. Yu '540. 
D: Programm-fuer das Studienjahr 1910-1911, s. 71.

10 Personal-Verzeichnis der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau 
fuer- das Winterhalbjahr 1910/11, s. 11.
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nym w dobre i coraz liczniejsze §iły naukowe oraz w odpowiednią bazę 
maiterialną, iktórej poważną część stanowiły dary przekazywane przez 
różne instytucje i organizacje, przeważnie przemysłowe -i handlowe, . 
a nawet przez osoby prywatne. O stałej rozbudowie Wyższej Szkoły 
Technicznej we 'Wrocławiu świadczą niewątpliwie nowo uruchamiane 
kierunki studiów oraz systematyczny wzrost. liczby studentów. Już 
.w 1915 r. planowano utworzenie oddziału budownictwa i górnictwa, 
wskutek jednak wydarzeń I wojny światowej, realizację tych zamia
rów trzeba było odłożyć na termin późniejszy 11• 

Wyłączenie po I wojnie światowej z granic państwa. niemieckiego 
Górnego Śląska wraz z jego przemysłem i 1bagactwami mineralnymi 
uszczupliło częściowo naturalną podstawę Wyższej Szkoły Technicznej 
we Wrocławiu. Nie przeszkodziło to jednak dalszej jej rozbudowie. Już 
bowiem w 1922 r. na Oddziale Nauik Ogólnych utworzono jako samo
dzielne kierunki studiów matematykę i fizykę, a także wprowadzono 
kurs przygotowawczy dla kandydat?W do zawodu nauczycielskiego 
w szkołach średnich 12• Dalsze zmiany organizacyjne nastąpiły w roku 
aka:demiokim 1922/23. W �ejsce dotychczasowych aa.działów otworzone 
zostały następujące wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Gospo
darki Maszynowej oraz Wydział Gospodarki Materiałowej 13

• Nie za
niechano też odłożonego z 1915 r. planu powołania do życia odrębnego 
wydziału budownictwa. W semestrze zimowym 1927/28 utworzono na 
Wydziale Nauk Ogólnych Oddział Inżynierii Budowlanej, który 21 VI 
1928 r. przekształcony został w samodzielńy Wydział Budownictwa 14

• 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu od 1928 r. aż do konca swego 
istnienia posiadała cztery. wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, przemia
nowany w 1941 r. na Wydział Nauk Przyrodniczych i Prze·dmiotów Uzu
pełniających, Wydział Budownictwa, Wydział Maszynoznawstwa oraz 
Wyd.ział Gospoda:rlki Materiałowej, przekształcony w 1934 r. na Wydział 
Górnictwa i Hutnictwa. Stan kierunków studiów na poszczególnych wy
działach .przedstawiał się następująco:· na Wydziale Nauk Ogi>lnych obok 
dotychczasowych kierunków matematyki i fizyki, uruchomiony został 
w 1934 r. kierunek chemiczny w związku z przeniesieniem tego przed
miotu z Wydziału Gospodarki Materiałowej. Wydział Budownictwa po
siadał inżynierię eksploatacjl maszyn, inżynierię transportową, inży
nierię zarządzania, inżynierię �aboratoryjną oraz architekturę (od 1929 r.) 
i geodezję (od 1940 r.). Wydział Maszynoznawstwa obejmował dwa kie
runki - inżynierię maszyn i elektroinżynierię, które stały się podstawą 

· podziału tego wydziału w 1941 ,r. na dwa oddziały: Oddziału Budowy

a Ma t z k e, op. cit., s. 3. •
12 Programm juer das Studienjahr 1928-1929, s. 52.

1� Programm fuer das Studienjahr 1922-1923, s. 4.

H Programm fuer das Studienjahr 1929-1930, s. 81. 

-
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Maszyn i Oddział Elektrotechniki. Na Oddziale Budowy Maszyn stu
denci starszych lat mieli do wyboru następujące specjalizacje: maszyny 
tłokowe, maszyny przepływowe, technika cieplna, obrabiarki, maszyny 
transportowe, technika transportowa i maszyny rolnicze. Oddział Elektro
techniki posiadał specjalizację techniki elektroenergetycznej i telekomu
nikacji. Wydział Górnictwa i Hutnictwa, jak sama nazwa wskazuje, 
obejmował górnictwo i hutnictwo. W 1941 r. na wydziale tym utworzo
no dwa oddziały: Oddział Górnictwa z kierunkami - geologią, gór
nictweim i geodezją górniczą, oraz Oddział Hutnictwa ze specjalizacja
m'i - hutnictwo żelaza,· hutnictwo metali nieżelaznych, metaloznawstwo, 
gazownictwo i odlewnictwo. 

