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Gdyby Świętem Nauki Wrocławskiej nie był 15 listopada, to być może mógłby 
nim być 9 czerwca? Dlaczego? Choćby za sprawą kilku wydarzeń, do jakich doszło 

właśnie 9 czerwca na przestrzeni ponad trzech stuleci. 

9 CzerWCa 
Czerwcowe tropy akademickie

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

9 czerwca 1640 r. i fundator wrocławskiej 
Alma Mater

Za jeden z symboli akademickiego Wrocławia 

uchodzi Aula Leopoldyńska – jedno z najbardziej 

reprezentacyjnych zabytkowych wnętrz Wro- 

cławia i najlepiej zachowanych barokowych 

wnętrz na Śląsku. To właśnie w tej Auli, miesz-

czącej się w głównym gmachu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, a wykonanej i udekorowanej 

w latach 1731–1732, realizuje się barokowa 

zasada symbiozy sztuk – architektury, ma- 

larstwa, rzeźby i snycerstwa. Patronem tego 

niezwykłego wnętrza jest Leopold I Habsburg  

– urodzony 9 czerwca 1640 r. w Wiedniu  
„z Bożej łaski cesarz rzymski, król Niemiec, Węgier, 
Czech, Chorwacji, arcyksiążę Austrii, książę 
Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, 
margrabia Moraw, książę Luksemburga, Śląska 
etc.” Choć cesarz Leopold I nigdy osobiście do 

Wrocławia nie przyjechał, to ślady jego działal-

ności są w mieście do dziś bardzo widoczne. 

Sprowadzeni do miasta w 1638 r. jezuici właśnie 

na mocy decyzji cesarza otrzymali w 1659 r. do  

dyspozycji dawny zamek, w którym prowadzili 

gimnazjum i kolegium. Z czasem zrodziła się  

Grupa figuralna cesarza Leopolda I Habsburga po konserwacji w 2017 r.,  
fot. Dominika Hull / Uniwersytet Wrocławski za: www.uni.wroc.pl 
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idea, by pod auspicjami cesarza jezuickie kole-

gium rozbudować i przekształcić w uniwersytet. 

Mimo licznych protestów protestanckiej rady 

miejskiej zabiegi te po wielu latach przyniosły 

skutek i 21 października 1702 r. w Wiedniu 

cesarz Leopold I podpisał tzw. Złotą bullę, czyli  

dokument „Aurea bulla fundationis Universi-

tatis Wratislaviensis” powołujący do życia 

wrocławską Alma Mater. W dokumencie za- 

pisano: „My Leopold [...] zgodziliśmy się na 
najsłuszniejszą prośbę ojców jezuitów. Stosownie 
do tego [...] nasze cesarskie i królewskie kolegium 
zakonu jezuitów ufundowane przez nas w naszym  
mieście królewskim Wrocławiu [zostaje] autoryte-
tem cesarskim i królewskim łaskawie na nowo 
potwierdzone […]. Zarządzamy i ustanawiamy 
nasze kolegium zakonu jezuitów we Wrocławiu 
jako generalne i powszechne Studium, Akademię  
i Uniwersytet” (tłum. Przemysław Wiszewski).

Cesarz Leopold życzył sobie, by ufundowana 

przez niego uczelnia „przez wszystkich po wsze  
czasy” nosiła jego imię, tj. Uniwersytetu Leopol- 

dyńskiego. Dwuwydziałowa uczelnia zainau-

gurowała działalność 15 listopada 1702 r.  

