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EDWARD KUS 

STRAŻ AKADEMICKA - PIERWSZA ORGANIZACJA STUDENCKA 

W WYZWOLONYM WROCLA WIU (MAJ - GRUDZIEŃ 1945 r.) 

Straż Akademicka nie była jeszcze przedmiotem naukowego opra
cowania, chociaż ukazało się już szereg publikacji na ten temat. Są to 
wspomnienia 1 i artykuły okolicznościowe 2. Odtworzyć jej dzieje możemy 
dzięki zachowanym, choć niekompletnym materiałom archiwalnym zde
ponowanym w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum 
Państwowym m. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego. 

W styczniu 1945 r. w zespole kilkunastu profesorów i docentów lwow
skich szkół akademickich przebywających w Krakowie powstała myśl 
utworzenia polskiej uczelni w odległym Wrocławiu. Praktyczną reali
zację tego zamierzenia zaczęto kilka tygodni później. W kwietniu 1945 r. 

· wspomniany zespół jako grupa kulturalno-naukowa przyłączył się do
,,grupy operacyjnej" dra B. Drobnera, Pełnomocnika Rządu i prezy-

1 Wspomnienia ogłoszon e w wydawnic twie Trudne dni (Wrocław 1945 �we

wspomnieniach pionierów), t. I, Wrocław 1960: Z. Go s to m sk a  -Z a r  z y c k  a, 
Delegatura Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu 1945 r., s. 281-327; S. Kul
e z y ń ski, Grupa naukowo-kulturalna, s. 107---'133; T. Tur c z y ń s k i, Rancho 

Oporów, s. 363-377; D .  Sm o Ie ń ski, Odbudowa Politechniki (Urywek ze wspom

nień), s. 328-335; t .  II: J .  Ci e ś I i ko w ski, Pierwsze flance młodych we Wroc
ławiu, s. 206-211; A. W i 11, Zostaję wrocławianinem ... , s. 189--U92; J. Ci e ś
l i ko w ski, Pierwsze flance młodych we Wrocławiu (Wczor aj i dziś. Jedno
dniówka Br a tniej Pomoc y Studen tów Uniwer sy te tu i Poli techniki we Wrocławiu 
wydan a z okaz ji 3 rocz n ic y  p rz ybycia do Wrocławia pier wsz ej g r up y  studentów 
polskich, Wrocław 1948); W .  Ka n i a, Pamiętnik z lat 1945-1948 (Sobó tka, 1952); 

Z. B o r  o w i c z ,  Wrocław - miasto studentów. Droga na studia (Po p rostu, 16 III-

15 IV 1948); R. W ó j c i k, Czterech ze Straży (Odr a, XIII, 1973, n r  2, s. 3-15). 
2 S. Ku I c z y ń s k i, Z gruzów Wrocławia wyrosły polski Uniwersytet i pol

ska Politechnika (Dzien nik Polski, 10 V •1946); t e  n że, Uniwersytet Wrocławski 

imienia Bolesława Bieruta (Zesz y ty Wrocławskie, 1952, n r  2); A. Kr usz e w sk a, 

N a drogach rozwoju... (Wczor aj i dziś. Jednodniówka ... ; Z. S a m s o n o w i c z, 
Straż Akademicka Politechniki Wrocławskiej (Poli technika Wrocławska w okr e
sie dziesięciolecia 1945-1955, War sz awa 1957). 
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denta miasta Wrocławia. Grupą kulturalno-naukową kierował prof. dr 
S. Kulczyński. Pierwszym jej zadaniem było zabezpieczenie majątku
i urządzeń wyższych uczelni oraz innych instytucji naukowych, bibliotek
i zbiorów naukowych na terenie Wrocławia. Czołówka grupy kulturalno
-naukowej przybyła do stolicy Dolnego Sląska już 9 V 1945 r., a jej
główny trzon ·- następnego dnia 3. 

Początki były niezmiernie trudne, gdyż Wrocław płonął, a obraz jego 
zniszczeń był przerażający. Ogromne szkody poniosły urządzenia komu
nalne, przemysł i szkolnictwo. Zniszczenia nie oszczędziły także gmachów 
uniwersyteckich. Ze 104 budynków wyższych uczelni aż 70 obiektÓ'w 
było w kompletnej ruinie, a pozostałe wymagały kapitalnych remontów. 
Budynki Uniwersytetu i Politechniki zostały zniszczone w 600/o. W ich 
piwnicach leżała broń i materiały wybuchowe. Uległy zniszczeniu rów
nież laboratoria naukowe i biblioteki. Wszystko to robiło nader przy
gnębiające wrażenie i czasem budziło niewiarę w możliwość odbudowy. 
miasta i wyższych uczelni .i. 

Bezpośrednio po wyzwoleniu na ulicach Wrocławia spotykało się nie
wiele ludzi, głównie niemieckie kobiety i dzieci. Dopiero po kilku ty
godniach pojawili się w mieście Niemcy - mężczyźni w sile wieku. 
Większość mieszkańców stolicy Dolnego Sląska mniej więcej jeszcze do 
połowy 1946 r. stanowili Niemcy. Liczba Polaków wzrastała powoli, 
gdyż wielu z nich przebywało w mieście czasowo lub przejściowo, po
wracając �o domów z przymusowych robót i obozów niemieckich. Nie
którzy przybyli do Wrocławia, by się tu łatwo i szybko wzbogacić 5

. 

Raporty i sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego we Wro
cławiu informują o licznych trudnościach z zapewnieniem ładu i po
rządku s. W tej sytuacji członkowie grupy kulturalno-naukowej nie
rzadko byli bezsilni 7• Zdarzało się czasem, że wartownicy oddani do 

3 Pismo Ministerstwa Oświaty nr IV SW-4341/45 z 20 IV -1945 r., Delegatura 

1945, t. III, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - zespół akt Rektoratu 

(AU/R Wrocław); K u l c z y ń s k i, Z gruzów ... 

4 K a  n i a, op. cit., s. 229; B o r  o w i c z, op. cit.; Z przemówienia S. Kulczyń

skiego, Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. III: Udział stronnictwa 
w pracach parlamentu PRL w latach 1944-1968, Warszawa 1968, s. 437-438; 

J. R u t k i e w i c z, Wrocław wczoraj i dzi§, Warszawa 1973, s. 25; Wrocław. Roz

wój miasta w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, s. 'l.88.
s R u t k i e w i c z, op. cit., s. 28, 34; Wrocław. Rozwój miasta ... , s. 75�77; 

Wrocław w liczbach 1945-1970, Wrocław 11970, s. ·10. 

6 Zarząd Miejski Wrocław, nr .1127, Archiwum Państwowe m. Wrocławia 

i Woj. Wrocławskiego (AP Wrocław). 
7 Pismo Pełnomocnika Ministerstwa Oświaty prof. dra S. Kulczyńskiego do 

KWMO Wrocław z '18 V 1945 r.; do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządu Miejskiego 

Wrocław z 17 i 23 V, 6 VII •1945 r., Organizacyjne akta Rektoratu U.Wr., Straż 
Ochronna Uniwersytetu 1945, AU/R Wrocław. 
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dyspozycji władz uczelni nie wypełniali powierzonych im zadań, a na
wet opuszczali samowolnie posterunki. Milicja nie mogła wydelegować 
wystarczającej li.czby swoich pracowników na potrzeby grupy kulturalno
-naukowej, gdyż w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu dysponowała 
zaledwie 200 ludźmi s. 

Resztki majątku wyższych uczelni ocalałe w chwili wyzwolenia Wro
cławia wymagały ochrony. Zaistniała więc konieczność zorganizowania 
przez władze uczelni własnej grupy milicyjnej. 

Problem ten był rozważany już w Krakowie w gronie członków 
grupy kulturalno-naukowej. J.uż wówczas brano pod uwagę ewentualność 
zorganizowania studenckiej grupy milicyjnej, chociaż nie sprecyzowano 
jeszcze jej zadań. • 

Członkowie grupy kulturalno-naukowej nie wspominają ·o formalnym 
ukonstytuowaniu się Straży Akademickiej w Krakowie, lecz informują 
tylko o zwerbowaniu tam 5-6 przedwojennych studentów i włączeniu 
ich do pierwszej grupy pionierów przybyłych na początku maja do 
Wrocławia 9. Tych kilku studentów dało początek Straży Akademickiej. 
Jej przełożony, rektor Uniwersytetu i Politechniki. po przyjeździe do 
Wrocławia opracował szczegółowe zasady jej działalności na podstawie 
Instrukcji organizacji Straży Ochronnej Obiektów, wydanej przez oddział 
służby zewnętrznej Komendy MO Wrocław 10.

Studencka grupa milicyjna została oficjalnie nazwana Akademicką 
Strażą Uniwersytetu (ASU) i była pierwszą organizacją studencką w wy
zwolonym Wrocławiu działającą na Uniwersytecie i Politechnice. 

Już w maju i czerwcu 1945 r. do Wrocławia zaczęli przybywać 
przedwojenni studenci i uczniowie przedwojennych szkół średnich. 
Większość z nich zamierzała tutaj rozpocząć studia, spodziewając się. 
znośnych warunków mieszkaniowych i szybkiego rozpoczęcia roku aka
demickiego. W tym czasie mówiło się już o odbudowie i uruchomieniu 
wyższych uczelni, lecz nie było jeszcze formalnej decyzji państwowej 
w tej sprawie. Powstała więc w pewnym stopniu paradoksalna sytuacja: 
młodzież przybywała studiować na uczelni, która jeszcze formalnie nic 
istniała. Rozu,miano jednak, że jest to tylko kwestią czasu. 

Tymczasem przybywająca do Wrocławia przyszła młodzież studencka 
znajdowała w AS.U oparcie w zakresie orientacji w mieście, w p::iszuki-

s G os to m s k a - Z ar z y c k a, op. cit., s. 294; K u 1 c z y ń s k i, Grupa ... , 

s. 122; t e  n ż e: Uniwersytet..., s. 11; maszynopis Półrocze pracy w Bratniej Po

mocy Studentów, zbiory J. Damas , Rze szów.
9 Gos to m s k a  - Z ar z y c k  a, op. cit., s. 284; ,,Pionier", 12 II 1946, nr 137, 

s. 12.
10 In struk cja organizacji Straży Ochro n ne j  obiek tów z 1 V l945 r ., Zar ząd

Miej ski, t. 37, AP Wrocław. 
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waniu kwater, posiłku i opieki lekarskiej. Równocześnie szeregi Straży 
powiększały się. Niestety, zdarzało się, że niektórzy uważali ją za „od
skocznię dla interesów" 11. 

Zły stan bezpieczeństwa zmusił władze uczelni do szybkiego zwięk
szenia szeregów Straży. W tym celu została przeprowadzona mobilizacja 
wśród młodzieży mającej zamiar rozpocząć studia we Wrocławiu. Po
czątkowo brak było dyscypliny i panowało powszechne rozprzężenie wśród 
zmobilizowanych.· Dlatego władze uczelni wydały szereg poleceń i in
strukcji nakazujących ścisłe przestrzeganie postanowień regulaminu i dy
scypliny. Został wprowadzony podział ASU na plutony, a nadużycia 
były surowo karane 12

. 

Pierwsze plutony zostały zakwaterowane w klinikach, głównie w kli
nice Hoya (obecnie Dom Studencki Politechniki Wrocławskiej T.7 przy 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 89). Tutaj przybywali pierwsi ochotnicy do 
szeregów ASU, ale ich liczba w dalszym ciągu nie była wystarczająca 
do zorganizowania sprawnej obrony obiektów. W związku z tym na 
początku czerwca 1945 r. wysłannicy Pełnomocnika Ministra Oświaty 
S. Kulczyńskiego rozpoczęli intensywną agitację i werbunek do ASU
we Wrocławiu i w innych miastach. Wśród młodzieży przebywającej
w Krakowie agitację prowadził dr W. Bartyński, który zwerbował
około 200 ochotników 13

. Wrocławska grupa kulturalno-na:ukowa zapew-·
niła im przejazd do miasta przyszłych studiów oraz pełne utrzymanie
i mieszkanie 14.

Pierwsza 40-osobowa grupa zwerbowanych przez dra W. Bartyńskiego 
przyjechała z Krakowa do Wrocławia dwoma samochodami późnym wie
czorem 6 VII 1945 r. 15 Następne grupy przybywały do stolicy Dolńego 
Śląska do końca lipca. Równocześnie kierownictwu ASU zgłaszały swój 
przyjazd także pojedyncze osoby . 

. apływ młodzieży do Wrocławia hamowały trudności komunikacyjne 
i zły stan bezpieczeństwa. Trudne wal'.unki życia i brak informacji o ter-
minie rozpoczęcia studiów były powodem wyjazdu wielu członków ASU 
z Wrocławia. Mimo to szeregi Straży powoli się zwiększały 16. 

Prawdopodobnie w lipcu część członków ASU przejęła pod swoją 
opiekę obiekty, które dotychczas nie posiadały ochrony i były już re-

11 Ci e  ś 1 i ko w s k i, Pierwsze fLance ... (Wczoraj i dziś, s. 25); te n ż e, Pierw-

sze fLance ... (Trudne dni, t. II, s. 207);_ Turczyński, Rancho ... , s. 365. 
12 Sm o 1 eń ski, op. cit., s. 334. 
13 „Dziennik Polski", R. I, 9 VII U.945, nr 152, s. 4. 
u Ka n i a, op. cit., s. 228. 
15 Dziennik Polski, R. I, 9 VII 1945, nr 152, s. 4; mlł:szynopis Studenci we 

Wrocławiu, zbiory J. Damas, Rzeszów. 
u B or o w i cz, op. cit., s. 3. 
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montowane. Dotychczasowe plutony zostały przekształcone w grupy 

wydziałowe i sekcje zgodnie z kierunkiem studiów zamierzonym przez 

członków Straży. Wówczas ukonstytuował się Zarząd ASU, na którego 

czele stanął Jerzy Cieślikowski. ASU miała w tym czasie około 100 

członków 11. 

Na początku sierpnia 1945 r. wśród członków ASU rozeszła się wia

domość o przejęciu pr.zez władze polskie budynków Politechniki, które 
dotychczas pozostawały pod zarządem wojskowym . władz radzieckich. 
Równocześnie inż. D. Smoleński, sprawujący opiekę nad majątkiem Poli

techniki, wystąpił z projektem powołania Akademickiej Straży Poli

techniki Wrocławskiej (ASP). Projekt spotkał się z uznaniem i aprobatą 

tych członków ASU; którzy zamierzali podjąć studia techniczne. ASP 

w chwili powstania miała 12, a po kilku tygodniach - 22 członków 18. 

Jeszcze w sierpniu 1945 r. nie można było przewidzieć dokładnej 

daty otwarcia bram uczelni. Nie ogłaszano też wpisów na studia, co 

budziło niepokój wśród młodzieży 19. Zwracał na to także uwagę dol
nośląski „Pionier" 20. Dopiero w drugiej połowie września 1945 r. człon

kowie Straży dowiedzieli się z „Dziennika Ustaw" o dekrecie rządowym 
z dnia 24 VIII 1945 r., na którego mocy Uniwersytet i Politechnika we 
Wrocławiu zostały przekształcone w polskie szkoły akademickie 21. 

Sytuacja w środowisku młodzieży oczekującej na uruchomienie uczel
ni powoli się stabilizowała. Raporty stanu Straży z września 1945 r. 

mówią o 200 członkach 22. Na początku października 1945 r. członkowie 

Straży otrzymali zaświadczenia, że są zarejestrowani na studia na Uni
wersytecie Wrocławskim. Brak pieczęci rektora na tych zaświadczeniach 
budził nadal niepokój wśród członków ASU 23

. Termin zakończenia re
montów obiektów uczelni i rozpoczęcia zajęć był jeszcze nie znany. Nie 
precyzowały go bliżej nawet artykuły prasowe informujące o orga
nizowaniu uczelni we Wrocławiu i wzywające do startu na studia 24

. 

Pierwsze. ogłoszenie o rozpoczęciu wpisów na uczelnie ukazało się w pra-

11 K r usz ewsk a, op. cit., s. 31; Samso n o w i cz, op. cit., s. 31 1. 
1s Samso n o w i cz, op. cit., s. 31-32; Sm o le ń s k i, op. cit., s. 334. 
10 Przed otwarciem (Pionier, 9-10 IX 1945). 
20 Kiedy ruszą wreszcie wrocławskie wyższe uczelnie (Pionier, 26 X 1945). 
21 Dekret z 24 VIII 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego 

i Politechniki Wrocławskiej na polskie szkoły akademickie (Dziennik Us taw RP, 

1945, nr 34 z 19 IX, poz . 207); C i e  ś 1 i ko wski, Pierwsze flance... (Trudne dni, 
t. II, s. 208); Ku 1 czyń ski, Grupa ... , s. 122.

22 Ci e ś 1 i k o w ski, Pierwsze flance ... , (Trudne dni, t. II, s. 208). 
2a T u r  czyń ski, Rancho ... , s. 375 . 

24 „Głos Ludu", 13 X 1945, nr 270; J. K., Zapisujemy się na wyższe uczelnie 

(Nap rzód D olnośląski, R. II, 28 X 1946, nr 215, s. 6; Wyższe zakłady nauczania 

w Polsce (Wici, 23 IX '1945, n r  22). 
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sie wrocławskiej dopiero 1 XI 1945 r. Pierwszeństwo przy wpisach po
siadali członkowie Straży 2s. 

W związku z inauguracją zajęć 14 XI 1915 r. nastąpiła stopniowa li
kwidacja Straży Akademickiej. Większość dotychczasowych strażników 
rozpoczęła studia, a kilku z ich grona zostało zatrudnionych w uczelni 
w charakterze stałych pracowników, przeważnie do kierowania pracami 
remontowymi. Część członków Straży opuściła Wrocław, natomiast roz
wiązanie jej nastąpiło ostatecznie w grudniu 1945 r. Rektor Uniwer
sytetu i Politechniki skierował pismo do Wojewódzkiego Urzędu Bez
pieczeństwa Publicznego, w którym informował o rozwiązaniu Straży 
z dniem 6 XII 1945 r. 26, a kierownik Referatu Bezpieczeństwa Rekto
ratu wspomnianych uczelni, Stefan Czech, w piśmi'e do Tymczasowego 
Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższych Uczelni we Wrocławiu 
wyznaczył termin składania broni w dniach od 15 do 17 XII 1945 r. 21 

Straż Akademicka została zlikwidowana, gdyż większość jej członków 
rozpoczęła studia i poprawił. się stan bezpieczeństwa w mieście, a opiekę 
nad uczelniami przejęły całkowicie organa państwowe i Milicja Uniwer
sytecka. Zródła nie określają bliżej charakteru Milicji Uniwersyteckiej, 
ale możemy przypuszczać, że była to państwowa straż ochrony obiektów. 
Niektórzy jej strażnicy nochi rekrutowali się z grona członków Straży 
Akademickiej. Milicja Uniwersytecka otrzymywała broń i amunicję 

w Referacie Bezpieczeństwa Pełnomocnika Ministerstwa Oświaty 2s. 
Mimo rozwiązania Straży Akademickiej i utworzenia Milicji Uniwer

syteckiej wielu pracowników wyższych uczelni jeszcze w 1946 r. zwra
cało się do władz bezpieczeństwa o· pozwolenie na posiadanie broni. Ad
ministracja domów Kolonii Akademickiej w Oporowie prosiła nawet 
o pozostawienie strażników, których zaczęto rozbrajać w grudniu 1946 r. 29 

Straż Akademicka była zorganizowana na wzór wojskowy, a jej

2s Pismo kierownika Straży Uniwersyteckiej z 11 XI IJ.946 r. do Rektoratu
Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, Organizacyjne akta Rektoratu U.Wr., 

Straż Ochronna 1945 r., AU/R Wrocław. 
28 Pismo rektora Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej do Wojewódzkiego 

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z 18 XII 0.945 r., Organizacyjne akta Rekto
ratu UWr., Straż Ochronna 1945 r., ASIR Wrocław. 

27 Pismo kierownika Referatu Bezpieczeństwa Rektoratu Uniwersytetu i Po

litechniki Wrocławskiej z '14 XII 1945 r., Organizacyjne akta Rektoratu UWr., 

Straż Ochronna 1945 r., AU/R Wrocław. 
2s Okólnik Pełnomocnika Ministerstwa Oświaty z 4 I 1946 r., Organizacyjne 

akta Rektoratu UWr., ·straż Ochronna 1945 r., AU/R Wrocław. 
29 Go s t o m s k a  - Z a r  z y c k  a, op. cit., s. 324-325; Pismo administracji 

domów na Oporowie do rektora Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej z 19 Xll

1946 r., Organizacyjne akta Rektoratu UWr., Straż Ochronna 1945 r., AU/R Wroc
ław. 
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działalność określały szczegółowe wytyczne opracowane przez prof. S. Kul
czyńskiego na podstawie wspomnianej już Instrukcji organizacji Straży 
Ochronnej Obiektów, wydanej przez oddział służby zewnętrznej 
Komendy MO Wrocław 3o. Organizacyjnie podlegała ona referentowi bez
pieczeństwa Delegatury, natomiast przełożonymi jej członków i war
towników byli: rektor, dowódca Straży i jego zastępca, szef kompanii, 
kierownicy obiektów i niektórzy pracownicy naukowi (dziekan Loria, 
dr W. Bartyński) 31. Dla ochrony i obrony obiektów już w maju 1945 r. 
zorganizowano patrole i posterunki. 

Członkowie Straży Akademickiej tworzyli zespół zróżnicowany pod 
względem wieku, miejsca urodzenia, pochodzenia społecznego, stanu cy
wilnego, wykształcenia, wyszkolenia wojskowego, przynależności par
tyjnej, losów wojennych. Żródła, niestety, nie pozwalają na pełne i wy
czerpujące przedstawienie tych kwestii. 

Pracownicy grupy kulturalno-naukowej i pierwsi studenci w swoich 
wspomnieniach wymieniają ok. 200-300 członków Straży, lecz liczby 
nie umiejscawiają w konkretnym miesiącu 32

. 

Raporty o stanie osobowym Straży Akademickiej pozwalają ustalić, 
że od sierpnia do października 1945 r. należało do niej 107 osób podzie
lonych. na 9 posterunków. Wśród tych posterunków tylko 5 (nr 1 1-

klinik( uniwersyteckie, nr 2 - Politechnika, nr 3 - Oporów, nr 4 -
weterynaria, nr 6 - Szkoła Przemysłowa) miało załogę powyżej 15 osób. 
Pozostałe posterunki (nr 5, nr 7 - domy studenckie ul. M. Curie-Skło
dowskiej 89; nr 8 - astronomia, nr 9) liczyły 2 do 6 osób 33. 

Z całego zespołu Straży 56 członków było w wieku 19-23 lat. Wy
buch wojny, a następnie praca zarobkowa, udział w działalności kon
spiracyjnej, likwidacja polskich szkół przez okupanta uniemożliwiły im 
rozpoczęcie nauki w szkole średniej i w wyższych uczelniach. Dużą, pra
wie 40-osobową grupę tworzyli członkowie Straży w wieku 24-27 lat. 
Byli to przeważnie przedwojenni studenci i absolwenci szkół średnich. 
Wybuch wojny przerwał im studia, a w czasie okupacji tylko niektórzy 
uczestniczyli w tajnym •nauczaniu. Wśród członków Straży i w środo-

3o Instrukcja organizacji Straży Ochronnej O biektów z 11 V 1945 r., Zarząd Miej
ski, t. 37, AP Wrocław. 

3t Instrukcja s łużb y wartowniczej ASU z 15 VIII 1945 r., Organizacyjne akta 
Rektoratu UWr., Straż Ochronna 1945 r., AU/R Wrocław. 

32 K u  1 cz y ń s k i, Grupa ... , s. ·122. 
33 W ykaz posterunków Straży Akademickiej we Wrocławiu (VII-X 1945 r.), 

Organizacyjne akta Rektoratu UWr., Straż Ochronna ·1945 r., AU/R Wrocław; 
por. T. T u r cz y ńs k i, Wspomnienia z pierwszych iat �a wroclawsk,iej uczeini 
(I Statutowa Konferencja Okręgowa ZAMP 1�19 III 1950 Wrocław. Jedno
dniówka ZAMP we Wrocławiu, Wrocław 1950, s. 13). 
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wisku studentów wrocławskich odgrywali oni ważną rolę, bo posiadali 

największy staż nauki i pracy zarobkowej, przeszkolenie wojskowe itp. 

Tylko niespełna 10 osób miało powyżej 27 lat. Przybywały one do Wroc-

. ławia, aby dokończyć zaczęte przed wojną studia lub je rozpocząć, po

nieważ przed 1939 r. nie mogły studiować ze względów materialnych, 

zdrowotnych czy politycznych. Najmłodsi członkowie Straży, nie prze

kraczający 18 roku życia, byli nieliczni 34. 

Większość członków Straży Akademickiej urodziła się w wojewódz

twach: krakowskim, katowickim i łódzkim oraz za Bugiem. Tylko nieliczni 

spośród nich pochodzili z innych regionów kraju. Do Wrocławia przyby

wali oni nie tylko z miejsc urodzenia, ale też z różnych regionów i kra

jów, dokąd rzuciły ich losy wojny, a więc z obozów jenieckich, z party

zantki i z frontu. Wśród nich spotykamy również repatriantów ze wscho

du i zachodu. Wiadomo, że wielu członków Straży opuszczało rodzinne 

miejscowości i udawało się do Krakowa na wiadomość, że w tym mieście 

wysłannicy Delegatury wrocławskiej prowadzą werbunek ochotników 

do pracy we Wrocławiu a,. 

Bardzo niewiele możemy powiedzieć o pochodzeniu społecznym człon

ków ASU i ASP. Wiemy, że była wśród nich młodzież z rodzin robot

niczych, chłopskich i inteligenckich aa. Jak liczne były poszczególne grupy, 

trudno ustalić, tym bardziej że jak się przypuszcza, niektórzy członkowie 
Straży mogli celowo ukrywać prawdziwe pochodzenie społeczne, licząc 

na uzyskanie różnych świadczeń (pomoc materialna, pierwszeństwo 

wstępu na studia itp.). 

Bez zastrzeżeń przyjąć można dane dotyczące stanu cywilnego człon

ków Straży. Mimo zróżnicowanego wieku olbrzymią większość stano

wili kawalerowie. Wśród 107 członków Straży było 100 kawalerów, 6 żo

natych i 1 rozwiedziony 37. 

Większość członków Straży Akademickiej była w wieku poborowym. 

Część z nich miała przedwojenne stopnie wojskowe podchorążych lub 

stopnie otrzymane na froncie i w partyzantce. Niektórzy byli niezdolni 

do służby wojskowej 38. Nie wszyscy umieli posługiwać się bronią i znali 

zasady służby wojskowej, dlatego zaistniała potrzeba przeszkolenia części 

członków Straży. W takiej sytuacji ci, którzy mieli przeszkolenie wojsko-

34 Wykaz posterunków Straży .. . 

35 Wykaz posterunków Straży ... ; Pismo Dziekanatu Wydz. Med. Weteryna-

ryjn.ej do FPOS Wrocław z 15 VI '1948; Organizacyjne akta Rektoratu UWr., 
Stow. akad., t. XIV, AU/R Wrocław. 

36 Wykaz posterunków Straży ... ; Tu r c z yńs ki, Wspomnienia ... , s. 13. 
37 Wykaz posterunków Straży .. . 
as Jw. 
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we, obejmowali stanowiska dowódców drużyn i plutonów, często prowa
. dzili szkolenie swoich kolegów. 

Bardzo niewiele możemy powiedzieć o przynależności partyjnej człon
ków Straży. W chwili powstania Straży nie było jeszcze we Wrocławi!U 
partii politycznych i organizacji młodzieżowych. Do stolicy Dolnego 
Sląska dopiero przybywali działacze i szeregowi członkowie różnych 
partii i organizacji z terenów Polski południowej i wschodniej. Zda
rzały się wypadki ukrywania przynależności partyjnej i prawdziwej 
postawy politycznej, bo niektórzy członkowie Straży oczekiwali na wy
jaśnienie sytuacji w kraju. Na podstawie istniejących wykazów mo
·żemy stwierdzić, że większość młodzieży przebywającej we Wrocławiu

w październiku 1945 r. w szeregach Straży była bezpartyjna. Spoty

kamy tylko kilku członków PPS i SZ oraz organizacji młodzieżowych
ZWM i OMTUR 39. 

Losy wojenne członków Straży były najrozmaitsze. Jeden z nich 
pisał: ,,Doświadczenia okupacji ciążą na nas wszystkich. Nie mieliśmy 
radosnej młodości. Przeżywaliśmy te lata często w strachu i upodleniu, 
nierzadko pracując ponad siły - w głodzie i niepewności" 40. 

W szeregach Straży Akademickiej znajdowały się także kobiety, ale 
raporty o stanie osobowym tej organizacji nie podają ich liczby ·11• Wia
domo, że w końcu stycznia 1946 r., a więc wkrótce po rozwiązaniu 
Straży, Uniwersytet i Politechnika posiadały ogółem 2522 studentów, 
w tym 670 kobiet, oraz 331 wolnych słuchaczy, w tym 56 kobiet. W gro
nie 1649 studentów Uniwersytetu było wówczas 625 kobiet, natomiast 
cbok 873 studentów Politechniki studiowało 45 kobiet. Politechnika 
w tym czasie nie miała wolnych słuchaczy ,1.2_ 

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Wrocławia warunki życia 
w tym mieście były trudne, co odczuwali także członkowie Straży Aka
demickiej. Po odbudowie klinik uniwersyteckich musieli oni opuścić 
w.zględnie wygodne kwatery w salach szpitalnych i udać się do innych 
pomieszczeń, często gorzej wyposażonych 4s_ 

Początkowo wyżywienie członków Straży Akademickiej było bardzo 
skromne i nieraz złej jakości. Kuchnia klinik uniwersyteckich wyda
wała dwa razy dziennie tylko kawę, chleb z marmoladą, sztucznym 
miodem lub margaryną oraz obiad „jednogarnkowy" (codziennie „bo
czek tłusty i śmierdzący, jak zwłoki z prosektorium, zgniłe ziemniaki, 

sg Jw. 

�o Tur czyń s ki, Rancho ... , s. 371.

41 B or o w i cz, op. cit., s. 3. 
4! Szkotnictwo w Liczbach 1945/46, Warszawa 11946, tab. 3, s. 63.

43 Ci e ś 1 i ko wski, Pierwsze ftance ... (Trudne dni, t. II, s. 206-207); Sam
s o n o w i c z, op. cit., s. 31; Tur czy -ń ski, Rancho ... , s. 364. 
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groch mielony na pół z łubinem"). W takiej sytuac�i trudno było mó
w1c o wyborze posiłków 44. 

Ograniczone porcje wyżywienia i , zła ich jakość były wynikiem 
trudności aprowizacyjnych miasta. Wyraźna poprawa w tym zakresie 
nastąpiła dopiero po odkryciu magazynów na terenie Poli techniki i po 
pokonaniu trudności aprowizacyjnych we Wrocłav,riu. Zapasy z odkry
tych magazynów były dostarczane do stołówki pracowniczej, która teraz 
wydawała „jednogarnkowe" obiady jakościowo lepsze od obiadów po
lecanych w kuchni klinik uniwersyteckich. Członkowie Straży i pra
cownicy Politechniki otrzymywali również co tydzień przydziały kon
serw. 

Umundurowanie członków Straży Akademickiej było różne: polskie 
i niemieckie mundury wojskowe, ubrania cywilne, kombinezony robocze 
itp. Znakiem rozpoznawczym były biało-czerwone opaski, a na niemiec
kich mundurach wojskowych dodatkowo naszywano biało-czerwone ta
siemki w miejsce swastyk i innych oznak 45_ 

Straż Akademicka była dobrze wyposażona w broń i amunicję, najczęś
ciej znalezioną w mieszkaniach rozbitych domów, w Hali Ludowej i w Par
ku Szczytnickim 46_ Można sądzić, że Straż ta stanowiła jedną z nielicznych 
zorganizowanych grup polskich, zdolnych do ochrony mienia w pierw
szych miesiącach po wyzwoleniu Wrocławia. 

Początkowo Straż nie miała ściśle sprecyzowanych zadań z powodu 
braku wystarczającej znajomości sytuacji w mieście. Członkowie grupy 
kulturalno-naukowej poświęcali pierwsze dni pobytu we Wrocławiu na 
poznanie miasta, składanie raportów i podejmowanie decyzji. W ta
kiej sytuacji członkowie Straży wykonywali różne zadania (np. przygo
towywali kwatery, gasili pożar Biblioteki Uniwersyteckiej itp.) ,i1. 

Z polecenia kierownictwa gr,upy kulturalno-naukowej ·najważniej
szym obowiązkiem było pełnienie służby wartowniczej przy obiektach 
przyszłej uczelni. Jeden z członków Straży pisał: ,,Zycie nasze ma cha
rakter mniej więcej obozowy. Modlitwa na placu zbiórki i tak zwana 
służba - pilnowanie regio·nu. Początkowo nie wiadomo po co, czego 
i przed kim pilnować. Chodzi się po podwórzu z jakąś bronią palną, 
oglądając zewnętrzne ściany budynków. Często są one rozprute i przez 
ogroimne rany w czerwonej cegle wylatują całe jelita wnętrz: stoły, 
łóżka, a przede wszystkim moc papieru. Wszyscy błądzą i wałęsają 

44 Ci eś lik o ws ki, Pierwsze flance... (Trudne dni, t. II. s. 207). 

4s Sam son o w i cz, op. cit., s. 3tl-33. 

46 T u r c z y ń s k i, Rancho ... , s. 364.

47 W i 11, op. cit., s. 189-190. 
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się po kątach. Jedni w rejonie klinik, inni zataczają szersze kręgi. Wy
prawy mają charakter odkrywczy lub zdobywczy" 48. 

. Członkowie Akademickiej Straży Politechniki rozpoczęli zajęcia od 
przejęcia służby od posterunków żołnierzy radzieckich, pozostawionych 
przez kpt. Orłowa, który bezpośrednio po kapitulacji otoczył opieką 
obiekty Politechniki. Komendę nad •Strażą objął Franciszek Pałka, ów
czesny pracownik Politechniki Wrocławskiej, który na drużynowego wy
znaczył jednego z członków Straży, posiadającego przeszkolenie woj
skowe 49. 

W miarę upływu czasu coraz bardziej krystalizowały się plany od
budowy obiektów uczelni. ,,Pracy było wiele, jedzenia bardzo mało, o ca
ły dach nie można było pytać, a rąk do pracy jeszcze mniej" 50• Z tego 
względu część członków Straży Akademickiej została przydzielona do 
oczyszczenia obiektów uczelni i przyległych terenów. Grupa z Politech·
niki, licząca 29 osób, od 16 VII do 1 XI 1945 r. oczyściła i uporządkowała 
domy studenckie dla 600 osób, zebrała rozbite meble i urządziła kance
larię i stołówkę domu studenckiego, oczyściła dwie ulice i przeprowa
dziła prace porządkowe w Instytucie Meteorologicznym. Członkowie tej 
grupy oprócz tego wystawili posterunki w celu zabezpieczenia domów 
studenckich, domów profesorskich oraz obiektów Instytutu Botanicz
nego 51

. 

Inna 23-osobowa grupa Politechniki przywiozła do Wrocławia ma
szyny i przyrządy wywiezione z uczelni przed oblężeniem Wrocławia, 
2 transporty książek, 8 transportów węgla i 5 transportów ziemniaków, 
zbudowała kolejkę do wywożenia gruzu i parkany, zmontowała 2 ciągniki 
i 1 samochód, usunęła gruzy z terenów wokół uczelni i uporządkowała 
laboratorium chemii i halę maszyn s2. 

Członkowie Akademickiej Straży Politechniki byli zatrudnieni rów
nież przy dozorowaniu wywozu i rozładunku materiałów wybuchowych 
z piwnic i pomieszczeń uczelni. Zwolnionym od tych zajęć i od służby 
wartowniczej członkom powierzono ważną misję nadzoru niemieckich 
robotników, pracujących przy zabezpieczaniu i remontach budynków, 
oraz zadanie poszukiwania i sprowadzania na place budowy materiałów 

48 C i e  ś 1 i k o  w s  k i, Pierwsze flance... (Trudne dni, t. II, s. 206-207). 
49 S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 31. 
so B o r  o w i c z, op. cit., s. 3. 
si Sprawozdania z prac grupy Politechniki Wrocławskiej za czas 16 VII-

1 XI 1945 r., zbiory J. Damas, Rzeszów. 
s2 Sprawozdanie starosty grupy Politechniki Wrocławskiej (1 XI •1945 r.), 

zbiory .J. Damas, Rzeszów. 
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budowlanych. Zdarzało się, że materiały budowlane ściągano z terenów 
jeszcze nie rozminowanych 53. 

Członkowie ASP „spacyfikowali całą okolicę Politechniki, uczyli 
się - słowem, spełniali wszystko, co im rozkazano, a poza tym wiele 
z tego . .. czego im zabraniano". Inż. D. Smoleński, jeden z pionierów 
odbudow.ujących Politechnikę i jej długoletni rektor, podkreślał, że 
potrafili się oni „nastroić na ton panujący w Politechnice: ideowości 
i pracy" i „mogą być dumni ze swej służby ... jak uczelnia jest dumna 
z nich" 54. 

W pierwszych dniach lipca 1945 r.przybyła do Wrocławia duża gru
pa studentów medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Lwowskiego. Za
kwaterowali się oni w gmachu Instytutu Rolniczego i pełnili „z poświę
ceniem wszelkie obowiązki: stolarzy, ślusarzy, gońców, kucharzy, do dźwi
gania ciężarów, a nawet jako siła pociągowa" 55. W okresie od 16 VII 
do 1 XI 1945 r. ich ręce zabezpieczyły cały szereg urządzeń laborato
ryjnych wraz z aparatami, przyrządami i szkłem laboratoryjnym, a także 
materiał do odbudowy i remontu gmachów, meble i sprzęt do urządzania 
gabinetów i sal. Grupa ta pokryła 600 m2 dachu, naprawiła i wyremon
towała 50 ram okiennych, we wszystkich budynkach wydziału zaprowa
dziła instalację elektryczną, zwiozła 20 OOO dachówek, 100 m2 blachy 
i papy, oczyściła i zwiozła 2000 sztuk cegieł, na terenie przyszłego swego 
wydziału usunęła około 5000 m3 śmieci, nawozu bydlęcego i gruzu, urzą
dziła 4 gabinety profesorskie, aptekę i 45 stanowisk w klinice dużych 
zwierząt, uruchomiła przychodnię dla dużych i małych zwierząt, komple
towała i katalogowała bibliotekę wydziałową. Oprócz tych prac studenci 
weterynarii wyremontowali dom administracyjny na terenie Szkoły 
Przemysłowej, pokryli 50 m2 dachu, wstawili 25 m2 szyb, naprawili wy
łamane drzwi i uporządkowali mieszkania. Z własnych funduszy zorga
nizowali oni hodowlę zwierząt doświadczalnych i drobiu. 

W ciągu 30 dni grupa przyszłych medyków (T. Bacio, S. Penar, J. Po
powicz, S. Toczek, S. Walczak) pokryła 600 m2 dachu na budynku Za
kładu Anatomii i 180 m2 dachu na jednym z domów studenckich 56. 

Przy odbudowie uczelni wrocławskich pracowała także grupa huma
nistyczno-prawna. Od 16 VII do 1 XI przeprowadziła ona remonty bu
dynku Wydziału Prawa i budynku przy ul. Urszulanek 27/28, objęła i pro-

G3 Samson o w i cz, op. cit., s. 32-33; ,,Nasza Uczelnia", R. IV, 15 XI 1955, 
nr 3. 

54 S m o 1 e ń s k i, op. cit., s. 334. 
ss G o s t o m s k a - Z a r z y c k a, op. cit., s. 320. 
sa Sprawozdanie' grupy medycyny weterynaryjnej za okres 16 VII-1 XI 

1945 r., zbiory J. Damas, Rzeszów; J. Cie ś 1 i ko wski, Pierwsze flance ... (Wczo-
raj i dziś, s. 25); Turczyński, Rancho ... , s. 375; te n że, Wspomnienia ... , s. 14. 
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wadziła administrację budynku biblioteki i domów profesorskich na 
Karłowicach oraz referat zabezpieczenia książek, urządzała gabinety 
profesorskie i pracownie seminarium humanistycznego, sortowała gro
madzone książki i prowadziła inwentaryzację nut w Instytucie Muzy
kologicznym s1. 

W ostatnim okresie swej działalności członkowie Straży zajmowali 
się również wyszukiwaniem i zabezpieczaniem mieszkań dla pracowników 
uczelni. Dziewięcioosobowa grupa organizatorów Kolonii Akademickiej 
Oporów objęła 7 VII 1945 r. wille na Oporowie i osiedliła się tam jako 
pierwsza „mimo znacznego oddalenia i słabych warunków bezpieczeń
stwa" 58. Jeden z członków tej grupy pisał: ,,Zostajemy tu sami, bez 
światła, bez żadnego środka lokomocji, wśród ludności niemieckiej, 
wszak nie entuzjastycznie do nas ustosunkowanej" 59. Komendantem 
Straży Akademickiej na Oporowie został Józef Bober jako najstarszy 
student, który przed wojną ukończył pierwszy rok prawa. 

Grupa przyszłych studentów wrocławskich na Oporowie wykonała 
remont 5. samochodów i 20 domów willowych, urządziła i wyposażyła 
technicznie warsztaty mechaniczno-reperacyjne, zorganizowała transport 
prowiantu i służbę bezpieczeństwa, zaprowadziła administrację kolonii 60. 

Członkowie Straży jeszcze przed rozpoczęciem zapisów na studia 
urządzali pierwsze domy studenckie i przygotowywali pomieszczenia 
dla przyszłych kandydatów i studentów uczelni wrocławskich. Po ogłosze
niu zapisów prowadzili szeroką akcję informacyjno-propagandową i wer
bunkową kandydatów na -uczelnie we Wrocławiu, pełnili dyżury przy 
dziekanatach i pomagali przy wpisach. We własnym zakresie wydruko
wali pierwsze skrypty i zorganizowali świetlicę w domu medyków 61, wy
konali też szereg innych niezmiernie pożytecznych prac (m. in. student. 
prawa ze Lwowa zorganizował kancelarię Delegatury) 62. 

s7 Sprawozdanie z pracy grupy hum.-prawnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
z okresu 16 VII-,--1 XI 1945 r., zbiory J. Damas, Rzeszów. 

58 Go s t o m s k a  - Z a r  z y c k  a, op. cit., s. 322; Pismo posterunku ASU Opo
rów do Referatu Bezpieczeństwa przy Rektoracie Uniwersytetu i Politechniki 
Wrocławskiej z 16 I 1946 r., Organizacyjne akta Rektoratu UYJr., Straż Ochronna 
1945 r., AU/R Wrocław. 

sg Tu r c z y  ń s k i, Rancho ... , s. 363-364. 
60 Sprawozdanie grupy Politechniki Wrocławskiej za czas 16 VII-1 XI 1945 r., 

zbiory J. Damas, Rzeszów. 
61 Sprawozdanie z pracy grupy medycyny weterynaryjnej i grupy hum.-praw

nej Uniwersytetu Wr:,ocławskiego i grupy Politechniki za czas •16 VII-1 XI 1945 r., 
zbiory J. Damas, Rzeszów. 

62 Memoriał delegacji Bratniej Pomocy Studentów Wrocławia do Premiera 
z 1 XI '1945 r., Sprawozdanie grupy medycyny weterynaryjnej za okres 16 VII-
1 XI 1945 r., zbiory J. Damas, Rzeszów; Ka n i a, op. cit., s .. 231, 236; Ku l c z y ń
s k i, Uniwersytet ... , s. 15. 
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388. Edward Kuś 

W czasie odbudowy miasta i uczelni żaden pracownik polski nie pytał 
o zapłatę i nie zwracał uwagi na ilość godzin pracy. Członków Straży
nazywano szaleńcami, bo pracowali nawet bez opieki lekarskiej, otrzy
mując często tylko talerz zupy i kromkę razowego chleba. Jedna z ów
czesnych studentek pisała: ,,Pracy naszej nie było widać w gronie tego,
co było do zrobienia. Ale każda rzecz przywrócona do stanu używalności
napełniała nas dumą. To był nasz Uniwersytet. Wierzyliśmy, że budujemy
prawie że najważniejszą placówkę kulturalną w Polsce" 63

. 

W czasie pierwszych miesięcy odbudowy uczelni wrocławskich człon
kowie Straży Akademickiej nie zapominali o rozrywce i sporcie. Wiadomo, 
że organizowali oni spontanicznie wieczorki taneczne i rozgrywki spor
towe między poszczególnymi plutonami i wydziałami M. Już w sierpniu 
1945 r. powstało Koło Sportowe ASU, które było zalążkiem Akademickie
go Związku Sportowego we Wrocławiu. Jego członkowie zorganizowali 
zawody lekkoatletyczne - pierwszą imprezę sportową na Dolnym 
Śląsku 65. 

Nie �szyscy członkowie Straży mieli aspiracje do podjęcia i ukoń
czenia studiów wyższych. Pewną ich część stanowiła „złota młodzież" 66. 

Straż Akademicka była pierwszą polską organizacją studentów Uni
wersytetu i Politechniki w wyzwolonym Wrocławiu. Jej członkowie swoją 
pracą przy ochronie, remoncie i odbudowie obiektów uczelni, urządzaniu 
pierwszych domów studenckich i sal wykładowych przyczynili się do 
szczęśliwego zakończenia najcięższego, pionierskiego etapu prac Dele
gatury. Publiczne pochwały i wyróżnienia były dowodem wysokiej oceny 
działalności Straży. W uznaniu zasług organizatorów Kolonii Akade
mickiej na Oporowie rektor UniwEąrsytetu i Politechniki podwyższył im 
stypendium z 600 na 1000 zł (w starej walucie) miesięcznie, co nie było 
sprawą łatwą przy skromnych środkach finansowych przeznaczonych 
w tym czasie na pomoc materialną dla studentów 67. Na Politechnice 
władze uczelni pożegnały członków Straży na pierwszej zabawie, urządzo
nej dla pracowników i zaproszonych gości 68. 

Wspólna praca w dziedzinie budowania zrębów nauki polskiej we 
Wrocławiu pozwalała członkom Straży na wzajemne poznanie się i wy
kształciła aktyw studencki, który później działał prawie we wszystkich 

88 Bor o w i cz, op. cit., s. 3. 
u W ywiad, A. Hole cki, Wrocław. 
85 „Pionier", R. I 1945, nr 26 z 25 IX; R. II 1946, nr 136 z 8 XI( s. 3. 
86 Turczyński, Wspomnienia ... , s. 13--14. •

&1 P ismo rektora Uniwersytetu i Politech niki W rocławskiej prot S .  Kulczyń
skiego z 19 XII 1946, Org an iza cyjne akta Rektoratu UWr., St raż Ochronna 1945 r.,
AU/R Wrocław. 

es S a m  son o w i c z, op. cit., s. 33--34 . 
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wrocławskich organizacjach młodzieżowych, powstających w końcu 1945 r. 

i w 1946 r. Rektor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej S. Kul

czyński zaproponował zarządowi Straży, aby ukonstytuował on Tym

czasowy Zarząd Bratniej Pomocy Studentów wyższych uczelni wrocław

skich i powołał jego Komitet Organizacyjny. ,,Bratniak" powstał już· 

10 IX 1945 r. 69 Jego Tymczasowy Zarząd z prezesem J. Cieślikowskim 

działał do początku 1946 r., tj. do chwili zatwierdzenia przez wybory 1°. 

Straż Akademicka istniała zaledwie kilka miesięcy, od maja do grud

nia 1945 r., i odegrała pierwsżorzędną rolę w budowaniu zalążków szkol

nictwa wyższego i nauki polskiej we Wrocławiu. 

„STRAŻ AKADEMICKA" - DIE ERSTE STUDENTENORGANISATION 

IM BEFREITEN WROCŁAW (MAI-DEZEMBER 1945) 

,,Straż Akademicka" (Akademische Wacht) war die erste Studentenorganisa
ticn · im befreiten Wrocław. Sie wirkte mehrere Mona te des Jahres '1945 hindurch 
und hatte als wichtigstę Aufgabe den Schutz des erhalten gebliebenen Vermogens 
'der Universitat vor Pltinderung. Im nicht geringen Grade trug diese Organisation 
zur Beseitigung von Kriegsschaden in den Universitatsgebauden, Horsalen, Lobo
ratorien und Bibliótheken sowie zur Vorbereitung dieser Einrichtungen fur For
schung und Unterricht. Die Schilderung ist auf reichhaltiges Quellenmaterial 
gesttitzt. 

69 Sprawozdanie z lustracji gospodarki finansowej i wyżywieniowej Brat
niej Pomocy Studentów Szkół Wyższych we Wrocławiu z 24-25 X 1945 r., Or
ganizacyjne akta Rektoratu UWr., stow. akad., t. XVII, AU/R Wrocław. 

10 K r u s z e w  s k a, op. cit., s. 27. 