Wraz z rozbudową szkoły,· wzrastały też potrzeby lokalowe, których 
nie mogły zaspokoić dotychczasowe budynki. Przystąpiono więc do roz
budowy ,gmachu głównego, którą zakończono w 1928 r. 15 

W tym stałym rozwoju Wyższej Szkoły Technicznej· w_e Wrocławiu, 
pewien ,wstrząs· spowodowały ·zamiary centralnych władz państwowych 
w Berlinie, które w o'bliczu wielkiego kryzysu gospodarczego lat 1929-
1933, podjęły ze względów oszczędnościowych _próby połączenia tej szko
ły z Uniwersytetem Wrocławskim. Opracowany został nawet projekt 
statutu przyszłej ·uczelni zwanej Uniwersytetem Śląskim, zgodnie z któ
rym dotychczasowa Wyższa Szkoła Techniczna miał?- tworzyć Wydział 
Nauk Inżynieryjnych tegoż uniwersytetu. Odpowiednie zarządzenia mi
nisterialne wydane zostały 2 XII 1932 r. i 8 III 1933 r. 16 Wskutek 
jednak licznych głosów protestu ze strony środowiska naukowego oraz 
z szerszych kręgów _przemysłowych i handlowych nie doŚzło do pełnego 
połą�zenia tych szkół. Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Tech
niczna pozostawały nadal samodzielnymi i niezależnymi od siebie uczel
niami. Połączono tylko 1 IV 1933 r. budżet i administrację obydwu szkół, 
a także niektóre ich zakłady naukowe 17

. Uniwersytet Wrocławski i_ Wyż
sza Szkoła. Techniczna posiadały wspólnego kuratora, kwesturę, kasę, 
wspólną też była Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka, w której wy
dzielony został Oddział Biblioteki dla Wyższej Szkoły Technicznej. Z za
kładów naukowych połączeniu uległy tylko te, które istniały _na obydwu 

· . uczelniach, a więc: Ins�ytut Matematyczny, Instytut Fizyki Teoretycz
nej, Instytut Technologii Chemicznej, Instytut Chemii Nieorganicznej,
Instytut Chemii Organicznej, Instytut Fizyczno-Chemiczny, Inst_ytut Che-

1s Festschrift zur Einwe·ihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hoch
schule Breslau am 21. Juni 1928, Breslau 1928, s. 6.

10 Amtsblatt des Reichsministerium fuer Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung und der Unterrichtsverwaltu7:g der Laender, 3 Jahrgang [1937], s. 523;

. Mat z k e, op. cit., s. 7.

11 Vorlesungs- und Personal-Verzeichnis der Technischen Hochschulen zu Bre-

slau, Studienjahr 1933-1934, s. 96. 
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mii Ogólnej, Instytut Biochemii i Technologii Rolnej, Instytut Melio
racji Rolnych, Instytut Mineralogiczna-Petrograficzny, Instytut Geolo
giczno-Paleontologiczny, Koksownia i Laboratorium Gazowe oraz Insty
tut Wychowania Fizycznego. 

Z ostatnich lat działalności Wyższej S'Zkoły Technicznej we Wrocła
wiu należy odnotować ·krótką przerwę w zajęciach dydaktycznych spo
wodowaną wybuchem II wojny światowej, ale już 2 X 1939 ,r. uczelnia 
została ponownie otwarta 18. Wskutek jednak powołania do wojska wielu 
profesorów, docentów, asystentów, a także pracowników administracyj
nych, wystąpiły poważne trudności w :prowadzeniu normalnych zajęć 
dydaktycznych, z którymi szkoła musiała się borykać już do końca 
swego istnienia, tj. do 20 I 1945 ,r., kiedy to na podstawie zarządzenia 
komisarza obrony Rzeszy na Dolny Śląsk, kurator dr Theodor Bertram 
zamknął tę uczelnię 19. 

Zwierzchnią władzę w Wyższej Szkole Technicznej we Wrocławiu 
�prawował senat z rektorem. na czele, których kompetencje i obowiązki 
następująco określa statut uczelni z 1910 r.: ,,Der Rektor und Senat 
hatben die gemeinsamen Angelegenheiten der Technischen Hochschulen 
zu verwalten und die allgemeine Aufsicht und Disciplin ueber die Stu
dierenden zu �_eben" 20. W szczególności do senatu należało: wydawanie 
opinii odnośnie do zmian w statucie szkoły, sporządzanie programów 
nauczania, spisów wykładów i rozdział sal wykładowych, podejmowanie 
odpowiednich decyzji w· sprawie zatrudniania pracowników naukowych, 
przydział stypendiów pieniężnych i pomocy materialnej, ustalanie ter
·minów ferii świątecznych, sporządzanie sprawozdań z wyborów rekto
ra, dziekanów i pozostałych członków senatu ·oraz zatwierdzanie wnio
sków Tad wydziałowych o nadanie stopni naukowych.