– w dniu imienin fundatora. Gdy 30 lat później 

dekorowane było główne pomieszczenie nowo  

wybudowanego gmachu uczelni, cesarz Leopold  

już nie żył. Nikt nie miał jednak wątpliwości, 

że to on – jako dobrodziej uczelni, jej fundator 

i duchowy patron – powinien zostać patronem 

tego wnętrza. Jego rzeźbiony wizerunek, wy- 

konany z białego polerowanego stiuku przez 

Franza Josepha Mangoldta, umieszczono 

w centralnej części podium Auli nazwanej 

Leopoldyńską. I choć imię fundatora nie za- 

chowało się w nazwie uczelni, to jednak 

przetrwało do dziś w nazwie tego pięknego 

wnętrza, które służy nie tylko Uniwersytetowi 

Wrocławskiemu, ale niemalże wszystkim po- 

zostałym uczelniom wrocławskim oraz wielu 

innym instytucjom. To w niej odbywają się 

najważniejsze dla środowiska akademickiego 

uroczystości, zaś jako zabytkowe dzieło baroku 

Aula Leopoldyńska jest drugą najchętniej 

odwiedzaną przez turystów przestrzenią muze- 

alną Wrocławia. Choć może dzień 9 czerwca 

1640 r. jako dzień urodzin cesarza Leopolda 

I Habsburga nie ma nic wspólnego z Wro-

cławiem, to jednak przez związek z fundatorem 

wrocławskiej pierwszej szkoły wyższej, warto  

o tej dacie pamiętać.

9 czerwca 1939 r. i apogeum antypolskich 
wystąpień

W okresie dwudziestolecia międzywojennego 

działały w Breslau dwie duże szkoły wyższe: 

Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma 

oraz Wyższa Szkoła Techniczna. Studiujący na 

nich Polacy nie mieli łatwo, choć nie było ich 

wcale tak mało. Na samym tylko Uniwersytecie  

w okresie międzywojennym studiowało w sumie  

blisko stu Polaków. Czynnie działali w polskich 

organizacjach i wspierali działania wrocławskiej 

Polonii.

Wyjątkowo trudny czas dla polskich studentów 

i nagminne prześladowania zaczęły się już 

w 1933 r., gdy po przewrocie hitlerowskim 

rozszalał się we Wrocławiu antypolski terror. 

Jak twierdzą historycy, jego pierwszymi ofia-

rami byli trzej polscy studenci Uniwersytetu 

– Tadeusz Kania, Franciszek Jankowski i Feliks 

Straszyński, którzy za rozmowę w języku 

polskim w jednym z lokali przy Albrechtstrasse 

(ob. ul. Wita Stwosza) zostali zatrzymani  

i brutalnie pobici [zob. „Wrocławskie Historie” 

4 kwietnia – „Władysław Wardzyński i Polacy 

w Breslau”] Z biegiem czasu napaści na polskich 

studentów i antypolskie wystąpienia stały się 

niemal normą. Polskich studentów nieustająco 

szykanowano i szpiegowano. Podobnie jak 

studentom żydowskiego pochodzenia indeksy 

wymieniono im na żółte, by na pierwszy rzut 

oka wyróżniały się od brunatnych indeksów 

studentów niemieckich. Dodatkowo wpisywano 

do nich uwagi treści „Pol. Mind.”, co znaczyło 

„Polnische Minderheit”, czyli mniejszość polska.

Najwyższym przejawem prześladowań było re- 

legowanie z Uniwersytetu wszystkich polskich 

studentów, do którego doszło w czerwcu 1939 r.  

Cały proceder rozpoczął się 9 czerwca, kiedy  

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/07/ac6136357deeaf30306f0bed801139752ef420fc.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/07/ac6136357deeaf30306f0bed801139752ef420fc.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/07/ac6136357deeaf30306f0bed801139752ef420fc.pdf
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członkowie niemieckiej organizacji studenckiej, 

pod wodzą studenta o nazwisku Höpping, 

wywiesili w Instytucie Anatomicznym apel  

wzywający wszystkich niemieckich studentów 

do bojkotu polskich organizacji i stowarzyszeń 

działających na Uniwersytecie: „Oczekuję od  
każdego porządnego studenta naszej wszechnicy, 
że natychmiast zerwie wszelkie stosunki koleżeń- 
skie i styczność na polu pracy z przedstawicielami 
polskości w naszej wszechnicy i zaniecha wszelkiej 

konwersacji z tymi panami”. Podobnej treści ogło- 

szenia pojawiły się na wszystkich urzędowych 

tablicach na terenie uczelni. Udekorowana 

hitlerowskimi flagami i wypełniona po brzegi  

Aula Leopoldyńska była świadkiem anty- 

polskiego wiecu studentów, który odbył się  

10 czerwca z udziałem najwyższych władz 

rektorskich. Naoczny świadek tak opisał je- 

go przebieg: „Zbiera się senat uniwersytecki. 
Obecność wszystkich studentów obowiązkowa. 

„Nowiny codzienne” z 15 czerwca 1939 r. informujące o wydarzeniach we Wrocławiu,  
fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1965
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wydziałów, które tego dnia były jedynym ele-

mentem stroju akademickiego. Profesorowie 

nie mieli jeszcze tóg, bo – jak sami mówili 

– „najpierw trzeba było myśleć o sprawach 
bardziej podstawowych; na togi będzie czas 
później”. O godz. 8.30 kościół uniwersytecki  

pw. Najświętszego Imienia Jezus był wypełnio- 

ny po brzegi. Ks. dr Karol Milik, administrator 

apostolski z uprawnieniami biskupa rezydencjo-

nalnego na Dolnym Śląsku, odprawił w asyście 

mszę świętą i wygłosił płomienne kazanie z oka- 

zji inauguracji działalności polskich uczelni  

– Uniwersytetu i Politechniki. Jak wspominał 

Antoni Kleczkowski, jeden z uczestników, nawet  

tacy goście jak Gomułka, Bieńkowski, Popław-

ski i Lebiediew „przykładnie klęczeli”.

Po mszy goście uroczyście przemaszerowali 

przez plac Uniwersytecki do Auli Leopoldyń-

skiej, gdzie od hymnu „Jeszcze Polska nie 

zginęła” rozpoczęła się najważniejsza część  

obchodów Dni Kultury Polskiej we Wrocławiu 

– uroczysta inauguracja Uniwersytetu i Poli- 

techniki we Wrocławiu. Za katedrą, w garni-

turze, bez togi i insygniów, siedział rektor 

połączonych wówczas uczelni, prof. Stanisław 

Kulczyński, a poniżej dwaj prorektorzy – prof. 

Stanisław Loria i prof. Edward Sucharda. Po  

prawej i lewej stronie podium zasiedli pro-

fesorowie Uniwersytetu i Politechniki. Sala 

była wypełniona po brzegi. Obecni byli nie 

tylko studenci, wrocławianie i reprezentanci 

innych polskich szkół wyższych, ale także 

przedstawiciele władz politycznych i państwo-

wych, w tym m.in. pierwszy sekretarz Komitetu 

Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, wice- 

premier i minister Ziem Odzyskanych Wła-

dysław Gomułka, wicepremier Jakub Berman, 

wiceminister oświaty Władysław Bieńkowski, 

wiceminister kultury i sztuki Leon Kruczkowski. 

Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli 

placówek dyplomatycznych. 

Swoje sprawozdawcze a jednocześnie progra-

mowe wystąpienie rektor Kulczyński rozpoczął 

od mocnego akcentu, mówiąc: „Jesteśmy ma- 
terialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego 

Na udekorowanej scenie zajmuje miejsce rektor 
uniwersytetu, dr Stammler, wraz z wszystkimi 
dziekanami. […] Zalega cisza. Manifestacja zosta- 
ła otwarta. Następują przemówienia. Pada stek  
obelżywych słów pod adresem narodu i państwa 
polskiego”. Po tym wszystkim odczytano rezo-

lucję: „Z dniem dzisiejszym zabrania się Polakom 
wstępu do uniwersytetu. Jesteśmy przekonani, 
że od dnia dzisiejszego już nigdy polska stopa 
nie przekroczy progów tej uczelni”. Następnie 

odczytano nazwiska 17 – wedle innych relacji 

21 – Polaków, którzy przy aplauzie zebranych 

zostali zmuszeni do opuszczenia Auli. 

Jeszcze tego samego dnia usunięci z Uni-

wersytetu studenci spotkali się w jednej  

z sal wykładowych, najprawdopodobniej przy 

Schuhbrücke 49 (ob. ul. Szewska 49, siedziba 

Instytutu Historycznego UWr), by zastanowić 

się nad dalszym działaniem. Jak relacjonowała 

Alicja Zawisza, to właśnie podczas tego spotka- 

nia padły prorocze słowa jednego ze studentów: 

„Jesteśmy głęboko przekonani, że przyjdzie czas,  
kiedy będziemy mieli okazję ukończenia studiów  
na tej, ale już wtedy polskiej uczelni”. Słowa  

te wypowiedział student prawa, Jan Gałązka. 

Niestety, jemu po wojnie nie dane było konty-

nuować nauki na Uniwersytecie Wrocławskim, 

ale polski dyplom tej uczelni zdobyło troje z 17 

(lub 21) relegowanych w 1939 r. studentów: 

Lutosława Malczewska, Adolf Warzok oraz 

Józef Czech. 

9 czerwca 1946 r. i powojenna inauguracja 
wrocławskich uczelni

Wydarzenia z 9 i 10 czerwca 1939 r. i słowa 

wypowiedziane wówczas przez Jana Gałązkę 

nabierają szczególnego znaczenia w kontekście 

wydarzeń, do jakich doszło dokładnie siedem 

lat później. 

W niedzielę 9 czerwca 1946 r. nad ranem plac 

Uniwersytecki był pełen gości, profesorów i stu- 

dentów. Rozpoczynał się drugi dzień obchodów  

Dni Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich. 

W słońcu mieniły się kolorowe czapki różnych 
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Inauguracja Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, Aula Leopoldyńska, 
9 czerwca 1946 r., fot. zbiory rodzinne Stanisława Kulczyńskiego

Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a du- 
chowymi spadkobiercami kresowej kultury 
lwowskiej”. Nie mógł nie powiedzieć o tym, co 

wydarzyło się w lipcu 1941 r. na Wzgórzach 

Wuleckich we Lwowie. Następnie przyszedł 

czas na zdanie relacji z prac i wydarzeń 

minionego roku. Zwracając się na koniec do 

tłumnie zebranych w Auli gości, powiedział: 
„Wrocławskie uczelnie wyższe startują dzisiaj 
w przyszłość. Przyszłość ta może być wielka, 
wspaniała, może być mierna i słaba. Wszystko 
zależy od tego, jaką potrafimy we wrocławskie 
uczelnie tchnąć duszę. Jaki dla uczelni naszych 
potrafimy wywalczyć autorytet. Duszą uczelni 
wyższych nie jest ani młodzież ani profesor. Duszą 
ich jest uczony. Życiodajnym tętnem uczelni nie 
jest praca dydaktyczna, tętniąca już od roku we 
Wrocławiu, ale żywa, dynamiczna, wszechstronna 
i własna twórczość naukowa. Dostojeństwem 
uczelni wyższych jest powaga i poczucie odpo-
wiedzialności za prawdę, jaką tworzymy i jaką do 
wierzenia podajemy. Odpowiedzialność uczonego 
jest niezwykle trudna. Służymy bowiem jednej 
wielkiej, ale nieosiągalnej w swej nieskończoności 
idei prawd”.

Po tym bardzo merytorycznym a jednocześnie 

poruszającym wystąpieniu rektora Kulczyń-

skiego, po którym długo nie milkły oklaski, głos 

zabrał m.in. wiceminister Bieńkowski, który 

życzył wrocławskim uczelniom owocnej pracy  

i wielkiej przyszłości. Następnie zabrzmiał hymn  

„Gaude Mater Polonia”, a wykład inauguracyjny 

wygłosił prof. Hugon Kowarzyk. 

Ostatnim, ale niezwykle ważnym akcentem uro-

czystości, była pierwsza promocja doktorska na 

Uniwersytecie. Na doktorów wypromowanych 

zostało kilkanaście osób, głównie lekarzy. Ta 

część uroczystości, mimo że również odbyła 

się bez tóg i bereł, miała niezwykłą wymowę  

i pokazywała, że uczelnie nawet w niezwykle 

trudnych warunkach są w stanie kształcić 

kadrę naukową, a także młodzież. Słowa wy- 

powiedziane sześć lat wcześniej przez Jana 

Gałązkę urzeczywistniły się…

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia


