
Sobötka 1970 2 

JÖZEF ROZYNEK 

ORGANIZACJA I URUCHOMIENIE UNIWERSYTETU 

I POLITECHNIKI WE WROCLAWIU (MAJ-LISTOPAD 1945 ROK) 

Koncepcja organizacji wyzszych uczelni we Wroc!awiu narodzila si� 
na wiele tygodni przed powrotem stolicy Dolnego Slq5ka do Macierzy 
w gronie pracownik6w naukowych ze Lwowa, w szczegölnosci z b. Uni
wersytetu Jana Kazimierza, skupionych woköl prof. S. Kulczynskiego. 

W pierwszych miesi,icach 1945 r. miejscem spotkan ocalalych z po
zogi wojennej przedstawicieli naszej nauki stal si� Krakow. Wkr6tce po 
jego wyzwoleniu pocz�li naplywai: tarn pracownicy prawie wszystkich 
polskich wyzszych uczelni przedwojennych, szukaj,icy chwilowej opie
ki w murach Uniwersytetu Jagiellonskiego. Najliczniejsz,i grup� wsröd 
nich stanowili przybysze ze wschodu, dla ktörych podstawowym proble
mem sta!a si� kwestia przeniesienia osrodköw akademickich Lwowa 
i Wilna. Projektöw by!o sporo, bo i wybör by!. szeroki. Pocz,itkowo po
wazne zainteresowanie budzil Wroc!aw, n�qcy bogat,i baz,i materialn,i 
dla Uniwersytetu i Politechniki. Niestety, Wroc!aw wci,iz by! niedo
st�pny, totez w miar� up!ywu czasu grono entuzjastöw Wroc!awia top
nialo, tym bardziej ze niezdecydowan11 postaw� przyj�li rn,jbardziej za
gorzali. Oto w pierwszych dniach marca, dzia!aj11c pod auspicjami prof. 
S. Kulczynskiego i S. Lorii, profesorowie b. Uniwersytetu Lwowskiego 
przebywaj11cy w Krakowie wyst11pili z propozycj11 wobec w!adz Uniwer
sytetu Jagiellonskiego utworzenia sekcji lwowskiej Uniwersytetu Ja
giellonskiego, z!ozonej z profesoröw, docentöw i asystentöw wydzialöw: 
Matematyczno-Przyrodniczego, Humanistycznego, Lekarskiego, Prawni
czego i Teologicznego dawnego UJK. Zadaniem sekcji mialo byi: ,,wspar
cie dla UJ w pokonaniu trudnosci z przyj�ciem duzej liczby kandyda
töw na studia" '· Panuj11ce wöwczas nastroje zarejestrowal krakowski 
„Dziennik Polski", stwierdzaj11c w notatce z 27 III 1945 r., ze projekt 

1 AAN,D-IV-168, 31-1, Pismo do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Ja

giellol1skiego z 6 IV 1945. 

l - Sob6tk1:1, 1970, z. 2 
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wroclawski jest nieaktualny 2
• Analogiczne do lwowskiego stanowisko 

zajmowali r6wniez profesorowie b. Uniwersytetu Stefana Batorego w me
moriale skierowanym do Prezydium Krajowej Rady Narodowej, w kt6-
rym starali si,: ,,o przyj,:cie w calosci do pracy w nowo utworzonym uni
wersytecie na Pomorzu" 3

. Ostatecznie wspomniane zamysly nie docze
kaly si,: realizacji i oba osrodki ulegly rozproszeniu. Cz,:sc pracownik6w 
uniwersytet6w ze Lwowa i Wilna osiedlila si,: w Toruniu i Lublinie, 
pewna liczba os6b postanowila pozostac w Krakowie, natomiast Gdansk 
i Gliwice przyj,:ly kadry b. Politechniki Lwowskiej. Dopiero organizacja 
przyszlej administracji Wroclawia przez B. Drobnera obudzila zn6w za
interesowanie tym miastem. 

W cüigu kwietnia doszlo do kilku rozm6w mi,:dzy ·drem Drobnerem 
a profesorami Kulczynskim i Loriq. Ich wynikiem bylo powstanie w po
lowie kwietnia w obr,:bie przyszlego zarzqdu miejskiego autonomicznej 
Grupy Naukowo-Kulturalnej (zwanej takze Kulturalno-Naukow'l lub 
Naukowq). Zadaniem jej mialo byc obj,:cie majqtku bylych niemieckich 
szk61 wyzszych we Wroclawiu oraz zaj,:cie i ochrona innych d6br kul
turalnych, jak muzea, biblioteki, archiwa itp. Na czele Grupy stanql prof. 
S. Kulczynski, kt6ry w pierwszych dniach maja otrzymal nominacj,: na 
Delegata Ministra Oswiaty do spraw ochrony majqtk6w instytucji nauko
wych na terenie Siqska i Wroclawia •. 

W sklad Grupy Naukowo-Kulturalnej wchodzili w tym czasie przed
stawiciele nauk nietechnicznych, interesujqcy si,: gl6wnie sprawami Uni
wersytetu. Majqc to na uwadze Ministerstwo Oswiaty delegowalo do 
Krakowa jednego z 6wczesnych organizator6w Politechniki Warszaw
skiej, prof. J. Skowronskiego, kt6ry zglosil si,: w koncu kwietnia u prof. 
Kulczynskiego z pelnomocnictwem Departamentu Nauki Ministerstwa 
Oswiaty upowazniajqcym go do odbudowy i organizacji Politechniki 
Wroclawskiej •. Wprawdzie prof. Skowronski skierowany zostal nast,:p
nie do przemyslu i organizowal podwaliny energetyki na Dolnym Siq5ku, 
a na Politechnik,: Wroclawskq wr6cil w 1946 r., niemniej jego pojawie
nie si,: w Krakowie z inspiracji Ministerstwa Oswiaty swiadczylo o tym, 
ze juz w kwietniu problem wyzszych uczelni we Wroclawiu budzil za
interesowanie wladz centralnych. 

Powstaje pytanie, jaki byl stopien tego zainteresowania? Jakie pla
ny i zamierzenia rodzily si,: w tym okresie na temat Wroclawia? Trudno 

2 W Krakowie pracujq goScinnie 4 u.niwersytety (Dziennik Pol-ski, 27 III 1945). 

,:i AAN,D-IV-168, 31-I, Memorial do Prezydium KRN od profesor6w b. Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie z 4 IV 1945. 

4 W dokumentach wyst�pujcl r6wniei: nazwy: Pelnomocnik Ministra 0Swiaty, 
Pelnomocny Defegat Ministra 0Swiaty, Pelnomocnik i Delegat Ministra 0Swiaty. 

5 Relacja prof. dra ini:. J. Skowrot1skiego. 
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odpowiedziec, poniewaz akta Departamentu Nauki Ministerstwa Oswia
ty nie zawierajq w tym wzgl,:dzie zadnych zrödel. Wiadomo jednak, iz 
zar6wno w kwietniu, jak i w p6zniejszym czasie istnialo szereg pro
jekt6w zak!adajqcych nie tyle odbudow,:· szk6! wyzszych we Wroclawiu, 
ile przede wszystkim wykorzystanie uratowanego majqtku naukowego 
na potrzeby innych uczelni krajowych. Tak np. pod koniec kwietnia 
wladze wojew6dztwa katowickiego pertraktowa!y z kierownictwem gru
py krakowskiej nad mozliwosciq utworzenia na bazie materialnej z Wroc
!awia i przy pomocy kadry lwowskiej Uniwersytetu Slqskiego z siedzibq 
w Bytomiu lub Gliwicach. Ale dla czlonköw Grupy Naukowo-Kultural
nej, kt6rzy cztery dni po kapitulacji Wroclawia rozpocz,:li wsr6d plonq
cych ruin miasta-widma swq epopej,:, gl6wnym celem by!o uruchomienie 
uczelni w!asnie tu, i to wbrew wszelkim trudnosciom, jakich ogrom nie 
spos6b dzisiaj sobie wyobrazic. 

Juz w pierwszych raportach d6 ministra oswiaty, zawierajqcych d!u
gi rejestr zniszczell i strat, znaleZC moi:na wzmianki o moZliwoSciach 

uruchomienia takiej czy innej katedry lub nawet wydzialu •. Byl to nie
ma!y ladunek wiary we wlasne si!y. Przeciez na 104 obiekty budowla
ne Uniwersytetu i Politechniki 70 (tj. 680/o) leza!o w kompletnej ruinie, 
reszta zas wymagala wi,:kszych lub mniejszych remont6w. Najbardziej 
zniszczone i zdewastowane byly wydzialy uniwersyteckie. Politechnika, 
kt6rej gmachy z'abezpieczalo wojsko radzieckie, przedstawia!a si,: w tej 
sytuacji najkorzystniej. Wydzialy techniczne posiadaly r6wniez znacznq 
ilosc cennego wyposazenia laboratoryjnego, a na niekt6rych kierunkach 
prawie. kompletne zestawy aparaturowe. W zwiqzku z zaj,:ciem gma
ch6w nalezqcych do wyzszych uczelni przez wojskowe wladze radziec
kie prowadzono ze strony Delegatury starania o ich otrzymanie. Prosby 
w tej sprawie zostaly skierowane do dra Drobnera; do Komendanta Wo
jennego oraz do wladz centralnych w Warszawie. W raporcie do ministra 
oswiaty czytamy :,,brak jest miarodajnych rozstrzygni,:c, czy ca!y ma
jqtek Uniwersytetu i Politechniki nalezy do w!adz polskich i czy wladze 
te mogq nim swobodnie dysponowa/:" 1. 

Ostateczna decyzja przekazania Delegaturze wszystkich zaj,:tych przez 
wojsko radzieckie obiekt6w zapad!a na przelomie czerwca i lipca 1945 r. 
w Moskwie dzi,:ki przebywajqcemu tarn w6wczas ministrowi Mincowi 8• 
Przejmowanie ich przez wladze polskie zakonczono do 19 lipca 9

• Duzq 

s A. Uniwersytetu TR5, Raport o stanie zaklad6w Uniwersytetu i Politechniki 

we Wroclawiu i o wykonany'ch do dnia 31 maja pracach. 
7 TamZe. 

B S. Ku 1 c z y n s k i, Mowa uroczysta (Odra, R. 1946, nr 22/33, s. 1). 

' J. F i e m a, Organizacja (Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, Wro

claw 1955, t. I, s. 24). 
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pomoc dla organizujiicych si� uczelni okazal Zarziid Miejski, oddajiic 
Delegaturze szereg budynköw mieszkalnych zlokalizowanych w poblizu 
gmachu glöwnego Uniwers-ytetu, na pi. Nankera, oraz kilka budynköw 
bylych niemieckich instytucji. Mozliwosc korzystania z tych obiektöw 
zale:i;ala jednak od przeprowadzenia wielu rob6t remontowych i adapta
cyjnych. ,A przecie:i; röwnolegle z akcjii zabezpieczania budynk6w i mie
nia ruchomego, z rewindykacjq zbior6w bibliotecznych i majiitku nauko
wego, obok uciiizliwych prac remontowych, wykonywanych cz�sto nie
wprawnymi r�koma profesor6w, post�powaly starania o organizacj� ka
tedr i wydzial6w. Fakty wyprzedzaly stan prawny. Tymczasem nadcho
dziice z Wroclawia wiesci o olbrzymich zniszczeniach, jakim ulegly na 
skutek dzialan wojennych Uniwersytet i Politechnika, a takze odczuwa
ny dotkliwie na skal,: krajowii niedob6r kadr naukowych (wojna pochlo
n�la 6 tysi�cy naukowc6w, profesoröw i nauczycieli) pawodawaly pewne 
wahania ze strony Ministerstwa Oswiaty. Zastanawiano si,:, czy w tej 
sytuacji nie atwarzyc tylko jednej uczelni, Uniwersytetu lub Politech
niki. Przeciwko takiej koncepcji wystiipil kategarycznie prof. Kulczyn
ski w skierawanym z pacziitkiem czerwca memariale do ministra aswiaty. 

Domagajiic si� stworzenia podstaw prawnych dla arganizujiicych si,: 
uczelni propanawal w szczeg6lnosci: 

,.1. Kreawac dekretem Krajawej Rady Narodawej Uniwersytet i Pa
litechnik� Wroclawskq, jaka jednality instytut naukawy abejmujiicy obie 
te szkoly wyzsze; 

2. Pawierzyc organizacj,: Uniwersytetu odpowiedniej osobie, wybra
nej przez Pana Ministra, kt6ra w oparciu a grono adpawiednio naukowa 
ukwalifikawane razpocz�laby personalnii arganizacj� uczelni" 10• 

Starania te wynikaly z dw6ch zasadniczych wzgl�d6w. Padj�cie kon
kretnych decyzji o losie szk61 wy:i;szych we Wraclawiu pazwalala na pel
niejszii mabilizacj� sil naukowych, a jednaczesnie chranilo majiitek uczel
ni przed rozczlonkowaniem mi�dzy inne zaklady naukawe, dla kt6rych 
ewentualne skarzystanie z bagatych zbiar6w wroclawskich byla niezwy
kle n�ciice. Zresztii ju:i; ad pierwszych dni czerwca zacz�ly da Delegatury 
nadchadzic pisma od szeregu instytucji w kraju, w kt6rych permanent
nie powtarzala si� prasba a adstiipienie lub wypazyczenie cenniejszych 
material6w naukawych, r6znorodnych przyrziid6w i aparatury pomia
rowej 11• 

Zawarty w memariale pastulat zespolenia abu szköl nawiiizywal da 
sytuacji w latach 1932-1937 "· Obecnie wynikal jednak z agraniczonych 

10 A. Uniwersytetu, TR5, Raport o stanie ... 
11 Z. Go s t o ms k a - Zar z y c k a, Delegatura Ministerstwa OSwiaty we Wro

clawiu 1945 r. (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. I, s. 285). 
12 Od 1932 r. Politechnika i Uniwersytet we Wroclawiu stanowily jednij calo.SC 
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mozliwosci i z potrzeb chwili. Projekt poh1czenia Uniwersytetu i Poli
techniki uwarunkowany byl gl6wnie wzgl�dami natury ekonamicznej. 
Oddzielenie Uniwersytetu ad Palitechniki pazbawilaby Uniwersytet 

wszystkich katedr chemii (bez kt6rych niemazliwe bylaby funkcjonawa
nie wydzial6w: Medycznega, Farmaceutycznega, Przyradniczega i Ral
nega), a Palitechnik� instytut6w: Fizycznega, Astronamicznega i Mate
matycznega. Budawanie nawych katedr dla abu uczelni w 6wczesnych 
warunkach byla zupelnie nierealne. Jedyne wyjscie widziana wi�c 
w symbiozie. Pazwalala ta na wzmacnienie szczuplych kadr Palitechniki 
silami uniwersyteckimi araz wykarzystanie w spas6b maksymalny aca
lalega warsztatu naukawega Palitechniki dla abydwu szk61. Za stwarze
niem jednej uczelni przemawiala r6wniei kancepcja pracy zespalawej, 
perspektywy razwiqzywania jednega zagadnienia r6inymi metadami 
i przy pomacy r6inych dyscyplin. 

Wprawdzie w czerwcu maina byla przypuszczac, ie uruchamienie 
Uniwersytetu Wraclawsl<'iega jest tylka kwesti'l czasu, prablematycznie 
przedstawiala si� jednak sprawa atwarcia Palitechniki. Przeszkadq byly 
nie tyle zniszczenia, minimalne w stasunku da abiekt6w Uniwersytetu, 
ile prawie calkawity brak persanelu naukawega. Jak wspamniana, Gru
pa Naukawa-Kulturalna nie pasiadala wlasciwie w swym granie przed
stawicieli nauk technicznych. Ini. D. Smalenski, kt6ry wlqczyl si� w tak 
pracy we Wraclawiu i kierowal adbudawq Palitechniki, zdabyl nielicz
nych pierwszych wsp61pracawnik6w dapiera pod kaniec lipca. Majqc 
na uwadze pazyskanie prafesar6w dla wydzial6w palitechnicznych, praf. 
Kulczynski zwalal w Krakawie na paczqtku czerwca zebranie przebywa
jqcych tarn prafesar6w Palitechniki Lwawskiej, przedstawil im stan 
zniszczen Palitechniki Wraclawskiej i prasil a pamac w jej adbudawie 
i arganizac}i .. Otrzymawszy zapewnienie wsp61pracy ad wi�kszasci abec
nych Delegat Ministra Oswiaty wzm6gl starania u wladz centralnych 
a zezwalenie na twarzenie uczelni. W pierwszych dniach sierpnia na za
proszenie prof. Kulczynskiega przybyli da Wraclawia rektar i dziekani 
Politechniki Siqskiej w Gliwicach 13. Wizyta ta miala na celu ustalenie 
mazliwasci i oplacalnosci rekonstrukcji Politechniki Wroclawskiej. Wsr6d 
uczestnik6w delegacji istnialy jednak kontrowersje na temat los6w uczel-

organizacyjnq. Scisly poczqtkowo zwiqzek ulegl rozluZnieniu po 1937 r. Obie uczel
nie lqczyla jedynie osoba wspölnego kuratora, wspölna kwestura i szereg wsp61-
nych instytut6w i zaklad6w, gl6wnie na Wydziale Przyrodniczym. Patrz: S. L o
r i a, 0 organizacji i wsp6lpracy Uniwersytetu i Politechniki we Wroclawiu 

(KuZnica, 4 II 1946); T. Mo d e  1 s k i, Z dziej6w Uniwersytetu Wroclawskiego 

(Wroclawskl Informator Uniwersytecki, Wroclaw 1958, s. 8). 
13 Wizyta Rektora Politechniki Slqskiej (Gazeta Dolno-Slqska, 23 VII-4 VIII 

1945). 
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ni. Czi:sc z dziekanem Wydzialu Elektrycznego, prof. K. Idaszewskim, 
na czele aprobowala projekt odbudowy Politechniki, przyrzekaj11c röw
noczesnie przyslanie fachowych opiekunöw dla maj11cych sii: organizowac 
wydzialöw: Mechaniczno-Elektrotechnicznego, Budownictwa i Chemii. 
Niektörzy uczestnicy wizytacji wysuwali wszakze propozycje wywiezienia 
uratowanego maj11tku Politechniki Wroclawskiej do Warszawy lub Gli
wic 14• Tak formu!owane zainteresowanie baz11 materialn'l Politechniki 
staje sii: zrozumia!e w swietle sprawozdania rektora Politechniki Gliwic
kiej, prof. W. Kuczewskiego, do ministra oswiaty, w ktörym czytamy: 
„Polska nie posiada na swym terytorium poza Politechnik'l Wroclawsk11 

zadnych urz11dzen, ktöre by mog!y zastljpic urz11dzenia Politechniki 
Lwowskiej i Warszawskiej" 15. Zreszt11 stanowisko prof. Kuczewskiego 
zostalo wyrazone jasno w pismie skierowanym w po!owie sierpnia do 
Departamentu Nauki i Szkö! Wyzszych Ministerstwa Oswiaty, w ktörym 
domagal sii: pelnego przekazania inwentarza Politechniki Wroc!awskiej, 
oswiadczaj11c wri:cz, ze od tego zalezy uruchomi�nie Politechniki Sl11skiej 
w Gliwicach IB. 

Bata!ia toczy!a sii: takze o istnienie poszczegölnych wydzialöw. Mii:
dzy Wroclawiem reprezentuj11cym bazi: a Gliwicami posiadaj11cymi kadry 
trwa!y przetargi, a Ministerstwo zasypywano sprzecznymi i wyklucza

i11cymi sii: propozycjami. Glöwnym przedmiotem sporöw by!y bogate 
urz11dzenia techniczne Wydzialu Mechaniczno-Elektrotechnicznego, za
wieraj11ce laboratoria: obröbki cieplnej, obröbki wiörowej, radio- i tele
mechaniki, wysokich napii:c, wytrzyma!osci materialöw, silniköw spali
nowych, pomiaröw elektrycznych itp. Wydzialem Hutniczym interesowa! 
sii: ponadto Krakow. Tarn tez 18 lipca odbyla sii: konferencja z udzialem 
profesoröw Kulczynskiego i Lorii, przedstawicieli Politechniki Gliwic
kiej, reprezentantöw Akademii Görniczej i przemys!u woj. sl11sko-d11-
browskiego. Burzliwa dyskusja zakonczyla sii: wprawdzie przyznaniem 
Wroclawiowi prawa do uruchomienia Wydzia!u Hutniczego przy utrzy
maniu podobnego w Krakowie, niemniej wywo!ala ostre protesty rekto
ra Politechniki Gliwickiej 11. 

Przeci11gajljce sii: negocjacje przerwa! dopiero akt sierpniowy. Wy
dany 24 VIII 1945 r. dekret „0 przekszta!ceniu Uniwersytetu Wroclaw-

14 A. Je 1 o n e k, Pierwsze lata (Politechnika Wroclawska w okresie dziesi�
ciolecia 1945-1955, Warszawa 1957, s. 25). 

1s AAN, D -IV-168, Sygn. 3, Sprawozdanie prof. Kuczewskiego do Departa
mentu IV Min'isterstwa 0Swiaty o stanie Politechni'ki Wroclawskiej. 

16 A. Uniwersytetu, TR6, Pismo Rektora Politechniki Sl<4skiej do Ministra 
Oswiaty z 17 VIII 1945. 

17 A. Uniwersytetu, TR6, Sprawozdanie z konferencji w dniu 18 VII 1945 
w sprawie Wydzialu Hutniczego we Wroclawiu. 
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skiego i Politechniki Wroclawskiej na polskie panstwowe szkoly akade
mieckie" nie uwzgl<:dnil jednak w pelni propozycji po!11czenia obu uczelni. 
Artykul 2 dekretu tworzy! oddzielnie na Uniwersytecie 6 wydzialöw: 
Prawno-Administracyjny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, 
Lekarski z Oddzialem Farmaceutycznym, Medycyny Weterynaryjnej 
i Rolnictwa z Oddzialem Ogrodniczym, oraz na Politechnice 4 wydzialys 
Chemiczny, Mechaniczno-Elektrotechniczny, Budownictwa i Hutniczo
Görniczy. Dekret zapowiada! mianowanie przez prezydenta Krajowej 
Rady Narodowej na wniosek mini$tra oswiaty pierwszych rektoröw 
i pierwszy sklad profesoröw. Z tresci artykulu 4 wynikalo, iz kazda 
z uczelni miala miei: swojego rektora. W okresie organizacyjnym maj11-
cym trwai: do 31 VIII 1946 r. dekret stanowi!: ,,rektorowie Uniwersyte
tu Wroclawskiego i Politechni\<i Wroclawskiej maj11 kompetencje sena
tu akademickiego, dziekanöw i rad wydzialowych". Jedynie artykul 3 
möwi! o wspölnych zakladach naukowych obu szk6!. Ich stosunek praw
ny do Uniwersytetu i Politechniki mial okreslii: minister oswiaty '"· Mi
mo tych postanowien organizacj a wroclawskich uczelni poszla po linii 
utworzenia jednego zakladu naukowego. Wbrew literze dekretu uru
chomiono wsp6lny Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii oraz przeksztal
cono Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu na Wydzial 
Nauk Przyrodniczych, a Wydzial Chemiczny Politechniki na Oddzia! 
Chemii Technicznej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Wsp61-
nemu kierownictwu powierzono takze organizacj<: Studium Wst<:pnego 
Uniwersytetu i Politechniki. Te poczynania nie budzily specjalnych za
strzezen ze strony Ministerstwa. Id11c po mysli planöw wroc!awskich mi
nister oswiaty powierzyl prof. S. Kulczynskiemu z dniem 3 IX 1945 r. 
,,pelnienie obowi11zk6w Rektora Uniwersytetu i Politechniki Wroclaw
skiej we Wroc!awiu". W tym samym dniu wystawiono akt mianuj11cy 
prof. E. Suchard<: ,,Prorektorem do spraw Politechniki Wroclawskiej" 19• 

Mozna wi<:c przypuszczai:, ze podobne pismo otrzymal prof. S. Loria, 
kt6ry pelnil funkcj<: Prorektora do spraw Uniwersytetu od 19 IX: 1945 
do 31 VII 1946 r. Nie nast11pilo jednak mianowanie rektora i prorekto
röw przez prezydenta KRN, jakkolwiek decyzj<: tak11 przewidywal dekret 
sierpniowy. 

Stworzenie podstaw prawnych dla organizuj11cych si<: we Wroc!awiu 

" Dz.U., 34/207/45. 

19 A. Politechnik.i, T/12/2, nominacja prof. S. Kulczyl1Skiego na Rektora Uni

wersytetu i Politechniki we Wroclawiu, nr I P-4050/45 N z 3 IX 1945; nominacja 

prof. E. Suchardy na Prorektora do spraw Politechniki Wroclawskiej, nr 

I P-4051/45 N z 3 IX 1945; inaczej F i e m a, op. cii., kt6ry pisze: 0powolanie 

prof. Kulczyr'lskiego na stanowi.sko Rektora Uniwersytetu i Politechniki nastc1:pilo 

w dw'pch od'rE:bnych decyzjach" (s. 26) i dalej: ,,nie nastc1:pilo ze strony Mini

sterstwa O.Swiaty powierzenie funkcji tymczasowych prorektor6w" (s. 32). 
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szk6! wyzszych pozwolilo na intensywniejszq dzialalnosc nad pozyska
niem nowych sil naukowych. Ich rekrutacj,: do Wroclawia prowadzilo 
Biuro Werbunkowe Delegatury mieszczqce si,: w Krakowie, a kierowa
ne kolejno przez prof. S. Lori,: i prof. T. Biga. Z chwil'! rozpocz,:cia dzia
lalnosci komitet6w organizacyjnych na poszczeg61nych wydzialach sta
rania o pozyskanie pracownik6w nauki prowadzono wielotorow�. Nie 
wszyscy, kt6rym proponowano wsp6lprac,: we Wroclawiu, decydowali 
si,: na przyjazd. Niekt6rzy po kilkutygodniowym pobycie wsr6d ruin 
opuszczali miasto. Dia pozostajqcych we Wroclawiu udzial w organizacji 
uczelni byl czyms wi,:cej anizeli zapewnieniem sobie stanowiska profe
sora czy asystenta. ,,Jechalem, jechalismy wszyscy, zwlaszcza ci, kt6rzy 
znalezli si,: w Krakowie przejazdem ze wschodu, z gl,:bok'! nadziei'l i za
miarem odbudowania tu, w spalonym i do cna zniemczonym Wroclawiu, 
nauki i kultury polskiej, gotowi bylismy poswi,:cic tej pracy wszystkie 
nasze sily i umiej,:tnosci, byle dziela, kt6resmy przed sob'! stawiali, do
konac jak najpr,:dzej i jak najlepiej" - wspomina prof. K. Maleczyn
ski 20• 

Pod koniec lata 1945 r. skupiajq si,: juz we Wroclawiu powazne sily 
naukowe, w tym grono profesor6w o europejskiej slawie "· Wielu wybit
nych naukowc6w zrezygnowalo z pracy w takich osrodkach, jak Krakow, 
Poznan, Gliwice, Torun, a nawet Warszawa, i przenioslo si,: do Wrocla
wia "· Gromadnie zjezdzali si,: profesorowie medycyny: B. Popielski (me
dycyna sqdowa), otolaryngolog T. Zalewski, fizjolog A. Klisiecki, chirurg 
W. Bross i patolog H. Kowarzyk - wszyscy ze Lwowa; swiatowej sla
wy mikrobiolog L. Hirszfeld i jego zona pediatra H. Hirszfeldowa. Z Lu
blina przybyl profesor patologii A. Falkiewicz, z Krakowa profesor far
makologii J. Hano, a z Poznania profesor anatomii S. R6zycki. Wybitne 
indywidualnosci zdobywa humanistyka wroclawska, m. in. pojawia si,: 
we Wroclawiu filolog klasyczny J. Kowalski, byly dziekan Wydzialu 
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazirnierza we Lwowie. Z War
szawy przyjezdzajq: swietny polonista T. Mikulski, geograf historyczny 
B. Olszewicz, prehistoryk R. Jamka i filolog orientalny A. Zajqczkowski. 
Nowego wsp61pracownika w osobie dra F. Kiickiego otrzymujq organiza
torzy zaklad6w historii prof. prof. K. Maleczynski i K. Majewski. Wi,:
kszosc profesor6w Wydzialu Humanistycznego przybywa jednak nieco
p6zniej, juz po rozP9cz,:ciu zaj,;c dydaktycznych. Dzi,;ki zabiegom prof.
K. Stefki udaje si,: pozyskac dla Wroclawia osiadlych w Toruniu profeso
r6w Wydzialu Prawa b. Uniwersytetu Wilenskiego, I. Jaworskiego, 

20 K. Male c z y n s k i, Wspomnienia z pierwszego akresu pracy we Wrocla

wiu (Sl�ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 1965, nr Ja, s. 215). 
21 WyZsze uczelnie wroclawskie ruszyly (Pionier, 30 XI 1945). 
22 AP Wrodaw, UWW, Sekretariat wojewody, mat. nieup. 
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A. Chelmonskiego i W. Swid�. Wraz z nimi decyduje si� na przyjazd do 
Wroclawia przyszly prorektor i organizator badan nad wsp6lczesrn1 hi
stori& S!&ska, prof. S. Wyslouch. Upadek plan6w utworzenia w Krako
wie Studiurp Medycyny Weteryraryjnej przy Wydziale Rolnym UJ spo
wodowal naplyw do Wroclawia profesor6w i asystent6w z bylej lwow
skiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Pierwszymi, kt6rzy przybyli 
w czerwcu, byli asystenci: A. Senze, Z. Jora i K. Buluk. Przyjeidiajq 
takie profesorowie rolnictwa, a wsr6d nich T. Konopinski z Poznania, 
zajmujqcy si� organizacjq Wydzial6w Rolnictwa i Medycyny Weteryna
ryjnej, oraz B. Swi�tochowski ze Lwowa. W sierpniu 1945 r. przyjecha1i 
do Wroc!awia: wybitny matematyk, b. dziekan Wydzialu Matematycz
no-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor 
H. Steinhaus, i b. rektor Politechniki Lwowskiej, prof. chemii organicz
nej E. Sucharda. Za nimi przybyli profesor zoologii K. Sembrat i znako
mity matematyk prof. W. Siebodzinski. W polowie pazdziernika osiadl 
na stale we Wroclawiu dojeidiajqcy dotychczas z Gliwic kilkakrotny 
rektor Politechniki Lwowskiej, nestor elektryk6w polskich, swietny znaw
ca zagadnien pomiar6w i maszyn elektrycznych, prof. K. Idaszewski. J esie
ni& przyjechali dalsi przedstawiciele dyscyplin technicznych, m. in. profesor 
budowy miast i osiedli T. Wr6bel, profesor chemii nieorganicznej W. Trze
biatowski, profesor silnik6w tlokowych M. S'!siadek, profesor chemii 
og6lnej E. Plaiek i profesor fizyki doswiadczalnej H. Niewodniczanski 23• 
Og61em w chwili otwarcia Uniwersytetu i Politechniki znajdowalo si� 
we Wroclawiu 184 profesor6w, adiunktc\w, asystent6w i mlodszych asys
tent6w: na Wydziale Humanis!)'cznym 19, Prawno-Administracyjnym 6,
Przyrodniczym 12, Lekarskim ·38, Weterynaryjnym 33, Rolniczym 15, na
Politechnice i Wydziale Wsp6lnym 54 oraz w Bibliotece Uniwersytec
kiej 7 "· Profesorowie i zast�pcy profesor6w pochodzili przewainie 
z uczelni wschodnich, ze Lwo.wa i Wilna. Krakow i Warszawa dostar
czyly gl6wnie docent6w. Uniwersytet Jagiellonski zasilil przede wszyst
kim kadrq Wydzialy Humanistyczny i Przyrodniczy, a osrodek warszaw
ski medycyn� i nauki techniczne "· 

23 S. Ku I c z y 11. s k i, Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta (Zeszyty 
Wroclawskie, R. 1952, nr 2, s. 17); M. K o c o t, Dziesü:ciolecie Wydzialu Wetery

naryjnego Wyiszej Szkoly Rolniczej we Wroclawiu (Zycie SzKoly WyZszej, R. 3, 

1955, nr 6, s. 111); Wydzial Elektryczny (Politechnika Wroclawska w okresie ... , 
s. 7); A. Z a k r z e w s k i, Wydzial Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Wro
clawski w latach ... , s. 284); S. Ku I c z y n s k i, Grupa Naukowo-Kulturalna 

(Trudne dni, t. I, s. 130); A. D z i ob a, Polska flaga na klinice ginekologicznej 

(tamze, t. I, s. 362). 

24 Go s t o ms k a, op. cit., s. 319. 
2s I. T urnau, Studia nad strukturq ludnoSciowq polskiego Wroclawia, Po

znafi 1960, s. 372. 
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Juz w czerwcu powstal w Krakowie Komitet Organizacyjny Wydzialu 
Humanistycznego. J ego pierwsze posiedzenie odbylo si<: 29 czerwca 
z udzialem profesor6w: Bujaka, Chybinskiego, Ingardena, Kreutza, Stie
bera i Taszyckiego: W pracach Komitetu uczestniczyl jako delegat wroc
lawskiej Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. K. Maleczynski, kt6ry wcho
dzil w sklad komisji zajmujiicej si<: opracowaniem wst<:pnych plan6w 
obsady katedr przyszlego Wydzialu Humanistycznego. Komitet Organi
zacyjny dzialal w Krakowie do konca sierpnia, pocziitkowo pod prze
wodnictwem prof. Ingardena, wybranego na to stanowisko w dniu 4 VII 
1945 r. Od 17 VII 1945 r. na czele Komitetu staniil prof. W. Taszycki. 
z· chwilq rezygnacji tego ostatniego pelnienie obowiqzk6w dziekana-or
ganizatora na Wydziale Humanistycznym powierzyl Delegat Ministra 
Oswiaty prof. J. Kowalskiemu ••. 

24 VII 1945 r. odbylo si<: wst<:pne posiedzenie przyszlej Rady Wydzia
lu Lekarskiego. Obradom przewodniczyl prof. L. Hirszfeld. W zebraniu 
uczestniczyli takze profesorowie: Klisiecki, Baranowski, Loria i Hirszfel
dowa. Przedyskutowano i ulozono projekt obsady 23 katedr Wydzialu. 
Na jego podstawie przeprowadzono rekrutacj<: profesor6w, w wyniku 
kt6rej w roku akademickim 1945/46 obsadzono 21 katedr. 19 IX 1945 r. 
utworzono przy Wydziale Lekarskim Oddzial Farmaceutyczny. Pierw
szym jego dyrektorem zostal prof. T. Baranowski 21_ 

W polowie wrzesnia odbylo si,: r6wniez organizacyjne zebranie na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych. Pocziitkowo tworzeniem Wydzialu zaj
mowal si,: prof. S. Kulczynski. W pazdzierniku zastiipil go prof. K. Sem
brat ••. Powazne trudnosci napotykala orianizacja Wydzialu Medycyny 
Weterynaryjnej. Przed wojnq nie bylo na Uniwersytecie Wroclawskim 
takiego wydzialu. Jedynie na kierunku rolniczym Wydzialu Przyrodni
czego istnial jeden zaklad z klinikq zwierziit. Bud9wanie ·nowego wy
dzialu od podstaw przysparzaloby organi�atorom uczelni mas<: dodatko
wych klopot6w. Ostatecznie dzi,:ki wstawiennictwu prof. Hirszfelda, kt6-
ry 22 VII 1945 r. przyjechal do Wroclawia jako specjalny przedstawiciel 
Ministerstwa Oswiaty, zdecydowano si<: na kreowanie wydzialu. 1 listo-

26 A. Uniwersytetu, TR6, protokoly posiedzeii. Komitetu Organizacyjnego Wy
dzialu Humanistycznego z 29 VI, 4 VII, 17 VIII 1945; Spis wyklad6w w r. ak. 

1945-46, Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu, Wroclaw 1946, s. 8 -22 (dalej: 
Spis ... ); W. St r z e 1 eck i, Wydzial Filologiczny (Uniwersytet Wroclawski w la-

tacn ... , t. !, s. 66). 
21 A. Uniwersytetu, TR6, protok61 posiedzenia Rady Wydzialu Lekarskiego 

z 24 VII 1945; Z. W i k t  o r, Wydzial Lekarski (Uniwersytet Wroclawski w la

tach ... , t. I, s. 205-208); I. Ru t k i e w i c z, Archipelag nauki, Wroclaw 1966, 
s. 88-89. 

23 K. Se m br a t, Wydzial Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Wroclawski 

w latach . . , t. !, s. 172). 
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pada dziekan prof. Markowski uzyskal na posiedzeniu Senatu zatwier
dzenie planu pracy i skladu 18 katedr Wydzialu Medycyny Weterynaryj
nej. 14 grudnia odby!o si� pierwsze posiedzenie Rady Wydzialu z udzia
!em profesor6w: Markowskiego, Klisieckiego, Konopinskiego, Poluszyti
skiego i dr Sembratowej 29

• Zywo post�powala takze organizacja pozosta
lych wydzial6w. Do kotica 1945 r. uformowa!y si� w wi�kszosci rady 
wydzialowe na Uniwersytecie. W trudniejszej sytuacji znajdowala si� 
Politechnika, posiadajqca bardzo szczuply personel naukowy. Organizacja 
rad wydzialowych trwala tu do wiosny 1946 r. Totez uruchomienie wy
dzial6w spoczywa!o gl6wnie na barkach desygnowanych przez rektora 
tzw. dziekan6w-organizator6w. 

Pierwsi dziekani i 11rodziekani Uniwersytetu i Politechniki 30 

Wydzial Dziekan Uwagi Lp.1 1 Prodziekan ! 
--;--------

Humani
styczny 

prof. J. Ko- prof. T. Mo- Uniwersytet 

2 Prawno-Ad
ministra-
cyjny 

walski delski 
prof. K. Stef- prof. 1. Ja-

ko worski 

Nauk Przy- prof. K. Sem-
rodniczych brat 

4 Lekarski prof. L. Hirsz- prof. W. Gra-
z. Oddz.. feld bowski 
Farmaceu-
tycznym 

5 Medycyny 
i Weteryna-

ryjnej 

prof. Z. Mar- prof. G. Po-
kowski 1uszyl1ski 

Rolny z Oddz.. prof. T. Ko-
Ogrodn. nopi11ski 

7 Budownictwa prof. T. Wr6- prof. J. Ko- Politechnika 

Mech.-Elek-
bel i.uchowski 

prof. K. !da-
trotechniczny szewski 

Chemii Techn. prof. F. No
wotny 

pocz.qtkowo 
Oddz. Che
mii Techn. 
przy Wydz. 
Mat.-Fiz..
Chem. 

10 Hutnicz.o
G6rniczy 

1 1 Mat.-Fiz.
Chem. 

prof. J. Zwie-

1 
- Politechnika 

rzycki 
prof. H. Stein- prof. W. Trze-. Wydz. wspöl-

haus biatowski ny U. i P. 
29 z a k r z e w s k i, op. ciC., s. 283; G o  s t o m s  k a, op. cit., s. 320; Ru t k i e

w i c z, op. cit., s. 237-238. 
r30 Spis ... , -s. 3-4. 
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Kompetencje dziekan6w i rad wydzialowych, okreslaly pocz,itkowo: 
ustawa z 15 III 1933 r. o szkolach akademickich oraz dekret z 16 XI 
1945 r., wprowadzaj,icy do rad dodatkowo profesor6w kontraktowych, 
tytularnych i zast�pc6w profesora "· 

Na podstawie dekretu z 24 V 1945 r.32 przyst,ipiono r6wniez do utwo
rzenia Studium Wst�pnego Uniwersytetu i Politechniki (zwanego takze 

Wst�pnym Rokiem Studi6w lub Rokiem Zerowym). Studium mialo umoz
liwic dost�p na wyzsz,i uczelni� m!odziezy robotniczej i chlopskiej oraz 
wszystkim tym, kt6rym wojna przeszkodzila w edukacji. Zgodnie z art. 
5 dekretu sluchacze wst�pnego roku studi6w posiadali pelne prawa stu
dent6w. Studium Wst�pne zostalo zorganizowane jako instytucja wsp61-

na dla obu uczelni, podleg!a wyznaczonej przez Senat osobie, zwanej 
Referentem Senatu do Spraw Wst�pnego Roku Studi6w lub Dyrekto
rem Studium Wst�pnego. Pierwszym dyrektorem Studium zostal prof. 
W. Slebodziti.ski. Zorganizowano dwa kursy: uniwersytecki i politech
niczny. Kierownikiem pierwszego by! prof. K. Majewski, a drugiego 

prof. E. Marczewski. Kurs Uniwersytetu posiada! dwa oddzia!y: Praw
no-Administracyjny i Humanistyczny oraz Nauk Lekarskich i Przyrod
niczych. Kurs Politechniki mial trzy kierunki: Budownictwa, Elektro
techniczny i Chemii Technicznej; ten ostatni zwi,izany z Wydzialem 
Matematyki, Fizyki i Chemii. Bylo to pewne odst�pstwo od postanowieti. 
dekretu, kt6ry w art. 1 przewidywa! utworzenie wst�pnego roku studi6w 
przy kazdym wydziale. Oddzialy Studium Ws�pnego otrzymaly pomiesz
czenia w kilku gmachach. I tak Oddzial Prawno-Administracyjny i Hu
manistyczny zainstalowano w budynku przy ul. Szewskiej 35, a drugi 
Oddzia! Uniwersytetu umieszczono w gmachu przy ul. Boleslawa Pru
sa 53. Oddzialy kursu politechnicznego uzyska!y pomieszczenia w gma
chu gl6wnym Politechniki i w budynku Chemii (obecnie stary gmach 
Chemii). Zaj�cia dydaktyczne na Studium mieli prowadzic pomocniczy 
pracownicy naukowi, a cz�sciowo i samodzielni. Do grona tego dokoopto
wano takze pewn,i liczb� doswiadczonych pedagog6w ze szk61 liceal
nych 33• 

Od listopada rozpocz,il dzialalnosc Senat, wsp6lny dla obu szk61 na
czelny organ kolegialny. W tym tez okresie powstaly zr�by administracji 
uczelni. Wi�kszosc dzial6w: og6lny, personalny, kancelaria, kwestura, ar
chiwum i sekretariat rektora, byla wsp6lna. Oddzielnie dziala!y jedynie 
intendentury. Ponadto na Politechnice egzystowal odr�bny sekretariat 
prorektora "· 

" Dz.U., 56/313/45. 

" Dz.U., 21/122/45. 

33 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup.; Spis ... , s. 5 . 

.:i4 F i e m a, op. cit., s. 29. 
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Og!oszenie dekretu sierpniowego nast'lpilo w okresie, kiedy uczelnie 
wroclawskie nie byly przygotowane da podj,:cia dzialalnosci dydaktycz
nej. W tym czasie nie ukonczono jeszcze najpilniejszych remont6w wie
lu obiekt6w. Aparatur,: laboratoryjno-pomiarow'l, sprz,:t i pomoce nauko
we dopiero kompletowano. Rewindykacja zbior6w bibliotecznych nabie
rala dopiero rozmachu, a organizacja bibliotek, w szczeg6lnosci wydzia
lowych, byla w zal'lzku. W trudnej pod tym wzgl,:dem sytuacji stala 
zwlaszcza Politechnika, odczuwaj'lca powaine braki aktualnej literatury 
technicznej, niedost,:pnej w6wczas w zasi,:gu krajowym "· Dochodzil da 
tego niewystarczaj'!CY stan liczbowy pracownik6w nauki, personelu tech
nicznego i administracyjnego. Mimo tych trudnosci za jak najszybszym 
uruchomieniem wroclawskich szk6! wyiszych przemawialo wiele wzgl,:
d6w. W raporcie dziekana Wydzialu Lekarskiego, prof. L. Hirszfelda, 
przes!anym da rektora, a obrazuj'lcym przebieg i stan wykonanych prac 
na Wydziale, czytamy: ,,Nie uruchomiony Uniwersytet Wroclawski mo
ie byc tlumaczony w ten spos6b, ze nie jestesmy w stanie obj'!C tej 
uczelni. Swiat nie b,:dzie pyta!, dlaczego, nie pomysli, ie nam pomordo
wano setki uczonych, a powie, zesmy da tak precyzyjnego instrumentu 
nie dorosli. I dlatego musimy nasz zmysl organizacyjny i zdolnosci tw6r
cze, ci,:iar gatunkowy naszych nazwisk rzucic na szal,: Wroclaws_kiego 
Uniwersytetu" "· Podnoszony aspekt nie byl jedyny. Obok niego istnia
ly takze argumenty natury wewn,:trznej, bardziej moie istotne. W znisz
czonym i wykrwawionym wojn'l kraju brakowa!o inteligencji we wszyst
kich niemal dziedzinach zycia panstwowego i spolecznego. W najblii
szym terenie, na obj,:tych niedawno ziemiach Dolnego S!'!ska, niedob6r 
ten odczuwano jeszcze bardziej nii gdzie indziej. Potrzebne byly nowe 
kadry nauczycieli, prawnik6w, lekarzy i iniynier6w. Czekaly na nich 
si'lskie szkoly, dzwigaj'!CY si,: z gruz6w przemysl i rolnictwo. Na uru
chomienie uczelni wroclawskich czekala r6wniez niecierpliwie mlodziei. 
Wiesci o organizowaniu we Wroclawiu Uniwersytetu i Politechniki, a na
st,:pnie ogloszenie· dekretu sierpniowego sci'lgn,:ly da miasta licznych 
potencjalnych student6w. Przybywali mlodzi ze wszystkich kranc6w Pol
ski i spoza kraju, z niemieckich oboz6w pracy, oboz6w jenieckich i kon
centracyjnych. Opuszczali szeregi Wojska Polskiego i Armii na Zacho
dzie. Tymczasem w sierpniu, a nawet jeszcze we wrzeSniu, nie moZna 

35 Ksit:gozbi6r Politechniki powiE::kszyl sie; z poczc\tkiem 1946 r., kiedy to zacze;ly 

naplywaC dary od organizacji polonijnych. Na uwagE: zasluguje pomoc udzielona 

przez: Societe Technique Polonaise en France, Fundusz im. Stefana Grota Ro

weckiego, Stowarzyszenie Technicznej 1Pomocy Polsee z siedzibc1 w Detroit oraz 

Rada Polonü AmerykaJ'lskiej. A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 

36 A. Uniwersytetu, TR5, Sprawozdanie z wykonanych prac na Wydziale Le-. 

karskim (bez daty). 
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bylo przewidziec dokladnej daty otwarcia uczelni "· Nie oglaszano r6w
niei wpis6w na studia. Ta niepewna sytuacja budzila niepok6j wsr6d 
mlodzieiy. Najbardziej wytrwali i ofiarni pracowali w szeregach Stra
iy Akademickiej lub przy odbudowie obiekt6w szkoly. Cz�sc os6b opusz
czala jednak Wroclaw, zgla'szajqc si� na studia w osrodkach, gdzie roz
pocz�to jui wpisy i wyznaczono termin rozpocz�cia zaj�c dydaktycznych. 
Nerwowq atmosfer� panujqCq wsr6d przyszlych student6w charaktery
zuje wypowiedz jednego z nich w „Pionierze", a opublikowana zresztq na. 
kilka dni przed rozpocz�ciem rekrutacji na studia: ,,Przyjeidiajq do nas 
mlodzi z calej Polski z walizkami. Zlikwidowali swe sprawy, przy
jeidzajq si� uczyc i rozczarowujq si� na wst�pie. J eszcze nie idzie, nie 
wiadomo kiedy, nie wiadomo eo, nie wiadomo jakie warunki" 3•. Pragnqc 
dac mlodziezy przedsmak zycia wyzszej uczelni, wprowadzic ludzi oder
wanych przez wiele lat od podr�cznika naukowego w swiat mysli i za
gadnien zwiqzanych z ich przyszlym zawodem oraz rozladowac przynaj
mniej cz�sciowo niepokoje, juz na poczqtku wrzesnia prof. Hirszfeld 
organizuje okresami codziennie, okresami w kilkudniowych odst�pach 
wyklady dla czlonk6w Strazy Akademickiej na Wydziale Lekarskim. 
Pierwszy z nich, poswi�cony nowoczesnym prqdom bakteriologii, wyglo
sil prof. Hirszfeld 6 IX 1945 r. w Zakladzie Mikrobiologii przy ul. Chalu
bmskiego. Byl to pierwszy wyklad na polskim Uniwersytecie we Wroc
lawiu "· odbywajqcy si� w 5 Jat i niecale 3 miesiqce od nieslawnego wy
p�dzenia „na zawsze" polskich student6w z niemieckiego Friedrich-Wil
helms-Universität zu Breslau. 

Niew11tpliwie istotnym problemem dla oczekuj11cej na otwarcie uczel
ni mlodziezy byly sprawy bytowe. Czlonkowie Stra:i;y Akademickiej 
otrzymywali wprawdzie wyzywienie w stol6wkach Grupy Naukowo-Kul
turalnej, jednakze zaprowiantowanie to nie bylo wystarczaj11ce. W celu 
zdobycia fundusz6w mlod�iei zorganizowala Sp61dzielni� Akademickq. 
Powstala ona w sierpniu, a prezesem jej zostal J. Rolinski. Jeszcze 
przed ogloszeniem wpis6w doszlo do utworze�ia Bratniej Pomocy. Za 
zgod11 prof. Kulczynskiego wybrano w pazdzierniku pierwszy tymczaso
wy zarz11d Bratniaka. W sklad jego wchodzili: J. Cieslikowski, J. Damas, 
H. Hawrylak, T. Kopec, A. R6iycki i K. Kawecki. Prezesem zostal J. Cie-

37 Przed otwarciem Uniwersytetu i Politechniki we WroclaWiu (Pionier, 9-10 

IX 1945; Gazeta Dolno-Slijska, !,-15 IX 1945). 
38 Kiedy ruszq WTeszcie wroclaWskie wy:isze uczelnie (Rionier, 26 X 1945). 

J!l Wydzial Medyczny Uniwersytetu Wroclawskiego przede wszystkim dla dzieci 
osiedleii.c6w (Naprz6d Dolno.Slijski, 10--16 X 1945); L. H ·i r s z f e 1 d, Zaklad 

Mikrobiologii Lekarskiej we Wroclawiu w latach 1945-1952, Wroclaw 1953, s. 3; 

S. Ku 1 c z y n s k i, Udzial Wroclawia w odbudowie nauki polskiej, Wroclaw 1955, 

s. 53. 
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slikowski. Gl6wm1 materialn& podpor& Bratniaka byla Sp61dzielnia Aka
demicka. Poza tym otrzymano miesi"czn& subwencj" w wysokosci 1000 
zl od rektora. Zaraz po ukonstytuowaniu si" nawi&zano kontakty z Brat
niakiem warszawskim. Organizuj&cej si" spolecznosci studenckiej we 
Wroclawiu przyszly z pomoc& r6wniez wladze centralne ••. Problem egzy
stencji wr�clawskiej mlodziezy akademickiej absorbowal takze spole
czenstwo Wroclawia. Juz od wrzesnia ukazywaly si" w prasie wroc
!awskiej apele do szeregu przedsi"biorstw, instytucji i organizacji spo
lecznych, w kt6rych domagano si" przyznania stypendi6w dla studiuj&
cej mlodziezy 41• W polowie wrzesnia z inicjatyw& wyst&pila Polska 
Partia Robotnicza. Sprawom studenckim poswi"cone zostalo posiedzenie 
egzekutywy Wojew6dzkiego Komitetu Dolnego Sl&ska PPR, obraduj&ce 
16 IX 1945 r. w Legnicy. Generalna teza agzekutywy to stwierdzenie, 
ie mlodziez w walce o swe prawa nie moze pozosiac bez pomocy ze 
strony partii. Posiedzenie przyj"lo nast"puj&C'l uchwal": 

,.1. Zwerbowanie s!uchaczy sposr6d syn6w robotnik6w i syn6w chlo
p6w oraz spowodowanie ich przyj"cia. 

2. Umoiliwienie studi6w przez ustalenie jak najwyzszej liczby sty
pendi6w. 

3. Stypendia powinny zapewnic: a) wlasciwe kwatery, b) wlasciwe 
wyi:ywienie". 

Fundusze na stypendia spodziewano si" uzyskac od zjednoczen prze
myslowych na terenie Dolnego Si&ska. Spraw" liczby i wysokosci sty
pendi6w miala ustalic wyloniona w tym celu komisja stypendialna. Do 
wsp6lpracy nad rozwi11zaniem tego zagadnien1a proponowario wci&gn&c 
mlodziez. W tym celu uchwalono spowodowanie utworzenia Komisji 
Mi"dzyzwi&zkowej, zlozon<,j z przedstawicieli: ZWM, ZNMS, ZMW-Wici 
i ZMD. Komisja mlodzieiowa miala za zadanie: 
., l. opracowac plan funduszu stypendialnego, 

2. ustalic wysokosc funduszu i spos6b wyplaty" 42• 
30 IX 1945 r. za spraw& PPR problem pomocy dla organizuj!jcych 

si" wyzszych uczelni we Wroc!awiu, w tym i zagadnienie stypendi6w, 
weszly pod obrady Wojew6dzkiej Komisji Mi"dzypartyjnej Czterech 
Stronnictw Demokratycznych "· Pierwsz& instytucj&, kt6ra odpowiedzia
la na apel PPR, byl Zarz&d Miejski m. Wroclawia: 21 wrzesnia powzi"to 

40 J. Ci e S 1 i k o w s k i, PieTwsze flance mlodych we Wroclawiu (Trudne dni, 

t. !JI, s. 208-209). 

41 Demokrat:yzacja WyZszych Uczelni (Trybuna DolnoSlijska, 15 IX 1945); 0 de

mokratyzacj� Wy.iszych Uczelni (Pionier, 14 IX 1945). 

" A. KW PZPR Wroc!aw, Sygn. l/IV/1, 

43 TamZe, Sygn. 1/V/19. 
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uchwal� o ustanowieniu stypendium dla syna robotnika zatrudnionego 
w Panstwowej Fabryce Wagon6w "· Inicjatyw� wladz miejskich pod

nosila „Trybuna Dolnosl!jska" nawo!uj!jC: .,Za przyk!adem Zarz!jdu Miej
skiego powinny p6jsc wszystkie zak!ady i instytucje panstwowe i spo
!eczne" "· Pomoc, o jak!\ zabiegaly dla m!odziezy akademickiej ze strony 
przemyslu organizacje polityczne i spoleczne, g!öwnie zas PPR, nie byla 
i nie mogla byc pocz!jtkowo zbyt duza. Zaklady produkcyjne Dolnego 
Sl!jSka, znajduj!jce si� w6wczas w pierwszym stadium odbudowy i orga
nizacji, same borykaly si� z k!opotami finansowymi. W roku· akademic
kim 1945/46 nie posiadalo takze dla uczelni wroclawskich na cele sty
pendialne zadnych fundusz6w Ministerstwo Oswiaty. Totez w pierwszym 
roku ilosc stypendi6w nie byla imponuj!jca. Na Uniwersytecie korzystalo 
z nich 150 os6b, przy czym 700 os6b otrzymalo zakwaterowanie w da

rnach studenckich ••. W najlepszej sytuacji znajdowa! si,: Wydzial Lekar
ski, dysponuj!jcy okolo 80 stypendiami z Ministerstwa Zdrowia •1. Nie 
udalo si� ustalic ilosci stypendi6w na Politechnice. Wydaje si� jednak, 
ie w por6wnaniu z wydzialami uniwersyteckimi technika mia!a wi,:ksze 
szanse, zw!aszcza poprzez stypendia fundowane. T!\ drog!\ przemysl m6gl 
pozyskac i ulokowac w najbardziej dlan istotnych miejscach pewn!\ licz
b,: mlodych inzynier6w. St!jd tei Politechnik� wspomagalo stypendiami 
szereg przedsi,:biorstw· z röznych region6w kraju, m. in. w roku akade
mickim 1945/46 fundatorami stypendi6w byly: Zjednoczenie Fabryk Ce
mentu w Sosnowcu, Centralny Zarz!jd Przemyslu Paliw Plynnych w Kra
kowie, Polska Zegluga na Odrze, Centralny Zarz!jd Przemys!u Chemicz
nego i Stowarzyszenie Zawodowe Przemyslowc6w Budowlanych 48• 

Dlugo oczekiwana decyzj a otwarcia uczelni zapad!a pod koniec paz
dziernika. 1 listopada ukazalo si� w prasie wroc!awskiej ogloszenie o roz
pocz�ciu wpis6w z dniem 5 listopada ••. R6wnoczesnie otwarto punkty 
rejestracyjne Bratniaka, gdzie wydawano bony zywnosciowe i skierowa
nia do dom6w studenckich. Kandydaci na pierwszy rok studi6w obowi!j
zani byli przedstawic: swiadectwo urodzenia, swiadectwo dojrza!osci lub 
dokument stwierdzaj!jcy wszcz�cie post�powania o jego otrzymanie, 
swiadectwo lojalnosci wystawione przez wladze miejskie, odpis zaswiad-

44 Stypendia (Trybuna Dolno:fü\ska, I X 1945); Komunikat (Naprzöd Dolno-
slijski. 3--9 X 1945); Sprawy mlodzieiowe (Trybuna Dolnoslijska, 15-19 XI 1945). 

4s Stypendia (Trybuna DolnoSlqska, 1 X 1945). 
46 F i e m a, op. cit., s. 38. 
47 JOO stypendi6w dla student6w we Wroclawiu (Trybuna DolnoSlll,Ska, 16-26 

XI 1945). 

48 A. !Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 
�9 Wpisy na Wyisze Uczelnie wroclawskie (Pionier, 1 XI 1945). 
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czenia o rejestracji wojskowej, podanie i zyciorys. Student6w na lata 

wyisze przyjmowano na podstawie okazania opr6cz wymienionych do

kument6w indeksu lub innego dowodu pozwalaj!jcego stwierdzi<': stan 

zaawansowania w zakresie odbytych studi6w ••. Egzamin wst,:pny kon

kursowy wymagany by! jedynie na Wydzialach Lekarskim i Medycyny 

Weterynaryjnej. Zarz!jdzenie to wydano ze wzgl,:du na duzy nap!yw 

kandydat6w przy ograniczonej mozliwosci przyj,:c. Brano wszakie pod 

uwag,: d!ugotrwa!y brak kontaktu kandydatöw z nauk!j. St!!d egzamin 

mia! sprawdzi<': nie tyle zas6b wiadomosci, ile inteligencj,: przysz!ego 

studenta 51. 

Na wydzia!y politechniczne przyjmowano ponadto absolwent6w szk6! 

zawodowych legitymuj!jcych si,: dobrymi ocenami na swiadectwie. 

0 przyj,:cie na pierwszy rok studi6w mogli si,: ubiega<': r6wniez abitu
rienci 10-klasowej szko!y radzieckiej i innych srednich szk6! zagranicz

nych, pod warunkiem, ze w ciqgu roku zalicz& okreslone dla poszczeg61-

nych wydzia!6w egzaminy kwalifikacyjne "· Tak np. na Wydzia!ach 

Prawno-Administracyjnym, Humanistycznym, Lekarskim, Medycyny We· 

terynaryjnej i Przyrodniczym obowi!jzywa!y egzaminy z j,:zyka polskie

go, historii Polski i !aciny. R6wnolegle z wpisem na studia przeprowa

dzano rekrutacj,: na Studium Wst,:pne. Ch,:tni ubiegaj!jcy si,: o przyj,:

cie skladali dokumenty obowi!jzuj!jce przy zg!oszeniach na pierwszy rok 

studi6w (opr6cz swiadectwa dojrzalosci) oraz zaswiadczenie komisji we

ryfikacyjno-kwalifikacyjnej przy kuratorium "· Aby umozliwi<': dost,:p 

do wyzszych uc.zelni osobom zas!uzonym w walce z okupantem hitle

rowskim, Ministerstwo Oswiaty wyda!o ok6lnik stanowi!jcy, iz pierw

szenstwo przy przyjmowaniu kandydatöw do szk61 akademickich i in

nych szk6! wyzszych przysluguje osobom: 

,,1. ktöre braly czynny udzial w walce o wyzwolenie Polski w od

dzialach wojska polskiego b!jdz tei w oddzialach partyzanckich, 

2. kt6re pracowaly w organizacjach konspiracyjnych w okresie oku-

pacji, 

3. wi,:zniom politycznym, 

4. osobom powracajqcym z oboz6w" 54• 

Ponadto Ministerstwo Oswiaty zobowiqzywalo dziekanaty wszystkich 

so Waine dla student6w (Pionier, 7 XI 1945). 
si Wydzial Medyczny ... (Naprz6d DolnoSI�ski, 10-16 X 1945). 
52 Dz.Urz.Min.0Sw., 6/233/45, Rozporzijdzenie Min. 0Sw. z 17 X 1945 w sprawie 

przyjmowania do szk61 wyi.szych obywateli polskich absolwent6w Srednich szk6l 

zawodowych. 
5J „Pionier", 7 XI 1945. 

s.t Dz.Urz.Min.0Sw., 4/185/45, ok6lnik nr 46 z 28 VIII 1945. 
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wydzia16w, gdzie liczba sluchaczy byla scisle ograniczona, do rezerwo
wania pewnej ilosci miejsc dla takich os6b na rzecz wladz centralnych. 
Z tego tytulu oddano ilo dyspozycji Ministerstwa Oswiaty 15°/o miejsc 
na Wydziale Lekarskim i 100/o na innych wydzialach •5• Formalnie rzecz 
bionic, akcj<: rekrutacyjnq zakonczono, jak raportowa! rektor Kulczyn
ski do Departamentu Nauki, 12 listopada '"· W rzeczywistosci przyj<:cia 
trwaly dluzej, w szczeg6lnosci na wydzialach, kt6rych c;,rganizacja po
st<:powala bardziej opornie. Naplyw kandydat6w by! niezwykle liczny, 
skoro Politechnika pod koniec listopada nie dysponowala juz zadnymi 
miejscami, i to nawet na wydzialach, gdzie uruchomienie przewidywano 
w terminie p6zniejszym "· 

Do konca listopada przyj<:to na studia· og61em 1450 os6b, w tym na 
Wydziale Lekarskim 300, Prawno-Administracyjnym 280, Mechaniczno
-Elektronicznym 210, Medycyny Weterynaryjnej 141, Budownictwa 140, 
Matematyki, Fizyki i Chemii 86 (z czego 72 na Oddziale Chemii Tech
nicznej), Humanistycznym 72, Rolnictwa 72, Przyrodniczym 59, Hutni
czym 90. Na Studium Wst<:pne zapisalo si<: 80 os6b 58• Na podkreslenie 
zasluguje fakt, iz mimo zglaszanego braku wolnych miejsc czyniono 
w dalszym ciqgu starania o zwi<:kszenie Iiczby sluc.haczy. Rzecz godna po
dziwu, biorqc pod uwagi: niezwykle trudny start wroclawskich uczelni. 
Dzi<:ki temu w ciqgu roku akademickiego 1945/46 !iczba. student6w Uni
wersytetu i Politechniki mogla wzrosnqc powaznie osiqgajqc stan 3019 
os6b, tj. wi<:cej niz w ostatnim roku przed wojnq. Na Studium Wst<:pnym 
znajdowalo sii: 180 sluchaczy, 116 na kursie uniwersyteckim i 64 na kur
sie po1itechnicznym. Analiza !ist studenckich na Politechnice wskazuje, 
iz gros os6b pochodzilo z by!ych teren6w wschodnich. Na drugim miej
scu znajdowaly sii: okr<:gi: warszawski, krakowski i poznanski. Dalej zas 
reprezentowane by!y wszystkie pozostale rejony kraju 59

. Mozna przy
puszczac, ze podobnie przedstawiala si<: sytuacja na Uniwersytecie. 

Wpisy na studia i perspektywy rychlego rozpocz<:cia wyklad6w byly 
dla mlodziezy wroclawskiej speln,eniem dawno oczekiwanych nadziei. 
W podnioslym nastroju uda!a si<: do Warszawy 10 XI 1945 r. delegacja 
student6w Uniwersytetu i Politechniki, aby zlozyc adres dzii:kczynny 
prezydentowi KRN Boleslawowi Bierutowi za otworzenie wyzszych 

55 Dz.Urz.Min.0Sw., 5/215/45, okölnik nr 54 z 30 IX 1945 w sprawie zarezerwo
wania miejsc na niekt6rych wydzialach szk6l wy:iszych do dyspozycji Min. OSw. 

sG AAN, D-IV-168, 4-VI, Zawiadomienie o rozpoczE:ciu zajE:C dydaktycznych 

i zakoilczeniu wpisöw na Uniwersytecie i Politechnice we Wroclawiu z 21 XI 1945, 
57 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, mat. nieup. 
58 WyZsze Uczelnie wroclawskie ruszylV (Pionier, 30 XI 1945). 
59 A. Politechniki, akta Rektoratu 1945, spisy student6w w roku ak. 1945/46. 



Uniwersytet i Politechnika we Wroclawiu 177 

Liczba studentöw na poszczegölnych wydzialach w roku akadcmickim 1945/46 Go 

�1 . 1 

Wydzial 

Humanistyczny 
Prawno-Administracyjny 
Lekarski 

4 Medycyny Weterynaryjnej 
5 Nauk Przyrodniczy.::il 

Rolny 

Razem na Uniwersytecie 

1 

Mechaniczno-Elektrotechniczny 
Budownictwa 

9 Hutniczo-G6rniczy 
10 Oddzial Chemii ,Technicznej 

[ Razem na Politechnice 

11 j Wydzial Wsp6lny Mat.-Fiz.-Chem. 

Og61em na Uniwersytecie i Politechnice . 

Liczba 

.[ student6w Uwagi 

248 
876 
607 w tym 87 na 
349 Oddz. Farma-
118 ceutycznym 
155 

2353 

266 
150 
110 
74 

600 

66 

3019 

uczelni we Wroclawiu oraz wyrazic podzi�kowanie za pelne zrozumienie 
potrzeb uczqcej si� mlodziezy "· 

Otwarcie szk61 wyzszych we Wroclawiu i zwüizana z tym rekrutacja 

na studia wywolaly obszerne komentarze prasy wroclawskiej. Wydarze

nia te odbywaly si� w szczeg6lnych warunkach spoleczno-politycznych. 

Wyplywal stqd odmienny od przedwojennych, nowy, demokratyczny 

charakter uczelni. Lawy studenckie i stanowiska naukowe zostaly otwar
te dla kazdego. Znikn�lo dawne uprzywilejowanie wysoko urodzonych 

czy zamoznych. Momenty te podkreslajq silnie wszystkie cwczesne dzien
niki wroclawskie •2. ,,Demokratyzacja wyzszych uczelni powinna post�

powac dwutorowo - pisala »Trybuna Dolnoslqska« - z jednej strony 

musi nastqpic doplyw uczonych polskich z tych sfer, kt6re dawniej nie 

mialy dost�pu na katedry uniwersyteckie. Z drugiej, umofüwienie stu

di6w jak najszerszej liczbie mlodziezy reprezentujqcej szerokie warstwy 
spoleczne". Zdaniem dziennika udost�pnienie szk61 wyzszych mlodziezy 
niezamoznej stänie si,: realne dzi�ki: 

1. ,,pomocy dla uczelni ze strony instytucji i organizacji, 

60 A. Uniwersytetu, TR5, Zestawienie iloSci student6w Uniwersytetu i Politech
niki we Wroclawiu w roku ak. 1945/46. 

61 Studenci wroclawscy dzi�kujq p-rezydentowi Bierutowi (Pionier, 10 XI 1945). 
&2 „Pionier", 14 IX, 30 XI, 2-3 Xll 1945; ,.Trybuna D0Jn0Sh1ska", 15 IX 1945; 

,,Naprz6d Dolnoslijski", 5-11 XII 1945. 
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2. przyznaniu wyzszym uczelniom majiitk6w ziemskich z parcelacj_i 
(na cele wyi:ywienia pracownik6w i student6w), 

3. obnii:eniu koszt6w studi6w przez skasowanie tzw. wiecznych stu
dentöw" s:i. 

Inny aspekt nowej roli szkoly wyzszej, mianowicie zagadnienie 
ksztaltowania si� stosunk6w mi�dzyludzkich, omawial na lamach „Na
przodu Dolnosliiskiego" prof. K. Majewski. ,.Demokracja uczelni - pi
sal - to nie tylko demokracja ustroju szkolnictwa wyzszego, nie tylko 
przebudowa ideologii, ale taki:e demokratyzacja obyczajowosci, zmiany 
stosunk6w mi�dzy profesorem i studentem, a takie zmiany stosunk6w 
mi�dzy studentami, kt6rzy powinni tworzyc zwarte, kolezenskie srodo
wisko pozbawione animozji wyroslych z lekcewazenia mniej zarabiajq
cych tych ze wsi i od pluga" "· Wielkim glosem domagaly si� gazety 
wroclawskie przyj�cia na studia jak najwi�kszej liczby mlodziezy ro
botniczo-chlopskiej, podkreslajiic, iz jest to gl6wny akcent demokratyza
cji uczelni, realna gwarancja uzdrowienia i radykalizacji srodowiska aka
demickiego, a przede wszystkim gwarancja powstania w przyszlosci mlo
dej, ideowej i post�powej inteligencji, tak bardzo potrzebnej nowej. 
demokratycznej panstwowosci polskiej. Kontrowersj� wywolalo w pra
sie wroclawskiej ogloszenie o egzaminach konkursowych. Komentujiic 
t� decyzj� ,.Naprz6d Dolnosliiski" stwierdzil, ze udzial w egzaminach 
miodziezy robotniczo-chlopskiej jest do pewnego stopnia zamkni,:ciem 
dla nich bram Uniwersytetu. ,.To, ze syn i c6rka robotnika czy chlopa 
zdolali przy tak niesprzyjajiicych warunkach, jakie istnialy w przed
wrzesniowej Polsee; ukonczyc szkol� sredniii i zdac egzamin dojrzalosci, 
jest dla nich r6wnoznaczne ze zloi:eniem najci,:i:szego egzaminu konkur
sowego" - czytamy na lamach gazety. Mlodziei: robotniczo-chlopska 
posiadaj11ca swiadectwa maturalne stanowila niewielki procent og6lnej 
liczby kandydat6w na pierwszy rok studi6w. Biorqc to pod uwag,: re
dakcja „Naprzodu Dolnosliiskiego" uwai:ala, ii: ,.byloby niewybaczalnym 
bl�dem, wielkii niesprawiedliwosciii spolecznii ilosc tej mlodziezy jesz
cze zmniejszac, kazac jej zdawac egzaminy konkursowe", i w zwiiizku 
z tym konkludowala: .. z11damy dopuszczenia mlodziezy robotniczo-chlop
skiej majiicej zdany egzamin dojrzalosci do wyi:szych studi6w bez egza
min6w konkursowych, ziidamy, aby pochodzenie spoleczne kandydat6w 
i warunki, wsr6d jakich zdobyli oni egzamin dojrzalosci, byly uwzgl,:
dnione przez wladze uniwersyteckie" ". Formalnie postulaty powyzsze 
nie mogly byc w pelni zrealizowane i wszyscy kandydaci na pierwszy 

63 Demokratyzacja u;y:iszych uczelni (Trybuna Dolno.Slctska, 15 IX 1945). 
64 De-rn,okratyzacja wyZszych uczelni (Naprzöd DolnoSlctski, 5-11 XII 1945). 
65 U progu roku akademickiego (Naprz6d DolnoSlctski, 14-20 XI 1945). 
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rok studi6w na Wydzialach Lekarskim i Medycyny Weterynaryjnej pod
dani byli egzaminom. Niemniej starano si<, wprowadzic do uczelni jak 
najwi<,kszq liczb<, uposledzonej dawniej mlodziezy ze srodowiska robot
niczo-chlopskiego. W ko!ach uniwersyteckich rozwazano nawet mozli
wosc chwilowego obnizenia poziomu nauczania kosztem wi<,kszej liczby 
przyj<,tych, a nie posiadajqcych odpowiedniego przygotowania teoretycz
nego 66• 

Brak materia!6w nie pozwala na ustalenie dokladnych danych do
tyczqcych sk!adu spo!ecznego student6w Uniwersytetu i Politechniki 
w roku akademickim 1945/46. Jedynie prof. Fiema podaje, iz na Uni
wersytecie liczba mlodziezy robotniczo-chlopskiej wynosila w przybli
zeniu 36°/o, a wi<,c oko!o 840 student6w "· Przypuszczalnie procent ten 
by! wi<,kszy na Studium Wst<,pnym. 

Jakkolwiek rektor Kulczyr\.ski powiadomi! Ministerstwo Oswiaty 
o rozpocz<,ciu zaj<,c dydaktycznych z dniem 19 listopada "• zacz<,!y si<, 
one nieco wczesniej. Zainaugurowa! je wyk!ad prof. K. Idaszewskiego, 
wyg!oszony 15 listopada w tzw. ma!ej sali elektrycznej (w dzisiejszym 
starym gmachu elektrycznym) dla sluchaczy czwartego roku Oddzia!u 
Elektrycznego na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym. 21 listo
pada ruszy!y Wydzia!y Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. Pi<,c dni 
p6zniej zacz<,!y si<, wyk!ady na Wydziale Lekarskim. Pod koniec listo
pada uruchomiono Wydzia! Nauk Przyrodniczych. Nieco wczesniej od
by!y si<, pierwsze zaj<,cia na niekt6rych kierunkach Wydzia!u Humani
stycznego. Pozosta!e wydzia!y rozpocz<,!y wyk!ady z pewnym op6znie
niem - na Wydziale Prawno-Administracyjnym w grudniu, a na Wy
dziale Budownictwa dopiero w semestrze letnim. Ten nier6wnomierny 
start poszczeg6lnych wydzial6w uwarunkowany by! niemozliwosciq obsa
dzenia koniecznej ilosci katedr oraz nieprzygotowaniem dostatecznej 
liczby sal wyk!adowych; cwiczeniowych itp. Na wydzialach politechnicz
nych dochodzi! do tego brak szeregu laboratori6w, kt6ry�h ur1:1chomienie 
zalezalo od zdobycia potrzebnego sprz<,tu i aparatury pomiarowej. Przy
kladem -ci<,zkiej sytuacji kadrowej moze byc Wydzial Rolniczy, na kt6-
rym uda!o si<, jedynie obsadzic cztery katedry, eo stanowi!o 50°/o istnie
jqcych przed wojnq. Nie lepiej przedstawia! si<, ten problem na Politech
nice. W sumie w pierwszym roku akademickim uruchomiono 118 katedr 
(78°/o og6lnej ilosci) na Uniwersytecie •• i 22 katedry na Politechnice 70

• 

J ednakze na niekt6rych wydzia!ach jeden prof':sor kierowa! cz<,sto 

66 Demokrat11zacja ... (Naprzöd DolnoSl�ski, 5-11 XII 1945). 

67 F i e m a, op. cit., s. 38. 
68 AAN, D-IV-168, 4-VI, Zawiadomienie o rozpocz�ciu zaj�C ... 

&9 F i e m a, op. cit., s. 33. 
70 Politechnika WToclawska w okresie ... , s. 21. 
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dwiema katedrami. Wiele katedr zorganizowali i uruchomili adiunkci 
i starsi asystenci. Ponadto znaczna liczba wyk!adowcow nie by!a zwü1-
zana na sta!e z Wroc!awiem, dojezdzajqc na zajElcia z Warszawy, Pozna
nia, Krakowa i Gliwic. Wymienione trudnosci nie pozwala!y na wiEl
kszosci wydzia!ow wprowadzic pe!ny tok studiow. Totez na Politech
nice uruchomiono tylko pierwsze Jata. Wyjqtek stanowi! Oddzia! Elek
tryczny Wydzia!u Mechaniczno-Elektrotechnicznego, gdzie oprocz pierw
szego utworzono trzeci i czwarty rok studi6w, przy czym programy dwu 
ostatnich lat by!y przejsciowo dostosowane do uzupe!nienia program6w 
Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej. Nieco lepiej wyglqda!a sytuacja 
na Uniwersytecie. Uruchomiopo tu: na Wydziale Lekarskim trzy lata, a na 
Wydzia!ach Medycyny Weterynaryjnej l Prawno-Administracyjnym 
cztery lata studiow. Na pozosta!ych wydzialach Uniwersytetu odbywaly 
siEl zajElcia dla roku pierwszego. Podobnie bylo na Oddzialach Matema
tyki, Fizyki i Chemii ·wydzialu Wsp6lnego. Znaczn'l ilosc kierunkow 
uruchomiono na Wydziale Humanistycznym: 1. filozofiEl, psychologiEl 
i pedagogikEl, 2. historiEl, 3. prehistoriEl, etno!ogiEl i antropologiEl, 4. an-· 
tropogeografiEl i geografiEl historyczn'l, 5. archeologiEl klasycznq i historiEl 
sztuki, 6. muzykologiEl, 7. iElzykoznawstwo i literaturEl. Ten ostatni dzie
lil siEl na · orientalistykEl i filologiEl: klasyczn,i, polsk,i, s!owiaitsk,i, angiel
sk,i oraz niemieckq. Poza tym otwarto przy Wydziale Humanistycznym 
lektoraty iElzykow: lacinskiego, greckiego, francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, luzyckiego, tureckiego, litewskiego, chorwac
k-0-ser bskiego, czeskiego i ukrainskiego 11 _ Zakres dzialalnosci dydaktycz
nej oparty byl na programach przedwojennych. Jedyny nowy akt praw
ny, rozporz,idzenie ministra oswiaty z 14 IX 1945 r., dotyczyl Wydzia!u 
Lekarskiego i ustala! piEicioletni okres studiow lekarskich oraz warunki 
uzyskania absolutorium 12. 

Pierwsze wyk!ady i cwiczenia odbywa!y siEl · CZElsto w nie opalanych 
salach lub przy prymitywnych zelaznych piecykach, kt6rych efektywnosc 
stala pod znakiem zapytania z uwagi na brak opalu i szkla okiennego. 
St,id wykladowcy i studenci nie rozstawali siEl z p!aszczami, a nagmin
nym zjawiskiem u profesorow byla chrypka. Zdarza!o siEl wiElc, ie sa!a
mi wyk!adowymi stawa!y siEl mieszkania prowadz,icych ·zajElcia. Poczqt
kowo nie by!o planow dydaktycznych i podzialy godzin ustalano z dnia na 
dzien. Nie zawsze wyznaczone zajElcia mog!y siEl odbyc. Dojezdzaj,icym 
wyk!adowcom trudnosci komunikacyjne opoznia!y bowiem lub unie
moiliwialy przybycie. Za to gor,ic,i atmosferEl tamtych dni, niebywa!y 
entuzjazm mlodziezy wspominaj,i swiadkowie tych wydarzen do dzisiaj. 

71 Spis ... , s. 1--56. 

72 F i e m a, op. cit., s. 34. 
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Najwainiejsze by!o takze to, iz otwarcie szk6! wyzszych we Wroclawiu 
stalo si,: faktem dokonanym. To osü1gni,:cie wroc!awskich pionieröw na
uki zarejestrowala z uznaniem 6wczesna prasa. W ostatnim listopado
wym numerze „Pioniera" czytamy: .. Fakt, ze Uniwersytet i Politechnika 
ruszyly, ze sale wykladowe zapelnily si,: polsk11 mlodziezq, ze z miejsc, 
z kt6rych j eszcze przed rokiem szerzono nienawisc ku wszystkiemu, eo 
polskie, dzis pada wlasnie polskie slowo, napawa nas radosci11 i dum11. 
Spelnily si,: t,:sknoty ojcöw naszych i nasze, Dolny SlqSk wr6ci! do nas, 
a jednym z wyraz6w tego jest Uniwersytet i Politechnika we Wrocla
wiu" 73. 

Üroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyla si,: 
9 VI 1946 r. Udzial w niej wzi,:li przedstawiciele wladz politycznych 
i panstwowych z pierwszym sekretarzem KC PPR, wicepremierem i mi
nistrem Ziem Odzyskanych Wladyslawem Gomulk11 na czele, czlonko
wie korpusu dyplomatycznego, reprezentanci innych wyzszych uczelni 
i spoleczenstwa Wroclawia. Uroczystosci te zamykaly röwnoczesnie pio
nierski okres nauki wroclawskiej. Zorganizowane röwnoczesnie we Wro
clawiu Ogölnokrajowe Dni Kultury Polskiej podkreslily znaczenie sto
licy Dolnego Sl11ska jako gl6wnego osrodka naukowego na ziemiach 
zachodnich i p61nocnych. Zamanifestowa!y jej rol,: na tych obszarach 
w ksztakeniu i szerzeniu polskiej nauki i kultury. 

DIE NEUGRtlNDUNG DER UNIVERSITXT UND DER TECHNISCHEN 
HOCHSCHULE IN WROCt.AW 

(Mai-November 1945) 

Am 10. Mai i945, sofort nach der Befreiung, ist nach Wroclaw die in Krak6w 
gebildete sog. Wissenschaftlich-Kulturelle Gruppe angekommen. Sie bestand vor
wiegend aus Mitarbeitern der ehemaligen Jan-Kazimierz-Universität in Lwow. 
Die Aufgabe der Gruppe beruhte in erster Linie auf der Sicherstellung des 
Eigentums der ehern. deutschen Hochschulen in Wroclaw. Diese kleine GruPpe 
von opferwilligen Menschen hat den Wiederaufbau und die Organisierung der 
Universität und der Technischen Hochschule in der zu Polen heimgekehrten 
Stadt begonnen. Die Hochschulen, deren Gebäude und Inventar in fast 70°/o 
vernichtet waren, wurden binnen 6 Monaten aus den Trümmern erhoben und 
in Betrieb genommen. Die ersten Vorlesungen und Übungen fanden schon am 
15. November 1•945 statt, obwohl die Bedingungen noch sehr hart waren. Beide 
wissenschaftliche Anstalten besassen einen gemeinsamen Rektor; es war Prof. 
Stanislaw Kulczyil.ski. Die Universität besass 6 Fakultäten, die Technische Hoch
schule 3, gemeinsam für beide war die zehnte Fakultät, die Mathematisch-Physi
kalisch-Chemische. In der Zeit ihrer Inbetriebnahme hatten die beiden Hoch
schulen 184 wissenschaftliche Mitarbeiter, die Anzahl der Studierenden betrug 
im Studienjahr 1945/46 - 3.019 Personen, d.i. mehr als im Jahre 1939. 

73 Wy.isze Uczelnie wroclawskie ruszyly (Pionier, 30 XI 1945). 