Zgodnie ·ze statutem kadencja członków senatu trwała dwa lata.
z tym że co roku w wyniku przeprowadzanych w maju wyborów wy
mieniana rbyła połowa jego składu 21. Początkowo w skład senatu wcho
dziło osiem osób: rektor, prorektor, kierownicy oddziałów (późniejsi dzie
kani) oraz "trzech delegatów z poszczególnych oddziałów 22• W posie
dzeniach senatu uczestniczył też syndyk ·z prawem zabierania głosu.
Od 1926 r. skład 1senatu został powiększony o jednego delegata Wydziału
Gospodarki Materiałowej i dwóch vrzedstawicieli profesorów nadzwy
czajnych 23. Dalsze rozszerzenie składu senatu o dwie osoby nastąpiło

1s Ma t z k e, op. cit., s. 11.
rn T. Mode 1 ski, z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1957, 

s. 9.
20 Verfassungsstatut der Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 19 i 24. 
21 Tamże, § 20.
22 PersonaL-Verzeichnis fuer das Winterhalbjahr 1910/11, s. 3. 

n Programm fuer das Studienjahr 1926-1927, s. 13. 
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w 1928 r. w związku z utworzeniem Wydziału Budownictwa 24. Osta

teczny skład senatu ustalony został w 1937 r., jego członkami byli: rek

_tor, prorektor, czt€rech dziekanów, lkierownik i dwóch delegatów „Do

zentenschaftu", kierownik „Ausseninstitutu" oraz „Studentenfuehrer" 2s.

Senat, jako organ 'kolegialny, nie działał permanentnie, ale zbierał 

się zazwyczaj raz w miesiącu na swe posiedzenia, na których podejmo

wał odpowiednie decyzje. Na co dzień zaś władzę zwierzchnią ·sprawo

wał w imieniu senatu .rektor, on też reprezer:itował uczelnię na zewnątrz. 

Rektor był wyibierany, a następnie zatwierdzany przez mini'Sterstwo na 

dwuletnią kadencję, po której upływie, w ciągu następnych dwóch lat 

sprawował funlkcję prorektora 26• Wy;bory rektora odbywały się zawsze 

w maju, natomiast jego urzędowanie rozpocz�ało się z dniem 1 lipca. 

Pierwszym rektorem, mianowanym rozporządzeniem królewskim z 19 

VIII 1910 r., był prof. Rudolf Schenck, ostatnim zaś, pełniącym ten urząd 

w latach 1937-1945, prof. Erwin Ferber. 

Wyższa Szkoła Techniczna we WTocławiu prowadziła swą działal

ność naukową ;i dydaktyczną w ramach początkowo trzech oddziałów, 

a następnie czterech wydziałów. Poszczególne oddziały obejmowały gro-. 

no nauczające oraz wszystkich immatrykulowanych studentów i słu

chaczy 27
• Działalnością oddziałów kierowały 'kolegia oddziałowe z ich 

kierownikami na czele 2s. W skład kolegium oddziałowego wchodzili · 
wszyscy etatowi profesorowie oddziału oraz ·mianowani przez ministra 

profesorowie honorowi i docenci. Po prze}{Ształceniu w 1922 r. oddzia

łów na wydziały funkcje dotychczasowych kolegiów oddziałowych i kie

rowników oddziałów przejęły rady wydziałowe i dziekani 29• 

Administracją Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu kierował 
królewski komisarz reprezentujący centralne władze oświatowe w Berli

nie so. Jego kompetencje były szerokie i _faktycznie rozciągały się na 

wszystkie niemal odcinki działalności uczelni. Komisarzowi podlegała 

cała administracja szkoły, a więc zarząd budynkami, ich wyposażenie, 

budżet, nadzór i kontrola komórek administracyjnych, szczególnie kasy, 

zatrudnianie i zwalnianie pracowników admini•stracyjnych .. Posiadał też 

24 Programm fuer das Studienjahr 1928-1929, s. 17.

2s Personal- und Voriesungs-Verzeichnis, Studienjahr 1937-1938, s. 23. 
20 Verfassungsstatut der Koeniglic.hen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 25.
Z7 ·Tamże, § 10.
2e Geschaeftsanweisung fuer die Abteilungs-Kollegien der Koeniglichen Tech

nischen Hochschule in Breslau, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 
Yu 540. 

29 Programm fuer das Studienjahr 1922-1923, s. 14. 
30 Bestimmungen ueber den Geschaeftskrei's des Koeniglichen Kommissars bei 

der Technischen Hochschule in Breslau, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. Yu 540. 
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możliwości ingerowania w działainość dydaktyczną uczelni. Cała kore
spondencja urzędowa władz akademickich przechodziła przez ręce komi
sarza. _On też udzielał rektorowi i pozostałym pracownikom naukowym 
oraz administracyjnym ur lo.pów wypoczynkowych. 

W 1933 r. wskutek połączenia administracji Uniwersytetu Wrocław
skiego i Wyżs.zej Szkoły Technicznej urząd komisarza został zmes1ony, 
a jego kompetencje i obowiązki przejął wspólny dla obydwu !SZ:kół ku
rator 31

• 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu posiadała też swego syndy
ka, każdorazowo mianowanego przez władze oświatowe w Berli'nie 32

• 

W zakres jego obo.wiązików wchodziły wszelkie sprawy prawne, a także 
wspieranie rektora i senatu w kierowaniu uczelnią. Syndyk uczestni
czył w posiedzeniach senatu. Był .też z urzędu kuratorem kasy szkoły 
i :przeprowadzał jej kontrolę. 

2. KANCELARIA I ARCHIWUM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Żródeł archiwalnych, które · bezpośrednio dotyczyłyiby organizacji 
i działalności kancelarii i archiwum Wyższej Szkoły Technicznej we 
Wrocławiu, zachowało się niewiele 33

• Takż·e materiały drukowane mało 
o nich mówią. Statut Wyższej Szkoły Technicznej z 1910 r. w ogóle nie
wspomin� o tych komórkach .. Drukowane zaś składy osobowe w swej
części poświęconej strukturze organizacyjnej uczelni wymieniają tylko 
.jej sekretariat. Można więc .przyjąć, że kancelaria i archiwum stanowi
ły jedną komórkę organizacyjną, tworzącą i przechowującą akta pod 
nazwą sekretariatu Wyższej Szkoły Technicznej, którego pracownicy 
obok innych obowiązków wykonywali wszelkie czynności kancelaryjne 
i archiwalne. Oni też przez długi czas obsługiwali w zakresie prac. kan
celaryjnych wszystkie wydziały uczelni. Dopiero bowiem 1 VI 1939 r. 
utworzona· została odrębna kancelaria. dla Wydziałów Nauk Ogólnych, 
Maszynoznawstwa i 9ospodarki Materiałowej 34

• W tym też roku Wy
dział Budownictwa oraz poszczególne instytuty naukowe otrzymały 
swych urzędników dla obsługi biurowej. 

Kancelaria Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu, podobnie jak 
kancelarie innych instytutów i urzędów administracji pruskiej XX w.,· 
opierała swą działalność na rzeczowym syste'mie łączenia akt, była więc 

31 Vorlesungs- und Personal-Verzeichnis, Studienjahr 1933-1934, s. 24. 
32 Verfassungsstatut der. Koeniglichen Technischen Hochschule zu Breslau, 

§ 29.
3S Rozdział ten opracowany został na podstawie analizy przechowywanych

-w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego akt byłej Wyższej Szkoły Technicznej

we Wrocławiu.
:u Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. TS 61. 
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kancelarią akt spraw. W poszczególnych teczkach gromadzono pisma 
w sprawy na podstawie pokrewieństwa ;treści. Aikta spraw potrzebne 
jeszcze do bieżącego urzędowania stanowiły registraturę bieżącą, 

Kancelaryjn·a postać pism wytworzonych w Wyższej Szkole Techni
cznej we Wrócławiu nie odbiegała zasadniczo od powszechnie obowiązu
jącej w pruskim systemie kancelaryjnym. Na główne elementy pisma 
składały się: numer dziennika ,podawczego, adresat, nadawca, treść 
sprawy, data wystawienia pisma i podpis wystawcy. Pisma wpływające 
do uczelni otrzymywały dodatkowo szereg nowych elementów, z których 
najważniejszy stanowiła pieczątka wpływu zawierająca nazwę szkoły 
(Technische Hochschule Breslau), datę wpływu oraz numer pozycji dzien
nika podawczego, ,pod którym a:>ismo zostało zarejestrowane. 

Akta spraw całkowicie załatwionych przekazywane były do registra
tury reponowanej (archiwum bieżącego), przechowującej materiały niepo
trzebne już do bieżącego urzędowania. W registraturze tej akta wze
chowywano w trzech formach - księgach, ,poszytach i segregatorach. 
Zarówno· w poszytach, jak i w ·segregatorach akta o pokrewnej treści 
układane były chronologicznie. Formę ksiąg oprawnych otrzymywały 
w zasadzie tylko różme spisy studentów, np. księgi immatrykulacyjne. 
Poszyty oprawione były przeważnie w szare okładziny; z których przed
nia ·posiadała nadruk zawierający nazwę twórcy akt - Technische Hoch
schule Breslau. W wypadku akt wydziałowych podawano także nazwę 
wydziału. Poniżej umieszczany był tytuł jednostki registra.turalnej in-

. formujący, czego dotyczą akta danego poszytu. Tytuły poszytów znajdo
wały się zazwyczaj w centralnej części przedniej okładki. Pod tytułem 
wpisywaino daty krańcowe akt oraz sygnatury registraturalne. Nieza
leżnie od powyższych napisów, każdy poszyt posiadał umocowany do 
dolnej części przedniej okładki języczek z tymi samymi danymi, co 
na eikładzinie. Sygnatury {['egistraturalne składały się z dwóch członów -
z dużej litery określającej półkę w repozytorium oraz cyfry arabskiej, 
która oznaczała kolejny poszyt nia półce. W wypadku większej liczby 
poszytów o podobnej treści d� cyfry dodawano jeszcze małą literę. Na 
poszczególnych póllkach repozytorium przechowywano poszyty, których 
tytuły zaczynały się na tę samą literę. Świadczy to o porządku odmien
nym od powszechnie stosowanego układu regis'tralnego akt, gdyż w regi
straturach repono,wanych pruskich urzędów w zdecydowanej większości 
poszyty o zbliżonej treści gromadzono z kolei w większe grupy rzeczo
we, zajmujące oddzielne półki w repozytorium. 

W wypadku segregatorów także stosowano podział rzeczowy akt. 
Na grzbietach segregatorów podawano cyfrę arabską oznaczającą numer. 
kolejny segregatora, tyrtuł jednostki registraturalnej oraz daty krań
cowe. Księgi oprawne nie posiadały sygnatur, na ich przednich okła
dzi:nach podawano tylko tytuł akt i daty krańcowe. 

Jak już podkreślono wyżej, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocla-
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wiu nie posiadała odrębnej komórki ;przechowującej materiały archi
walne, czyli ogólnouczelnianego archiwum historycznego. Akta spraw cał
kowicie załatwionych gromadzone były w podręcznym archiwum bie
żącym (registraturze reponowanej), nad którymi opiekę sprawowali pra
cownicy sekretariatu -szkoły. Akita starsze, posiadające wartość histo- _ 
ryczną, zapewne z braku miejsca w repozytorium, składano w przezna:

czonej do tego celu piwnicy, o czym świadczą napisy „Keller" umiesz
czone na wielu poszytach. Akta te jeszcze przed 1945 r. przekazane zo
stały do Archiwum Uniwersyteckiego 35. Z faktu tego można sądzić, że 
po połączeniu administrncji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej 
Szkoły Techniczinej w 1933 r. Archiwum Uniwersyteckie przejęło też 

. 

-

obowiązek gromadzenia i przechowywania akt Wyższej Szkoły Tech-
nicznej. Pozostałe archiwalia tej uczelni zgromadzone zostały w Archiwum 
Uniwersyteckim po II ,wojnie światowej przez pracowników polskiego 
już uniwersytetu we Wrocławiu 36

• 

Odpowiednie zaibezpieczenie akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wro.,. 
cławiu z lat 1910-1945 i zgromadzenie ich w jednym miejscu jest za
sługą orga,nizatora i pierwszego 'kierownika Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Teof.ila Modelskiego oraz osób pomagających Mu 
w tej :pracy. On też wykonał przy udziale swych współpracowników 
wstępne prace porządkowe nad zespołem, które prowadził dalej jego 
następca, dr Aleksander Kania. Zakończenia pi::_ac . porządkowych doko
nał w laitach 1974-1977 dr Józef Drozd, który też sporządził inwentarz 
tego zespołu. 

3. ZA WARTOŚĆ ZESPOŁU AKT WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Przystępując do charakterystyki a!kt Wyższej Szkoły Technicznej 
we- Wrocławiu, już na wstępie trzeba stwierdzić, że zespół ten •w cza
się II wojny światowej został w .poważnym stopniu zdekompletowany. _ 
Wobec braku jakichkolwiek pomocy archiwalnych sprzed 1945 r. nie 
można określić procentowego stanu zachowania akt. Na podst_awie jed
nak dawnych sygnatur można zauważyć, że luki w materiale archiwal
nym są znaczne, szczególnie 1przy aktach wydziałowych. Niemniej jednak 
archiwalia byłej ,Wyższej Szkoły Technicznej we 1Wrocławiu, uzupełnione
drukowanymi składami osobowymi i spisami wykładów, stanowią bogatą 
podstawę źródłową do poznania · dziejów tej uczelni, jej działalności 
dydaktyczno-naukowej oraz do badań biograficznych pracowników nau
kowych i studentów. 

_Szczegółowe omówienie całeg,o zespołu przekraczałoby ramy krótkie-

86 Wiadomość tę zawdzięczam p. J. Beneś, pracownikowi Uniwersytetu Wro
cławskiego _od 1946 r., za co składam Jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie. 

as Jak wyżej. 
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go artykułu, dlatego z konieczności ograniczać się ono będzie do akt 
najważniejszych, które w istotny sposób odzwierciedlają historię i dzia
łalność szkoły. 

Zespół akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lart 1910-
1945 można podzielić na dwie zasadnicze części:- Pierwszą z· nich sta
nowią akta władz nadrzędnych uczelni, drugą zaś akta wydziałowe. 

Z akt władz nadrzędnych szkoły na plan pierwszy wysuwają się 
niewątpliwie protokoły posiedzeń senatu zachowane � lat 1910-1935. 
Akta te, podając przebieg oibrad senatu i podjęte uchwały, stanowią 
cenne źródło do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i problemami 
uczelni. Zawierają one taikże liczne informacje dotyczące spraw perso
nalnych pracownilków naukowych. Jeśli chodzi zaś o studenrtów to, 1I1a 
po'siedzeniach senatu poruszane były najczęściej sprawy stypendialne 
i dyscyplinarne. Treść protokołu stanowią: data dzienna posiedzenia, 
lista obecności członków senatu, streszczenie ,przebiegu posiedzenia oraz 
podpisy ,rektora i protokolanta. Cennym materiałem źródłowym są też 
okresowe sprawoz;dania rektorskie z działalności senatu i rekrtora, 
a w dużym 'stopniu również z działalności całej uczelni. O współpracy 
i stosunkach Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z innymi uczel
niami (głównie z Uniwersytetem Wrocławskim i Szkołą Techniczną 
w Warszawie) oraz z różnymi instytucjami i organizacjami, a także 
z osobami�prywatnymi informuje li�zna korespondencja (7 segregatorów 
i 2 poszyty) władz a�dem.ickich szkoły. Zachowały się również akta 
dotyczące ,planów połączenia dbydwu wrocławskich szkół wyt;szych, 
wśród !których znajduje 'się projekt statutu planowanego Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu od sam€go początku swego 
istnienia starała się dorównywać innym, o wiele starszym, niemieckim 
ucze.lniom technicznym, d1atego jej władze akademickie kładły duży 
nacisk na stały rozwój uczelni. Wyma:gało to jednak systematycznej 
rozbudowy bazy lokalowej i odpowiedniego_ zaplecza gospodarczego. 
Działalność ·szkoły 'w tym zakresie znajduje swe odbicie w licznie za
chowanych materiałach archiwaJnych, z których poważną część .sta
nowi dokumenrtacja związana z rozbudową gmachu głównego. 

Do· rba'dań ;b1iograficzmych pracowników Wyższej Szkoły Technicznej 
odpowiednie informacje można znaleźć w ogólnych aktach osobowy5h, 
zgromadzonych w oddzielnych · poszytach dla profesorów zwyczajnych, 
profesorów nadzwyczajnych, docentów, asystentów, lektorów i pracowni
ków administracyjnych. Materiały te wraz z drukowanymi składami 
osobowymi i protokołami posiedzeń senatu, na których często poruszane 
były sprawy persOTI!alne, stanowią niewątpliwie 1bogaty materiał bio
graficzny. 

Wyżs.za Szkoła Techniczna we Wrocławiu posiadała obok zwyczajnych 
członków senatu także senatorów honorowych, którymi byli zazwyczaj 

•
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wybitni przedstawiciele ·życia politycznego i gospodarczego. Wiele in
formacji o tych osobach z,awierają zachowane materiały archiwalne. 
Bogate też są akta dotyczące promocji doktorów h.c. z lat 1910-1944. 

Uczelnia wrocławska posiadała prawo nadawania stopnia naukowego, 
doktora inżym.ier,a oraz doktora nauk przyrodniczych. Do najważniej
szych z ;zachowanych akt doktorskich należą; praca doktorska, jej oce
na, protokół egzaminu doktorskiego oraz odpis dyplomu doktorskiego. 

Poważną część omawianego zespołu stanowią akta studenckie. Wszys
cy stude!).Ci •Wyższeł Szkoły Technicznej dzielili się na trzy grupy -
studentów z dużą matrykułą, studentów. z małą matrykułą i słucha
czy 37

. Warunkiem przyjęcia do pierwszej grupy było posiadanie świa
dectwa uikończenia szkoły średniej {świadectwa dojrzałości). Studenci ci 
po ukończeniu studiów otrzymywali tytuł inżyniera dyplomowanego. 
Studentami z małą matrykułą mogły zostać osoby posiadające świa
dectwo ukofa:zenia siódmej klasy gimnazjalnej (tzw. oberse'kundy) lub 
równorzędne .oraz co najmniej roczny staż pracy. Studenci ci ,przy 
odE!jściu z uczelni otrzymywali zaświadczenie o zaliczonych wykładach 
i ćwiczeniach. Nie uzyskiwałi natomiast dyplomu uko,ńczenia studiów 
wyższych. Osoiby, które z różnych przyczyn nie miały możliwości u/bie
gania się o przyjęcie do pierwszej lub drugiej grupy studentów, mogły 
uczęszczać na wytbrane wykłady i ćwiczenia w . charakterze wolnych 

. słuchaczy. Wymagało to jednaik zg'ody rektora i odpowiedni�go wykła
dowcy. Wszyscy· studenci, poza wolnymi słuchaczami, 1byli immatryiku:.. 
lowani, przy" czym obowiązywały dwa terminy immatrykulacji - wio
senny i jesiE;nny. W czasie immatrykulacji studenci otrzymywali m9:try
kułę, · legitymację studencką or-az indeks. Przez dokonanie .immatryku
lacji studenci nabywali prawo uczęszczania na wykłady i ćwiczenia 
oraz korzystania z. btblioteki szkolnej i z wszelkich ipomocy naukowych. 
Kandydaci ubiegający· się 'o przyjęcie na_ studia składali następujące 
dokumenty: żydory�, świad_ectwo dojrzałości lub inne świadectwo szkol
ne, świadectwo ·odejścia z wyższej U<;:zelmi jeśli kandydat do takiej 
wcześniej uczęszczał, zaświadczenie o_, odbytej praktyce zawO'dowej, urzę
gowe świadectwo moralności oraz zdjęcia. W. czasach hitlerowskich wy
magane było jeszcze świadectwo potwierdzające aryjskie pochodzenie 
kandydata oraz odpowiednie zaświadczenie w przypadku· przynależności 
do NSDAP. _Obcokrajowcy zaś składali: życiorys, świadectwo szkolńe 
w języku nie·mieckim lu:b urzędowe tłumaczenie jego na język nie
miecki, zaświadczenie ,potwierdzające uprawnienia kal!ldydata do · ubie
gania się o przyjęcię na studia wyższe, zaświadczenie potwierdzające 
znajomość języka niemieckiego, zaś�adczenie o st,a�ie majątkowyrp. 
kandydata oraz zdjęcia. 

u Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis, Studienjahr 1937-1938
,-

s. 5-8. 
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Studia w Wyższej Szkole Technicznej trwały iprzewazme osiem se
mestrów, w czasie których studenci zobowiązani byli zdać egzam�n dy
plomowy, składający się z tzw. egzaminu wstępnego i egzaminu głównego. 
E�amin wstępny ,zdawano ustnie po czwartym lub piątym semestrze, 
w zależności od kierunku studiów. Egzamin główny zaś obowiązywał na 
·Ostatnim semestrze i 01bejmował egzamin ustny oraz ipi:_acę dyplomową. 
Po zdaniu egzaminu dyplomowego i zaliczeniu ośmiu semestrów stu
<liów ,wyższych student otrzymywał tytuł inżyniera dyplomowanego, 
.a na Wydziale Nauk Ogólnych - dypiomowanego matematyka,· fizyka 
lub chemika. Studenci tych ostatnich kierunków mogli 'też zdawać egza
min państwowy uprawni!ający· do wykonywania zawodu nauczycielskiego 
w szkole średniej. 

Spośród akt studenckich na szczególną uwagę zasługują ogólne 
księgi immatrykulacyjne. Dzięki informacjom, jakie zawierają, stano
wią cenne źródło .poznawcze nie tylko do ustaleń liczibowych studen
tów, ale także do biograficznych opracowań młodzieży akademickiej. 
Księga immatryku1acyjna zawiera następujące informacje o studentach: 
numer i datę immatrykulacji, imię i nazwisko, wyznanie, t)Tip ukończo
nej szkoły średniej, datę i miejsce urodzenia, przynależność państwo
wą, wydział, potwierdzenie zaliczenia kolejnych semestrów oraz datę 
,odejścia z uczelni. Zachowana księga immatrykulacyjna obejmuje stu
dentów z lat 1910-1930. Dla okresu późniejszego 1933-1943 źródłem 
zastępczym są listy przyjętych studentów, sporządzone dla celów fi-· 
nansowych. Obok potwierdzenia różnych o.płat, podają OIIle także imię 
i nazwisko studenta oraz datę i numer jego immatrykulacji. Listy przy
jętych studentów ;qyły dwojakiego rodzaju - ogólne dla wszystkich 
studentów i od'dziellile dla poszczególnych wydziałów. Uzupełnienie księ
gi immatrykulacyjnej stanowi indeks osobowy studentów doprowadzony 
do 1934 r. W ten sposó1b powyższe materiały umożliwiają ustalenie ewi
dencji studentów do semestru letniego 1943 r. włącznie. Obok księgi 
immatryikulacyjnej, ido której wpisywani byli studenci z dużą matrykułą, 
prowadzona był!a lista zawierająca spis studentów z małą matrykułą. 
Zachowany jeden tom tej księgi obejmuje lata 1910-1935. Od tego zaś 
roku studenci ci wpisywani 1byli irazem,ze studentami z dużą matrykułą 
<lo księgi immatrykulacyjnej. Szereg informacji dotyczących poszczegól
nych studentów zawierają ich akta osobowe, przechowywane w oddz,iel
nych teczkach. Nie wszystkie jednak ,teczki są kompletne, dużo z nich 
wskutek zniszczeń w czasie II wojny światowej zawiera fragmentaryczną 
tylko dokumentację. Do najważniejszych dokumentów studenckich na
leżą: i1I1deks, ś:Wiadectwa potwierdzające złożenie egzaminów wstępnego 
i główne.go, praca dyplomowa oraz dy.płom ukończenia studiów i uzyska
nia tytułu inżyniera dyplomowanego. 

Poza wymienionymi wyżej aktami studenckimi, zachowały się także 
-ogólne akta studenckie, zawierające wiele informacji odnośnie do toku
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studiów, programów nauczania, regulaminów oraz .planów zajęć dy
daktycznych. W oddzielnych poszytach zgromadzone są materiały do
tyczące studentów obcokrajowców. Składają się na nie obowiązujące 
zarządzenia władz szkolnych, centralnych i miejscowych, wykazy oso
bowe z podaniem ·przynależności pa�stwowej oraz szereg innych doku
mentów skła,danych przez tych studentów. 

Studenci posiadający trudne warunki materialne, a wyrozmaJący 
się dobrymi wyri-i'kami w nauce mogli korzystać z .pomocy pieniężnej 
i materialnej udzielanej .przez uczelnię w formie stypendiów. O tej dzia
łalności szkoły informują ,zachowane w siedmiu poszytach materiały 
archiwallne, na które składają się ogólne akta stypendialne oraz oddziel
na dokumentacja poszczególnych stypendiów. 

Należy też wspomnieć o bogatych materiałach dotyczących org,aniza
cji i stowarzyszeń studenckich działających przy Wyższej Szkole Tech
niczej we Wrocławiu. Zawierają one m. in. stątuty, lis� członków oraz 
sprawozdania z działalności następujących organizacji: Burschenschaft Che
ruscia, Studentenverbindung Alania, Studentenve:r,bindung Wingo1f, Ve
reinigung auslanddeutscher Studierender, Corps Frisia, Fliegerschaft 
Daedalia, Verein deutscher Studenten, Fachschaft der Bergleute, Fach
vereinigung der Bauingenieure, F·achvereinigung der Chemiestudieren
den, Fachvereinigung der Elektroi,ngenieure, Fachvereinigung der Mas
chinen-Ingenieure oraz Akademische Ruderklub. 

Odnośnie do akt wydziałowych ograniczymy się do stwierdzenia, że 
materiały te mają podo·bny charakter i dotyczą w zdecydowanej więk
szości tych samych spraw co akta ogólnouczelniane, tylko w skali jed
nego wydziału. 

Na koniec tej krótkiej informacji .należy też wspomnieć o aktach 
Wyższej Szkoły Technicznej przech0wywanych w Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu. Materiały te pr,zekazane w 1961 r. przez Deutsches· Zen
tralarchiv w Poczdamie obejmują 52 jednostki archiwalne z lat 1922-
1945. Dzielą się one na pięć grup r.zeczowych, z których pierwszą sta
nowią okólnik<i, zarządzenia i instr�licje. Następna grupa to akta do
tyczące docentur, habilitacji, promocji doktorskich i egzaminów dyplo
mowych. Kolejna grupa obejmuje materiały dotyczące tworzenia in
stytutów' naukowych i spraw nauczania. Ostatnią zaś grupę tworzą akta 
finansowe, a więc dotyczące stypendiów, zapomóg, budżetu i spraw 
kasowych. 

Ogółem cały zespół akt Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu 
z lat 1910-1945 liczy 271 jednostek archiwalnych, z czego 219 przecho
wywanych jest w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a 52 w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu. 
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DIE TECHNISCHE HOCHSCHULE IN WRO'CŁAW UND DEREN AKTEN AUS 

DEN JAHREN 1910-1945 

Die Grlindung einer Technischen Hochschule in Wrocław im Jahre 1910 ent
sprach dem steigenden Beqarf an technischen Fachkraften, der sich aus der ra
schen Entwicklung der Industrie in dieser Region in der zweiten Halfte des 19.Jh. 
ergab. DaD!k der ergiebigen Unterstlitzung von seiten der zentralen und ortlichen. 
Behorden, wie auch der Industrie- und Handelskreise, konnte sich diese Lehran
stalt rasch entwickeln und wurde mit der Zeit zu einem wichtigen Zentrum des. 
technischen Bildungswesens, das liber immer zahlreichere Lehrkrafte und eine 
entsprech�nde materielle Basis verfligte. Von dem standigen Ausbau der Hoch
schule zeigt die Eroffnung immer weiterer Siudienrichtungen sowie der systema
tiscile Anstieg der Studentenzahl. Die zahlreichen Akten, die wahrend des ge
nannten Zeitraums entstanden waren, bilden heute, trotz schwerer Verluste, wert
volles Quellenmaterial flir die Forschung iiber die Geschichte dieser Lehranstalt 
sowie rur biographische Bearbeitungen betreffs der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Studenten. Die gesamte Ak·tensammlung der Technischen Hochschule in Wro
cław aus dem Jahren 1910-1945 zahlt 271 archivalische Einheiien, wovon 219 im 
Archiv der Universitat Wrocław und 52 im Staatlichen Archiv zu Wrocław auf
bewahrt werden. 




