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24 sierpnia 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podjął decyzję  
o przekształceniu dawnych niemieckich uczelni wrocławskich w polskie pań-
stwowe szkoły akademickie. Tym sposobem powstał Uniwersytet i Politechnika 
we Wrocławiu – uczelnia złożona de facto z dwóch odrębnych szkół wyższych, ale 
przez kilka lat działająca w ścisłej wspólnocie akademickiej, którą jej pierwszy 

rektor, prof. Stanisław Kulczyński, określił jako „małżeństwo z rozsądku”. 

24 SieRPNia 
    Małżeństwo z rozsądku, czyli o powołaniu  
    Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu

WROCŁaWSKie HiSTORie 

Myśl utworzenia polskich uczelni we Wrocła-

wiu pojawiła się już na początku 1945 r., kiedy  

Wrocław był niemiecką twierdzą szykującą się  

dopiero do obrony. Nie było jeszcze wiadomo, 

co po wojnie pozostanie z miasta i jego dawnych  

uczelni – założonego w 1702 r. Uniwersytetu 

i istniejącej od 1910 r. Wyższej Szkoły Tech- 

nicznej. Wtedy chyba nikt nie myślał o tym, że  

Wrocław tak mocno ucierpi w wyniku długo-

trwałej i wyniszczającej miasto obrony. Choć  

wojna jeszcze się nie skończyła, to polskie 

władze na obczyźnie i ośrodki państwa pod-

ziemnego obmyślały plan rozmieszczenia szkół 

wyższych w powojennej Polsce. Utworzenie we  

Wrocławiu uniwersytetu i politechniki postu-

lowano już w lutym, a wczesną wiosną plany 

te zaczęły nabierać realnych kształtów. Mia-

nowany pełnomocnikiem rządu i prezydentem 

Wrocławia dr Bolesław Drobner zaczął przygo-

towywać się wraz z ochotnikami do wyjazdu do 

Wrocławia. Dołączył do niego prof. Stanisław 

Kulczyński, który jako pełnomocnik ministra 

oświaty kompletował swoją grupę nazwaną 

później Grupą Naukowo-Kulturalną.

Pierwsi Polacy dotarli do Wrocławia zaledwie 

trzy dni po kapitulacji Festung Breslau. Gru- 

pa przybyłych do Wrocławia ochotników, do 

których każdego dnia dołączali byli robotnicy 

przymusowi i kolejni przyjezdni, natychmiast 

wzięła się do pracy. Rozminowywano, odgru-

zowywano i porządkowano budynki należące 

przed wojną do Uniwersytetu i Wyższej Szkoły 

Technicznej. Jednocześnie obmyślano plan or- 

ganizacji polskich uczelni.

W lipcu 1945 r. prace nad przygotowaniem 

uczelni do uruchomienia zajęć były na tyle 

zaawansowane, że prof. Kulczyński oficjalnie 

przedstawił władzom krajowym projekt struk-

tury wydziałowej Uniwersytetu i Politechniki. 

Wkrótce prof. Kulczyński, traktowany przez 

władze wrocławskie i centralne jako rektor 

przyszłych wrocławskich uczelni, został powo-

łany do Rady Naukowej przy ministrze oświaty. 

Pierwsza sesja Rady odbyła się w dniach od 

20 do 23 sierpnia. Jednym z najważniejszych 

tematów obrad był projekt rozmieszczenia 

szkół wyższych w Polsce. Gdyby nie zdecydo- 

wane stanowisko prof. Walerego Goetla, rektora  

Akademii Górniczej w Krakowie, który wystąpił  

w obronie utworzenia we Wrocławiu Politech- 
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niki, ta mogłaby w ogóle nie powstać, zgłaszano 

bowiem co do tego liczne zastrzeżenia. Osta- 

tecznie przyjęta rezolucja brzmiała: „Rada Na- 
ukowa wyraża opinię, że szybkie zorganizowanie 
obydwu uczelni we Wrocławiu [Uniwersytetu  
i Politechniki] jest ważnym postulatem w chwili 
bieżącej, podobnie jak i otoczenie wydatną opieką 
odbudowujących się uczelni wyższych Warszawy”. 

Zaraz po zakończeniu obrad Rady Naukowej,  

tj. 24 sierpnia 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedno-

ści Narodowej wydał dekret przekształcający 

dawne niemieckie uczelnie wrocławskie w pol-

skie państwowe szkoły akademickie.

Na Uniwersytecie utworzono sześć wydziałów: 

prawno-administracyjny, humanistyczny, mate-

matyczno-przyrodniczy, lekarski z oddziałem 

farmaceutycznym, medycyny weterynaryjnej 

oraz rolnictwa z odziałem ogrodniczym. Poli-

technikę dekret dzielił na wydziały: chemiczny, 

mechaniczno-elektrotechniczny, budownictwa 

oraz hutniczo-górniczy. Pomimo propozycji śro-

dowiska akademickiego dekret nie powoływał 

wydziałów teologicznych – teologii katolickiej 

ani protestanckiej. Pierwszego rektora i skład  

kadry profesorskiej miał mianować prezydent 

Krajowej Rady Narodowej, zaś czas oraz ko- 

lejność uruchomienia wydziałów miał określić 

minister oświaty. Okres organizacyjny obu uczel- 

ni zaplanowano do końca sierpnia 1946 r. i do 

tego czasu rektor miał mieć pełne kompetencje 

Senatu, a dziekani – rad wydziałów.

Ciekawostką jest fakt, że sierpniowy dekret,  

który wszedł w życie dopiero w dniu ogłosze- 

nia, tj. 19 września 1945 r., mówił o „przekształ-

ceniu” a nie „kreowaniu” wrocławskich uczelni, 

jak miało to miejsce w przypadku powołania do 

życia tego samego dnia Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Przekształcenie to należy  

jednak zdaniem historyków rozumieć wyłącznie 

w kontekście oparcia nowych uczelni na mate- 

rialnych i technicznych pozostałościach daw-

nych szkół niemieckich, gdyż ciągłość prawna 

pomiędzy niemieckimi a polskimi uczelniami nie 

istnieje.

Sierpniowy dekret oraz późniejsze rozporządze- 

nia ministra oświaty nie oddawały faktycznego 

stanu rzeczy. Formalnie istniały dwie uczelnie 

– Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika 

Wrocławska, ale ponieważ działały w ścisłej  

współpracy i były w znacznym sensie ze sobą  

zespolone, choćby osobą jednego rektora, prof.  

Kulczyńskiego, do ich nazwa brzmiała: Uni-

wersytet i Politechnika we Wrocławiu. Zapisy 

dekretu nie znajdowały również potwierdze- 

nia w rzeczywistości w przypadku organizacji 

niektórych wydziałów. Zamiast Wydziału Ma- 

tematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie 

i Chemicznego na Politechnice od początku 

istniał w ramach Uniwersytetu odrębny Wy- 

dział Nauk Przyrodniczych, a Wydział Matema-

tyki, Fizyki i Chemii był wspólny dla obu uczelni.

W ramach realizacji postanowień owego de- 

kretu, 3 września 1945 r. minister oświaty 

powierzył prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu 

pełnienie obowiązków rektora Uniwersytetu 

i Politechniki we Wrocławiu. Najważniejszym 

Dekret z 24 sierpnia 1945 r. powołujący do życia 
Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnikę Wrocławską
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Pierwsza pieczęć Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu z 1946 r., 
fot. zbiory Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl

Uniwersytet i Politechnika funkcjonowały jako 

odrębne uczelnie jednakże w ścisłym związku 

instytucjonalnym i personalnym. Po kilku latach 

wspólnoty akademickiej od Uniwersytetu za- 

częły odłączać się kolejne wydziały, tworząc 

samodzielne uczelnie. W ten sposób z Wydzia- 

łu Lekarskiego z Oddziałem Farmaceutycznym 

powstała w 1949 r. Akademia Lekarska, która  

w 1950 r. zmieniła nazwę na Akademię Me- 

dyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny we 

Wrocławiu im. Piastów Śląskich). Od 1946 r. 

w skład Wydziału Lekarskiego wchodziło też 

Studium Wychowania Fizycznego, które rok 

po odłączeniu się wydziału od Uniwersytetu 

zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wy- 

chowania Fizycznego (obecnie Akademia Wy- 

chowania Fizycznego we Wrocławiu). W listo- 

padzie 1951 r. działalność rozpoczęła Wyższa  

Szkoła Rolnicza (później Akademia Rolnicza, 

obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-

wiu), która powstała na bazie uniwersyteckiego 

Wydziału Rolniczego z Oddziałem Ogrodni- 

czym oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 

Ostatecznie jedność Uniwersytetu i Politech-

niki we Wrocławiu ustała w roku akademickim 

1951/1952.

zadaniem nowego rektora i celem, jaki wyzna- 

czył sobie i swojemu zespołowi, było urucho-

mienie wykładów jesienią 1945 r. Wrocławskie 

uczelnie do podjęcia pracy gotowe były w li- 

stopadzie – cicha inauguracja zajęć odbyła się  

15 listopada 1945 r., a zaszczyt wygłoszenia 

pierwszego wykładu przypadł w udziale prof.  

Kazimierzowi Idaszewskiemu. Według niektó-

rych źródeł w pierwszych powojennych latach 

na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu 

studiowała aż jedna szósta wszystkich polskich 

studentów. Na odradzających się wtedy uczel- 

niach wykładali profesorowie głównie lwow-

skich uczelni, ale nie brakowało także uczonych 

z Warszawy, Poznania i Wilna. 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia


