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Ochrona budynków i mienia Uniwersytetu i Politechniki, ich zabezpieczenie 
przez przed grabieżą i zniszczeniem, nadzorowanie prac porządkowych i ochrona 
mieszkań profesorskich. Takie były główne zadania Straży Akademickiej, która 
swoją oficjalną działalność rozpoczęła 2 czerwca 1945 r. W jej szeregach znaleźli 
się głównie przyszli studenci powstających w tym czasie wrocławskich uczelni.

2 CzerWCA 
Straż Akademicka

WrOCŁAWSKIe HISTOrIe 

Zalążkiem przyszłej Straży Akademickiej byli 

studenci, którzy przybyli do Wrocławia już 

10 maja 1945 r. wraz z pierwszą ekipą Gru- 

py Naukowo-Kulturalnej kierowanej przez 

prof. Stanisława Kulczyńskiego. Znaleźli się 

w niej: Mieczysław Gębczak, Alfred Gaweł, 

Tadeusz Herzig, Roman Jaworski i Edward 

Mielcarzewicz. Straż szybko się rozrastała, bo 

w jej szeregi wstępowała młodzież, która do 

Wrocławia przybywała z nadzieją na rychłe 

podjęcie studiów. Do grudnia 1945 r. służbę 

wartowniczą pełniło w jej ramach już ok. 300 

osób w wieku 18–30 lat. 

W całym mieście zorganizowano osiem poste-

runków Straży Akademickiej. Jej członkowie 

byli uzbrojeni i nosili dla wyróżnienia biało- 

-czerwone opaski z napisem „ASU” – Straż 

Akademicka Uniwersytetu. W sierpniu tego 

samego roku wyodrębniła się osobna Straż 

Akademicka Politechniki. 

Realia służby oddaje wspomnienie członka 

Straży A. Dziamy: „Służbę wartowniczą pełni-
liśmy na zmiany całą dobę. […] Czasy były wciąż 
niespokojne, więc służbę pełniło się z bronią w ręku.  
Broń skutecznie hamowała zapędy szabrownicze 
elementów awanturniczych. Zrozumiałe jest, że 
posiadanie broni możliwe było za zezwoleniem  
i pod kontrolą władz wojskowych. Straż Akademicka 
była pod tym względem traktowana z rezerwą  
i powściągliwością, zwłaszcza przez Urząd Bez-
pieczeństwa. Swoją służbę wartowniczą pełniłem, 
trzymając, w dzień na ramieniu a w nocy w garści, 
małych rozmiarów karabin włoski, do którego brak 

było amunicji. W lufie miałem jeden jedyny nabój, 
więc moje poczucie bezpieczeństwa nie było tak 
mocne i nakazywało zwiększoną czujność. Po kilku  
tygodniach powiększono liczebność Straży Aka-
demickiej przy Politechnice, więc skorzystałem 
z możliwości przeniesienia się do tamtej grupy.  

Ignacy Sierosławski, członek Straży Akademickiej pełniący wartę  
na posterunku, który chronił wejście do głównego gmachu  

Politechniki Wrocławskiej od strony ul. Norwida oraz bramę wjazdową 
na dziedziniec uczelni, fot. zbiory Muzeum Politechniki Wrocławskiej
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Tablica na gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej upamiętniająca 
m.in. Straż Akademicką Politechniki, fot. Włodzimierz Dąbrowski 

Tę okazję chciałem uczcić strzałem na wiwat z po- 
zostawionego karabinu włoskiego, ale okazało się, 
że ten jedyny mój nabój był niewypałem […].”

Obie służby rozwiązano w grudniu 1945 r.,  

w związku z postępującą rozbudową struktur  

milicyjnych w mieście, a także zapewne nieufno- 

ścią władz komunistycznych wobec przejawów 

autonomii środowiska akademickiego. Wyjątek 

ustanowiono czasowo tylko dla zamieszkałego 

w sporej części przez akademików podwrocław-

skiego wówczas Oporowa, gdzie posterunek 

Straży przetrwał aż do stycznia 1947 r. 

W maju 2005 r., w roku jubileuszu 60-lecia 

wrocławskiego środowiska akademickiego, na 

głównym gmachu Politechniki Wrocławskiej 

zawisła pamiątkowa tablica, będąca wyrazem 

wdzięczności m.in. dla Straży Akademickiej 

za poniesiony trud. Drogę wjazdową na dzie-

dziniec uczelni umiejscowiony tuż przy gmachu 

głównym Politechniki nazwano Aleją Straży 

Akademickiej.
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