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„Polecam Obywatelom przejęcie gmachów i urządzeń Politechniki we Wrocławiu 
oraz poczynić przygotowania do jej uruchomienia w jesieni bieżącego roku” – pisał 
do gotowych na wszelkie wyzwania pionierów nauki w powojennym Wrocławiu 
prof. Stanisław Kulczyński, organizator wrocławskich uczelni z ramienia Mini-
sterstwa Oświaty. Był 17 maja 1945 r. Zadanie jasno określone, choć wcale nie 
takie proste, bo jak tego dokonać, skoro wszystkie gmachy dawnej Technische 
Hochschule obsadziły wojska sowieckie? Sytuacja zmieniła się dopiero 2 lipca, 
kiedy zapadła decyzja o oddaniu Polakom politechnicznych obiektów. Dopiero 
wtedy przygotowania do uruchomienia Politechniki Wrocławskiej mogły ruszyć  
pełną parą. Jak wyglądało przejmowanie budynków i mienia uczelni? Co wspól-

nego ma odbudowa Politechniki z tajemniczym magazynem makaronu?   

2 liPCa 
     Przejmujemy Politechnikę we Wrocławiu!

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Wybite wszystkie okna i zniszczone wszystkie 

dachy. Niektóre budynki zniszczone od poci-

sków artyleryjskich, jeden od uderzenia bomby.  

Piwnice pełne rzeczy osobistych i broni – pozo-

stałości po koszarach i magazynach amunicji. 

Wewnętrzne dziedzińce przerobione na składy  

żywności, a ulice przecięte budowanymi napręd- 

ce barykadami. Tak – w dużym skrócie – w dniu  

kapitulacji Festung Breslau wyglądały zabu- 

dowania i okolice powstałej 1910 r. Technische 

Hochschule, czyli wrocławskiej Wyższej Szkoły  

Technicznej mieszczącej się w pobliżu dzisiej- 

szego pl. Grunwaldzkiego. Choć gmachy były  

zniszczone, to Armia Czerwona uznała, że za- 

chowały się „w stanie prawie nienaruszonym”. 

Fakt, w innych częściach miasta zabudowania 

przemieniły się w ogromne wypalone gruzowi-

ska… Żołnierze  sowieccy do budynków Wyż-

szej Szkoły Technicznej wprowadzili się już  

6 maja 1945 r. 

W przybyłej do Wrocławia już 10 maja 1945 r. 

Grupie Naukowo-Kulturalnej kierowanej przez 

prof. Stanisława Kulczyńskiego znalazł się m.in.  

prof. Józef Zwierzycki – wybitny geolog, badacz  

m.in. Archipelagu Malajskiego i Nowej Gwinei.  

Początkowo to właśnie jego zadaniem było  

przejęcie poniemieckich zabudowań i wyposa-

żenia dawnej Wyższej Szkoły Technicznej oraz 

przystosowanie obiektów na potrzeby mającej 

powstać wkrótce Politechniki Wrocławskiej.  

Z zadaniu tym wpierali go inni pracownicy daw- 

nych polskich uczelni i byli robotnicy przymuso- 

wi, którzy po wojnie zdecydowali, że pozostaną 

we Wrocławiu. Jedną z takich osób był inż. 

Dionizy Smoleński, specjalista z zakresu teorii  

spalania, materiałów wybuchowych oraz bali-

styki wewnętrznej. To na barkach Smoleńskiego 

i Zwierzyckiego spoczął trud odbudowy i orga-

nizacji Politechniki. 

Zadanie nie było łatwe, choćby z tego względu, 

że wszystkie budynki zajmowała Armia Czer-

wona, która nie kwapiła się do ich oddania  

w polskie ręce, a cały uczelniany majątek trak- 

towała jak wojenne trofeum. Negocjacje trwały 

i początkowo przyniosły tylko zgodę dowódcy 

sowieckiego „oddziału ochronnego” na wejście 

ekipy robotników budowlanych oraz osób nad- 

zorujących prace remontowe na teren politech-

nicznego kampusu.  

Nadzieja na poprawę pojawiła się 7 czerwca 

wraz z nadejściem z Warszawy telegramu o tre- 

ści: „Wywóz inwentarza uczelni wstrzymany 
skutkiem interwencji ambasadora Lebiediewa. 
Uczelnie zostają przekazane władzom polskim. 
Zabezpieczyć majątek natychmiast”. Decyzja ta  
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była skutkiem interwencji ministra oświaty 

Rządu Tymczasowego, który zwrócił się do 

ambasadora ZSRR w Polsce, pisząc: „Wobec  
całkowitego zniszczenia przez okupanta Politech-
niki i Uniwersytetu w Warszawie Ministerstwo 
Oświaty musi tworzyć nowe szkoły wyższe w tych  
ośrodkach, gdzie warunki materialne – w postaci  
budynków i urządzeń technicznych – na to pozwa-
lają. […] Dlatego też projektuje się utworzenia we 
Wrocławiu – na miejscu dawnych niemieckich – 
– Politechniki i Uniwersytetu. W obecnej chwili 
jednak poinformowano Ministerstwo Oświaty, że  
urządzenia techniczno-naukowe wyższych uczelni  
we Wrocławiu są traktowane przez Armię Czer-
woną jako zdobycz (trofeum) wojenne i jakoby 
mają być wywiezione. Ministerstwo Oświaty prosi 
o podjęcie interwencji u władz wojskowych, celem 
pozostawienia wymienionych urządzeń na miejscu 
i przekazanie ich władzom polskim”.

Zaraz po otrzymaniu telegramu Smoleński roz- 

począł twarde negocjacje ze stroną sowiecką. 

Rozmowy nie były łatwe, ale ich efektem była  

zgoda dowódcy wojsk „opiekujących się” uczel-

nią na przeprowadzenie powierzchownego 

przeglądu budynków i znajdującej się w nich 

aparatury laboratoryjnej. Rekonesans przyniósł 

z jednej strony obraz zniszczeń, a z drugiej 

– ogromną nadzieję, okazało się bowiem, że 

stan techniczny budynków dawnej Wyższej 

Szkoły Technicznej był całkiem dobry, jak na 

ówczesne warunki wrocławskie. Stosunkowo 

dobrze przedstawiał się także ogólny stan 

wyposażenia w meble oraz oprzyrządowania 

niezbędnego do realizacji zadań dydaktycznych 

i prowadzenia prac badawczych, choć w wielu 

miejscach sale wykładowe, ćwiczeniowe i la- 

boratoria były doszczętnie zniszczone, a sprzęt  

ewakuowany lub zrabowany, podobnie jak zbio- 

ry biblioteczne, które praktycznie nie istniały. 
„Uruchomienie Politechniki w zasadzie możliwe” 
– zapisano w raporcie. Był jednak inny problem: 

„Gmach obsadzony przez władze sowieckie. Kwe- 
stionuje się nasze prawa do Politechniki”. Mający 

zająć się organizacją Politechniki polscy uczeni 

mogli tylko z daleka patrzeć na to, co docelowo 

miało stać się ich miejscem pracy, czyli polską 

Politechniką Wrocławską. Zastanawiali się tak- 

że, czy to co pozostało w dawnego wyposażenia 

niemieckiej uczelni, zostanie na miejscu, czy też 

podzieli los innych łupów wojennych i trafi do 

Polski, albo dalej, np. do ZSRS…  

Smoleński i Zwierzycki nie ustawali w bojach 

i nieustannie prowadzili twarde negocjacje  

z „opiekunami” Politechniki. Choć zgody na prze- 

jęcie większości budynków wciąż nie było, 

to w połowie czerwca w polskie ręce oddano 

gmach dawnego niemieckiego zakładu chemii 

(obecny budynek A-3), w którym już wkrótce 

blisko trzydziestu ludzi uwijało się niczym 

mrówki, próbując doprowadzić gmach do stanu 

używalności. 

Pełne przejęcie wszystkich zabudowań dawnej  

Technische Hochschule wraz z ich wyposaże- 

niem możliwe stało się dopiero na mocy wyda-

nego 2 lipca 1945 r. rozkazu sygnowanego przez 

gen. Georgija Malenkowa, przewodniczącego 

Komitetu Specjalnego przy Państwowym Ko- 

mitecie Obrony ZSRS. Żołnierze sowieccy nie- 

chętnie wyprowadzali się z zajmowanych dotąd  

pomieszczeń, zatem przejmowanie budynków 

następowało sukcesywnie niemal przez cały 

miesiąc. Poza siedzibą przyszłego Instytutu  

Dach nad północno wschodnią połacią nowszej części gmachu głównego 
Politechniki (w tle gmach instytutów hutniczych), lato 1945 r., fot. zbiory 

Muzeum Politechniki Wrocławskiej
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Chemii (obecnie bud. A-3) formalnie w pełni  

przejętego 7 lipca, najszybciej, bo 12 lipca odzy- 

skano budynek Instytutu Elektrotechnicznego 

(A-5). 15 lipca Polacy mogli przejąć Laborato-

rium Obrabiarek (A-6), gmach główny i Labo-

ratorium Maszynowe (A-4), a także wzniesiony 

na dziedzińcu wewnętrznym niewielki obiekt  

Laboratorium Niskich Temperatur (dziś A-9)  

oraz obiekt gospodarczy (A-11). Do połowy 

lipca udało się zatem przejąć ogółem siedem  

obiektów dawnej Technische Hochschule Bres-

lau znajdujących się w kwartale ograniczonym 

ulicami Norwida, Smoluchowskiego, Łukasiewi-

cza oraz wybrzeżem Stanisława Wyspiańskiego. 

Gmach dawnych instytutów hutniczych przy 

ul. Łukasiewicza w dyspozycji sowieckiego od- 

działu wojskowego pozostawał aż do grudnia 

1945 r.

Prace zabezpieczające w przejętych obiektach 

rozpoczęły się niemal natychmiast, dzięki cze- 

mu wstępne zabezpieczenie mienia ruchomego 

udało się przeprowadzić do końca lipca, choć  

przy każdym z budynków pracowała zaledwie  

garstka ludzi – kilku lub kilkunastu Polaków 

wspieranych przez niemieckich robotników.  

W tym czasie zgromadzono dużą liczbę przyrzą- 

dów pomiarowych, maszyny (obrabiarki, silniki 

elektryczne i inne), aparaturę badawczą oraz 

rozproszony w nieładzie zasób biblioteczny. 

Pod koniec lipca rozpoczęto prace nad przy-

wróceniem dostawy prądu stałego i zmiennego 

zasilającego politechniczne obiekty, a także 

naprawę uszkodzonego uderzeniem bomby ka- 

nału centralnego ogrzewania. W sumie z terenu  

uczelni usunięto blisko 5 ton sprzętu wojsko-

wego i materiałów wybuchowych. Następne 

nadszedł czas pokrycia dachów i oszklenia 

okien – co w ówczesnych warunkach, gdy nie- 

mal wszystkie ocalałe w mieście budynki pozba-

wione były dachów i szyb, a wszelkie materiały 

budowlane były towarem deficytowym – było 

nie lada wyzwaniem. 

Latem 1945 r. koncentrowano się głównie na  

zabezpieczaniu mienia ruchomego i nierucho-

mego. Jednocześnie trwały prace organizacyjne 

zmierzające do tego, by już jesienią możliwe 

Prace porządkowe na dziedzińcu wewnętrznym gmachu głównego, lato 1945 r., fot. zbiory Muzeum Politechniki Wrocławskiej



5

było uruchomienie Politechniki Wrocławskiej 

– wznowienie badań oraz rozpoczęcie zajęć.  

Realizacja bardziej skomplikowanych przedsię-

wzięć rewitalizacyjnych i remontowych wyma- 

gała przede wszystkim zabezpieczenia finan-

sowego, ale to już całkiem inna historia… Nie 

brakuje w niej jednak opowieści, które przeszły 

do legendy wrocławskiej pionierki. Do dziś 

uśmiech na ustach wywołuje historia o tym, 

jak to Dionizy Smoleński, zdając Stanisławowi 

Kulczyńskiemu relację z postępu prac nad od- 

budową Politechniki, powiedział, że z 3 tys. zł, 

które na ten cel otrzymał, zostały mu jeszcze 

3,5... O ile wiadomo, Kulczyński tak naprawdę 

nigdy nie dowiedział się, jakim sposobem Smo- 

leński dokonał tego, czego dokonał, niemal  

w błyskawicznym tempie stawiając Politech- 

nikę na nogi. Krążą legendy o odnalezionych  

w piwnicach ogromnych ilościach tajemniczego 

makaronu, za które przyszłemu rektorowi Poli- 

techniki Wrocławskiej udało się wyremontować  

obiekty będące pod jego opieką.

Usuwanie gruzu w okresie prowadzenia prac porządkowych w obiektach uczelni, lato 1945 r.,  
fot. zbiory Muzeum Politechniki Wrocławskiej

dr Marek Burak
dyrektor Muzeum Politechniki Wrocławskiej
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