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                                                     W S T Ę P   

     

        Pomimo upływu kilkudziesięciu lat  od zakończenia drugiej wojny świa-

towej, problemy  okupacyjne w tym tajna oświata w której  kształcenie akade-

mickie odgrywało  rolę  szczególną  pozostają  w  nieustannym  zainteresowa-    

niu środowisk naukowych oraz społeczeństwa. Polityka eksterminacyjna Nie-    

miec i Rosji, ich działania zmierzające do wyniszczenia  polskiej kultury oraz     

inteligencji, wpłynęły w  sposób  bezpośredni  na kształt  i  charakter walki z 

obydwoma agresorami w tym także  zbrojnej  z  okupantem niemieckim oraz  

intelektualnej  z radzieckim. Konspiracyjne  szkolnictwo  wyższe i nauka sta-  

nowiły specyficzne i  niespotykane w  innych okupowanych  krajach  Europy 

ogniwo w tajnej  strukturze  państwa podziemnego. Polityka eksterminacyjna 

Niemiec i ich działania wpłynęły w sposób bezpośredni na kształt i charakter 

walki. Ważne  miejsce zajęło w niej  tajne szkolnictwo  akademickie nie tylko 

jako forma intelektualnego oporu, ale także patriotycznej edukacji młodzieży. 

Lata  okupacji  niemieckiej i radzieckiej 1939-1945  są w najnowszej historii 

narodu  polskiego wciąż  aktualną  kartą  martyrologii, poświęcenia i walki o     

przetrwanie biologiczne i zachowanie  znaczącego  dorobku  cywilizacyjnego.    

Po okresie szoku  spowodowanego klęską wrześniową i zachwiania  wiary w  

możliwość szybkiego uzyskania niepodległości, następowała w poglądach na-  

rodu widoczna ewolucja i pozytywna zmiana. Było to  inspiracją do podjęcia  

wielu  form  oporu mających na  celu  zbrojne, polityczne i intelektualne prze-   

ciwstawianie się  eksterminacyjnym  celom obydwu okupantów. Wśród nich, 

niezwykłą rolę  spełniała też płaszczyzna działań pozamilitarnych jak ochrona 

dóbr materialnych i kultury narodowej, których ważną dziedziną było szkolni-   

ctwo  wyższe. Ogólna  dezorganizacja  życia w kraju  po  klęsce wrześniowej,  

skala wyniszczania  biologicznego ludności, ograniczenia  wolności osobistej 
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oraz degradacja kultury, w której  tak  ważnym elementem była nauka, miały    

w zakresie wolności intelektualnej różny wymiar i przebieg  na ziemiach zaję- 

tych przez  hitlerowskie Niemcy i  Rosję. Warunki na kresach wschodnich kra-    

ju, które znalazły się  pod  władzą  radziecką, różniły się  od sytuacji politycz-   

nej na tych terenach podporządkowanych wojskom niemieckim.To wówczas,    

4 lipca 1941r. hitlerowcy zamordowali we Lwowie  kilkudziesięciu polskich

profesorów, a  przez  cały  okres  ich  panowania szalał  ciągły terror. Gdy na  

obszarach  ząjętych  przez wojska niemieckie jedynym sposobem kształcenia  

polskiej młodzieży na poziomie wyższym było tworzenie tajnych grup akade- 

mickich, to we Lwowie po aneksji miasta we wrześniu l939r.przez Armię Ra-  

dziecką, polscy  studenci  mogli prowadzić naukę w legalny sposób  na uczel-  

niach  przejętych  przez  Ukraińców, pod  kierunkiem wielu polskich profeso-

rów;  chociaż i tutaj dochodziło  do  represji i wielu aresztowań pracowników     

naukowych, wobec  których  posiadano  podejrzenia  charakteru politycznego. 

Również władze ukraińskie  dokonywały zwolnień polskich  profesorów zas- 

tępując ich personelem  ukraińskim i rosyjskim. W taki  sposób  następowała  

ukrainizacja Uniwersytetu Jana Kazimierza, któremu  już od 8 stycznia l940r.    

nadano  nazwę: Państwowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana  Franki. Jednak  

mimo ograniczeń  politycznych, kilkuset polskich  pracowników  naukowych    

znalazło nadal  zatrudnienie  na tej uczelni oraz w kilku utworzonych instytu-    

tach. Polska młodzież mogła tutaj w sposób legalny zdobywać wykształcenie   a

profesorowie środki na utrzymanie. Sytuacja istniejąca w środowiskach nau- 

kowych Lwowa była  też  podstawą podjęcia przez Polski  Rząd Emigracyjny    

we Francji  decyzji o zaniechaniu  tworzenia  w tym mieście struktur tajnego  

kształcenia wyższego, które powstały i funkcjonowały w Wilnie. W rezultacie,    

w okresie pierwszej okupacji radzieckiej, do połowy czerwca 1941r. na uczel- 

niach lwowskich znajdujących się już pod zarządem ukraińskim, studenci pol- 

scy mieli  możliwość  podjęcia  studiów  bez większych  utrudnień na uniwer- 

sytecie oraz we wszystkich instytutach pod  kierunkiem polskich pedagogów.

Całkowicie odmiennie ukształtowały się  warunki w Wilnie po przejęciu tam 

władzy przez  administrację  litewską  od wojsk radzieckich już w październi-    

ku l939r. Po zajęciu  tego  miasta  przez Armię Czerwoną, Uniwersytet Stefa-    

na Batorego  funkcjonował  nadal  do połowy grudnia 1939r.  Status  uczelni  

oraz  położenie kadry naukowej pogorszyły się zdecydowanie od 28 paździer-  
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nika 1939r., kiedy za  zgodą  władz  radzieckich  Wilno  przeszło  całkowicie  

pod  zarząd litewski. Wówczas  też rozpoczęły się szykany  narodowościowe  

wobec  polskich  instytucji  oraz środowisk intelektualnych. Nie ominęły one    

również uniwersytetu, który był  traktowany przez  nowe władze jako niebez-    

pieczna ostoja  polskości  oraz  polonizacji Litwy. Praktycznym odzwiercied-    

leniem antypolskiego nastawienia była też likwidacja polskiego uniwersytetu  w

dniu  15 grudnia 1939r. i wszystkich  instytucji, które  w  jakiejkolwiek for-   

mie miały z nim urzędowy lub nieformalny związek oraz utworzeniu uczelni  

litewskiej. Po zajęciu Litwy w czerwcu 1941r. przez  wojska niemieckie, uni- 

wersytet funkcjonował nadal  do lipca 1943r. jako uczelnia litewska pod nad- 

zorem  niemieckim. Polscy naukowcy  zorganizowali  dla polskiej młodzieży   

tajne studia poza strukturami uniwersyteckimi w kilkudziesięciu grupach aka- 

demickich, które prowadziły kształcenie aż do czerwca 1944r.

          Stosunek okupanta radzieckiego do ludności polskiej od chwili zajęcia  

ziem wschodnich  we wrześniu 1939r.,wynikał  z wyrachowanych celów poli- 

tycznych, w  tym  przede  wszystkim z chęci pozyskania i  wykorzystania dla 

swoich celów polskiej inteligencji. Stosowanie takiej polityki było uwarunko-  

wane zbliżającą się wojną z Trzecią Rzeszą oraz liczeniem się jeszcze w tym 

czasie  z  opinią i stanowiskiem państw zachodnich, od  których Rosja oczeki- 

wała  pomocy gospodarczej w  związku z grożącą wojną. Podejmowane dzia- 

łania wobec polskich profesorów przez Rosję Radziecką były prowadzone w 

dwóch  zasadniczych płaszczyznach. Jawnej, oraz liberalnej pozornie teleran-   

cji  o czym miał świadczyć stosunek władz administracyjnych i politycznych 

Lwowa do polskich pracowników naukowych i studentów i  tajnej, której  re-  

zultatem było wymordowanie w l940r. kilkudziesięciu tysięcy oficerów i pra-   

cowników administracji państwowej całych ziem  wschodnich.Dualizm w po- 

lityce ludnościowej  okupanta  wyrażał  się w ciągłych  aresztowaniach i zsył-   

kach do obozów pracy  wszystkich Polaków, w stosunku do których były naj- 

mniejsze  podejrzenia o prowadzenie  działalności  politycznej  lub przynależ-  

ność do polskich organizacji niepodległościowych (do nich należała też duża  

część  pracowników  naukowych). Warunki życia i bezpieczeństwo  osobiste  

ludności polskiej pogorszyły się  jeszcze  bardziej  od lipca 1941r. po zajęciu  

ziem wschodnich przez wojska niemieckie, kiedy zlikwidowane zostały wszy-

stkie uczelnie wyższe, a jedyną  możliwością  kształcenia polskiej młodzieży 
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było tworzenie bez  względu na  trudności, tajnych kompletów akademickich. 

Sytuacja w tym  względzie  nie uległa  też poprawie  po wkroczeniu wojsk ra- 

dzieckich do  Wilna i Lwowa w 1944r. Wówczas Rosja  Radziecka jako pier-   

wsza  potęga militarna na świecie, będąca też głównym sojusznikiem strategi- 

cznym  mocarstw  zachodnich zabiegających o jej przychylność, nie musiała   

się  liczyć z  ich  poglądem na  sprawę  polską ani  z opinią międzynarodową. 

         Na terenach Generalnej Guberni znajdujących się  pod okupacją hitlero-   

wską, realizacja  polskiego  kształcenia  wyższego w  jakiejkolwiek formie w    

sposób  legalny  była całkowicie  zabroniona. Stąd też pracownicy oświatowi 

oraz  naukowi zlikwidowanych uczelni  akademickich  w  Warszawie, Krako-   

wie oraz Poznaniu (a od lipca 1941 r.również we Lwowie)  organizowali gru-   

py  kształcenia konspiracyjnego. Początkowy proces, w wyniku którego pow-

stawały nieliczne zespoły studenckie, często też z przypadkowych kontaktów 

młodzieży  z  profesorami, przybierał  stopniowo planowy charakter, ogarnia-   

jąc coraz  szersze  kręgi  młodzieży. Możliwość studiowania pod kierunkiem  

doświadczonej  kadry  stworzyła  kilkunastu tysiącom chętnych dobre warun- 

ki dalszej edukacji, chroniąc ich w ten  sposób przed degradacją intelektualną    

i frustracją psychiczną.Kadra naukowa natomiast poprzez uczestnictwo w tej 

wyjątkowej formie działania znajdowała nie tylko szerokie możliwości tajnej 

pracy  dydaktycznej, ale też mogła bezpośrednio kształtować postawy studen- 

tów oraz  ich  nieprzejednany  stosunek do okupanta. Przekonanie młodzieży, 

że kraj odzyska niepodległość potęgowało jej  aktywność w studiach oraz  du- 

że zaangażowanie w innych formach konspiracji politycznej. Powstanie oraz 

funkcjonowanie  oświaty tajnej  wszystkich stopni i kierunków, należy rozpa- 

trywać także w kontekście ogólnej polityki stosowanej przez hitlerowców na 

całych terenach  okupowanej  Polski. Postępowanie agresora wskazywało, że 

jednym  ze skutecznych środków unicestwiania  narodu polskiego  miało być 

zniszczenie  jego  bogatej  kultury, której bardzo istotnym elementem była oś-  

wiata, w tym  również  szkolnictwo  wyższe oraz nauka. Literatura traktująca   

o problemach  polityki  kulturalnej  okupanta hitlerowskiego  i  eskalacji wro- 

gości  radzieckiego do  inteligencji  polskiej jest  bogata, a jej  treść  świadczy   

o zbrodniczej  perfidii tych krajów podjętej i prowadzonej  w okresie  między-  

wojennym. Pisze także o tym wielu  polskich autorów, którzy prezentują rów- 

nież w opracowaniach  wnikliwy materiał faktograficzny i ciekawe wnioski.1]    
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Należy jednocześnie wyraźnie  podkreślić, iż w powojennych opracowaniach 

autorów niemieckich 2]  sprawy dotyczące polityki kulturalnej hitleryzmu na     

okupowanych  terenach  polskich są przedstawiane w zdecydowanej większo- 

ści  wybitnie  tendencyjnie i  wyłącznie z pozycji niemiecko-szowinistycznej 

dominacji  narodowej  tego kraju, co miało również głębokie tradycje w całej  

historiografii germańskiej. Likwidacja inteligencji  oraz całej polskiej kultury 

narodowej  nie  były  wytworem hitleryzmu. Koncepcje te  miały już szersze 

podłoże i sięgały okresu porozbiorowego a następnie Republiki Weimarskiej. 

Jednak  apogeum  antypolskości i praktyczne  wcielanie w  życie wrogich na- 

szemu narodowi pruskich teorii   naukowych uwidoczniło się w sposób szcze-  

gólny po dojściu  do władzy Adolfa Hitlera oraz utworzeniu Trzeciej Rzeszy     

Niemieckiej. To w tym czasie niemieccy uczeni z  niezwykle skrupulatną gor-   

liwością, czerpiąc  wzory ze  swoich poprzedników  udowadniali,  że  Polska 

jako jedyny kraj bezładu oraz  anarchii w Europie, wymaga  całkowitej napra- 

wy cywilizacyjnej, którą mogą zapewnić wyłącznie Niemcy kierowane przez  

Adolfa Hitlera. Głoszone  teorie  państwowe  znalazły  szybko praktyczne za-    

stosowanie  najpierw w latach  międzywojennych, kiedy to  liczni  naukowcy 

będąc agentami hitlerowskich służb bezpieczeństwa odwiedzali Polskę. 

Przyjeżdżali  oni w składzie przybywających wycieczek czy oficjalnych dele-  

gacji  naukowych odwiedzającch główne ośrodki  polskiej kultury.Wszystkie  

bez wyjątku  wizyty  miały na  celu  rozpoznanie   miejsc  oraz  instytucji  pol-   

skich, w  których  były zgromadzone  najcenniejsze  zbiory  malarskie, biblio- 

filskie  oraz  numizmatyczne Drugiej  Rzeczypospolitej, jak  również  księgo- 

zbiory oraz wyposażenie naukowo-techniczne uczelni wyższych. Ci sami też 

naukowcy  kończyli  dzieło swojego wcześniejszego rozpoznania po podboju 

Polski już jako wyżsi oficerowie lub generałowie niemieckiej armii okupacyj-  

nej w składzie utworzonych specjalnych  grup dokonujących rekwizycji. Nie- 

przypadkowo, już po zakończeniu wojny rabunek oraz niszczenie kilkusetlet- 

nich  zabytków  polskiej  kultury  materialnej, Niemcy przedstawiali również   

jako konieczną  instytucjonalną  ochronę i  zabezpieczenie  przed  dewastacją    

wojenną. Niektórzy  autorzy  niemieccy  gloryfikujący dokonania  ich hitlero-  

wskich poprzedników, pomimo zachowania  obłudnych  pozorów obiektywiz-

mu, posuwają się  jeszcze dalej. Ich  to zdaniem, wyrazem dużej  tolerancji w 

tych sprawach było także utrzymanie szkolnictwa powszechnego oraz całego 

7



                                                          

systemu kształcenia zawodowego polskiej  młodzieży, a nawet  półwyższego. 

Autorzy ci  nie  wnikają  jednak w przyczyny wynikające z prowadzonej woj-  

ny i wynikające  stąd  potrzeby ekonomiczne w tym wyszkolenie fachowców    

dla licznych  zakładów przemysłowych w Rzeszy w miejsce specjalistów nie-

mieckich  uczestniczących w wojnie. Nie były to więc przesłanki wynikające    

z dobrej woli okupanta ale przede wszystkim z interesów militarnych. 3]

       Znacząca rola polskiego szkolnictwa akademickiego w walce o zachowa-  

nie intelektualnych  wartości oraz ich funkcja integrująca nie znalazły dotych-   

czas pełnego przedstawienia naukowego, obejmującego jednocześnie okupac-   

ję niemiecką i  radziecką i stosunek obydwu  okupantów do tej formy działal- 

ności intelektualnej prowadzonej  przez  polskich profesorów. Nie spełnia też  

tych kryteriów  poprzednia  praca autora z 1984r., chociaż jak pisał prof.Stani- 

sław Gawęda z UJ: „recenzowana  książka  jest  pierwszą w naszej literaturze, 

która problem szkolnictwa akademickiego i nauki ujmuje syntetycznie w ska-   

li całego okupowanego kraju".4]  

Pomimo  upływu  kilkudziesięciu  lat  od zakończenia wojny, nadal  jest brak     

opracowań  monograficznych, obejmujących  funkcjonowanie całego polskie-  

go szkolnictwa  akademickiego jak  też  prowadzonych badań naukowych po-  

równawczo  w  obydwu systemach okupacyjnych, obejmujących  również by-    

łe  polskie  ziemie  wschodnie. Bogata  literatura  z tej problematyki, posiada   

jedynie  charakter  przyczynkarski. Mimo  wielu tematów jakie zostały przed- 

stawione  w książkach  oraz  setkach  artykułów, problem ten pozostaje nadal 

otwarty. Wśród  opracowań syntetycznych powstałych do roku 1978, jedynie  

praca  Mariana Walczaka poświęcona  jest  całkowicie tajnym studiom akade-  

mickim o  zasięgu  ogólnokrajowym w której tylko w marginalnym  zakresie 

zostały  uwzględnione  te problemy w Wilnie i Lwowie w warunkach  tak od- 

miennych  systemów okupacyjnych. Zgodnie  też  z założeniem autora, głów-   

ną uwagę  skupił  on  na  martyrologii przedstawicieli  konspiracyjnego szkol- 

nictwa akademickiego i oświaty okupacyjnej oraz stratach osobowych.5]

Także  inne  opracowania  na ten  temat poświęcone są wyłącznie poszczegól- 

nym  uczelniom, wydziałom lub  też wybranym zagadnieniom polityki oświa-  

towej oraz  kulturalnej, przede  wszystkim na terenach okupacji hitlerowskiej    

i w niewielkim  tyko stopniu radzieckiej. Problematyka dotycząca niektórych 

tylko  zagadnień z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego ziem wschodnich
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w latach  wojny i okupacji  prezentowana  jest głównie w tonacji martyrologi-

czno - sowietyzacyjnej  oraz  w niewielkim tylko zakresie  merytorycznym.6]  

W kilkuset publikacjach przyczynkarskich, czasopismach naukowych i prasie, 

kwestie tajnego szkolnictwa akademickiego są w dalszym ciągu przedstawia-  

ne  w sposób  zawężony ograniczający się  do  martyrologii  lub też ogólnych 

problemów  polskiej  kultury i oświaty. Szereg  problemów  prezentowanych     

jest pośrednio  przy omawianiu  legalnego szkolnictwa zawodowego oraz taj-  

nego  nauczania  na  poziomie  średnim. Wielu  istotnych problemów  dla dal- 

szego postępu badań  nie podejmowano  lub przedstawiano je tylko w kontek-   

ście innych tematów często drugorzędnych. 7] 

        Przedstawiony stan  badań tak  ważnej  problematyki jak też przeważnie  

monotematyczny  charakter  opublikowanych dotychczas opracowań stały się 

inspiracją do  wykonania  odmiennej w  treści i  formie  monografii. Mając na 

uwadze kierunki  dotychczasowych badań problemów polskiego szkolnictwa 

akademickiego  skupiającego  się  przede wszystkim na okupacji niemieckiej  

w Polsce  etnograficznej  oraz ograniczone  rezultaty publicystyczne w zakre-    

sie całokształtu  szkolnictwa  wyższego i  szeroko  rozumianej nauki polskiej  

na ziemiach wschodnich pod obydwoma okupacjami, wykonano pracę w któ-

rej autor chociaż w pewnym zakresie stara  się uzupełnić podejmowany temat. 

Uwzględniając przyjęte  kryteria  metodologiczne jak też dalsze potrzeby ba- 

dawcze, wyeksponowano w pracy kilka  najważniejszych  zdaniem autora as- 

pektów niezbędnych do przedstawienia wiążących problematykę szkolnictwa 

wyższego i nauki polskiej  na terenach  okupacji niemieckiej oraz radzieckiej  w

kontekście  historyczno - politycznym. Niemcy powstałe   na  mocy  trakta-       

tu wersalskiego, od początku swojego istnienia nie zaniechały wobec  Polski 

polityki  jawnej lub ukrytej wrogości oraz snucia perspektywicznych planów 

unicestwienia państwa polskiego. Polityczne założenia kolejnych już rządów 

Republiki Weimarskiej wobec Drugiej Rzeczypospolitej, realizowały skrupu- 

latnie Niemcy hitlerowskie od  l września 1939r. po podboju i  okupacji ziem

polskich. Nie mniej wyrafinowaną  oraz  wrogą  politykę wobec Drugiej Rze- 

czypospolitej  prowadził sąsiad wschodni. Rosja  Radziecka  pomimo głosze-   

nia  leninowskiego  prawa  podbitych  przez  carat narodów do samostanowie-   

nia, nie mogła  się  pogodzić z powstaniem wolnej Polski, przegraną wojną w 

1920r., warunkami pokoju zawartego w Rydze  w 1921r. jak też  utratą  dużej 
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części terytoriów zabranych Pierwszej Rzeczypospolitej w wyniku kolejnych 

podbojów i rozbiorów. Nienawiść  ta  znalazła  ujście w agresji dokonanej na 

Polskę 17września1939r., likwidacji polskich  instytucji  na ziemiach wschod- 

nich, dokonywanych  zbrodniach  na  inteligencji  oraz masowych  zesłaniach 

wielu  tysięcy polskiej  ludności  do syberyjskich i azjatyckich obozów pracy 

oraz zagłady. Z tej polityki  wypływała również  realizowana przez władze ra-  

dzieckie  czystka  etniczna, prowadzona  na  kresach wschodnich od sierpnia 

1944r.,nazwana repatriacją ludności polskiej na ziemie zachodnie i północne.    

Z tych to  uwarunkowań  wypływały motywacje polityczne  jak również mili-  

tarne  zachodniego i wschodniego  sąsiada, oraz  stanowiły myśl przewodnią  

postępowania wobec Drugiej Rzeczypospolitej. Taka polityka wchodziła też     

w zakres planowania  większości niemieckich instytucji naukowych w latach 

międzywojennych, co znalazło  pełne odzwierciedlenie w pierwszym rozdzia-   

le książki. Scharakteryzowano tutaj obłudną rolę uczonych jak również nauki 

niemieckiej  jako  instytucji państwowej, spełnianą w działalności przeciwko 

Polsce w latach 1918-1945. Podkreślona została tutaj szczególnie antypolska

rola ludzi  oraz  tych instytucji w latach istnienia Trzeciej Rzeszy tak w okre-    

sie 1933-1939 jak również w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej w Polsce.  

W tym okresie  zaznaczyło się też najaktywniejsze zaangażowanie wielu czo- 

łowych przedstawicieli  niemieckich placówek naukowych w przygotowanie 

państwowych  planów  rabunku  oraz  niszczenia polskiej  nauki  i kultury w 

ramach ogólnej strategii podboju Drugiej Rzeczypospolitej. Jak pokazały wy- 

darzenia  z lat okupacji  hitlerowskiej, plany te były dokładnie przygotowane     

na podstawie wcześniejszego rozpoznania  stanu i miejsc rozmieszczenia naj- 

cenniejszych  zbiorów narodowych, wyposażenia głównych placówek nauko-  

wych  oraz instytutów i  zakładów  uczelni wyższych. Stąd  też bezpośrednio     

po zajęciu  Polski  możliwy był metodyczny rabunek oraz  niszczenie wszyst-

kiego co było istotne  dla kraju i kultury narodowej. Przedwojenni naukowcy 

niemieccy już po agresji, jako przedstawiciele służb  bezpieczeństwa posiada-

jący pełne  rozpoznanie, osobiście  kierowali  grabieżą i  niszczeniem wszyst-

kiego co było tylko możliwe, z czym  nie  mogły się pogodzić środowiska oś-

wiatowe  oraz  akademickie  zmuszone  do  życia w kraju okupowanym rów-    

nież przez kilkudziesięciu czołowych „uczonych” hitlerowskich.    

Były to główne przyczyny, które zmobilizowały większość  inteligencji z kra-   
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jowych kręgów naukowych i Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia    
z własnej inicjatywy już na początku okupacji tworzenia struktur konspiracyj- 
nego  kształcenia akademickiego młodzieży polskiej. Motywacje podejmowa- 
nych działań  organizacyjnych ich  przebieg i uzyskane rezultaty przedstawio-   
ne zostały w rozdziale  drugim. Tutaj wskazano także  na skład władz kierow- 
niczych i sposób  ich funkcjonowania w warunkach okupacyjnych. Kolejnym 
przedmiotem analizy prezentowanej w tym rozdziale są też warunki w jakich   
prowadzono  kształcenie  akademickie. Od sytuacji  okupacyjnej zależał rów-
nież  kształt  organizacyjny  konspiracyjnego szkolnictwa  wyższego oraz na-
uki  polskiej, który  starano  się dostosować do oczekiwań i  potrzeb w jakich  
znalazła się cała inteligencja. W tym  rozdziale podano również w ujęciu syn-   
tetycznym zasadnicze uwarunkowania, od których zależała  treść programów  
kształcenia oraz poziom studiów. Omówiony został też wpływ jaki wywierał  
na prowadzenie  tego  trudnego  procesu  Polski Rząd Emigracyjny oraz jego 
polityczno - administracyjne agendy w okupowanym kraju. Wszystkie prace 
realizowane przez  rząd  polski na uchodźstwie, ściśle koordynowano z wyda- 
rzeniami  zachodzącymi  w  kraju, tak  na  terenach  okupacji niemieckiej jak  
również radzieckiej. Zadania wykonywane na  emigracji bez względu na róż-    
nice poglądów politycznych osób  wchodzących w skład tego gremium, spot-    
kały się zawsze z poparciem  polskiej inteligencji  bez względu na miejsce jej  
pobytu. Środowiska  te były bowiem głównymi  reprezentantami polskiej kul-
tury i nauki  oraz  jej  twórcami. Nie przypadkowo  też w programach Rządu 
Emigracyjnego oraz jego agend w kraju, działających  pod okupacją niemiec-   
ką oraz  radziecką, ochrona  kultury  narodowej, w której to  szkolnictwo aka-   
demickie zajmowało  tak ważne  miejsce, należała do  priorytetów obok czyn-
nego wysiłku zbrojnego na terenach zajętych przez Niemców oraz tworzenia 
zbrojnych i politycznych organizacji niepodległościowych na wschodzie.
          Trudną  do  jednoznacznej  oceny problematykę polskiego szkolnictwa 
wyższego  w Wilnie  oraz  we Lwowie w  okresie pierwszej okupacji radziec-   
kiej (17 IX 1939-29 VI 1941), przedstawiono w rozdziale trzecim. Po zajęciu    
miast przez wojska  radzieckie nie  było  żadnych możliwości dalszego istnie-   
nia i prowadzenia działalności przez uczelnie wyższe pod polskim kierownic-
twem. Jednak  krańcowo  różny  był  stopień  dostępności  na uczelnie i możli-   
wość kontynuowania tam studiów przez młodzież polską  ze względu na wro-    
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gość okazywaną  ze  strony władz  litewskich oraz tolerancyjność Ukraińców     

(w tym również tamtejsze środowiska inteligenckie), do tego wszystkiego co 

wiązało  się z Polską. Niewątpliwie, na stosunek tej ludności do Polaków jak   

również  do  polskiego  szkolnictwa  wyższego  oraz pracowników akademic-   

kich wpływał  sposób traktowania ludności miejscowej przez władze polskie     

w latach  międzywojennych oraz realizowanej tam polityki narodowościowej.    

Przebieg dyskryminacji politycznej tubylców, szczególnie analogie oraz  róż-    

nice wynikające z tych zależności na Litwie i Ukrainie jak również na całych 

kresach  wschodnich  omówione  zostały we  wstępie trzeciego rozdziału. Ze     

względu  na  zasadnicze  różnice  w dostępie i  możliwości kształcenia akade-

mickiego polskiej  młodzieży w Wilnie i Lwowie, różny też był status zlikwi-

dowanych uczelni wyższych oraz ich funkcjonowanie pod nowym kierownic-

twem. Pozbawione odwetu  narodowościowego traktowanie polskich pracow-

ników  naukowych  oraz  studentów  przez  wszystkie wyższe uczelnie lwow-   

skie, jaskrawo  kontrastowało  z  wrogością  i szowinizmem litewskim, czym 

zaniepokojony był także  Polski Rząd Emigracyjny. Jedyną możliwością kon- 

tynuacji pełnych studiów wyższych przez  młodzież polską w Wilnie było jej 

uczestnictwo  w tajnych  kompletach akademickich. Również po zajęciu mia- 

sta przez armię  niemiecką w 1941r.w której  Litwini znaleźli nowego protek-

tora, już w nowych warunkach okupacji litewsko - niemieckiej, jedyną formą 

edukacji  akademickiej  polskiej  młodzieży była możliwość kształcenia wyłą- 

cznie w sposób konspiracyjny.                

           Skład społeczny środowiska studenckiego, przebieg i poziom studiów,  

warunki  materialne  studentów i pracowników  naukowych scharakteryzowa-   

no w rozdziale czwartym. W tej części pracy wskazano w jakim zakresie pro- 

blemy  narodowościowe  występujące w Drugiej Rzeczypospolitej rzutowały    

na możliwość podjęcia studiów przez młodzież wywodzącą się z mniejszości  

etnicznych. W  rozdziale  piątym  omówiono  tajną  pracę  naukową w latach 

okupacji niemieckiej na ziemiach Polski etnograficznej, samodzielnie lub też     

w licznych  towarzystwach  naukowych. Na  terenach  okupacji hitlerowskiej  

polscy profesorowie  prowadzili  również pracę badawczą  w sposób legalny    

w wielu  placówkach niemieckich, co niekiedy wzbudzało wśród ludzi nauki    

oraz polityków  liczne  kontrowersje  oraz negatywne oceny moralne. Proble-   

my pracy  naukowej  we  Lwowie  oraz Wilnie  podczas okupacji radzieckiej     
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i niemieckiej przedstawiono w rozdziale szóstym. We Lwowie w przeciwień-  

stwie  do Wilna, naukę  polskiej  młodzieży oraz prace  badawcze  w okresie 

okupacji  radzieckiej  kontynuowano  całkowicie w sposób legalny w ukraiń- 

skiej strukturze  organizacyjnej  uniwersytetu  lub poszczególnych instytutów  

naukowych. W rozdziale  siódmym sprecyzowano główne podstawy finanso-

we szkolnictwa wyższego i nauki, przedstawiono też warunki materialne pol-  

skich  pracowników  naukowych i  studentów. W tym  też  kontekście został 

oceniony  zakres oraz skuteczność zaangażowania ekonomicznego Polskiego 

Rządu  Emigracyjnego, umożliwiającego powstanie  oraz funkcjonowanie tej 

działalności  intelektualnej. Wskazano  tutaj  na zasięg i  formy wsparcia  ma- 

terialnego  udzielanego  potrzebującym  tego  pracownikom  naukowym i stu- 

dentom przez osoby prywatne, polskie  instytucje charytatywne jak też liczne 

zakłady  gospodarcze. Stan i  przebieg  konspiracji pracowników naukowych  

oraz młodzieży uczestniczącej w tym  złożonym procesie w warunkach repre- 

syjnej okupacji niemieckiej  na całym terytorium oraz antypolskiej litewskiej   

w Wilnie zostały pokazane w rozdziale ósmym. Wskazano tutaj na stosowane  

metody utajniania  tej formy kształcenia młodzieży, efektywność wykrywczą, 

działalność i rezultaty kolaboracji ludności polskiej z obydwoma okupantami.

W całej pracy starano się  także pokazać nie tylko techniczną stronę organiza- 

cji i przebieg  tej  specyficznej  formy  edukacji w  sposób statyczny, ale rów-   

nież przedstawić ją  jako  dynamiczny proces, podlegający uwarunkowaniom 

wewnętrznym i zewnętrznym. Stąd występuje w pracy powiązanie głównych 

problemów z  sytuacją społeczną i polityczną w okupowanym kraju, atmosfe-  

rą wśród polskiej emigracji, z wydarzeniami na frontach  drugiej wojny świa- 

towej oraz  walki  zbrojnej z  hitlerowskim okupantem. Dlatego opracowanie 

problemu tajnej edukacji  jako swoistej formy oporu poprzez kształcenie umy- 

słowe młodzieży i rozbudzanie  jej  świadomości narodowej  znalazło się też     

w zamyśle  koncepcyjnym  książki. Takie  ujęcie  tematu było także możliwe 

dzięki wykorzystaniu wielu  artykułów monograficznych, 8] oraz opracowań 

pamiętnikarskich. 9] Liczne pamiętniki, w sposób dla nich charakterystyczny 

pokazują  atmosferę  okupacyjną, w której to pracownicy naukowi i studenci 

podejmowali i prowadzili  zakazaną  pracę  oświatową. Literatura  ta omawia     

w zasadzie  wszystkie  najważniejsze  problemy  związane z  tajnym kształce-

niem w zajętym kraju  przez Niemcy oraz Rosję na wszystkich jej poziomach    
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i  kierunkach. Wspomnienia  działaczy  oświatowych, znanych pracowników 

naukowych oraz studentów mówią o trudnych latach, w których wraz z kiero- 

wnictwem i uczestnictwem w  tym  procesie dokonywały się zasadnicze prze-  

miany w ich poglądach i postawach. Przedstawiają  one przebieg oraz trudno- 

ści ich  działania, stopień  integracji środowisk akademickich, zróżnicowanie   

w poglądach i  praktycznym  zaangażowaniu. Informacje z opracowań  o tym  

charakterze pozwoliły pokazać  problemy organizacyjno-techniczne tego zło-  

żonego  procesu na tle przewartościowań  zachodzących w świadomości poli- 

tycznej oraz postawach całego społeczeństwa, w tym szczególnie inteligencji  w

kraju i na  emigracji. Cenne dane do książki  uzyskano także z polskiej pra-        

sy tajnej, stanowiącej w latach  okupacji ważne źródło informowania o wyda- 

rzeniach  zachodzących w kraju oraz na świecie. W dużym zakresie wykorzy- 

stano opracowania  źródłowe z archiwalnych  materiałów urzędowych władz 

politycznych oraz  administracyjnych Trzeciej Rzeszy, w tym też  dane z licz-   

nych dokumentów  procesowych hitlerowskich  zbrodniarzy wojennych. 10] 

Wykonana również na tej podstawie  selektywna kwerenda inwentarzy zespo-  

łów archiwalnych niemieckich i polskich, mających związek z tajną  oświatą  

pod okupacją niemiecką i litewską (w Wilnie) oraz jawną we Lwowie przyłą-

czonym do Ukrainy po  zajęciu  ziem  wschodnich pozwoliła na ustalenie, iż  

nastąpiły istotne  zmiany ich zawartości, rozmieszczenia oraz dostępności do     

materiałów  źródłowych w stosunku do stanu  z roku 1984. Zlikwidowane zo- 

stało Archiwum  KC PZPR a jego  zespoły (w tym  dotyczące Polskiego Rzą-    

du  Emigracyjnego), zostały  włączone  do  Archiwum Akt Nowych. Zgroma- 

dzona została  nowa  dokumentacja historyczna w utworzonym Instytucie Pa-  

mięci  Narodowej. Powstało Archiwum Emigracyjne przy Uniwersytecie Mi- 

kołaja Kopernika w Toruniu. Fundacja  Ośrodka „Katra” w Warszawie zorga-  

nizowała Archiwum Wschodnie. Wykorzystano również wiele publikacji mo-

nograficznych i przyczynkarskich  autorów krajowych i zagranicznych, które 

ukazały  się  w okresie  ostatniego ćwierćwiecza. Uwzględniając  dostępność 

do materiałów źródłowych, możliwość wykorzystania nowych publikacji mo- 

nograficznych i przyjęte założenia metodologiczne, przygotowano pracę, któ- 

ra ma  układ  problemowy. Prócz  rozszerzonego wstępu  składa się  z ośmiu 

rozdziałów, zakończenia,  przypisów, bibliografii,  wykazu  używanych skró- 

tów, indeksu  nazwisk, oraz  streszczenia  w języku  angielskim i niemieckim.

14



                                                          

                                          
 
                       
                                                       

ROZDZIAŁ I                                      
                           
ANTYPOLSKA  DZIAŁALNOŚĆ  NAUKI  NIEMIECKIEJ                             
W  LATACH   1918 - 1945                                                                                   

1. Udział naukowców niemieckich w kształtowaniu wrogiej polityki
    wobec Drugiej Rzeczypospolitej 

           W przygotowaniu  podboju  ziem  polskich dokonanego przez Trzecią 
Rzeszę ważną rolę  spełniała  nauka  niemiecka. Jej  zaborczy stosunek do na-  
rodu polskiego  uwidaczniał  się  już w latach  poprzedzających  wybuch pier- 
wszej  wojny światowej. Front  antypolskiej  nienawiści, generujący się w ok-   
resie kilkuset  lat wzajemnego  sąsiedztwa, stanowił  zawsze  trwały składnik  
polityki  Prus, Niemiec Weimarskich  jak  też Trzeciej Rzeszy wobec narodu   
polskiego. Mimo, iż w połowie XIX w. i na  początku XX w. wielu  przedsta-  
wicieli nauki i kultury reprezentujących  postępowe kręgi  społeczeństwa nie- 
mieckiego  starało  się wpłynąć  na  zmianę  postępowania  swoich  rządów i  
rodaków  do społeczeństwa polskiego, to ich  wysiłek  nie  wywarł oczekiwa-
nego  skutku. Z tych  też  uwarunkowań, w których  dominował  stosunek za- 
borcy do poddanego, wypływały wzajemne  relacje  pomiędzy światłymi gru- 
pami  niemieckiej i polskiej  inteligencji. Mimo  pozorów  zrozumienia  oraz 
życzliwości, relacje  interpersonalne  miały  w zdecydowanej większości cha- 
rakter wzajemnej  nieufności, a cechą  charakterystyczną  tych kontaktów by-     
ła  chęć  utrzymania  ze  strony  niemieckiej  protekcjonalnej  dominacji. Tak      
w  naukowej publicystyce  historycznej,  jak  też  w  prasie  nie  dopuszczano 
możliwości  utraty  wpływu  na to, co działo  się  na Wschodzie. Szczególnie   
nie  wyobrażano  sobie  oderwania  od Niemiec  jakiejkolwiek części  byłych  
ziem polskich, zagarniętych w wyniku  kolejnych  rozbiorów.Również w krę-  
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gach uniwersyteckich  mimo zachowywania  pozorów  zrozumienia polskich 

dążeń niepodległościowych, uczeni  niemieccy nie  byli  zwolennikami zmia-    

ny istniejącego  status  quo, utrwalonego pomiędzy  Niemcami  a podzieloną 

pomiędzy  mocarstwami  Polską. Nawet  nieliczni  pracownicy naukowi oraz 

przedstawiciele  centralnych  instytucji  kulturalnych, którzy  w  jakimś  stop-   

niu  deklarowali  przed  pierwszą  wojną  światową   zrozumienie dla sprawy

polskiej,  radykalnie  zmienili  swoje  poglądy  po  utworzeniu  Niemiec Wei-  

marskich. Od tego wydarzenia lawinowo  już  narastała  fala nienawiści oraz 

dążenie do rewanżu za  postanowienia wersalskie, w wyniku których  wcielo-    

no w praktyce  niekorzystną dla Niemiec zmianę  granic  wraz z  rygorystycz-  

nymi ograniczeniami wojskowymi. 

          Wówczas to nastąpił intensywny  rozwój  badań  naukowych i ich anty-  

polskie ukierunkowanie, uwzględniające  ekspansywne interesy niemieckich    

kół militarystycznych. 1] Mimo postanowień  traktatu  wersalskiego oraz nie- 

odwracalnych  zmian  na  politycznej  mapie Europy, Niemcy  nie  pogodziły      

się z powstaniem wolnej Polski do  której przyłączono ziemie byłego zaboru  

pruskiego. Polityczno - wojskowe koła  Republiki Weimarskiej, ograniczone       

w  możliwościach  jawnego  przygotowania  swoich  militarno - rewizjonisty- 

cznych  zamierzeń, szukały  i znajdowały  sposoby  realizacji  przedsięwzięć  

poza  wojskowych. Niemieckie  czynniki  kierownicze  wychodziły z  założe-  

nia, że  osiągnięcie  zakładanego  w  perspektywie  celu  zmiany  granic oraz  

zdobycie nowych terenów na  wschodzie w drodze podboju mogło być tylko 

realne przy  spełnieniu  określonych  warunków. W sferze  materialnej był to   

też wzrost potencjału gospodarczego, stanowiącego mimo ograniczeń wersal-   

skich podstawę  utworzenia  nowoczesnych sił  zbrojnych. Takim wyznaczni- 

kiem w płaszczyźnie  pozamaterialnej  było  polityczne  oraz psychologiczne 

przygotowanie  społeczeństwa  niemieckiego  do  realizacji  mocarstwowych 

aspiracji. W zakresie polityki zagranicznej przedsięwzięcia  władz tego kraju  

zmierzały do  zneutralizowania  wrogiego  stosunku  wobec  Niemiec, przeja- 

wianego przez państwa europejskie  bezpośrednio po zakończeniu  pierwszej      

wojny  światowej.

 Przykre  doświadczenia Niemiec  wyniesione  z  tego okresu nie zburzyły

w społeczeństwie  wiary w jego  powołanie  do  panowania  nad innymi naro- 

dami.  Umacniały  te  poglądy  wszystkie  ugrupowania  nacjonalistyczne,  w  
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tym  szczególnie  konserwatyści, narodowi  liberałowie i  katolickie centrum, 
głoszące  koncepcje polityczne  wszechniemców. Poczucie  krzywdy  i  prze-   
konanie o doskonałości germańskiej, tak  konsekwentnie  wpajane społeczeń- 
stwu,  zaczęły  przynosić  oczekiwane  rezultaty. Już  w Niemczech  Weimar- 
skich powstawały liczne organizacje społeczne  oraz  polityczne  kształtujące  
atmosferę pokrzywdzenia  i konieczności  rewanżu. Jedną  z pierwszych, był 
utworzony w  r. 1919 Parlamentarny  Komitet  Wschodni. Swoją działalność
wobec  Drugiej  Rzeczypospolitej  rozpoczął  od  utrudniania   przejmowania 
przez  Polskę   ziem,  przyznanych  jej  mocą  traktatu  wersalskiego.  Czynił 
wszystko, aby te  tereny  powróciły  z  powrotem  do Niemiec. Działalność o 
podobnym charakterze prowadziło też  szereg  innych  instytucji prywatnych      
i państwowych. Finansowane  przez  niemiecki  kapitał, miały  one  nieustan-    
ne i silne wsparcie polityczne wpływowych członków rządu. 2]
W uniwersytetach doby  wilhelmowskiej i lat  międzywojennych nauka i kul- 
tura stały  się  głównym  narzędziem  umacniania w społeczeństwie pragnień 
ekspansjonistycznych. W prasie oraz publicystyce naukowej  tego  okresu co-     
raz powszechniej  głoszono tezy zakładające  generalną rewizję postanowień  
wersalskich. Ideologia  ta  stała się też  niebawem  podstawą przekonania, że 
wszystko, co czyni rząd, jest słuszne, sprawiedliwe i zgodne z wolą ogółu.3] 
Takie też było  stanowisko prawie całego społeczeństwa niemieckiego, które
generalnie negowało zasadność przynależności do Polski Śląska, Poznańskie-     
go oraz  Pomorza. Politycy niemieccy  mieli  świadomość, że  granice ustalo-    
ne w r.1919 zapewniały Polsce  podstawę  samodzielności gospodarczej oraz 
politycznej. Niezależność terytorialna  stanowiła natomiast skuteczną zaporę 
przed  germańskim  parciem  na wschód. Antypolskie stanowisko władz pań- 
stwowych znajdowało  również szerokie  poparcie  pracowników naukowych,  
publicystów, literatów, członków  organizacji  społecznych, a nawet młodzie- 
żowych. 4] Masowość i częstotliwość  publicystyki  o charakterze rewizjonis- 
tycznej geopolityki  spowodowała, że teorie  te  przybrały silną formę instytu- 
cjonalną. Już w roku 1924 powstała w Berlinie  Szkoła Nauk Politycznych w      
której  Katedrą Geopolityki  kierował prof. Adolf Grabowsky. On też jako za-   
łożyciel Ligi Antybolszewickiej propagował też wielkogermańską  ekspansję
wschodnią. Profesor Grabowsky oraz wielu innych uczonych niemieckich wy- 
chodziło bowiem z założenia, że położenie geograficzne państwa oraz prawo      
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przez nie stanowione  są  ze  sobą  ściśle  związane. Stąd niemiecki naród był 

predysponowany  do  zawładnięcia  wielką  przestrzenią   życiową i stanowie-   

nia  prawa  nad  innymi  społeczeństwami. 5] Wrogość wobec  niepodległego 

państwa  polskiego przejawiały - z  wyjątkiem  nielicznych jednostek, wszyst-   

kie warstwy  społeczeństwa  niemieckiego. Rewizjonizm  wobec Polski inspi- 

rowany przez  naukowców był  treścią  życia tego wielkiego cywilizowanego 

państwa.6]  Wraz  z różnorodnymi, realizowanymi  przez  władze niemieckie  

przedsięwzięciami  zmierzającymi  do  utrwalenia  w  społeczeństwie  poczu-     

cia  doznanej  krzywdy, faszystowskie  czynniki polityczno - administracyjne   

starały  się  wszelkimi  sposobami  pozyskać  przychylność  światowej opinii    

publicznej wobec Trzeciej Rzeszy oraz jej poczynań.

Władze  Republiki Weimarskiej  nie  tylko  zneutralizowały  wrogą  postawę 

państw zachodnich, ale nawet  zyskały z  ich  strony przychylność i poparcie.     

W wyniku  szeroko  zakrojonej  penetracji ze strony  wzrastającego w siłę re- 

wizjonizmu  niemieckiego  w  Europie Zachodniej  i  państwach  zamorskich, 

powstał tam w latach  międzywojennych front  obrońców  interesów niemiec- 

kich  przeciwko  Polsce. Prymat  w  tej  antypolskiej  fali propagandy wiodły  

Włochy, Wielka  Brytania i  Francja. Politycy i dyplomaci  tych  państw, wy- 

twarzali  wokół Polski  klimat  wrogości  i dezaprobaty  wobec  przyznanych     

jej  terytoriów  oraz  samodzielności  państwowej. 7] Uległy  wobec Niemiec  

charakter  propagandy nie  ominął  prawie  żadnego ośrodka polityki między- 

narodowej. Widoczny był  też  w Szwecji, Danii, Szwajcarii, państwach  bał- 

kańskich, a nawet w USA, gdzie  też  działania  przeciwko Polsce inspirował       

i kierował  nimi  prof.O.Resing. Popieranie  roszczeń  niemieckich w kwestii 

zmiany  granic  na  korzyść  Niemiec  było  widoczne  wszędzie. Stanowisko  

prezentowane przez opinię publiczną na Zachodzie  zrastało  się z rewizjoniz-  

mem przybierającym w Niemczech wymiar  ogólnopaństwowy. 8]  Nieliczni 

tylko  politycy oraz  mężowie  stanu  rozumieli  złożoność sytuacji i widzieli  

zagrożenie ze strony Niemiec. Jednym z nich  był  premier Francji z lat 1917- 

1929 Georges Clemenceau. Trafnie  oceniał, że „historia ostatnich dziesięciu       

lat była w gruncie  rzeczy  jednym  ciągiem rezygnacji aliantów na rzecz Nie- 

miec". 9]  Wraz  z  ustępstwami  politycznymi  oraz  gospodarczymi  państw  

zachodnich wobec Niemiec, wzrastała  ich pewność siebie  oraz agresywność 

w stosunku  do  Polski, co  uwidoczniło  się  również  w dziedzinie naukowej.

18



                                                          

Planując  w perspektywie  rewizję  krzywdzących  ich  zdaniem postanowień 

wersalskich, Niemcy podejmowały też liczne przedsięwzięcia umożliwiające 

optymalne  wykorzystanie  nauki  już  podczas  przygotowań do wojny. Dzię-     

ki  środkom  finansowym  przekazywanym władzom Republiki Weimarskiej,     

a później  Trzeciej Rzeszy przez   niemieckie monopole, w latach 1918-1939  

rozbudowana została  nauka  tego kraju, którą całkowicie  podporządkowano  

agresywnym  kołom  polityczno - militarnym. Powstało w  tym  czasie wiele 

nowych  placówek, których  głównym  celem  było: dokumentowanie  nauko-     

we oraz eksponowanie  niemieckich  osiągnięć  cywilizacyjnych na przestrze-     

ni historii;  przedstawianie  rasy  germańskiej  jako jedynej predysponowanej      

do  przewodzenia  innym  narodom, w  tym  szczególnie  słowiańskim; wyra-

bianie w społeczeństwie  niemieckim  poczucia  krzywdy z  powodu postano- 

wień wersalskich oraz konieczność ich  zmiany; naukowe uzasadnienie słusz- 

ności założeń  propagandowych narodowego  socjalizmu; systematyczne roz- 

poznawanie  stosunków  społeczno - politycznych  w  Polsce  oraz w  innych 

krajach Europy Wschodniej i  ich  naukowe  opracowanie  dla potrzeb władz 

państwowych w perspektywie planowanych podbojów. 

Szczególne  natężenie  wrogości  tych  środowisk uwidoczniło się po dojściu

do władzy  Adolfa  Hitlera i  powstaniu Trzeciej  Rzeszy. O radykalnej  zmia- 

nie poglądów i zachowania się w tym  czasie  świadczyło  postępowanie zde- 

cydowanej  większości  niemieckich  uczonych, obejmujących stanowiska w  

całym hitlerowskim aparacie administracyjnym, politycznym oraz partyjnym.

         Realizacja tak  szerokiego  programu  wschodniego  obligowała  też naj-

wyższe  czynniki  polityczne  Niemiec  do  zapewnienia  nauce  niezbędnych  

środków  finansowych i  najlepszych  kadr  fachowych. W niemieckich  wyż-  

szych  uczelniach i  samodzielnych  instytutach  znaleźli  się  specjaliści z za- 

kresu  różnych  dyscyplin. Został  stworzony w  ten sposób  zwarty front gru-  

pujący najwybitniejszych  uczonych, znany  pod  nazwą „Ostforschung".             

Uczeni  niemieccy poprzez akceptację  założeń  narodowego socjalizmu oraz 

czynne  uczestnictwo  w  pracach  jego  agend  w znacznym  stopniu ułatwili  

Hitlerowi dojście  do władzy i przygotowanie  agresji  na Polskę. Tylko w sa- 

mych  formacjach SS, 53  najwyższych rangą  funkcjonariuszy posiadało sto- 

pień naukowy profesora. W ideologii  narodowego socjalizmu  znalazły więc

pole do działania  przeciwko  Polsce liczne  zastępy  uczonych i czołowe pla- 
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cówki  naukowe  Trzeciej Rzeszy.10] Były to dobrze  zorganizowane instytu-     

cje, które pod pretekstem pracy naukowej lub działalności  kulturalnej prowa- 

dzonej w Polsce  zbierały i dostarczały  władzom  niemieckim wiele informa-   

cji o sytuacji  społeczno - politycznej oraz wojskowej państwa  polskiego. In-     

ną płaszczyzną  prócz  działalności  polityczno-wojskowej, było również  nie      

mniej  ważne w  przygotowanych planach  rozpoznanie  zasobów  dóbr kultu-     

ry narodowej oraz ich rozmieszczenia w perspektywie planowanej wojny.11]  

Specyficzną płaszczyzną  działalności  uczonych  niemieckich  było również 

zaangażowanie  we  współpracę  ze służbami  specjalnymi  III Rzeszy, które       

od 1933r. miało już  charakter  stały. Tacy naukowcy  z Uniwersytetu Berliń- 

skiego, jak prof. Schmitz  i prof. Moltke- Kreisau  byli  pracownikami  Biura 

Prawa  Międzynarodowego, stanowiącego  jedną  z  głównych agend Oddzia-     

łu Zagranicznego Abwehry. Liczna grupa  pracowników  naukowych uniwer- 

sytetu w Królewcu była  też  kadrowymi pracownikami  wywiadu wojskowe-      

go, a  prof.T.Oberlander i prof.G.Gerulis  z tej uczelni  kierowali dużymi zes- 

połami wykonującymi  opracowania  uzyskanych informacji dotyczących po- 

tencjału gospodarczego, ekonomii i demografii Polski. 12]

Najwybitniejsi  profesorowie tego  kraju wraz z wieloma  instytutami oraz ka- 

tedrami uniwersyteckimi jak też  specjalne  instytucje  polityczne, rozpoczęły 

intensywne prace  przygotowawcze w ramach  opracowywanego planu postę-

powania w perspektywie przewidywanej wojny i podboju Polski. Jedną  z ko-     

lejnych  instytucji polityczno - naukowych  stał  się  utworzony w 1937 r. we  

Wrocławiu „Osteuropa  Institut", w którym  główną  rolę w opracowaniu me- 

tod  rabunku Polski odegrał  prof.Dagobert Frey. Również  pozostałe placów-     

ki naukowe   utworzone w  tym  czasie, opracowywały najskuteczniejsze me- 

tody grabieży materialnych  dóbr kultury narodowej po podboju Polski. To z 

inicjatywy  „Osteuropa Institut" rozpoczęto  aktywne  rozpoznawanie stanu i 

rozmieszczenia polskich zbiorów artystyczno-muzealnych, księgozbiorów bi-

bliotek uniwersyteckich  oraz  archiwaliów. Z przygotowanych  do tego celu 

placówek systematycznie przybywały też do Polski liczne delegacje  niemiec-

kich naukowców, w ramach  zaktywizowanej  współpracy z polskimi instytu-     

cjami kultury i nauki, podróży indywidualnych, czy w ramach turystyki.   

Innym ośrodkiem naukowym  prócz  instytutu  wrocławskiego oraz instytucji 

berlińskich, który  przejawiał  podobne  zainteresowania i działania, były pla-
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cówki  naukowe  w  Królewcu. Kierownictwo w tym  ośrodku  nad  organiza-  

cją całokształtu  wywiadu  naukowego  sprawował  profesor  królewieckiego 

uniwersytetu, wybitny  historyk  Dagobert Frey, prof.Joseph Muhimann oraz 

prof.Clasen. Oni to po wszechstronnym  rozpoznaniu  instytucji kulturalnych  

oraz  naukowych Warszawy, w końcu  lat  międzywojennych, zlustrowali też 

ośrodek  krakowski,  w  tym  szczególnie  zbiory  wawelskie. Nie  pominięto   

też innych miast  takich  jak Poznań, Łódź, Lublin, Wilno oraz Lwów. Czoło-     

wi dyrektorzy niemieckich  muzeów, galerii, archiwów, bibliotek uniwersyte-  

ckich oraz pozostałych wyższych uczelni, już w trakcie opracowania planów 

agresji byli  wyznaczani lub z własnej  inicjatywy obejmowali stanowiska ko- 

misarzy  najważniejszych  placówek  istniejących  w Polsce w  końcu lat mię-

dzywojennych szczebla centralnego oraz wojewódzkiego.

Z wywiadem wojskowym współpracował  również prof. H. Koch z Instytutu  

Europy Wschodniej we Wrocławiu, wybitny  specjalista  od  spraw  polskich      

oraz rosyjskich. Instytut wrocławski, podobnie  jak większość  placówek nau-    

kowych  III Rzeszy, prowadził prace badawcze pod  kątem  przydatności  po- 

dejmowanych  tematów  dla Niemiec na  wypadek wojny. Teoretyczne prace  

uczonych niemieckich  pozwalały władzom  politycznym i wojskowym Trze-    

ciej Rzeszy skutecznie  planować oraz realizować  podbój, grabież i germani-

zację ziem polskich. 13]

         Ważnym źródłem informacji dla Niemiec Weimarskich oraz III Rzeszy      

była  również  niemiecka  mniejszość  narodowa  zamieszkała w  Polsce. 14] 

Jeszcze przed oficjalnym objęciem urzędu  kanclerskiego przez Hitlera, spra-  

wa skutecznego działania   również  w tym  kierunku  była  jedną z istotnych 

płaszczyzn zainteresowania  czynników  kierowniczych  NSDAP. Realizacja  

tego  zamierzenia  skłoniła  hitlerowskie  władze  partyjne  do  utworzenia w 

październiku 1933 r. organu  zarządzającego  całością  tej  problematyki, naz- 

wanego  Radą  do spraw  Mniejszości Niemieckiej (Volksdeutscher Rat). Jej 

przewodniczącym  został prof. A.Haushofer, rektor Uniwersytetu  Berlińskie-  

go.  Jeszczew roku 1935 organ ten  przemianowano na  Biuro Narodowościo-    

we (Volksdeutsche Mittelsteller VOMI), nadzorowane przez  Rudolfa Hessa.

Wśród licznego personelu  tej  instytucji  znajdowało  się kilkudziesięciu pra-  

cowników naukowych, którzy skutecznie inspirowali całą mniejszość narodo-   

wą w Polsce  do wykonywania  zadań  na  rzecz III Rzeszy. Niemcy zamiesz- 
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kali  w  Polsce, zorganizowani  w  partiach  politycznych, licznych  stowarzy-  

szeniach kulturalnych, gospodarczych oraz związkach sportowych, posiadali 

swoich przedstawicieli w sejmie i senacie oraz wydawali  ponad 100 tytułów 

czasopism. Mniejszość ta, podatna  na narodowo - socjalistyczne oddziaływa-  

nie była w rękach przywódców Rzeszy skutecznym narzędziem  antypolskiej  

działalności. Ludność  niemiecka  zamieszkała  w Polsce  utrzymywała także 

poprzez  swoje  związki  ścisły  kontakt  z  ośrodkami  dyspozycyjnymi  oraz 

placówkami   naukowymi  III Rzeszy, skąd  otrzymywała  pomoc  finansową   

jak  również  instrukcje  dotyczące unicestwiania  polskości. 15] Pod preteks-  

tem pracy badawczej, czołowi przedstawiciele  placówek niemieckich odwie- 

dzający Polskę organizowali tajne spotkania z ludźmi  nauki  oraz kultury na- 

rodowości  niemieckiej. Podczas wzajemnych  kontaktów  przekazywano im  

przywiezione z Niemiec materiały o treści antypolskiej oraz  ustalano kierun-     

ki działalności, która miała być zgodna z polityką  państwową III  Rzeszy.

           Nieograniczone  środki  finansowe  będące  do  dyspozycji  nauki  nie-

mieckiej, zjednoczonej  od r. 1935 w  ramach  Wschodnioniemieckiej Wspól-  

noty Badawczej (Nord  und  Ostdeutsche  Forschungen  Inschaft), działającej     

w Berlinie pod  kierownictwem prof. A. Brackmanna i prof. A. Aubina, zago- 

rzałych  zwolenników  pruskiego  ekspansjonizmu, stwarzały  sytuację umoż-  

liwiającą  prowadzenie  każdej  działalności  naukowej, uzasadniającej  słusz- 

ność narodowosocjalistycznych  założeń hitleryzmu. 16]  Stosunek nauki nie- 

mieckiej do Polski i natężenie  jej antypolskich  działań ulegał  zmianie w po- 

szczególnych  okresach  istnienia III Rzeszy. O ile w latach poprzedzających 

dojście Hitlera  do władzy  agresywność  uczonych  niemieckich wobec naro-     

du polskiego, jego historii i kultury oraz  problemów  ustrojowych  była mas- 

kowana  względami  naukowymi, to sytuacja  ta  uległa  pogorszeniu po roku 

1933. 17] Interesom  politycznym Rzeszy została  wówczas  podporządkowa-     

na nauka oraz  szeroko  rozumiana kultura. Było to tym łatwiejsze, że niewie-     

lu tylko ludzi  nauki  w Niemczech  przeciwstawiało  się  w tym  czasie  hitle- 

rowskiemu  bezprawiu.W latach  trzydziestych  ukazywało  się w Niemczech 

wiele różnorodnych  prac  historycznych, socjologicznych, psychologicznych      

i antropologicznych,  w  których  to  uzasadniano  wyższość  kultury niemiec- 

kiej oraz usprawiedliwiano  zaborczą  politykę  Niemiec prowadzoną  wobec  

Polski.18]  Widocznym  też  odzwierciedleniem  stosunku uczonych niemiec- 
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kich do treści  przedstawianych w opracowaniach  teoretycznych stały się ich 

częste wizyty w Polsce.

Była  to  już  jawna  penetracja  wszystkich  dziedzin polskiej  nauki, kultury,  

gospodarki i obronności, co w niewielkim  tylko  stopniu dostrzegały polskie 

czynniki państwowe. Odwiedzający polskie  placówki  naukowe  tacy uczeni,     

jak  H. Ciassen, D. Frey, B. E. Paulsen i wielu  innych, mieli  na  uwadze  cel 

jednoznaczny. Bezpośrednio przed napaścią Niemiec  hitlerowskich wykorzy-  

stywali oni wszystkie możliwe metody do zbierania wiadomości oraz rozpoz-     

nawania  zasobów  naukowych i kulturalnych. Informacje  te  były im niezbę-     

dne, aby po wkroczeniu  wojsk hitlerowskich na teren Drugiej Rzeczypospoli- 

tej, kierować  oraz  osobiście  uczestniczyć w  rabunku  najcenniejszych dóbr  

polskiej kultury i nauki. 19]

2. Nauka niemiecka na usługach hitlerowskich władz okupacyjnych

          Już podczas oblężenia Warszawy w wyniku bombardowań oraz ostrza-      

łu artyleryjskiego, spłonęły lub  też z pełną premedytacją  zostały zniszczone 

zabytkowe  pałace  warszawskie z XVII i XVIII w. z bogatymi  księgozbiora-     

mi i unikatowymi  dokumentami historycznymi takie jak: Prymasowski, Błę- 

kitny, Biskupów  krakowskich, Branickich,  Ostrowskich, Paca, Teppera, Ra-  

czyńskich, Potockich i Sapiehów. Nie oszczędzono  także  budynków uniwer-     

syteckich w których mieściły się biblioteki  oraz podwarszawskiej Królikarni.     

W ten  sposób  już  w początkowym  okresie  wojny w  zabudowaniach spalo- 

nych  pałaców  uległy  zniszczeniu  cenne  zbiory kultury polskiej, gromadzo-    

ne przez ich właścicieli nawet przez kilkaset lat. Z pełną  premedytacją przez  

cały okres okupacji, systematycznie niszczono mimo braku  wskazań wojsko- 

wych, zbiory  biblioteczne w tym  tysiące  inkunabułów polskich rodów mag- 

nackich stanowiące skarb  tożsamości narodowej, które zostały bezpowrotnie  

utracone. Podobny też los spotkał zabytkowe budowle z ich bogatymi księgo-     

zbiorami i dziełami sztuki w całym zajętym przez hitlerowców kraju. Spłonę-     

ły też w stolicy bezcenne  dla  kultury polskiej   Archiwum  Oświecenia  oraz  

Centralna  Biblioteka Wojskowa. Prócz bezpośrednich zniszczeń, już od pier-  

wszych dni okupacji, hitlerowcy przystąpili  do  rabunku  wszystkiego co sta-  

nowiło kulturę polską. Niemiecką „podstawę prawną” tej zbrodniczej działal-  
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ności także niemieckich naukowców, stanowiły ścisłe wytyczne Hermana Go-  

eringa z 19 października  oraz Heinricha  Himmlera z 16 grudnia 1939 r., któ-     

re stwierdzały, że: „W interesie  umacniania niemczyzny i obrony Rzeszy, za- 

rządza się  konfiskatę…przedmiotów, które  znajdują  się w archiwach, muze-     

ach, zbiorach publicznych i w polskim  lub żydowskim posiadaniu, a których  

zabezpieczenie i  stosowne  traktowanie  leży  w  niemieckim  interesie”. 20] 

Realizując  takie  barbarzyńskie  prawo  okupacyjne, rozpoczęto  wywożenie      

transportem   kolejowym  zbiorów  Archiwum Wojskowego, Archiwum  Głó-  

wnego  oraz Archiwum Akt  Nowych. Tylko z warszawskich bibliotek publi-  

cznych  oraz  naukowych  do  połowy 1940 r. zarekwirowano  i  wywieziono

około  250 tys. książek,  60 tys. rękopisów, 45 tys. starodruków w  tym 2 tys. 

inkunabułów. Równocześnie  z  rabunkiem  materialnych  zasobów  polskiej

kultury i  nauki, kontynuowano  zacieranie  na  zajętych  terenach  wszelkich    

śladów  polskości, poprzez  niszczenie  znaków narodowych w tym szczegól-      

nie flag państwowych, sztandarów  wojskowych i wszystkiego co  pozostało       

po władzach centralnych Drugiej Rzeczypospolitej.      

Podjęcie tak szerokich  działań wobec oświaty oraz nauki polskiej, znajdowa-   

ło pełne poparcie Urzędu  do Spraw  Rasowo - Politycznych, obsadzonego w  

większości  przez  niemieckich  naukowców. W ich to publikacjach firmowa- 

nych przez  Urząd  zajmowano  też  jednoznaczne  stanowisko w kwestii poz- 

bawienia polskiej młodzieży  dostępu  do oświaty stopnia  średniego, a szcze-  

gólnie studiów akademickich. Jako pokoleniu  służby niemieckim panom wy- 

znaczono jedynie standard umiejętności podstawowego pisania oraz czytania. 

Stąd też szkoły wyższe stanowiące w ocenie okupanta hitlerowskiego „ośrod-    

ki polskiego szowinistycznego wychowania”  młodzieży, musiały być natych-  

miast i konsekwentnie likwidowane. 21]

        Szczególnie aktywnie  wyszukiwano, niszczono  i wywożono dziesiątki 

tysięcy  książek  historycznych, atlasów, w  tym  również  księgozbiorów wy-

danych w  języku  angielskim  i  francuskim. Całością  akcji  rabunkowej zaj- 

mowało się  kilka  hitlerowskich instytucji, w tym najaktywniejszy centralny 

urząd  noszący nazwę Towarzystwa do Badań  Spuścizny Przodków (Forsch- 

angs  und  Lehrgemeischaft - Das  Anenerbee. V), podlegający bezpośrednio 

NSDAP  oraz  pośrednio  SS. Zatrudnieni  w  nim  byli  czołowi  pracownicy  

niemieckich placówek naukowych, szczególnie wielu  historyków, antropolo-   
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gów, archeologów oraz  znawców  polskiej kultury. Na ziemiach wcielonych     

do Rzeszy, grabieżą  dzieł  polskiej  kultury  materialnej  zajmował  się głów-  

nie „Urząd Generalnego Powiernika  dla  Zabezpieczenia Niemieckich Dóbr 

Kulturalnych we  Wschodnich  Ziemiach Przyłączonych „Generaltreuhander     

für Sicherstellung  Deutschen Kulturgutes  in den Eingeglie  derten Ostgebie- 

ten”, którym to kierował wysoki funkcjonariusz SS  prof. Heinrich Harmjanz. 

Główną uwagę w myśl  wydanych  wytycznych miano  kierować też na nieu-  

stanne  wyszukiwanie  dzieł o  treści  historycznej, w  tym  szczególnie staro- 

druków, książek oraz dokumentów  archiwalnych, pozwalających prowadzić  

prace naukowe dotyczące wkładu i roli  narodu niemieckiego w rozwój cywi- 

lizacji  światowej. Najcenniejsze  zbiory uniwersyteckie, jak  też  pałacowe z 

całej  Polski,  zgromadzone w większości w Poznaniu, stały się  podstawą do 

utworzenia Niemieckiej  Centralnej  Biblioteki Państwowej. Księgozbiory bi- 

blioteczne w języku  polskim, traktowane  jako  ślady  polskiej myśli narodo-  

wej szkodliwe  dla  Rzeszy - spalono. Całkowitej  konfiskacie lub niszczeniu 

ulegały też  urządzenia  techniczne  oraz  wyposażenie  naukowe zlikwidowa- 

nych uczelni wyższych. 22]

          Alarmujące informacje  przekazywane Polskiemu  Rządowi Emigracyj- 

nemu z okupowanego  kraju o masowym rabunku, niszczeniu oraz wywózce 

dóbr  kultury  narodowej, powodowały podejmowanie  przez władze polskie

powstałe we Francji wielu  różnorodnych przedsięwzięć. Jednym z nich było 

utworzenie  na  początku 1940 r. Biura  Rewindykacji  Strat  Kulturalnych w 

składzie  Ministerstwa  Informacji i Dokumentacji.  Organ  ten  kontynuował  

swoją  działalność  ewidencjonowania  ponoszonych przez  Polskę  strat rów- 

nież  po  ewakuacji  do  Anglii, skąd  informowano  opinię  międzynarodową      

o poczynaniach hitlerowców w okupowanej Polsce. W ustalaniu  skali rabun-      

ku dóbr kultury narodowej ważną rolę wypełniali  artyści  plastycy i malarze.  

Działalność Biura  Rewindykacji  została  znacznie usprawniona już od lipca      

1942 r., kiedy to  weszło  ono w skład  utworzonego  w  tym  czasie Minister-     

stwa Prac Kongresowych i w ramach tego urzędu zbierało dane o stratach w

dobrach  kultury. Inicjatorem  utworzenia  Biura i jego  kierownikiem był od       

samego początku aż  do  jego  likwidacji w 1944r. prof.Karol Estreicher. 23]

Pełna lista strat  z 1939 r. posiadanych  przez Biuro Rewindykacji była syste- 

matycznie  uzupełniana  dzięki  informacjom  przekazywanym  temu organo-     
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wi przez  kierownictwo Walki Cywilnej  AK. Dzięki  ciągłemu gromadzeniu  

danych ustalono, że  od  początku  okupacji do końca 1944 r. zniszczono lub 

wywieziono do III Rzeszy 70 milionów  książek, pochodzących z  26 tysięcy  

bibliotek szkolnych, 4,5 tys.oświatowych, instytucji  rządowych, organizacji   

politycznych i  społecznych, 1000  naukowych, pałacowych  oraz  zarekwiro-  

wanych  osobom  prywatnym. Wywieziono ponadto  do Niemiec 120 tysięcy 

cennych  rękopisów  oraz  inkunabułów z  różnych  krajów  i  epok historycz-

nych. Stanowiło to  aż  ponad 75 %  utraconych księgozbiorów. Tylko biblio-  

teki  naukowe  straciły w  latach  okupacji  ponad 60% posiadanych zbiorów,     

w tym przede wszystkim najwartościowszych. 24]

         Kolejną płaszczyznę rabunku  narodowych  wartości intelektulnych sta- 

nowiły polskie  zbiory  archiwalne, tak  centralne  jak  też  zasoby regionalne. 

Zaraz  po kapitulacji Warszawy 7 października, w  Archiwum Głównym Akt

Dawnych  w Warszawie przy ul.Długiej 24, zjawił  się  dr Erich Randt, który 

przed wojną był dyrektorem  Pruskiego Archiwum Państwowego. Po zajęciu 

Warszawy  już  jako  komisarz  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych Rzeszy   

przystąpił do selekcji  najcenniejszych  zespołów, które  wywieziono do Nie-

miec. Do przeprowadzenia  odpowiednich  kwerend  dokumentów  zaangażo-

wany został  specjalnie  przygotowany  zespół  składający się  z  niemieckich 

archiwistów  z Królewca, Poznania  oraz Wrocławia. Do archiwów mieszczą- 

cych się w tych miastach miały trafić prawie  wszystkie zasoby dokumentów 

zarekwirowane  w Warszawie. 25]  Uczeni  niemieccy, jak też instytucje nau- 

kowe utworzone już w podbitej Polsce, włączyły się w tworzenie dzieł uzasa-  

dniających niemieckość  zajętych terenów i germańskiego wkładu  w rozwój 

polskiej  cywilizacji. Dotyczyły  one w większości  problemów politycznych, 

socjologicznych oraz antropologicznych  związanych z  germańską przestrze-      

nią  życiową na zajętych ziemiach polskich, jak np:„Wschód jako  niemiecki 

teren  osiedleńczy", ,,Niemieckie  dzieło  na  wschodzie", oraz „ Zagadnienie 

niemieckiego  wschodu". 26] Wszystkie  podejmowane  tematy  mieściły się        

też w generalnym planie  negowania  oraz wyniszczenia kultury polskiej i ek-      

sterminacji inteligencji, w tym przede wszystkim  twórców, jako niebezpiecz-   

nej intelektualnej warstwy kierowniczej.27] Nauka niemiecka, będąca aktyw-

nym składnikiem  całego  systemu okupacyjnego, wnosiła cenny dla hitleryz-       

mu wkład  w dzieło zniszczenia tego, co było dla każdego narodu najcenniej-       
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sze. Inicjatorami  tej zbrodniczej działalności  byli  uczeni niemieccy, którzy        

poza nielicznymi wyjątkami znaleźli się  na usługach  machiny hitlerowskiej.       

To socjolodzy wspólnie z  innymi naukowcami  niemieckimi  pracującymi w 

placówkach państwowych byli współautorami rasistowskiego Planu General-

nego „Ost", zakładającego  masowe  przesiedlenie  w  okresie  30 lat w rejon        

całej północno-wschodniej Syberii  ponad 20 milionów Polaków, uważanych       

za najbardziej  wrogo nastawionych do Niemiec. Wyjątkową aktywność anty- 

polską  przejawiał SS - Obergruppenführer prof. K.Meyer-Hetling  z Uniwer- 

sytetu  Berlińskiego.  Jako  kierownik  Urzędu  Komisarza Rzeszy do  Spraw  

Umacniania Niemczyzny, był jednocześnie  szefem wydziału przesiedleńczo- 

narodowościowego  w  latach  wojny i inicjatorem  wielu  antypolskich akcji.       

W ministerstwie  ziem  wschodnich A.Rosenberga  zatrudnieni byli jako eks- 

perci prof.G. Mande, prof. W. Markert  oraz prof.O.Schiller. Koordynatorem  

zbrodniczego  planu  ostatecznego  rozwiązania  kwestii  żydowskiej  był też  

prof.P.H.Seraphim. Nieprzypadkowo też wielu  wybitnych naukowców, oraz   

współpracowników „Ostforschung" pełniło wysokie funkcje polityczne i woj-   

skowe w  III Rzeszy. Bez względu na zajmowane  stanowiska i charakter wy- 

konywanych  zadań, wszystkich łączył  wrogi stosunek do Polski. 28]

Udział  uczonych  niemieckich w tej  działalności na  ziemiach polskich przy- 

bierał  różnorodne formy, a pierwszą  z nich  było tzw: „zabezpieczenie” pol- 

skich instytucji  naukowych, wykonywane  przez   służby  policyjne z polece-      

nia SS - Hauptsturmführera prof.Sixa. 29] Już w końcu  września 1939r. przy-   

było  do  Polski  kilkunastu  pracowników  z  niemieckich  instytutów  nauko- 

wych, którzy objęli  stanowiska  Specjalnych Komisarzy w administracji oku-      

pacyjnej  ( zadaniem  ich było „ zabezpieczenie  i  ochrona  dzieł  sztuki oraz 

polskiego  dorobku  naukowego  na  terenach  okupowanych”.Wszystkie oso-    

by obejmujące  takie  stanowiska, będące  jednocześnie  ważnymi  funkcjona-  

riuszami  faszystowskiego państwa, miały za zadanie przygotowanie planów   

oraz nadzorowanie  grabieży  materialnych  dóbr  kultury oraz nauki polskiej.

Wśród nich  najbardziej  gorliwymi  okazali się: prof.Dagobert Frey, dr Kaje-    

tan  Mulmann, dr Hans Posse, dr Wilhelm Ernst  de Palezienx, dr Werner Ku-      

dli. W ten to  sposób, dzieła  sztuki, księgozbiory, archiwalia  oraz wyposaże-   

nie uczelni  wyższych, których  nie udało się ukryć, lub  wywieźć poza grani-      
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ce kraju  przed hitlerowską   agresją  znalazły  się  pod pełną  kontrolą okupa-  

cyjną, umożliwiającą także rabunek. Rezultaty „zabezpieczania” przeszły na-       

wet   oczekiwania  najwyższego  hitlerowskiego  kierownictwa  politycznego       

i partyjnego z polecenia  którego  dokonywano  rekwizycji  oraz  zniszczenia.

Jednym z  takich  dygnitarzy  od „zabezpieczeń" był  niemiecki komisarz mu-

zeów  warszawskich - Alfred  Schellenberg, który  dokonywał  rabunku dzieł 

sztuki  również dla siebie. To na jego polecenie skonfiskowano ukryte w pod- 

ziemiach  Pałacu Wilanowskiego 137 cennych dla  polskiej  kultury dzieł ma- 

larskich  i  tysiące  zbiorów  bibliotecznych,  które  wywieziono  do Niemiec.  

Mianowanie  specjalnych  komisarzy  do spraw kultury i nauki  przy niemiec- 

kiej  administracji, miało  na  celu  sprawne  wyodrębnianie  na podstawie po- 

siadanego  rozpoznania  najcenniejszych  zasobów wchodzących w skład wy- 

posażenia  naukowego  uczelni  wyższych oraz zbiorów  znajdujących  się w  

muzeach i  zabytkowych  budowlach  o  znaczeniu  historycznym i będących        

w  posiadaniu  osób  prywatnych. Przez  rabunek  polskiego  dorobku kultury 

materialnej  oraz  niszczenie  nauki i całego  systemu oświaty polskiej, szcze- 

gólnie stopnia  akademickiego,  starano się  też  osiągnąć określone cele rów-   

nież  w  zakresie  deprecjacji  świadomości  historycznej oraz politycznej Po- 

laków. 30]  Oderwanie  społeczeństwa od jego tradycji, historii i kultury, sta- 

nowiących zasadnicze  składniki  odrębności  narodowej, miało  być również        

pierwszym  etapem  stopniowego  narzucania  społeczeństwu  polskiemu ger-  

mańskich wzorców kulturowych.

         Już po zlikwidowaniu szkolnictwa akademickiego i nauki polskiej oraz  

wyniszczeniu  jej przedstawicieli, przedsięwzięciem  pierwszoplanowym dla  

władz  hitlerowskich  było  utworzenie  na  okupowanych  ziemiach polskich  

rozwiniętego  systemu  oświaty i nauki  niemieckiej. O realizowaniu w  prak-  

tyce tak  wypracowanych  koncepcji  teoretycznych  świadczyły także działa-      

nia  podejmowane  przez  naukowców niemieckich  oraz  okupacyjne władze.     

W miejsce  zamkniętego Uniwersytetu Poznańskiego już  27 kwietnia 1941r. 

powstał Państwowy Uniwersytet Niemiecki. Stanowił  on na  wschodnich ru-  

bieżach Rzeszy ważny  ośrodek naukowy, który miał  zatrzeć wszelkie ślady  

polskości. Każdy  kierunek organizacyjno - dydaktyczny nowo utworzonego 

uniwersytetu spełniał określone  funkcje usługowe wobec hitleryzmu. Nawet 

wchodzący w  skład  uczelni Wydział  Rolniczy został  zobowiązany do przy- 
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gotowania   dokładnych  planów  podbitego  Wschodu,  który  w planach nie-  

mieckich  miał  stanowić  spichlerz  żywnościowy  i rezerwuar  siły roboczej. 

Wydział  Filozoficzny  otrzymał   zadanie  wychowania  bezwzględnych nad-

ludzi, mających też  zniszczyć kulturę  tubylczej ludności, tworzącą zdaniem  

zbrodniczych  przywódców  Trzeciej  Rzeszy  najsilniejszą   więź  narodową.

Trudności  w  podporządkowaniu narodu  polskiego i unicestwieniu jego kul-  

tury na  terenach  włączonych  do Rzeszy, mimo  stosowania wszelkich form 

przemocy, skłoniły też okupanta do  poszukiwania nowych, bardziej skutecz- 

nych rozwiązań.Miały nimi  być psychologiczne  metody rozbijania jedności 

Polaków. Zadaniami  tymi  obarczono  nowo  utworzone  placówki  Państwo- 

wego Uniwersytetu  Niemieckiego w  Poznaniu, w tym  szczególnie  Instytut 

Badań nad ludnością polską  oraz Instytut Badań nad Wschodem.Państwowy  

Uniwersytet  Niemiecki  w  Poznaniu, realizując  swoje  zadania  związane z 

tępieniem  polskości oraz popularyzacją  ideologii hitlerowskiej, współpraco-       

wał  z  wieloma  instytucjami  o  podobnym  charakterze w Rzeszy. Szczegól-    

nie ścisłe  współdziałanie  naukowe  utrzymywał Uniwersytet z Fundacją Ba-       

dań Wschodu. Przy uczelni  miało również  swoje siedziby wiele  instytucji o  

charakterze  społeczno - politycznym, w tym m.in: Krajowy  Instytut  Badaw-      

czy oraz Wspólnota Pracy Poznań - Łódź.

Do końca 1941 r. większość  zadań  wykonywanych  przez Uniwersytet oscy- 

lowała przede  wszystkim  wokół  problemów teoretycznych, bez wyraźnego 

ukierunkowania  związanego  z  sytuacją  militarną  Rzeszy. Znaczna zmiana      

w pracy uczelni oraz rodzaju zadań, które  przed  nim  stawiano, nastąpiła do-     

piero w  związku  z  niekorzystnym  dla Niemiec  przebiegiem  wydarzeń wo- 

jennych na  froncie  wschodnim. Począwszy od 1941r. aż do  końca wojny w      

w badaniach  naukowych prowadzonych przez  Niemiecki Uniwersytet w Po- 

znaniu koncentrowano główną  uwagę na medycynie oraz dyscyplinach przy- 

rodniczych. 31]  

            Na terenie  Generalnego Gubernatorstwa  głównymi ośrodkami nauki

niemieckiej  miały  być: Kraków, Warszawa, Lublin  i  Lwów. Kraków  jako   

stolica GG miał stanowić  na  obszarach  wschodnich wiodący ośrodek nauki      

oraz kultury niemieckiej. Toteż po zamknięciu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Akademii  Górniczej, Akademii  Handlowej, Akademii  Sztuk Pięknych oraz 

Polskiej Akademii Umiejętności, okupant  przystąpił do tworzenia  własnych 
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placówek  naukowych. Już 20 kwietnia 1940 r. w  gmachu  Biblioteki  Jagiel- 
lońskiej  nastąpiło otwarcie głównego  ośrodka  naukowo-badawczego Gene- 
ralnego Gubernatorstwa. Był nim  Instytut  Niemieckiej Pracy na Wschodzie 
(Institut für Deutsche Ostarbeit). Ścisłe  kierownictwo, oprócz Hansa Franka 
sprawującego  funkcję  prezydenta  Instytutu, stanowili m. in.: dr E. Boepple 
sekretarz  stanu  Rzeszy, i  dr W. Coblitz  dyrektor  tej  placówki. Instytut po- 
siadający filie  w Warszawie, Lublinie i Lwowie  zatrudniał 150 osób, w tym 
znanych  uczonych  niemieckich, jak: prof.H.Aubin, H.Seraphim, M.Laubert, 
D.Frey, R. Brauning, W. Rading,  dr E. Riemann. 32]  W skład  programu ba- 
dawczego  Instytutu wchodziło  dziesięć  różnych  dyscyplin  nauki, nadzoro- 
wanych przez profesorów  oraz docentów. W większości  byli oni członkami 
NSDAP, a wielu z nich było również  współpracownikami SS i Gestapo. 33]       
Dążąc do stworzenia w Krakowie silnego  niemieckiego ośrodka naukowego,    
H. Frank wydał polecenie  przejęcia przez  Instytut  księgozbioru zamkniętej 
Biblioteki Jagiellońskiej oraz 12 bibliotek poszczególnych  zakładów uniwer- 
syteckich.  Kolejnym  posunięciem  okupanta  było  utworzenie  Niemieckiej 
Biblioteki  Państwowej i  włączenie  do niej  księgozbiorów wszystkich pozo-  
stałych uczelni Krakowa, które nie zostały wywiezione do Niemiec.              
Powołano także  centralną  służbę biblioteczną Generalnego Gubernatorstwa,
mającą zadanie uzupełniania  zbiorów oraz  oceniania  ich wartości merytory- 
cznej. Utworzenie tak spójnego systemu  pod  jednym  kierownictwem miało  
stanowić rękojmię właściwego realizowania  zadań  stawianych pionowi nau-      
ki  niemieckiej na Wschodzie, przez najwyższe czynniki polityczne, partyjne       
oraz administracyjne Rzeszy. 34]                                                                             
Zadaniem  najważniejszym, jakie  postawiły  hitlerowskie  władze polityczne 
przed  Instytutem w pracy  naukowo-badawczej, było wykrywanie, dokumen- 
towanie i utrwalanie  wszelkich  śladów  świadczących o  wpływach germań-  
skich  na ziemiach polskich, uważanych  za niemieckie kresy wschodnie. 35] 
Jedną  z  płaszczyzn  działalności  naukowej Instytutu, poprzez którą starano     
się potwierdzić głoszoną tezę o niemieckich wpływach na  terenach polskich, 
stały się  prace  archeologiczne, ukierunkowane  przede wszystkim  na odkry-  
waniu na tych terenach  pozostałości różnych  elementów  germańskiej kultu-      
ry materialnej. O wadze  przykładanej  do tego  problemu  świadczy również 
fakt, że wszelkie tego rodzaju  „odkrycia," były nieustannie wykorzystywane       
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propagandowo oraz budziły stałe zainteresowanie Wydziału Nauki i Oświaty 

rządu Generalnego Gubernatorstwa. 36]

Instytut  dysponując  pokaźnymi  funduszami, posiadał  szerokie  możliwości

wydawania  w języku  niemieckim  książek bogato ilustrowanych i w dużych  

nakładach  obok  periodyków. Wydawnictwa te rozprowadzano wśród ludno-   

ści niemieckiej przybyłej do Polski jako  osadnicy albo  zatrudnionej w insty- 

tucjach okupacyjnych, lub też wysyłano je do Rzeszy oraz  placówek  nauko- 

wych państw europejskich. 37] Cel ten starano  się osiągnąć  także  przez wy- 

dawanie  prac  propagandowych  w języku  polskim. Podstawą merytoryczną 

wydawnictw  opracowywanych przez  autorów  niemieckich  były też przede  

wszystkim  publikacje i rękopisy  uczonych  polskich. Prowadzeniem działal-   

ności  wydawniczej, planowanej i koordynowanej  przez Instytut, zajmowały       

się też liczne  zakłady  specjalistyczne. Aby  wprowadzić w błąd polskie spo- 

łeczeństwo, niemieckie  instytucje  wydawnicze  przyjmowały  w większości  

nazwy  polskie. Jak pisze S. Pazyra, ,,poprzez  książkę  o treści  zohydzającej   

polskość i wysławiającej niemczyznę  dążono do podkopania wiary Polaków       

w  ostateczne  zwycięstwo ... Wydawane zaś  przez  hitlerowców  książki dla       

szkół miały  na celu ...przekonanie o niższości narodu polskiego i jego powo- 

łania do roli robotników". 38]

Wychodząc z  założenia, że Polacy  wykonują  tylko  określone zadania w in- 

teresie  Rzeszy, a potem  zostaną  zlikwidowani, historycy niemieccy a także    

naukowcy  innych  dziedzin, kontynuowali  główne  kierunki  swojej  działal- 

ności podjęte  jeszcze w latach  poprzednich. Miały one na  celu prawne oraz  

naukowe  potwierdzenie  słuszności  rozprzestrzeniania  i umacniania  się do-

minacji germańskiej na wschodniej  przestrzeni  życiowej, której przedpolem 

była ,,niemiecka" Wisła. 39] Wymyślone  argumenty, pozbawione  jakichkol- 

wiek  podstaw  naukowych, stanowiły ideologię  zagłady  milionów Polaków, 

wysiedlania  ludności Zamojszczyzny i osiedlania  w to miejsce tysięcy osad-    

ników sprowadzanych z Rzeszy.40] Zachodziła więc pełna zbieżność teorety- 

cznych uzasadnień  nauki niemieckiej  z  założeniami  hitleryzmu, realizowa- 

nymi w praktyce. Doceniając  znaczenie  „Ostinstitutu"  hitlerowskie  kierow- 

nictwo polityczne starało  się utrzymać go na  odpowiednim poziomie. Szcze-

gólną  aktywność  w  propagowaniu  prac  prowadzonych  przez tę placówkę 

przejawiała publicystyka hitlerowska  przed  napaścią na Związek Radziecki      
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w  początkowym  okresie  wojny. 41]  Wraz  z  popularyzacją  Instytutu jako  

placówki prowadzącej rozległe  badania  na terenach  wschodnich, podkreśla-    

no jego wkład w rozwój gospodarczy Generalnego Gubernatorstwa, tak istot-    

ny przy wzrastających potrzebach aprowizacyjnych Rzeszy. 42] 

Propagowanie pracy Instytutu i podejmowanie  różnorodnych tematów bada-

 wczych  prowadzono  także  poprzez  organizowanie konferencji  naukowych.      

Stąd  też, we  wszystkich  wystąpieniach  uczonych  niemieckich uczestniczą-  

cych w sesjach  akcentowano wysoki  poziom  podejmowanych tam prac teo-  

retycznych oraz  ich ścisłe  powiązanie  z działalnością placówek naukowych   

Rzeszy. Z uwagi na  antypolski  charakter wszystkich konferencji informacje       

o nich, mające też z reguły propagandowy charakter, zamieszczała większość 

prasy niemieckiej wydawanej w Rzeszy i krajach okupowanych. 43]

 Wydawnictwa  naukowe, publikacje  prasowe i  sesje  dotyczące terenów 

wschodnich oraz  prawa  do nich III Rzeszy, nie  wyczerpywały metod stoso-      

wanych przez Instytut. Jedną  z takich  form  często przezeń praktykowanych,  

przy wsparciu placówek naukowych Rzeszy, były różnego  rodzaju wystawy 

poświęcone  wybranym  problemom  lub osobom. 44] Każda tego rodzaju ek- 

spozycja  okazjonalna czy też  stała,  mająca  świadczyć o zasięgu i wpływie 

kultury niemieckiej na  powstanie i kształtowanie się  państwowości polskiej,  

była przygotowywana z dużą  starannością i rozmachem. Pracownicy Instytu-      

tu a przede wszystkim  specjaliści  z zakresu  historii, antropologii i geografii,  

przy pomocy  specjalistów  z  innych  dyscyplin, z większości  placówek nau- 

kowych Rzeszy  uczestniczyli  we wszystkich  pracach i udzielali organizato-  

rom fachowej pomocy. 45] Taka była  również wystawa poświęcona Witowi  

Stwoszowi  jako  przyszłemu  patronowi  niemieckiej  Akademii  Sztuk Pięk-   

nych, którą planowano  utworzyć też w Krakowie. Podczas jednego z zebrań  

organizacyjnych podkreślono, iż  niemiecka  uczelnia w tym  mieście ma być 

też  „spełnieniem  się przeznaczenia  oraz  najwyższą formą  uczczenia wyko-      

nawcy wspaniałego  ołtarza, który  wrócił z powrotem do swej ojczyzny".46] 

Z treści  prac  naukowych oraz artykułów prasowych należy wnioskować, że  

działalność o  tym  charakterze  miała  cel  głębszy i  nie  tylko informacyjno-

propagandowy. Była  to  pewnego  rodzaju  forma  psychologicznego przygo- 

towania społeczeństwa  niemieckiego oraz jego zespolenia wokół polityczno-

wojskowych celów III Rzeszy. Kraków, jako  główmy ośrodek„promieniowa-      
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nia kultury  germańskiej  na  terenach  wschodnich", był  miastem, w którym  

powstały,  względnie   zamierzano  powołać  dalsze  placówki typu naukowo- 

badawczego. Planowana  przemiana Generalnego Gubernatorstwa w kraj nie- 

miecki oraz potrzeba przygotowania nowych, wysoko kwalifikowanych kadr  

skłoniła  władze  okupacyjne do utworzenia  Niemieckiej Szkoły Administra- 

cyjnej. Jej słuchaczami  byli w zdecydowanej  większości  Niemcy zatrudnie-      

ni na wielu ważnych  stanowiskach w administracji  Generalnej Guberni. 47]        

W związku z zamiarem  zorganizowania w Krakowie Niemieckiej Akademii        

Medycznej  z  polecenia  generalnego gubernatora H.Franka  utworzono tam  

niemiecki Wydział Lekarski. Stanowiąc też samodzielną  placówkę naukową       

miał on  być  pierwowzorem  przyszłej  Akademii. Obowiązkiem utworzenia  

tego Wydziału obarczono  znanego w świecie medycznym prof.J.L.Lauberta,      

Austriaka  zamieszkałego w  całym  okresie  międzywojennym w Warszawie.       

Mimo daleko idącej pomocy  udzielanej  tej placówce  przez niemiecką admi-   

nistrację Krakowa, wykonano jedynie  wstępne prace organizacyjne. Podjęte 

przedsięwzięcie  nie  udało  się z uwagi na brak  niemieckiej  kadry naukowo- 

medycznej oraz  powołanie do  służby wojskowej większości  młodzieży nie-

mieckiej zamieszkałej już na ziemiach okupowanych. 48]

Niepowodzeniem zakończyła się  również  inicjatywa H.Franka powołania w 

Krakowie  Akademii  Sztuk Pięknych  im. Wita Stwosza. Plany  generalnego 

gubernatora  dotyczące  powołania  takiego  typu uczelni w okresie trwającej 

wojny  nie  znalazły  akceptacji  jego  zwierzchników, w tym szczególnie nie- 

chętnego  mu  Martina  Bormanna i ministra  Rzeszy do  spraw nauki, wycho-      

wania oraz oświaty ludowej B. Rusta. 49]

Działalność  w Krakowie Instytutu  oraz  innych placówek naukowych miała

przygotować  również  warunki do powołania w tym  mieście hitlerowskiego 

Uniwersytetu  im. M.Kopernika  [Koppernikus Universitat], jako  uczelni dla

Niemców i Volksdeutschów. Nowa  uczelnia  zdaniem  hitlerowskich  władz

okupacyjnych  oraz  niemieckich  uczonych, ostatecznie  miała zatrzeć wszel-      

kie ślady po nauce polskiej. 50] Daleko też posunięte prace przygotowawcze,      

szeroko reklamowane w całej prasie niemieckiej, nie  dały również oczekiwa- 

nych rezultatów. 51] Plan  nie  został  zrealizowany, czemu podobnie jak i w 

innych zamierzeniach przeszkodziło  przygotowanie, a  później prowadzenie 

wojny ze Związkiem Radzieckim 52].

33



                                                          

Drugim po Krakowie  centrum  koncentracji  nauki  niemieckiej była Warsza-        

wa. Tutaj okupant po zajęciu  miasta utworzył, lub reaktywował niektóre pla- 

cówki istniejące już w okresie  międzywojennym. W stolicy znalazła też swo-        

ją siedzibę filia  krakowskiego „Ostinstitutu", posiadająca  dużą autonomię w 

prowadzeniu  pracy  naukowej. Kierownikiem jej był doc.H.Graul. Swoje od- 

czyty i wykłady  prowadzilo wielu uczonych z Rzeszy, jak  prof.Gerke z Ber-        

lina oraz  prof.Kletzel z Wiednia. Podobnie też jak  centrala  krakowska, filia 

warszawska  organizowała wystawy oraz  inne czynności propagandowe pod  

szyldem  nauki, uzasadniające  wielowiekową  niemieckość  terenów wschod-        

nich oraz prawo do ich podboju.53] Konieczność wykonywania szeregu prac  

naukowo - badawczych  dla potrzeb  armii skłoniła  władze okupacyjne do ut-    

worzenia  w Warszawie  jeszcze  kilku  innych tego  typu placówek, kierowa-   

nych głównie przez Niemców. W centrum  zainteresowania  znalazła się rów-        

nież Politechnika oraz  inne  samodzielne  zakłady o profilu naukowo-usługo-  

wym. W październiku 1939 r. przybył  też  do Warszawy gen.prof.Schumann         

z naczelnego dowództwa armii wraz z grupą  specjalistów z zakresu techniki         

i nauki o ziemi, którymi kierował prof.W.Poeckelmann z berlińskiego  zakła-        

du geologicznego. W wyniku przeprowadzonej  inwentaryzacji zarekwirowa-      

no wiele  cennego  sprzętu, urządzeń  naukowych z instytutów  fizyki, geode-      

zji, mineralogii, budowy  dróg i  z laboratorium  balistycznego. Wyznaczono  

także naczelnego  zarządcę  nad  pozostałymi  zakładami badawczymi w oso-        

bie prof.Luhrsa  z  wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej; kierownikami  

większości  placówek Politechniki Warszawskiej  mianowano Niemców. 54] 

Szczególne  zainteresowanie  niemieckich  geologów budziły badania tereno-         

we, pozwalające  na  dokładną  rejestrację  odkrywanych minerałów tak przy- 

datnych w wojennej  gospodarce hitlerowskiej. Dokładne  mapy geologiczne 

sporządzane w Instytucie  Geologicznym  przesyłano  do analizy i oceny pla-  

cówkom naukowym  w Berlinie. 55]  Istnienie  Instytutu Geologicznego pod 

zarządem niemieckim  i profil jego  prac badawczych był ściśle dostosowany         

do planów ekonomiki wojennej III Rzeszy. Zakładały one stworzenie z ziem 

polskich głównej  bazy surowcowo - gospodarczej, niezbędnej w planowanej  

wojnie ze  Związkiem  Radzieckim. Podobną  placówką o charakterze nauko-   

wym i usługowym  był  Instytut Meteorologiczny i  Areodynamiczny w War-  

szawie. Pomimo, że ich praca  miała  charakter  tylko  wąsko specjalistyczny, 
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wypełniały one  ważne  zadania  dla  wzrastających  potrzeb  niemieckich sił 

zbrojnych. Utworzenie naukowej  placówki  meteorologicznej oraz zaangażo- 

wanie w niej wielu klimatologów Niemców było  podyktowane  potrzebą bie- 

żącego otrzymywania danych  klimatologicznych dla niemieckiego lotnictwa  

wojskowego  rozmieszczonego  na terenach  polskich. Instytut ten zatrudniał  

wielu wysokiej  klasy pracowników naukowych, w tym Polaków oraz współ-       

pracował  z  wojskowymi  zakładami  badań  lotniczych im. H.Goeringa. 56]

Przygotowanie III Rzeszy do  wojny  ze  Związkiem  Radzieckim obejmowa-      

ło  także  różnorodne  przedsięwzięcia  mające  na  celu  zapewnianie w przy- 

szłości odpowiedniego  zaopatrzenia  armii w żywność. Aby zrealizować ten  

plan, podjęto  decyzję  o  wykorzystaniu  zamkniętych  szkół rolniczych oraz 

związanych z  nimi  zakładów naukowych, w tym Szkoły Głównej Gospodar- 

stwa  Wiejskiego. W miejsce  zlikwidowanej  w r. 1940  SGGW władze  oku- 

pacyjne  utworzyły  Instytut  Naukowy  Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą       

w  Puławach. Jednak w wyniku  rozbudowy oraz  zmiany  profilu z naukowe-

go na  naukowo- produkcyjny, przyjął  nazwę  Rolniczych  Zakładów Badaw- 

czych,  a jej dyrektorem został prof.F.Ch.Weniger.                              

W poszczególnych  pionach  naukowo - produkcyjnych, kierowanych  przez  

niemieckich  pracowników  naukowych, zatrudnionych było  również ponad   250

polskich  uczonych z zakresu  rolnictwa i nauk  pokrewnych. Badania teoretyczne

z dziedziny agrotechniki  oraz  zootechniki systematycznie rozsze-rzano oraz 

uzupełniano w specjalistycznych  zakładach rolno - hodowlanych. Starano się w 

ten sposób, w myśl zaleceń  hitlerowskich władz politycznych wypracować  

metody, pozwalające  uzyskać dobre  wyniki  w  produkcji rol-    nej, 

umożliwiające  zaopatrywanie  w żywność armii  hitlerowskiej stacjonu-  jącej na

terenach polskich. 57]  Z Rolniczymi Zakładami Badawczymi w Pu- ławach 

współpracowało też szereg innych placówek, pozostających również            pod 

ścisłym zarządem niemieckim, jak Weterynaryjne Laboratorium Badaw-   czo-

Rozpoznawcze  Dystryktu  Warszawskiego, oraz  Instytuty: Wełnoznaw-  czy, 

Fermentacyjny, Chemii Rolnej oraz Stacja Oceny Nasion.

Były to  instytucje  nastawione  przede wszystkim na prowadzenie działalno-    

ści, mającej  na celu jak najszersze zastosowanie osiągnięć nauki w praktyce,    

dla zaspakajania dużych  potrzeb  aprowizacyjnych  armii hitlerowskiej. 58]

W okresie istnienia III Rzeszy ukierunkowanie  badawcze  nauki niemieckiej  
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było w stosunku do narodu oraz państwa  polskiego  kontynuacją zaborczych 

tradycji wielkopruskich oraz  pilnych  potrzeb  wynikających z  prowadzonej

wojny  ze Związkiem Radzieckim. Mimo absurdalności  głoszonych tez oraz    ich

pseudonaukowego  charakteru, nie  była  to  działalność  pozbawiona tak 

doraźnych, jak też  perspektywicznych celów. Głównym  zadaniem nauki hit-  

lerowskiej  przybierającej formy  propagandy  politycznej obok celów czysto  

praktycznych, było też  oddziaływanie  na sferę  emocjonalną  społeczeństwa.       

W działalności tej ważne  miejsce zajmował  problem  uzasadniania podboju       

oraz dominacji germańskiej  nad  Słowiańszczyzną.59] O podporządkowaniu   

nauki niemieckiej  celom  państwowym  świadczyła  przede wszystkim szero-      

ka problematyka  prac  badawczych z zakresu  historii, prawa  jak też innych 

dyscyplin  humanistycznych, podejmowanych  przez uczonych. Ich pierwszo- 

planowym celem było też  dokonywanie ocen  oraz wypracowanie tez nauko-       

wych, dostosowanych  do  perspektywicznych  zamierzeń i doraźnej sytuacji 

Niemiec. Wynikały one też z  realizacji przez  państwo polityki zagranicznej   

oraz jego sytuacji militarnej.60] Postępowanie władz hitlerowskich w okupo- 

wanej  Polsce, czynnie wspieranych  przez całą  naukę niemiecką, dążące do 

likwidacji naszej państwowości, oraz  kultury  narodowej, wyrażało się także        

w przepisach prawnych opracowywanych dla doraźnych potrzeb Rzeszy. 

Ignorowały one całkowicie już postanowienia prawa międzynarodowego wo-       

bec  państw  pokonanych, ponieważ  hitlerowskie  założenia  wojny  totalnej 

wyłączyły  tereny  podbite  ze  sfery tegoż  prawa; okupacja  bowiem w inter- 

pretacji nauki  niemieckiej była  problemem politycznym. W tej sytuacji o za-

kresie stosowania  postanowień  międzynarodowych  mógł  decydować tylko 

Hitler, jako  jedyny  ustawodawca  w  przedmiocie  stanowienia  prawa  Trze-

ciej Rzeszy w czasie  wojny  nie  tylko w Polsce, ale również  we wszystkich 

okupowanych krajach europejskich. 61]

Solidaryzm nauki  niemieckiej  z  założeniami  ideologii hitlerowskiej, stano- 

wiącej  podstawę polityczno - państwową III Rzeszy, określał i wytyczał me- 

tody i kierunki badawcze  uczonych niemieckich w pracy indywidualnej, jak        

też prowadzonej w ramach instytucji. Szczególnie historycy oraz politolodzy,

będący  w  większości  pracownikami  centralnych  placówek naukowych, w  

tym również i ,,Ostinstitutu", zajmowali  jednoznacznie antypolskie  stanowi- 

sko. Wyrazem tej postawy  w  publicystyce  była  lekceważąca  ocena  nauki 
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polskiej oraz  tendencyjne naświetlanie  faktów historycznych, mających uza- 

sadniać  hitlerowską  zaborczość. Nauka  niemiecka  miała w  tym względzie   

ułatwione  zadanie. Wynikało  ono  z  nieograniczonych  możliwości  doboru 

najdogodniejszych argumentów w uzasadnianiu  głoszonych  tez o dominacji 

germańskiej i prawie Niemców  do przestrzeni  życiowej  na Wschodzie, bez 

możliwości  jakiejkolwiek  publicznej polemiki, oraz oceny i weryfikacji pre- 

zentowanych prac  przez  uczonych  polskich i naukowców  innych  narodów. 

Hermetyczność nauki niemieckiej stwarzała  hitlerowskim  placówkom bada- 

wczym w Rzeszy i na  okupowanych  ziemiach  polskich możliwości  opraco- 

wania  oraz  publikacji  wszelkich  antypolskich  materiałów. Stanowiły  one 

naukową  osłonę  rabunku i niszczenia  wielowiekowego  dorobku kulturalne-      

go i materialnego naszego narodu. 62]

Niemałą więc  rolę  spełniały  poglądy  profesorów  niemieckich w machinie  

hitlerowskiego wyniszczenia.Uczeni tego kraju, poprzez  swoją pracę badaw-  

czą i osobiste  uczestnictwo  w tej  zbrodniczej  misji, skutecznie  przyczynia-     

li się do utrwalenia  okropności  wojny  oraz dążenia do  ostatecznego zlikwi-  

dowania  Polski. Teoria  ta, jak  żadna  inna w  dotychczasowej  historii stała       

się niezwykle  skutecznym narzędziem w rękach kół polityczno-wojskowych. 

Niszczenie kultury  polskiej i jej czołowych  przedstawicieli  było  ich ideolo- 

gicznym  wyznaniem, któremu  poświęcali całą  wiedzę  oraz autorytet nauki.     

Charakter  antypolskiej „twórczości" nauki niemieckiej, realizowany w  okre- 

się świetności  tego państwa, nie uległ większej  zmianie również w latach je-    

go klęsk oraz niepowodzeń na wszystkich frontach drugiej  wojny światowej. 

Nawet wówczas, gdy w  roku 1944  Armia Czerwona  wyzwalała  zachodnie 

tereny Związku  Radzieckiego, a los III Rzeszy był już  przesądzony, uniwer- 

sytety niemieckie  wręczały nagrody za działalność naukową  prowadzoną w 

zakresie  dziejów „niemieckiego  wschodu", a w prasie  ukazywały się  nadal 

kłamliwe  materiały  badawcze,  gloryfikujące  dominację germańską. W dal- 

szym ciągu „specjaliści” z  Ostinstitutu  jak  też  innych  placówek tego  typu  

przygotowywali oraz upowszechniali publikacje  dyskredytujące naród i pań-   

stwowość  polską. 63]  Fanatyzm wielu  uczonych  niemieckich był zadziwia- 

jący również  w  sytuacji  nieuchronnej klęski. Jeszcze  jesienią 1944 r. kiedy 

duża część  Polski  była  już   wyzwolona, prof. W. Geisler  gorliwie udowad-  

niał w  biuletynie  informacyjnym ,,Reichsuniversitat Posen" celowość  utwo-  
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rzenia  Wydziału  Geografii  Wschodniej  Europy. Natomiast  inny zagorzały 
faszysta, prof. M. Laubert, wierzył też  w ostateczne  zwycięstwo hitleryzmu  
nawet  wówczas, kiedy walki  toczyły się  już  na terenach Rzeszy. Świadczy-     
ło to  dobitnie  o utracie  przez  zdecydowaną  większość  uczonych  niemiec-   
kich zdolności  obiektywnej  oceny sytuacji, którą  przesłaniała im ekspansjo- 
nistyczna  nienawiść do Polski  oraz wszystkich  narodów  słowiańskich. 64] 
Wydarzenia z lat  międzywojennych, okresu  wojny oraz  okupacji, jednozna- 
cznie też świadczą, że na podbitych przez Niemców ziemiach  polskich nastą-      
piło pełne zespolenie we współdziałaniu  nauki  niemieckiej z pospolitą zbro- 
dnią. Współpracę tę kontynuowano  zarówno w latach  poprzedzających pod-   
bój, w okresie dominacji  okupacyjnej, jak  również w czasie  odwrotu i nieu- 
chronnej klęski  armii  niemieckiej. Hitlerowscy przywódcy będąc świadomi,
że już nigdy nie  powrócą  na  ziemie polskie, wydawali rozkazy oraz godzili       
się na zniszczenie wszystkiego, czego nie mogli wywieźć. Zasadę  taką stoso-      
wali również  w odniesieniu do  najcenniejszych  zabytków polskiej kultury i       
nauki. Robili to z pełną  świadomością oraz  premedytacją  według  wskazań 
i wyboru dokonywanego przez  zwyrodniałych moralnie, pozbawionych czło-
wieczeństwa zdecydowanej większości naukowców niemieckich. 65]
W tej specyficznej sytuacji  ogólnego  terroru, zamknięcia  uczelni wyższych,
braku dostępu  do księgozbiorów i dokumentów archiwalnych (które w kilku-    

dziesięciu procentach zostały wywiezione lub  zniszczone), podjęcie  decyzji     
o rozpoczęciu  tajnego  kształcenia  akademickiego  polskiej  młodzieży było     
też wydarzeniem bez precedensu w   okupowanej przez hitlerowców Europie.
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ROZDZIAŁ II                                                                                                  

GENEZA I ORGANIZACJA  TAJNYCH  STUDIÓW AKADEMICKICH        
            
1. Warunki  tworzenia i funkcjonowania  szkolnictwa  wyższego pod okupa-
    cją niemiecką na polskich ziemiach etnograficznych (1 IX 1939-12 I 1945) 
                        
             Kontynuowanie kształcenia konspiracyjnego  stopnia akademickiego    
w  okresie okupacji, kiedy narodowi  polskiemu  groziła już globalna zagłada,  
wynikało  z  wielu  różnych  przesłanek o  charakterze  patriotycznym, polity- 
cznym, psychologicznym  oraz  czysto praktycznym. Wyjaśnienie motywów, 
którymi  kierowały się osoby i instytucje  podejmujące różne działania w tak 
trudnych  warunkach, pozwala  na  zrozumienie  złożonych  procesów kształ-
cenia akademickiego w Polsce, które  było  ewenementem w okupowanej Eu- 
ropie. Odmienność  postępowania  okupanta  niemieckiego  w  zajętej Polsce     
i wyjątkowa barbarzyńskość  eksterminacji  wpływała w bezpośredni sposób
na kształt i charakter  polskiego  ruchu  oporu, w którym to oświata konspira-    
cyjna  wszystkich  stopni  zajmowała  ważne  miejsce. W przeciwieństwie do 
innych form  politycznego  czy  zbrojnego oporu było to zjawisko w naszych 
dziejach wyjątkowe  ze względu na fakt, iż  w wyniku klęski wrześniowej na- 
stąpiło pęknięcie  więzów  integracyjnych w tak  specyficznej grupie społecz- 
nej, jaką było  polskie  środowisko  naukowe. 1] Powiązania  formalne kadry 
naukowo - dydaktycznej przestały praktycznie  istnieć  w pierwszych  dniach  
października 1939r. Kontakty utrzymywane  pomiędzy  pracownikami dydak-  
tycznymi w poszczególnych  ośrodkach  naukowych, i pojedyńczych uczelni, 
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które  Niemcy zamknęli, zostały w większości  zerwane  lub  ograniczały się     

do spotkań  doraźnych  oraz  przypadkowych. Analiza  procesów  psychospo- 

łecznych, które  w  dużym  stopniu  warunkowały  postawy i  zachowania na- 

uczycieli akademickich  wobec  okupanta, pozwala też  na określenie stopnia     

dezintegracji  wojennej tego środowiska. Niewątpliwie, sytuacja  taka wywie-

rała bezpośredni  wpływ na opóźnienie  przebiegu  tworzenia struktur organi- 

zacyjnych  tajnych studiów  akademickich oraz  ich  późniejsze funkcjonowa-   

nie. Widoczna też depresja psychiczna wywoływała  często  nastroje zwątpie-   

nia w celowość  angażowania  się  w  tę formę  działalności. Problem ten był

przedmiotem  rozważań  i  dyskusji  wszystkich  środowisk  akademickich w 

kraju.  Często głoszono  poglądy akceptujące  stanowisko  wyczekiwania lub  

bezcelowości  podejmowania  jakichkolwiek przedsięwzięć  organizacyjnych 

związanych z  tajnym  szkolnictwem  akademickim, również  ze  względu na  

własne  bezpieczeństwo. 2]  Prezentowanie  takiego  stanowiska  było charak- 

terystyczne  dla  osób, które  miały  stałą  pracę i mogły  zapewnić sobie oraz 

swoim  najbliższym  znośne warunki  bytowania. 3]  Fakt  zagrożenia bezpie- 

czeństwa  osobistego  odstraszał  wielu  pracowników nauki od uczestnictwa     

w tajnych  studiach  akademickich. Szczególnie  profesorowie, którzy wcześ-  

niej byli  już aresztowani i  przebywali  w obozach  koncentracyjnych lub do-  

świadczyli  innych  represji, mieli  uraz  psychiczny do  ponownego podejmo- 

wania tego rodzaju  działalności. Były to jednak przypadki  sporadyczne, bio-

rąc pod uwagę  masowość  uczestnictwa w tej  formie konspiracji. Wielu pro-  

fesorów odmowę  uczestnictwa w tajnym kształceniu polskiej młodzieży- jak 

wspomina  prof. Julian  Krzyżanowski  uzasadniało  względami  etycznymi i   

moralnymi i obawą  narażenia  młodzieży na  represje. Te i inne wątpliwości 

pracowników  naukowych  miały bezpośredni  wpływ  na ich  postawy i były 

uzależnione od  sytuacji oraz  nastrojów wyrażanych przez społeczeństwo.4]      

W środowisku  akademickim brak  było  jednomyślności  poglądów na temat 

zasadności  uczestnictwa  w tajnym  szkolnictwie  akademickim  oraz  realne-

go stopnia zagrożenia.5] 

Jednak bezwład  psychologiczny ogarniający na  początku okupacji bez mała  

całe społeczeństwo w tym również  inteligencję  akademicką stopniowo prze- 

mijał. Następowało  rownież widoczne  zaktywizowanie pracowników nauko-    

wych. Czynnikiem  przyśpieszającym  podejmowanie  inicjatyw  organizacyj-
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nych oraz  kształtowanie podstaw  tajnego szkolnictwa akademickiego w kra-    

ju,  była ogólnie przychylna  atmosfera  towarzysząca wszystkim ludziom na-    

uki. Uwarunkowaniom  tym  sprzyjał też fakt, iż  ugrupowania krajowe  oraz  

emigracyjne, niezależnie  od głoszonych  koncepcji polityczno - ustrojowych  

przyszłego  państwa  polskiego, były jednomyślne co do konieczności prowa-  

dzenia  aktywnej walki  o ochronę  oraz  zachowanie  konspiracyjnej oświaty   

polskiej, która  miała  być  formą  intelektualnej  oraz  patriotycznej edukacji     

młodzieży studenckiej 6]                                                                    

        Inteligencja polska z kręgów akademickich, zdająca  sobie sprawę z gro- 

żącego  niebezpieczeństwa, przystąpiła  samorzutnie  do  działań   mogących 

zapewnić chociaż  częściową ochronę  starszej  młodzieży  przed  wyniszcze- 

niem i  demoralizacją. Trudne  warunki  okupacyjne, narastająca groźba  glo- 

balnej  eksterminacji  i ogólnospołeczna   negacja  struktury  politycznej oraz 

kulturalnej  ukształtowanej przez  okupanta, w której nie było już miejsca na 

polską naukę i szkolnictwo  akademickie, były siłą  motoryczną wytworzenia  

się sprzyjającej atmosfery politycznej  oraz  psychologicznej  dla podejmowa-  

nia tej  działalności w tak  trudnym i niebezpiecznym  czasie. Z tych  przesła-  

nek zrodziły się postanowienia  stworzenia od  podstaw  tajnych struktur edu- 

kacji na  poziomie wyższym, jako  formy aktywnej  manifestacji  za utrzyma- 

niem ciągłości polskiej  państwowości we wszystkich jej postaciach. Pracow- 

nicy naukowi będący inspiratorami tego rodzaju działań rozumieli, że oddzia- 

ływanie na młodzież oraz wprzęgnięcie jej w intelektualną formę oporu musi 

mieć charakter  tajny i dobrze  zorganizowany. W kręgach  akademickich wy-  

tworzyła  się atmosfera  psychologiczna, w której  sprawa  tworzenia tajnego 

szkolnictwa wyższego oraz jego  sprawnego funkcjonowania  stała się czymś 

nadrzędnym  w stosunku  do  wszystkiego, co  polskich uczonych tak bardzo  

nieraz dzieliło. Następowało  jak  pisze Czesła Wycech: „wzajemne przenika-   

nie się pracy  politycznej, wojskowej i oświatowej".7]  We wszystkich środo-  

wiskach  narastało  także  powszechne  przekonanie o  konieczności kontynu- 

owania tego charakteru  działalności umożliwiającej czynne przetrwanie; mo- 

bilizowało to ludzi  nauki do  wzmożonego zaangażowania w  konspiracji oś- 

wiatowej bez względu na  przekonania polityczne, trudności i grożące niebez- 

pieczeństwo. Położenie, w  jakim  znaleźli  się  Polacy, wpływało na  zmianę     

ich  postaw  i  poglądów. Cechą  szczególną  wzajemnych kontaktów, umożli- 
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wiających prowadzenie  pracy oświatowej, były indywidualne i grupowe wię-   

zi środowiskowe  pracowników  naukowych. Nigdy przedtem  w naszej histo-   

rii nie zanotowano  tak  silnych  powiązań  osobistych, jak w  okresie drugiej  

wojny światowej. Podejmowanie  niebezpiecznej  pracy  przez  pracowników 

naukowych  było  też  świadomym  uczestnictwem w tej specyficznej formie  

polskiego ruchu oporu.Walka  z  okupantem, jej formy, zakres, i perspektywi- 

czne cele  stawiane  sobie  przez  poszczególne  ugrupowania polityczne, któ-

rych też  licznymi  członkami byli ludzie nauki, nie mogła, zdaniem polskich     

władz  konspiracyjnych,  rozbijać  jedności  tak  ważnego  dla społeczeństwa 

okupacyjnego zrywu. 8]   Zagrożenie  bytu  narodowego  spowodowało więc  

psychiczne  zespolenie  się przedstawicieli  nauki  polskiej  wszystkich ośrod-

ków we  współdziałaniu przy organizacji  oświaty konspiracyjnej oraz ochro-  

nie młodego pokolenia przed fizyczną zagładą.

Wyraźny wpływ na  zmianę postaw  pracowników naukowych wywierała też 

wzrastająca presja byłych  studentów oraz młodzieży, która ukończyła przed 

wybuchem  wojny  szkołę  średnią  i chciała  podjąć  studia. 9]  Byli studenci      

i abiturienci garnęli się  do tajnych  studiów akademickich nie tylko ze wzglę-  

du na chęć zdobycia wiedzy, chociaż  był to jeden z  powodów zasadniczych. 

Uczestnictwo w tych kompletach  dawało  możliwość odprężenia psychiczne-  

go  szczególnie tym, którzy  brali udział w zbrojnym ruchu oporu lub innych 

formach czynnej walki z okupantem. 10]

Młodzież polska, zamieszkała  w  dużych  ośrodkach  miejskich lub w ich po- 

bliżu, pragnęła  kontynuować  studia  bez  względu  na warunki. „Nie  trzeba  

nas było wtedy  zachęcać  do  nauki - wspomina jedna  z  uczestniczek tajnej  

edukacji - pęd do wiedzy pogłębiony świadomością, że okupant prócz innych  

sposobów stosuje ogłupianie  społeczeństwa przez odebranie mu możliwości      

umysłowego kształcenia był czymś spontanicznym". 11]

            Liczne kłopoty w stworzeniu  organizacyjnych  form kształcenia mło-  

dych Polaków  skazanych przez  okupanta  na germanizację oraz biologiczną

zagładę, wymusiły  na  organizatorach  tego  procesu  podejmowanie  niekon- 

wencjonalnych  działań. Istotnym  zadaniem  było  też  zapewnienie minimal- 

nych warunków  egzystencji  pracownikom  naukowym oraz dużej części stu- 

dentów. Wszystko to  nie mogło  zahamować  podjętego w tych trudnych wa-

runkach, procesu  tajnego kształcenia  na poziomie akademickim. Przesłanki  
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patriotyczne i chęć  zdobywania  wiedzy w zorganizowanych strukturach stu- 

diów  nie wyczerpywały  motywów, którymi  kierowała  się młodzież  podej-  

mująca  naukę. Stosunkowo  dużą  liczbę  chętnych  na  kierunki  techniczne     

i medyczne  należy tłumaczyć ich  praktyczną przydatnością w perspektywie 

wolnego już kraju. 12] 

                           

               

        

2. Powstanie, organizacja i działalność lokalnych oraz centralnych władz

  kierowniczych tajnego szkolnictwa wyższego

                                         

         Już w pierwszych miesiącach okupacji podjęto aktywne przygotowania     

do utworzenia w przedwojennych  ośrodkach akademickich  studiów  konspi-

racyjnych, obejmujących  swoim  zasięgiem  wszystkie kierunki istniejące w 

okresie  międzywojennym. 13]  Realizacja  oświaty  tajnej  stopnia akademic-

kiego miała, jak  wynikało z  założeń organizatorów tego procesu prócz prze-

kazania wiedzy spełnić  także  inne warunki, z  których najważniejszym było 

kształtowanie  patriotycznych postaw młodzieży. Podjęcie oraz prowadzenie 

tego typu  kształcenia  wiązało  się z perspektywicznymi  planami władz emi-

gracyjnych  budowy  państwowości  polskiej po zakończeniu wojny. Zasadni-

czym warunkiem  powodzenia  było  przygotowanie  właściwych kadr, które 

mogłyby  podjąć  trudną  pracę  odbudowy  oraz  rozbudowy  gospodarki, na-

uki i kultury  polskiej  zniszczonych  w okresie okupacji. Konspiracyjna dzia-

łalność  oświatowa  miała  też, chociaż  w pewnym  stopniu, przygotować ka-    

dry inteligencji, które po  wojnie  mogłyby uczestniczyć w  likwidacji  ponie-

sionych strat  gospodarczych  oraz  intelektualnych. Akceptacja  takiej formy 

kształcenia  przez  pracowników naukowych i wiązanie z nią określonych na-

dziei nie oznaczały braku  w  tych środowiskach wielu istotnych wątpliwości. 

Obawiano się m.in. obniżenia  poziomu  nauczania  ze względu na trudne wa-

runki okupacyjne; w związku z  tym  kształcenia  absolwentów  o niepełnych 

kwalifikacjach. To  również, zdaniem  przeciwników, mogło  wywrzeć  nega-

tywny wpływ na  rozwój  powojennej  nauki i kultury kraju. Nawet  wkrocze-   

nie wojsk niemieckich  do stolicy nie  przerwało  pracy inicjatorów tej formy 

intelektualnej konspiracji, a przeciwnie, przyśpieszyło przygotowanie do roz-

43



                                                          

poczęcia kształcenia  kadr, mogących podjąć  trudną pracę w nowej Polsce o 
ustroju społeczno - politycznym prezentowanym  przez  rząd londyński. Aby 
zapewnić wysoki poziom  studiów, nakreślone  przez  kadrę  dydaktyczną za-
mierzenia starano  się  uzyskać  poprzez pełną realizację programów  obowią-
zujących w polskim szkolnictwie  wyższym w latach międzywojennych. Zde-
cydowana większość kadry naukowo-dydaktycznej pomimo wielu wątpliwo- 
ści wiązała z tą formą działalności nie tylko nadzieje przygotowania młodzie-    
ży do powojennego życia, ale też do kontynuowania własnej pracy naukowej.
Realizacja tak wielu  złożonych zamierzeń  w warunkach  okupacyjnych była 
jedynie możliwa przy zapewnieniu  studentom i kadrze  dydaktycznej bezpie-
czeństwa  osobistego  oraz  minimalnych  warunków materialnych. Nie  speł-
nienie  tego, zdaniem  oponentów  tej  formy kształcenia  polskiej  młodzieży, 
mogło wywrzeć negatywny wpływ na  poziom  kształcenia i  rozwój polskiej 
nauki. Nienormalne warunki pracy pedagogicznej, zdaniem wysuwających ta-
kie wątpliwości, mogły również  spowodować  obniżenie umiejętności dydak-
tycznych oraz poziomu badawczego pracowników akademickich. 14] Jednak 
świadomość celów  stawianych  sobie  przez  okupanta w zakresie degradacji 
kulturalnej narodu  polskiego spowodowała odrzucenie  wszelkich uprzedzeń    
do tej formy  kształcenia  oraz  wyzwoliła w kręgach inteligencji polskiej peł-    
ną akceptację  czynnego  przeciwdziałania. Już  w  oblężonej  Warszawie we 
wrześniu 1939 r. przy Komitecie Obywatelskim stolicy, na czele którego stał 
prezydent miasta Stefan Starzyński, powstała Komisja Oświatowa. Weszli w    
jej skład przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z przewodniczą-
cym Zygmuntem  Nowickim; Towarzystwa  Nauczycieli Szkół Średnich (Ta-
deusz Mikułowski); Stowarzyszenia  Chrześcijańsko - Narodowego; Nauczy-
cieli Szkół  Powszechnych  z  Michałem Sicińskim  oraz  profesor  Bolesław 
Miklaszewski - rektor Szkoły Głównej Handlowej. Komisja Oświatowa, sku-
piająca  wielu  reprezentantów  środowisk  pedagogicznych  oraz naukowych 
Warszawy, była  pierwszym  inicjatorem  podjęcia w  okupowanym  kraju oś-
wiaty konspiracyjnej  stopnia  średniego i  wyższego. 15]  Nawet wkroczenie 
wojsk niemieckich  do stolicy  nie  przerwało  pracy  inicjatorów  tego przed-
sięwzięcia, a wręcz przeciwnie, wpłynęło na  przyśpieszenie powstania krajo-
wych ogniw  kierowniczych. Jednym z takich  ogniw była Tajna Organizacja 
Nauczycielska (TON), utworzona już w ostatnich dniach października 1939r., 
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składająca się  też w większości z byłych członków Zarządu Głównego Zwią-

zku Nauczycielstwa  Polskiego (ZNP). W skład  TON weszły między innymi 

następujące osoby:Zygmunt Nowicki, Czesław Wycech, Kazimierz Maj. Wa-

cław Tułowiecki i Teofil Wojeński. Z inicjatywy   kierownictwa TON w grud-

niu 1939r. utworzono Międzystowarzyszeniową  Komisję Porozumiewawczą 

Organizacji i Stowarzyszeń  Nauczycielskich [MKPOiSN], która  rozpoczęła     

też prace przygotowawcze, mające umożliwić młodzieży Warszawy podjęcie 

nauki z zakresu  szkoły  średniej w  organizowanych kompletach konspiracyj-

nych.16] Uznano także, że nauczyciele  powinni  stanąć do pracy w szkołach 

powszechnych oraz  zawodowych, organizowanych przez  administrację oku-

pacyjną, żeby w ten sposób móc  oddziaływać  na młodzież. Podobny pogląd 

mieli  też  wchodzący w  skład  Komisji  Porozumiewawczej przedstawiciele     

szkół  wyższych stolicy m.in:w osobach prof. Juliana Krzyżanowskiego oraz 

prof. Bogdana Nawroczyńskiego. Jako  reprezentanci  środowiska  akademic-

kiego Warszawy, do  końca 1941 r. brali  udział w wypracowaniu wstępnych 

form organizacyjnych kształcenia  stopnia  akademickiego jak  też  uczestnic-    

twa w tej formie edukacji absolwentów tajnych szkół średnich. 17]                     

Komisja  Międzystowarzyszeniowa, kierująca początkowo  oświatą konspira-

cyjną w Warszawie, starała  się również  w trudnych  pierwszych miesiącach 

przejąć  w całym  okupowanym  kraju  zasadniczą  funkcję decyzyjną, co jak 

wkrótce  stwierdzono, okazało  się  mało  realne. 18] Destabilizacja okupacyj-   

na uniemożliwiała porozumienie  się i zespolenie  wysiłków pracowników oś-

wiatowych, a to z  kolei było przyczyną  tworzenia wielu innych, niezależnie     

już działających  tego  typu  organizacji. Przykładem  tej  sytuacji  w Warsza-    

wie było też  utworzenie  z  inicjatywy  Związku Walki Zbrojnej Komisji Oś-

wiecenia Publicznego, reprezentującej  ściśle określony profil polityczny.19]     

Wynikało to  także z faktu, iż na czele  tego  organu stanął były wiceminister 

Wyznań  Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kazimierz Pieracki, będący 

jednym z zagorzałych zwolenników oraz  aktywnych propagatorów ideologii 

Józefa Piłsudskiego, czynnie także  współpracujący  w okresie  międzywojen-   

nym  z  przedstawicielami  obozu  belwederskiego  w  sprawach  ustawodaw-   

czych dotyczących oświaty, szkolnictwa akademickiego i nauki.

Komisja Oświecenia Publicznego  utrzymywała  ścisły kontakt z czyn-

nikami  wojskowymi Komendy Głównej ZWZ i była  przez  nią  uważana za 
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organizację  równorzędną Tajnej  Organizacji Nauczycielskiej. Istniały także 
tendencje do  związania i przejęcia  spraw  oświaty konspiracyjnej  przez kie-
rownictwo  wojskowe ZWZ  poprzez  podporządkowanie  sobie ZNP (TON). 
Stanowczy protest  wobec  takiego podporządkowania, wyrażony przez więk-
szość członków  kierownictwa ZNP (TON),  pozwolił  zachować  samodziel-    
ność tej  organizacji aż do  końca  okupacji. Tendencje  zjednoczeniowe oraz 
sprzeciw większości  nauczycieli jak również  pracowników naukowych War-
szawy  pozostających  w  konspiracji, spowodowały  likwidację  Komisji Oś-
wiecenia  Publicznego już w 1942r. W tej sytuacji, wielu  byłych działaczy z 
Komisji, o  najbardziej  demokratycznych  poglądach, weszło  w  skład TON. 
Warszawa stała się też  po  zajęciu  miasta przez Niemców, miejscem osiedle- 
nia  nauczycieli i  wielu  pracowników  naukowych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oni także  pierwsi  utworzyli w stolicy organizację 
konspiracyjną  nazwaną  Biurem  Oświatowo – Szkolnym  Ziem  Zachodnich. 
Głównym  zadaniem  postawionym sobie  przez  działaczy poznańskich było 
podjęcie i prowadzenie pracy oświatowo - politycznej wśród przybyłej do sto-
licy ludności z  tego  miasta i województwa. Od chwili  utworzenia, organiza-   
cja ta  była całkowicie  podporządkowana  pod względem politycznym tajnej 
Delegaturze  Okręgowej w Poznaniu. 20]  Komisje o  podobnym charakterze     
i zadaniach powstawały również w innych ośrodkach okupowanego kraju.         
W Krakowie  nauczyciele szkół  średnich oraz wyższych, już w dniu 9 wrześ-   
nia 1939r., utworzyli tajną Komisję Szkolna. Inicjatorami powołania tej orga-
nizacji byli: prof. Tadeusz Lehr-Spławiński, prof.Władysław Szafer oraz pre-    
zes krakowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż-
szych, Julian Waga. Podobnie  też jak Komisja  warszawska, organizacja kra-
kowska była „instytucją  reprezentującą ideologię piłsudczyków, jednakże w 
bardziej  umiarkowanym  wydaniu".21] Utworzone w tym czasie organizacje     
nie  miały już  bezpośredniego  wpływu  na  kształtowanie  struktury tajnego 
szkolnictwa wyższego, powstającego z inicjatywy pracowników  naukowych. 
Jednak istnienie oraz działalność komisji w dużym stopniu wpłynęły na inspi-   
rację oraz przyśpieszenie tego procesu, który w zasadzie do jesieni 1941r.nie 
miał określonych  ram  organizacyjnych. Kierownictwo i  opiekę nad powsta-    
łym  samorzutnie  tajnym  szkolnictwem  wyższym  objął w końcu tego roku,    
z polecenia  Departamentu  Oświaty i  Kultury  Rządu  Londyńskiego, rektor 

46



                                                          

Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stefan Pieńkowski. 22]                                 

Brak  określonego  kształtu  organizacyjnego  szkolnictwa  akademickiego w 

pierwszych latach okupacji wynikał również z ograniczonej znajomości oraz 

braku realnej oceny przez  środowiska  naukowe kraju aktualnej sytuacji poli- 

tyczno-militarnej.W okresie tym dominowało powszechne oraz pewne  prześ-

wiadczenie, iż po  rozpoczęciu przez Anglię i Francję aktywnych działań wo-

jennych na Zachodzie, wojna  zakończy się niebawem całkowitą klęską Trze-

ciej  Rzeszy. Oczekiwano więc  na  szybkie i ostateczne  rozstrzygnięcia mili-   

tarne, stwarzające  możliwość  powrotu  do pokojowego  życia oraz przywró- 

cenia  porządku  przedwojennego w oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym. 

Atmosfera wyczekiwania  była m.in. powodem  nie podejmowania przez spo-

łeczeństwo  polskie  szerszych  prac  organizacyjnych z  zakresu  szkolnictwa 

akademickiego. Dopiero po klęsce Francji dało się  zauważyć pewne uaktyw-

nienie  społeczne. Spontaniczne  tworzenie  wstępnych form  kształcenia kon-

spiracyjnego  na  tym  poziomie  było czynnikiem  zmuszającym polskie wła-   

dze emigracyjne  do zajęcia  określonego  stanowiska. Klęska państw zachod-   

nich nie tylko  rozwiała wszelkie nadzieje na szybkie zakończenie wojny, ale 

skłoniła  też  polskie  władze  na  Zachodzie  do  akceptowania  utworzonego    

już w kraju szkolnictwa akademickiego w ramach struktur niejawnych.              

W przeciwieństwie  do innych  form ruchu oporu, gdzie powstanie ośrodków 

kierowniczych było  poprzedzone  podejmowaniem już z góry zamierzonych 

działań, tworzenie  kompletów  akademickich  było spontanicznym wyrazem 

dojrzałości  politycznej  pracowników  naukowych i studentów  oraz  nauczy-   

cieli z tajnych  szkół  średnich. Konsekwentna  postawa  kadry  dydaktycznej 

wynikała z faktu, iż w licznych  szkołach średnich okupowanego kraju konty-

nuowało naukę  kilkanaście  tysięcy uczniów  mających uzyskać maturę w la- 

tach 1940-1941. Młodzieży tej, a przynajmniej  jej  dużej  części, mimo wszy-

stkich  przeciwności  okupacyjnych, należało  zapewnić  możliwość podjęcia 

konspiracyjnych  studiów  wyższych. Postulaty takie  wysuwali  jako pierwsi 

dyrektorzy  szkół średnich Warszawy, w tym: Halina Nieniewska, Janina Dę-

bowska  i Józef Grabowski. Z ramienia  władz tajnego Uniwersytetu Warsza-

wskiego, w spotkaniu z dyrektorami  szkół średnich wziął udział prof. Julian 

Krzyżanowski. 23]  Zatem  jest  bezsprzecznym  faktem, że  geneza  tajnego 

szkolnictwa  akademickiego  tkwiła  bezpośrednio w zgodnym  działaniu pra-
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cowników  naukowych i nauczycieli  szkół średnich oraz osób zatrudnionych    

w administracji szkolnej i uczelnianej w okresie międzywojennym.                    

Ograniczone  zainteresowanie  tymi  sprawami  ze  strony Rządu Londyńskie-   

go oraz  Delegatury nie  wynikało tylko z braku kompetencji gen. Józefa Hal-    

lera i ks. Z.Kaczyńskiego - kolejnych  ministrów  oświaty w Rządzie Emigra-

cyjnym. Przyczyny  były głębsze i wynikały przede  wszystkim  z przesłanek 

politycznych. Poszczególne  funkcje w  Delegaturze  Rządu RP  pełnili człon-

kowie  czterech  ugrupowań (SP, SL, SN), z których to każde dążyło do uzys-

kania przewagi  jak też  wpływów w Polsce powojennej. Ważną płaszczyzną 

politycznej  aktywności  rządu  emigracyjnego  w  odniesieniu  do kraju była  

walka z tajnym  ruchem  lewicowym  oraz  przeciwdziałanie  wpływom tych 

ugrupowań na społeczeństwo. Dążenie do podporządkowania oświaty w oku-

powanym kraju wynikało  też z planów zakładających  stworzenie po wojnie 

mocarstwowej Polski. W takim  kraju, kadry  wykształcone w okresie okupa-    

cji, w myśl założeń  programowo – politycznych Rządu Londyńskiego miały 

zająć eksponowane  miejsca  w utworzonej przez polskie czynniki zachodnie 

strukturze  administracyjnej. 24]  Stąd  niechęć do  ZNP (TON), a nawet De-

partamentu  Oświaty i Kultury. Władze  emigracyjne i  Delegatura  uznawały    

je  za organizacje, których  program  społeczno - polityczny był  sprzeczny z 

koncepcjami działaczy niepodległościowych. Niechętny stosunek czynników 

londyńskich do tych instytucji oraz presja wywierana przez niektórych bisku- 

pów na księży  były również  głównym powodem  odsuwania się wielu osób 

duchownych od współpracy z TON i DOiK w sprawach oświaty. 25]                 

Władze  emigracyjne  oraz  polityczne  grupy  konspiracyjne w  kraju, zajęły 

akceptujące  stanowisko w  tej kwestii dopiero  wówczas, gdy  tajne szkolnic-   

two  akademickie  było już  faktem  dokonanym i  obejmowało  swoim zasię-    

giem coraz szersze kręgi  młodzieży jak  również kadrę  naukową wszystkich 

ośrodków  akademickich  w  kraju. 26]  Pracownicy  uczelni  widzieli  w kon-

tynuowaniu  konspiracyjnej  edukacji młodzieży jeden z istotnych warunków 

kształtowania  osobowości  i patriotycznej  świadomości  młodych  Polaków, 

skazanych  przez  hitleryzm na zagładę, wynarodowienie lub przekształcenie     

ich w posłuszną  siłę  roboczą  dla  potrzeb Rzeszy. Inicjatywa podejmowana    

w środowiskach  naukowych  spotkała  się  z  pełnym  poparciem nauczycieli    

szkół średnich  wnoszących do koncepcji  tajnego kształcenia młodzieży wie-    
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le inwencji własnej, szczególnie w stadium jej praktycznej realizacji. 27] 

Warunkiem  umożliwiającym  pracownikom  naukowym podjęcie takiej dzia-

łalności  dydaktycznej w  tworzonych grupach akademickich, stały się liczne 

kontakty osobiste, utrzymywane  z byłymi  studentami. Sporadyczne  spotka-    

nia ograniczające  się w pierwszych  miesiącach  do udzielania byłym studen-   

tom porad dotyczących sposobu  postępowania w trudnych okupacyjnych wa-

runkach, przekształcały się  w systematyczne  kontakty  przybierające już for-   

mę kształcenia konspiracyjnego.28] Decyzje o tworzeniu tajnych kompletów

akademickich  przez  pracowników  naukowych  wszystkich  ośrodków  były 

uwarunkowane  podwójnie: obowiązkiem  patriotycznym oraz koniecznością 

życiową (trudne  warunki  materialne). Ten  ostatni  czynnik w miarę narasta-    

nia terroru  okupacyjnego  zaczął  przybierać formy symboliczne. Motywacja 

angażowania  się  w przedsięwzięcia  związane z tego typu oświatą wynikała    

też  z konieczności  czynnego  przeciwstawienia się  okupantowi. W niemiec-    

kich planach  totalnej  eksterminacji  narodu  polskiego ważne miejsce zajmo-

wała  degradacja  kulturalna. Czynne  przeciwstawianie się  tym planom oraz 

zniweczenie zamiarów Niemców stało się pilnym nakazem patriotycznym. 

Optymizm oraz wiara w ostateczne zwycięstwo były też wspólnymi cechami 

wszystkich  nauczycieli  zaangażowanych w  proces  oświaty  konspiracyjnej.   

Nie mogli  oni  mieć i nie  mieli w tym czasie nawet cienia wątpliwości w os-

tateczne  zwycięstwo, gdy  już  w 1940r. podejmowali  niebezpieczne ryzyko 

uczestnictwa w tej ważnej formie ruchu oporu. 29]

             Po pierwszych miesiącach dezorganizacji, wszystkie dziedziny życia     

w okupowanym kraju zaczęły stopniowo przybierać w miarę uporządkowane 

formy.  Latem 1940r.  nastąpiło  porozumienie  działaczy  politycznych  prze-

bywających na  emigracji jak też w kraju. Już we wrześniu 1940r. utworzono 

Delegaturę  Rządu  Emigracyjnego, jako  organ  kierownictwa  politycznego    

w kraju. W listopadzie  tego  roku  znany ludowiec i  aktywny  działacz ZNP     

z okresu międzywojennego - Czesław Wycech, występujący  też pod pseudo-

nimem  Stanisław Tyczeski  z upoważnienia  Delegatury  Rządu Londyńskie-   

go przystąpił  do  tworzenia  Departamentu  Oświaty i  Kultury, składającego    

się początkowo  z  czterech  osób. 30]  Powstanie DOiK było  przełomowym 
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momentem w  usprawnieniu  organizacji oraz funkcjonowania oświaty tajnej 

wszystkich szczebli. Stopniowo też, poprzez  przekazywanie poszczególnym 

ośrodkom  akademickim  określonych zadań oraz udzielanie pomocy finanso-   

wej, władze  DOiK włączały się  coraz  szerzej w  kierowanie  procesem kon-

spiracyjnej edukacji. W konsekwencji pozwalało to również na pełne skonso-

lidowanie  działalności  tajnego szkolnictwa średniego z potrzebami oraz pla-

nami konspiracyjnego szkolnictwa akademickiego. 31]                                        

Jednym z głównych ogniw DOiK był utworzony w grudniu 1941 r. Dział Na-

uki i Szkół Wyższych, którego  pierwszym  kierownikiem został prof. Stefan 

Pieńkowski, rektor  Uniwersytetu  Warszawskiego a  na jego  zastępcę został

powołany prof. Józef  Patkowski. 32]  Organ  ten zajmował się  głównie spra-

wami organizacyjno - kadrowymi Do jego zadań należała bieżąca znajomość 

sprawności  funkcjonowania  oraz  potrzeb  tajnych  ośrodków akademickich. 

Zadania na nim  ciążące  wykonywano sprawnie, dzięki dobrej współpracy z 

Komisją  Międzystowarzyszeniową, Komisją  Oświecenia Publicznego i Biu-  

rem Oświatowo - Szkolnym  Ziem  Zachodnich, istniejącymi  jeszcze  w tym 

okresie  niezależnie od  Departamentu. 33]  Od  połowy 1942r.  instytucja  ta,    

ze względu  na zwiększające  się prace  wykonywane z  zachowaniem daleko 

idących zasad  konspiracji, ulegała częstej reorganizacji. Utworzono w sumie 

sześć  Działów Departamentu, w  tym: Szkolnictwa  Zawodowego oraz Ogól-

nokształcącego, Oświaty  Dorosłych, Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego, Kultu-   

ry  i Sztuki  oraz  Sekretariat  Generalny. W składzie  Działu  Nauki  i  Szkół 

Wyższych były też cztery Komisje, tj:Szkół Akademickich i Nauki, Podręcz-

ników  Akademickich, Tajnego  Nauczania, Opieki  Nad Pracownikami Nau-    

ki. Jednocześnie  Dział  Nauki i Szkół  Wyższych  DOiK  wraz  z reorganiza-    

cją uzyskał  również  szerokie  uprawnienia w zakresie: opieki  nad konspira-

cyjną pracą  naukową; pomocy  pracownikom dydaktycznym; opieki nad ma-    

jątkiem szkół  akademickich; badania  stanu  oraz  kierowania  tajnym  szkol-

nictwem akademickim i udzielania  konspiracyjnym instytucjom tak niezbęd-    

nej pomocy finansowej. W strukturze DOiK rolę inspirującą w dziedzinie oś-

wiaty spełniał Sekretariat Generalny, kierowany  od początku w sposób wzo-

rowy  przez Wacława  Schayera  ps. „Wiktor". Praca  poszczególnych agend     

DO i K była niezwykle  pomocna  w planowym  kierowaniu  tajnym  naucza-

niem.34]  W skład DOiK wchodziła  również, jako samodzielny organ, utwo-
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rzona w 1941 r. Główna  Komisja  Planowania, na  czele której stanął Włady-   

sław Radwan. Z komisją  tą  współpracowało  także  wielu  uczonych, w tym     

prof. Stanisław Ossowski oraz prof.Bogdan Suchodolski.Wynikiem działania 

Głównej  Komisji  Planowania było opracowanie programu oświaty i kultury, 

który miał  być  realizowany tak w okresie  okupacji, jak i w Polsce powojen-    

nej. Program  ten zawarty został  w dokumencie  pt.: System  kształcenia, wy-   

chowania i  upowszechniania  kultury. 35]  Godny podkreślenia  jest  fakt, iż 

podejmowane  przez DOiK wszystkie  problemy, dotyczące  spraw  organiza-

cyjnych  oświaty, pracy  naukowej, warunków  bytowych  pracowników  aka-

demickich oraz studentów w specyficznych warunkach  konspiracji wynikały

z inicjatywy pracowników DOiK oraz  zrozumienia  przez nich sytuacji, w ja-    

kiej znajdował się kraj oraz  społeczeństwo w  trudnych  latach okupacji. 36]

Delegatura Rządu  prawie do końca czerwca 1943r. nie wydała żadnych 

zarządzeń  dotyczących  zadań i kompetencji Departamentu  Oświaty i Kultu-   

ry. W  tych  warunkach  kierownictwo  Departamentu  koncentrowało  swoją 

uwagę i wysiłek na  podejmowaniu  szeregu działań zmierzających do nawią-

zania  bliższych  kontaktów z  ludźmi odpowiedzialnymi za  funkcjonowanie 

ośrodków  akademickich, które  od  pierwszych  tygodni  okupacji  z własnej 

inicjatywy stworzyły konspiracyjne  szkolnictwo  akademickie na  bazie  zlik-

widowanych przez okupanta struktur przedwojennych.                                        

Równolegle  z  wykonywaniem  wielu  zadań bieżących  połączonych z orga-

nizowaniem  oświaty konspiracyjnej  stopnia  średniego  i  wyższego, rozwią-

zywaniem  problemów  dotyczących nauki i kultury. Departament ten z inspi-

racji  dyrektora  Czesława  Wycecha  planował  organizację oświaty i kultury    

w Polsce  powojennej. Projektami  tymi  zajmowała się Główna Komisja Pla-

nowania powołana w 1941 r. poprzez organ DOiK. 37]

           W listopadzie 1939 r.w Warszawie i Krakowie ustalone już wcześniej 

formy organizacyjne  wcielano w życie. Samorzutnie i bez  szerszego porozu-    

miewania  się z czynnikami emigracyjnymi  rozpoczęto  tajne zebrania w śro-

dowiskach  pracowników  naukowych  oraz  spotkania  z  byłymi studentami. 

Wyszukiwano też  młodzież  chętną na studia konspiracyjne, ustalano składy 

osobowe  kadry  dydaktycznej i wyznaczano  miejsca  spotkań  z  przyszłymi 
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studentami. 3 8]  Organizacja oraz  funkcjonowanie tajnego szkolnictwa wyż-

szego  w okupowanym  kraju, od chwili  włączenia  się  w  ten  proces DOiK, 

przebiegały  według  odpowiednio określonej koncepcji, obejmującej sprawy 

techniczne, pedagogiczne i  naukowe, uwzględniającej  specyficzne  warunki 

wojenne. Zasadniczym  celem  takiej  patriotycznej  akcji, warunkującym  jej 

powodzenie, było  objęcie tą formą studiów jak najszerszej rzeszy młodzieży. 

Zadanie wytyczone przez kierownictwo DOi K mogło być  spełnione jedynie 

poprzez zapewnienie  studiującym wysokiego poziomu merytorycznego oraz 

stworzenie maksymalnych środków bezpieczeństwa osobistego 39]

     

3. Warszawa jako centrum tajnego szkolnictwa akademickiego

          

        Już od pierwszych miesięcy  okupacji  głównym ośrodkiem konspiracyj-   

nego kształcenia  akademickiego była Warszawa. Prawie  wszystkie uczelnie 

wyższe istniejące w  stolicy w okresie  międzywojennym, wcześniej  lub póź-   

niej, zainicjowały tajny proces  dydaktyczny. Konspiracyjną  pracę  rozpoczę-   

ły władze  Uniwersytetu i  jego poszczególne wydziały, Politechnika Warsza-    

wska, Szkoła  Główna  Handlowa,  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskie-   

go, Wolna  Wszechnica  Polska, Instytut  Pedagogiczny  ZNP, Instytut  Kolo-

nialny. Również  w Warszawie w 1940r. rozpoczęli  swoją  okupacyjną  dzia-

łalność naukową oraz  dydaktyczną  pracownicy Uniwersytetu Poznańskiego,    

w ramach utworzonego tutaj Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W stolicy pow-    

stała również  szeroka  sieć średniego szkolnictwa zawodowego, tworzonego     

za zezwoleniem  administracji  okupacyjnej, w którym  to pracownicy nauko-    

wi Warszawy kształcili młodzież na poziomie akademickim. 40]                        

Inicjatywa warszawskiego środowiska naukowego w zakresie  organizacji taj-

nych struktur  studiów wyższych w warunkach okupacyjnych podjęta została     

z kilku powodów. Czynnikiem  przyśpieszającym  przedsięwzięcia tego typu    

był też  stosunkowo  duży  napływ  młodzieży akademickiej i  uczniów  ostat-   
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nich klas szkół  średnich  ze wszystkich  rejonów okupowanego kraju, a zwła-

szcza z  terenów  włączonych do Rzeszy, gdzie  represje  wobec ludności pol-   

skiej były  wyjątkowo  barbarzyńskie. Szczególnie na tych terenach podejmo-

wanie jakiejkolwiek konspiracyjnej działalności  oświatowej, nie mówiąc już     

o kształceniu  akademickim, było  więc niemożliwe. Warszawa  stała się cen-    

trum okupowanego  kraju, w którym  zgromadziło się wielu wybitnych ludzi 

nauki ze wszystkich  ośrodków  uczelnianych. Istotną  rolę odegrała także pa-

triotyczna  postawa zdecydowanej  większości kadry  naukowej, zapał zdezo-

rientowanej  młodzieży i poparcie  tych poczynań przez społeczeństwo, rozu-

miejące  powagę  zagrożenia. W konsekwencji, ukształtowana  w Warszawie     

w kręgach  akademickich i  nauczycielskich  atmosfera  pozwoliła  na wcześ-

niejsze  niż w innych  ośrodkach  podjęcie  wstępnych  przedsięwzięć  organi-

zacyjnych  związanych z  tajną oświatą stopnia akademickiego. Wzorce orga-

nizacyjne i doświadczenie z  funkcjonowania  tajnych  struktur akademickich     

w stolicy, zostały z  powodzeniem  zastosowane w 1941r.w Wilnie i Lwowie.   

W Warszawie skoncentrowano  główne organizacje  oraz instytucje konspira-

cyjne władz  oświatowych wszystkich szczebli, w tym takie jak: Tajnej Orga-

nizacji  Nauczycielskiej (TON),  Departamentu  Oświaty i  Kultury Delegatu-    

ry Rządu  na Kraj (DOiK) i Biura Oświatowe – Szkolnego  Ziem Zachodnich 

(BOSZZ). 41]  W pierwszym  roku  okupacji  działalność  pracowników  nau-

kowych oraz  administracji warszawskich  uczelni wyższych sprowadzała się 

prawie  wyłącznie do  nawiązywania  kontaktów ze  studentami i załatwiania 

spraw administracyjnych. W związku z wydanym  już przez  władze niemiec-   

kie  zarządzeniem  o zakazie  podejmowania  pracy  naukowo - dydaktycznej    

w okupowanej Warszawie  oraz  zagrożeniem  represjami, zaniechano  konty-

nuowania  tych form  pracy w  sposób legalny. Głównym  celem działalności    

na tym  etapie  tak pracowników  naukowych jak  też administracyjnych było 

ratowanie  przed  konfiskatą  księgozbiorów  oraz wyposażenia technicznego. 

Jednocześnie, kadra  naukowa  angażowała  się w coraz większym stopniu w 

tworzenie pierwszych struktur tajnego szkolnictwa akademickiego. 42] 

Wyrazem tej działalności  było podejmowanie  przez poszczególne jednostki 

organizacyjne  uczelni  warszawskich  samodzielnych  działań  w zakresie oś-   

wiaty  konspiracyjnej, bez  wyczekiwania na wytyczne czynników emigracyj-

nych i tworzących się  struktur krajowych. Już od wiosny 1940r. tajna działal-
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ność  oświatowa  zmieniała  swoją  wewnętrzną  organizację. Od  indywidual-   

nych, często  przypadkowych kontaktów pracowników naukowych ze studen-

tami, poprzez  małe grupy, aż do wieloosobowych  kompletów akademickich 

tworzonych w  oparciu o  wydziały wszystkich  uczelni  warszawskich, które     

to formalnie zostały już dawno zlikwidowane, a faktycznie  prowadziły dalej     

swoją działalność konspiracyjną aż do wybuchu powstania.                                 

W pierwszych miesiącach  istnienia  studiów konspiracyjnych, przyjmowano 

przede  wszystkim  byłych  studentów jak  też  niewielką liczbę maturzystów.    

Jednak w następnych  latach  proporcje te zostały zmienione i w szerszym za-

kresie umożliwiono  podejmowanie  studiów abiturientom  posiadającym ma-   

tury przedwojenne  oraz  młodzieży, która  uzyskała  takie  kryteria już na taj- 

nych kompletach. 43]  Warszawa, będąca  centralnym ośrodkiem konspiracji 

politycznej  oraz  wojskowej, stanowiła  jednocześnie główne centrum kształ-

cenia  akademickiego. Prowadziło  tutaj  działalność  dydaktyczną i naukową

aż pięć uczelni  wyższych  oraz  trzy samodzielne  instytuty. Posiadały one w

swojej rozwiniętej strukturze  organizacyjnej najważniejsze kierunki studiów,    

z pełną  obsadą  kadrową, jak  to  miało miejsce  w latach  międzywojennych. 

Pierwsze  tajne  komplety  oraz sekcje Uniwersytetu Warszawskiego typu hu-

manistycznego  powstały w październiku l940r. z  inicjatywy i przy czynnym 

uczestnictwie  prof. Juliana Krzyżanowskiego. Początkowo  zaczęły  funkcjo-

nować  trzyletnie  komplety polonistyczne Wydziału Humanistycznego. Nas-

tępnie, tajną  pracę  dydaktyczną  organizowano i prowadzono  również w za-

kresie  innych  dyscyplin, takich  jak: historia, pedagogika, filozofia, filologia 

romańska, historia  sztuki i  slawistyka. W pierwszych  miesiącach  działalno-   

ści konspiracyjnej  poszczególnych  sekcji Wydział  Humanistyczny  był trak-   

towany jako  nieformalna  instancja  nadrzędna i  kierownicza w stosunku do 

wszystkich  powstających  kierunków  humanistycznych. Była to jednak pod-

ległość  umowna, ponieważ  praktycznie  komplety te, grupy  i  wydziały aka-

demickie  tworzyły się  oraz  pracowały  przez długi okres samodzielnie, bez 

wyraźnego  podporządkowania. 44]  Nieograniczona  samodzielność siedmiu 

sekcji  kierunkowych Wydziału  Humanistycznego  wynikała  również  z bra-    

ku w  pierwszych  latach  pracy  tego Wydziału instytucji  kierowniczej  z  ra-    

mienia  Delegatury Rządu, która  miałaby też  autentyczny autorytet w środo-

wisku akademickim. Teoretycznie, organizacja tajnego Wydziału Humanisty-
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cznego UW  odpowiadała  też  wzorom  przedwojennym. Jednak praktycznie, 

skromna  bardzo  obsada  kadry naukowej  oraz  personelu administracyjnego 

miała bezpośredni  wpływ na dużo węższy zakres oraz formy działalności dy-

daktycznej. Całą pracę administracyjną  wykonywała  także w większości Zo-   

fia Szymanowska  w swoim  mieszkaniu  prywatnym. O stosunkowo  długim 

okresie  samodzielności  poszczególnych sekcji  Wydziału Humanistycznego 

świadczy fakt, że  dopiero 7 maja 1944r.odbyło się pierwsze posiedzenie Taj-   

nej Rady Wydziału. Podczas  spotkania  dokonano wyboru dziekana, którym 

został  obecnie prof. dr Bogdan Nawroczyński. Odbywane  również  od  tego 

czasu  systematycznie  zebrania  uwzględniały przede  wszystkim  usprawnia-   

nie przebiegu studiów  humanistycznych, spraw  personalnych oraz przewidy-

wanych problemów humanistyki polskiej w latach powojennych. 45] 

Zaangażowanie w  organizację  procesu  kształcenia  na Wydziale Humanisty-

cznym UW ponad siedemdziesięciu pracowników dydaktycznych, w tym też 

wielu  znanych na  świecie  uczonych, było  również  spowodowane  systema-

tycznym  powiększaniem  się poszczególnych sekcji. W wyniku  tego, mimo 

grożącego niebezpieczeństwa oraz niezwykle trudnych warunków, istniejący 

Wydział Humanistyczny już  w roku  akademickim 1943-1944  kształcił 460 

osób, z których około 200 było studentami sekcji polonistycznej. 46]

Rezultatem aktywności  konspiracyjnej  uniwersyteckiego  środowiska 

prawniczego  w okupowanej  stolicy oraz bliskich  kontaktów z ludźmi nauki 

Uniwersytetu  Poznańskiego, którzy  zostali z Poznania wysiedleni lub zbieg-    

li do stolicy w obawie  przed  prześladowaniami, było  utworzenie w grudniu 

1940 r. kolejnego już  ważnego  ogniwa Uniwersytetu Warszawskiego, jakim  

był także  tajny Wydział  Prawa. Inicjatorami  powstania  tego Wydziału byli:

prof. Roman Rybarski  oraz prof. Józef Rafacz. Aktywnie  pomagało  im rów-   

nież wielu  młodych  asystentów, wśród których  wyróżniali się mgr Andrzej 

Leśniewski  oraz  mgr Antoni Simonowicz. W skład Wydziału  Prawa, stano- 

wiącego organ międzyuczelniany, wchodzili pracownicy obydwu uczelni. 

Uniwersytet Poznański w sprawach naukowo - dydaktycznych reprezentował 

prof. Ludwik Bykowski, a Uniwersytet Warszawski prof. Józef Rafacz, który    

w maju 1941 r. po aresztowaniu prof. Romana Rybarskiego, przejął obowiąz-    
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ki dziekana  tajnego Wydziału Prawa. Sprawami  administracyjnymi i organi-
zacyjnymi  zarządzał doc.Witold  Sawicki z UW, będący  również członkiem 
Senatu Uniwersytetu Ziem  Zachodnich (były Uniwersytet Poznański), które-    
go działalność  reaktywowano w  Warszawie. Do  końca 1942r. Wydział Pra-    
wa wchodził  organizacyjnie  w skład UZZ. Dopiero  od  początku 1943 r. zo-    
stał podporządkowany  tajnemu Uniwersytetowi Warszawskiemu. W okresie 
czteroletnich studiów Wydział  ten wykształcił dużą liczbę młodzieży, docho-
dzącą w 1944r. do 600  osób, studiujących  w 35 grupach. Osiągnięcia w nau-   
ce i kształceniu Wydziału Prawa UW były  możliwe  dzięki właściwej organi-
zacji pracy w trudnych  konspiracyjnych  warunkach oraz poświęceniu dosyć 
szczupłego  zespołu  pracowników, który  liczył w 1944 r. zaledwie 23 osoby.   
W pracy tej  grupy  uczestniczyli też: prof. Cezary Berezowski, prof.Tadeusz 
Bigo, prof. Stanisław Borowski, prof. Włodzimierz  Kozubski  oraz prof. Sta-
nisław Śliwiński  jak również wielu młodszych pracowników naukowych tej 
uczelni. Wydział Prawa  jako jeden z nielicznych w polskim szkolnictwie taj-
nym zwoływał posiedzenia Rady Wydziału w pełnym składzie. 47]
   

Dyskryminując kościół  oraz duchowieństwo, okupant nie pominął też 
polskiego  szkolnictwa teologicznego. Tak jak  pozostałe struktury Uniwersy-   
tetu  Warszawskiego, zlikwidowano  również  Wydział  Teologii  Katolickiej   
oraz  Wydział Teologii  Ewangelickiej. Pierwszy z  nich  wznowił  pracę kon-
spiracyjną  już  w  lutym 1940r. w trzech sekcjach, tj: teologicznej, prawa ka-
nonicznego i  filozofii  chrześcijańskiej. Dziekanem  tego  Wydziału, po  opu-
szczeniu  stolicy przez  ks.prof.Zdzisława Obertyńskiego, został ks.prof.Piotr 
Chojnacki. W latach 1940-1944 na Wydziale Teologii Katolickiej studiowało 
około 100 osób. Przeprowadzono w tym okresie 10 egzaminów magisterskich 
oraz 6 doktorskich. Nie zachował się  również w swej  przedwojennej struktu-   
rze Wydział Teologii  Ewangelickiej. Represje, które  dotknęły duchowną ka-  
drę pedagogiczną, miały  też bezpośredni  wpływ na podjęcie skromnej tylko    
w swych  rozmiarach  tajnej  pracy (kierowanej  przez ks.prof. Jana Szerudę), 
prowadzonej w latach 1941-1944  z  liczącą jedynie  kilkanaście osób  grupą 
studentów w  ramach  Wyższej  Szkoły  Biblijnej, utworzonej przy  Kościele 
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Metodystów w Warszawie. 48]
         W skład konspiracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego wchodziła rów-   
nież Grupa Przedmiotowa Nauk Ścisłych, do której należał Wydział Matema-
tyczno-Przyrodniczy, Studium Lekarskie, Wydział Lekarski, Wydział Farma-
ceutyczny  oraz Akademia Stomatologiczna. Kierownikiem tak zorganizowa-   
nej i jednocześnie nieformalnej struktury organizacyjnej został dr Marian Ko-
czwara.  Wszystkie  sprawy administracyjne całej  grupy  przedmiotowej pro-
wadziły Anna Koczwarowa oraz Irena Gieysztorowa. Wspólne kierownictwo    
i działalność dydaktyczna różnych struktur trwała do jesieni 1943r. We wrześniu
tego roku wraz z powstaniem  samodzielnego Wydziału Lekarskiego, złączona 
dotychczas Grupa Przedmiotowa Nauk Ścisłych, została podzielona ze 
względów  kadrowych. Całkowitą  samodzielność  uzyskał  również Wydział 
Matematyczno - Przyrodniczy, którego dziekanem został prof.Wiktor Lampe. 
Wydział ten, mający główne  zadanie  przygotowania fachowców wielu spec-
jalności, posiadał też kilka sekcji w tym: fizyczną, chemiczną, matematyczną, 
biologiczną  oraz stomatologiczną. Podobnie jak na  innych kierunkach, orga-
nizację grup studenckich  rozpoczęto w miesiącu wrześniu 1940r. Pierwszą z 
nich była sekcja fizyczna utworzona oraz kierowana przez prof. Stefana Pień-
kowskiego. Sekcją chemiczną oraz biologiczną, które powstały w tym samym 
czasie, kierował  prof. Wacław Roszkowski. Nieco  później, bo w roku 1942, 
powstała  sekcja  matematyczna  pod  kierownictwem prof. Wacława Sierpiń-
skiego i geograficzna - prof. Stanisława Lencewicza. Wszystkie sprawy form 
organizacyjnych  studiów  tego  wydziału  znajdowały się w  zakresie kompe-   
tencji  dr.Mariana Koczwary. Nawiązał  on kontakty z przedstawicielami cen-
tralnych organów  tajnego  szkolnictwa  wyższego w osobach prof.Józefa Pat-
kowskiego oraz prof.Stefana Pieńkowskiego. Z nimi uzgadniał strukturę orga-
nizacyjną  utworzonego Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i profil je-   
go działania  dydaktycznego w warunkach  okupacji. Równolegle dr M.Kocz- 
wara odbywał  spotkania z  poszczególnymi  przedstawicielami  uczelni  wyż- 
szych, tj. prof. Bogdanem Nawroczyńskim z UW, prof. Józefem  Zawadzkim    
z Politechniki Warszawskiej  oraz  prof. Romanem Nitschem z Akademii Sto- 
matologicznej. Uzgadniał  z nimi  formy  oraz zakres  wzajemnej współpracy    
dydaktycznej i naukowej. 49]

 Medycyna  była  kierunkiem  uniwersyteckim mającym w okresie oku-    
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pacji najlepiej  ze wszystkich  wydziałów zorganizowane  kształcenie konspi-

racyjne. W latach 1939 - 1945 tajne  studia  medyczne  uruchomiono  w War-

szawie,  Krakowie, Wilnie  i  Częstochowie. Największym  ośrodkiem w oku-

powanym  kraju, prowadzącym  wielokierunkową  działalność  dydaktyczną, 

kształcącym lekarzy, farmaceutów oraz stomatologów, była stolica.

Już  w listopadzie 193 9 r. w  zajętej Warszawie  powstawały  pierwsze  tajne 

komplety  medycyny tworzone  przez prof. Witolda Orłowskiego i  prof. Lud-

wika Paszkiewicza. Wykorzystując  możliwość  dostępu  do  pracowni przed-

wojennego Wydziału  Lekarskiego  i Drugiej  Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

spowodowaną  dezorientacją  oraz  brakiem  jeszcze  w  tym  czasie podziału 

kompetencji  władz  okupacyjnych, zorganizowali  tam  tajne  komplety  stu-    

diów medycznych. Dlatego na początku 1940 r. najbardziej rozwiniętą formą 

oświaty  konspiracyjnej  stopnia  akademickiego  w Warszawie było kształce-   

nie medyczne. Sprzyjał  również  temu  fakt  powstałej  możliwości  szerokie-   

go  wykorzystania  przez  Wydział  Lekarski  UW  zarządzenia  administracji 

okupacyjnej, zezwalającego  Izbie  Lekarskiej wydawanie  byłym  studentom    

w terminie  do 6 maja 1940 r. zaświadczeń  o stanie  odbytych  przez nich stu-

diów. W ten  oto sposób, do  chwili  anulowania  wydanego  zarządzenia, pra-

cownicy naukowi  uczelni  medycznych i zakładów  leczniczych pracujących

legalnie, pod  pretekstem  przyjmowania  egzaminów, tworzyli własne grupy 

złożone  ze  studentów  starszych  lat  studiów. Fakt  kilkumiesięcznego prze-

dłużenia  istnienia  Wydziału  Lekarskiego  ułatwił  zorganizowanie  później-    

szej  działalności  konspiracyjnej. Dzięki  tej  możliwości, w  sposób legalny     

390 osób uzyskało dyplomy ukończenia  studiów  medycznych, 63 osoby dy-

plomy studiów stomatologicznych oraz 54 studiów farmaceutycznych. 

Możliwość  korzystania  z  tego  zarządzenia, w stadium  organizacji medycz-   

nych studiów  konspiracyjnych, miała  niewątpliwie  wpływ na usprawnienie 

kształcenia  studentów  medycyny, trwającego  w  Warszawie  nieprzerwanie     

do chwili wybuchu  powstania. 50] Tutaj, oprócz  tajnych studiów lekarskich 

opartych na  kształceniu klinicznym studentów w szpitalach polskich, prowa-

dzono  też  zabronione przez  okupanta dokształcanie specjalizacyjne lekarzy. 

Nawet  po wspomnianym  zarządzeniu  z  6 maja l940r., już w końcu tego ro-    

ku, w myśl  postanowienia Tajnej  Rady Wydziału Lekarskiego, której posie-

dzenie zostało  zwołane przez jej  prodziekana  prof. Wiktora Grzywo-Dąbro-
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wskiego, szereg  placówek warszawskich  podjęło  w sposób tajny nauczanie 

medycyny, stomatologii i farmacji. Po anulowaniu  przez władze okupacyjne 

zezwolenia, studia  medyczne w konspiracji  prowadzono  dalej  w  klinikach     

UW przekształconych w oddziały  szpitalne. Działalność  dydaktyczną podję-   

ło również w pierwszym  okresie Tajne  Studium Lekarskie, utworzone jesie-    

nią 1941 r.; jego  kierownikiem  był prof. Marian Grzybowski. Studium to or-

ganizowało  nauczanie  z  zakresu I i II roku  medycyny. Z uwagi  na  bardzo 

ograniczone  możliwości  kliniczne, zwracano  uwagę  przede  wszystkim na 

przedmioty  teoretyczne. Zwiększający się napływ chętnej młodzieży skłonił 

organizatorów  Tajnego  Studium Lekarskiego  do  zwiększenia  liczby przyj-

mowanych studentów  oraz  poszerzenia  merytorycznego programu kształce-    

nia, które  prowadzono  dotychczas. Wyrazem  tego było utworzenie 7 wrześ-    

nia 1943 r. pełnego  Tajnego  Wydziału  Lekarskiego, którego  kierownikiem 

został  prof. Witold Gądzikiewicz. Do grona  organizatorów  i wykładowców 

tajnych studiów  medycznych  należeli  profesorowie: Adam Wrzosek, Józef 

Patkowski, Stefan  Pieńkowski, Marian  Gieysztor, Edward  Loth, Teofil  Ku-

charski, Wacław  Roszkowski, Tadeusz  Kurkiewicz, Witold Cybulski, Anto-    

ni Gałecki. 51]  Wraz z  tworzeniem  konspiracyjnych  studiów  medycznych, 

jesienią 1940 r. Tajna  Rada  Wydziału Lekarskiego UW postanowiła  równo-

legle do studiów tajnych organizować  jednocześnie formę kształcenia jawne-

go. W założeniu  organizatorów, szkolnictwo  legalne  miało  umożliwić pod-    

jęcie takiej formy  nauki przez młodzież, która nie  dostała się do konspiracyj-

nych kompletów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.                                  

Ponadto  szkolnictwo  medyczne  utworzone za zezwoleniem  okupanta stwa-   

rzało  możliwość  przygotowania młodzieży tak pod względem teoretycznym    

jak również  nieskrępowanego  prowadzenia zajęć klinicznych. Rozległe, jak     

na warunki  okupacyjne  zajęcia  kliniczne ze studentami  kompletów konspi-

racyjnych  były możliwe dzięki  pozostaniu w Warszawie  stosunkowo dużej 

liczby lekarzy  różnych  specjalności.W końcu 1942r. spośród zamieszkałych    

w stolicy lekarzy, 635 było  zatrudnionych w dwunastu klinikach i szpitalach 

miejskich  podlegających  administracji  niemieckiej. Mimo  atmosfery  terro-   

ru oraz szykan  podejmowano i prowadzono  ciągłą pracę dydaktyczną z mło-

dzieżą. Rozwiązanie  tak  trudnego  problemu  jakim  było  przygotowanie te-

oretyczne  studentów w pierwszych  dwóch  latach studiów widziano w utwo-
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rzeniu odrębnej  instytucji  pedagogicznej  działającej za zezwoleniem władz 

niemieckich, pod  pozorem  przydatności  kształconych  lekarzy dla  struktur 

okupacyjnych. W ramach  jawnego  kształcenia  prowadzona  była  też  tajna 

działalność  dydaktyczna z  przedmiotów  teoretycznych. Wychodząc  z tego 

założenia, konspiracyjna  Rada Wydziału  Lekarskiego  UW  wystąpiła  z ini-

cjatywą  utworzenia  za  zgodą  władz  okupacyjnych - „Szkoły dla  pomocni-    

czego personelu  sanitarnego", na co  uzyskano zgodę. Kierownictwo admini-

stracyjne  powierzono doc. Janowi Zaorskiemu a  naukowe  objął po akcepta-    

cji Rady Wydziału prof.Franciszek Czubalski. Do wiadomości władz niemie-

ckich podano, że  Szkoła Główna  będzie  skupiać  uwagę  na przygotowaniu     

pod  względem  fachowym: higienistów, laborantów, pielęgniarzy  oraz śred-    

niego  personelu  medycznego dla  gabinetów  fizyko - terapeutycznych prze-

znaczonych  przede  wszystkim  dla  Niemców. Po uzyskaniu  zezwolenia na 

utworzenie tej  placówki  postanowiono, że  zajęcia  teoretyczne  będą prowa-

dzone w pomieszczeniach  dawnej  Szkoły Masażu, kierowanej  przed  wybu-

chem wojny  przez doc. Jana Zaorskiego, oraz  w  wydzielonych  salach gma-   

chu medycyny  teoretycznej UW. Po wykonaniu  niezbędnych  prac przygoto-

wawczych, dnia 4 marca 1941 r.nastąpiło  oficjalne  otwarcie Szkoły dla chęt-   

nej młodzieży  posiadającej  co najmniej  małą maturę.W pierwszym roku jej

istnienia  nauką  objęto 107 dziewcząt i chłopców. Zajęcia  kliniczne z nowo 

przyjętymi  prowadzono  w  szpitalu  PCK przy  ul. Smolnej 6. Niewątpliwie,    

do pomyślnego  rozwiązania  tej  sprawy  przyczynili  się  w  dużym  stopniu 

nauczyciele  tajnych  szkół  średnich Warszawy. Im  to  bowiem  bliskie były    

losy  młodzieży, która  uzyskała  matury  jeszcze  w okresie  przedwojennym    

lub na tajnych kompletach jesienią 1940r. 52]

            Wspomniane już  Studium Lekarskie i Wydział Lekarski  oraz Szkoła     

doc. J.Zaorskiego  nie  były jedynymi  placówkami utworzonymi i działający-   

mi z  inspiracji  pracowników  przedwojennego  Wydziału  Lekarskiego UW.    

Już w  grudniu 1940r. z inicjatywy prof.Ludwika Hirszfelda oraz doc.Juliana 

Zweibauma  utworzono  w  getcie  warszawskim  za  zezwoleniem  okupanta    

Kurs  Przysposobienia  Sanitarnego. Pod  pretekstem  szkolenia  pomocnicze-   

go personelu  medycznego w  zwalczaniu  epidemii prowadzono z młodzieżą 
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żydowską  zajęcia z  medycyny  dla  studentów I  i II roku  studiów. W maju     
1942 r.  Kursy  Przysposobienia  Sanitarnego  przekształcono  na  Medyczne    
Kursy  Akademickie. Sprawami  organizacyjnymi  i  sprawozdawczością dla 
władz  niemieckich  zajmował  się  kierownik Wydziału  Zdrowia Gminy Ży-
dowskiej  dr Józef Milejkowski. Mimo  formalnej  podległości władzom oku-
pacyjnym, kierownictwo  Kursów  Akademickich  traktowało je jako filię taj-
nego Wydziału  Lekarskiego UW, z którym  utrzymywano  też ścisły kontakt. 
Dzięki  różnorodnym  formom kształcenia, którymi objęto również młodzież 
żydowską, w  okresie  funkcjonowania  kursów  od  grudnia  1940r.  do lipca 
1942r., prowadzono  zajęcia  z  ponad  400  studentami I i II roku  medycyny. 
Istniały też  w Warszawie tajne  studia stomatologiczne, przekształcone w le-    
cie 1943 r. w Akademię Stomatologiczną. Prowadziła  ona swoją działalność     
na zasadach  obowiązujących  do  l września 1939r. W 1944r.  rektorem Aka-
demii Stomatologicznej  został  mianowany  przez  konspiracyjne  władze oś-
wiatowe prof. Witold Cybulski. W ten  sposób w  ramach  jednej konspiracyj-   
nej uczelni  znalazły się  wszystkie  utworzone  już  komplety  stomatologicz-   
ne, działające dotychczas pod różnymi kierownictwami samodzielnie. 53]
            Kolejnym Wydziałem UW z  zespołu  przedmiotowego nauk ścisłych 
były studia  farmacji  powołane w ramach tajnego Wydziału Farmaceutyczne-   
go  jesienią 1941r. Jednocześnie z  utworzeniem  tej  struktury dokonano  wy-   
boru   Rady Wydziału  oraz  dziekana w  osobie  prof. emer. Bronisława Kos-

kowskiego. Tajne studia farmacji mogły istnieć oraz funkcjonować dzięki po-
mocy Towarzystwa  Przyjaciół  Wydziałów i  Oddziałów  Farmaceutycznych    
w Polsce. Towarzystwo  kontynuowało  swoje  prace  w  sposób  konspiracyj-   
ny wbrew zarządzeniom władz okupacyjnych, zakazujących też  działalności 
wszystkich  towarzystw  w  Polsce. Wydział Farmaceutyczny UW, związany    
w pierwszym  roku  swojego  istnienia  z  grupą przedmiotową nauk ścisłych,    
już  jesienią 1942 r. wszedł  organizacyjnie  w  skład  Uniwersytetu  Ziem Za-
chodnich. Wyrazem  zmiany przynależności  było powołanie przedstawiciela 
tegoż Wydziału w skład tajnego Senatu UZZ. 54]                                                 
Stosunkowo późno, bo dopiero w maju 1944r. z inicjatywy prof. Witolda Ste-
fańskiego oraz prof.Ernesta Syma, przy poparciu ówczesnego kierownika do 
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spraw nauki z ramienia Delegatury Rządu Emigracyjnego w kraju prof. Stefa-   

na Pieńkowskiego - podjął tajną  działalność dydaktyczną Wydział Weteryna-

ryjny UW. Jednak  daleko  zaawansowane czynności  organizacyjne  tego wy-

działu nie dały  oczekiwanych rezultatów z  uwagi  na  ich przerwanie z chwi-    

lą wybuchu Powstania Warszawskiego. 55]

          Początkiem okupacyjnej działalności Politechniki Warszawskiej, podo-    

bnie  jak  Wydziału  Lekarskiego UW, było  rozpoczęcie  opóźnionego  roku 

akademickiego  w  sposób  już  oficjalny. Podjęcie  pracy  dydaktycznej, rów-

nocześnie  z ogłoszeniem w prasie  o inauguracji roku akademickiego na Wy-

dziale Architektury, było  możliwe  dzięki temu, że wojskowe  władze okupa-

cyjne nie miały  jeszcze w końcu 1939r. sprecyzowanego stanowiska ani zde-

cydowanych  zaleceń w kwestii  polskiego  szkolnictwa wyższego. Wyrazem 

tego było  wydanie  przez  hitlerowski Wydział Szkolnictwa  w dniu 7 marca     

1940 r. zezwolenia  na  złożenie do 30. IV. 1940r. egzaminów dyplomowych 

przez  studentów  ostatnich  lat wszystkich  wydziałów  politechniki. Na wez-    

wanie w prasie, ogłoszone  przez  dziekana Wydziału  Architektury prof. Ste-    

fana Bryłę, zgłosiło  się 239 osób. Jednak ze względu na skalę napotykanych 

trudności  tylko 19 z nich  do końca  kwietnia 1940r., złożyło wszystkie prze-

widziane  w  przepisach  egzaminy oraz  uzyskało  dyplomy inżynierskie. 56] 

Władze  okupacyjne  nie wyraziły jednak zgody na podjęcie przez Politechni-    

kę  Warszawską  pełnej  działalności  naukowo - dydaktycznej. W związku z     

tym, jeszcze  w  pierwszej  połowie  października 1939r.  na  ostatnim  zebra-   

niu Senatu  wybrano  komisję, której  zadaniem  było też zabezpieczenie mie-

nia uczelni  przed niszczeniem  oraz rabunkiem i wykonanie wstępnych prac 

organizacyjnych, związanych z organizowaniem pierwszych tajnych komple-

tów  akademickich. Już  w  listopadzie 1939r.  poszczególne  Rady Wydziało-   

we oraz  Senat Politechniki Warszawskiej  odbyły zebrania, podczas których     

podjęto decyzje o rozpoczęciu konspiracyjnej pracy dydaktycznej. 57]               

Ze  względu  na  niewielką  liczbę pracowników  naukowych na Politechnice 

Warszawskiej pozostałych w Warszawie po wkroczeniu do miasta oddziałów 

niemieckich, zarekwirowanie  pomieszczeń  uczelni  przez administrację oku-

pacyjną i konieczność  zachowania wzmożonych  zasad konspiracji, w latach 

1940-1941 ograniczono  do minimum przyjmowanie  młodzieży chcącej pod-   

jąć studia. Pracownicy naukowi i administracyjni PW nie  tylko organizowali 
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tajne studia, opracowywali  oraz realizowali  program nauczania, ale również 

potrafili wykorzystać  duże  możliwości  stworzone przez Techniczne Szkoły 

Zawodowe, działające za zezwoleniem władz niemieckich.Ukształtowała się   

w tym  względzie  dosyć korzystna  sytuacja  również w związku z  objęciem     

10 września 194lr. stanowiska  zarządcy zlikwidowanej uczelni przez byłego 

rektora PW prof. Kazimierza Drewnowskiego. Działał  on   z ramienia Komi-   

sji  Likwidacyjnej  byłego  Ministerstwa  Wyznań  Religijnych  i Oświecenia  

Publicznego. Z jego  to inicjatywy powstały w  budynkach  politechniki szko-   

ły zawodowe  różnych  specjalności, których  kierownictwo  obejmowali pro-

fesorowie tej uczelni. Podjęcie  pracy w legalnie działających szkołach zawo-

dowych, prowadzących  faktycznie  konspiracyjne  kształcenie  na  poziomie 

wyższym, chroniło  kadrę  naukową i młodzież  przed aresztowaniem lub wy-

słaniem  do  Niemiec. Ponadto  w  budynkach PW, obok  szkół  zawodowych, 

pozostało i w końcu maja l940r. podjęło pracę badawczą dziewięć samodziel-

nych zakładów. Znalazło  tam  zatrudnienie 59 osób, w tym  też 39 pracowni-   

ków naukowych. 58] Niekorzystny  dla Niemiec rozwój wydarzeń na froncie 

wschodnim i wzrastające  zapotrzebowanie w gospodarce  niemieckiej na wy-

kwalifikowane kadry techniczne zmusiły też okupanta do kolejnych ustępstw. 

Już w dniu l kwietnia 1942r.funkcjonujące w Warszawie legalne szkoły zawo- 

dowe, grupujące około 750 byłych  studentów z drugiego i trzeciego roku Po- 

litechniki Warszawskiej, przekształcono w Państwową  Wyższą Szkołę Tech-  

niczną, w  której  naukę  rozpoczęło  około 1500 osób. Szkoła  posiadała Wy-   

dział Budownictwa, Budowy Maszyn, Elektryczny, Chemii Technicznej oraz

Wydział Mierniczy. Dyrektorem  tej  szkoły  został Niemiec, prof.Albert Gu- 

tinger a jego  zastępcą, po  ustąpieniu z  rozwiązanego Urzędu Zarządcy Poli- 

techniki Warszawskiej, prof. Kazimierz  Drewnowski. 59]

Utworzenie  Państwowej  Wyższej  Szkoły Technicznej i podjęcie  przez nią  

oficjalnej  pracy  dydaktycznej w kwietniu 1942r. umożliwiło po kilkumiesię-

cznym ograniczeniu przyjmowania na studia, zwiększenie dalszych naborów     

i kontynuowanie  kształcenia  w  ramach  tajnych  kompletów. W ten sposób, 

konspiracyjne  szkolnictwo  politechniczne  w  okupowanej Warszawie, dzię-    

ki funkcjonowaniu Państwowej Wyższej  Szkoły Technicznej znalazło się w 

bardziej  sprzyjających warunkach i nabrało  nowego wyrazu. Kierownikami 

pięciu nowych  wydziałów  specjalistycznych  zostali przedwojenni dziekani  
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Politechniki. W myśl opracowanego przez  polskie  konspiracyjne władze oś-  

wiatowe  programu  kształcenia, który  został  zatwierdzony  przez  okupanta 

jako program PWST, ukończenie szkoły było  równoznaczne,według zaleceń  

niemieckiego Wydziału Oświaty, z uzyskaniem uprawnień  do wykonywania  

wyuczonego  zawodu. Praktycznie, zgodnie z  decyzją  polskich władz oświa- 

towych, ukończenie tej szkoły z rozszerzonym  programem  konspiracyjnego 

kształcenia  na  poziomie  akademickim  odpowiadało zaliczeniu połowy pro-  

gramu  studiów  politechnicznych. Wyposażenie PWST  w  niezbędny sprzęt, 

urządzenia i pomoce  naukowe  umożliwiało  nie  tylko  realizowanie tajnych 

planów kształcenia, ale  również  prowadzenie ograniczonej  pracy naukowej.    

Po ukończeniu szkoły wielu  najzdolniejszych  uczniów podejmowało dalsze 

studia  konspiracyjne w  ramach  tworzonych  kompletów akademickich, pro- 

wadzonych  przez  poszczególnych  profesorów  w  mieszkaniach  własnych     

i studentów, biurach polskich  pracowników administracyjnych, kancelariach 

prawnych oraz wielu innych możliwych do wykorzystania pomieszczeń. 60]   

Stąd też „w praktyce- jak pisze prof. Julian Krzyżanowski  w swoich wspom-

nieniach,  szkoły te stały się legalną przykrywką dla wyższych studiów". 61]

Warszawa była też największym w kraju ośrodkiem  tajnego kształcenia eko- 

nomicznego. Utworzenie  oraz  funkcjonowanie  tego  szkolnictwa  w stolicy 

opierało się głównie na konspiracyjnej  pracy  kadry  naukowej Szkoły Głów-  

nej Handlowej  i wykorzystaniu  pomieszczeń  tej  uczelni. Podjęcie  konkret- 

nych działań poprzedzone było wieloma  rozmowami, prowadzonymi wśród 

aktywu  społecznego  i w środowisku  naukowym Warszawy. Dyskusje te po-

zwoliły na wypracowanie wielu cennych wniosków  dotyczących organizacji    

oraz metod  realizowania  studiów  ekonomicznych w warunkach konspiracji.   

Zwyciężyła  tu  koncepcja  jednorocznych zawodowych  kursów handlowych    

dla  maturzystów, tworzonych  jedynie  za  zezwoleniem  władz  niemieckich. 

Organizatorem  kursów  o różnym  profilu  zawodowym była Miejska Szkoła 

Handlowa powstała  już  w 1940 r. pod  kierownictwem  prof. Edwarda Lipiń-   

skiego. Prowadzone  oficjalnie  przez   tę  placówkę  roczne  kursy  handlowe,   

spełniały  w rzeczywistości  funkcję  trzyletnich  studiów akademickich reali-

zowanych  w  sposób  konspiracyjny. 62] Przyjęty  system  kształcenia konty- 

nuowano poprzez  równoległe działanie kilku  typów rocznych kursów zawo- 

dowych, które w nomenklaturze tajnej oświaty nazywano klasami.  
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Prowadzenie w tak szerokim  zakresie  dydaktyki  konspiracyjnej z przedmio- 

tów akademickich  w  szkołach  zawodowych  było  między  innymi możliwe  

dzięki temu, że  funkcję  zarządzającego  gmachem uczelni pełnił mgr Franci- 

szek  Brenny. On to, mimo  wielu  niebezpieczeństw  brał  osobisty  udział w     

zasadniczych  przedsięwzięciach związanych z tajnym  kształceniem w Szko-    

le  Głównej  Handlowej, utrzymując  systematyczny  kontakt   z jej rektorem     

prof. Julianem Makowskim. 63]                                                                             

Podobne zasady  obowiązywały też w organizacji, systemie  funkcjonowania  

oraz kształcenia  konspiracyjnego  w formalnie  rozwiązanej Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego, w której  to  wiosną 1940r. prof. Zdzisław Ludkie- 

wicz i prof. Stanisław Turcynowicz  utworzyli  szkoły zawodowe. Sprawami 

organizacyjnymi zajmowały się: doc. Hanna Paszkowiczowa  oraz  mgr Wan-   

da  Lipińska - pracownice  naukowe  tej  uczelni. Pierwszy  rok  studiów kon- 

spiracyjnych  został  utworzony  z  wykorzystaniem  naturalnych i  legalnych 

możliwości  Miejskiej  Szkoły Ogrodniczo - Rolniczej  oraz  Prywatnej Szko-   

ły Rybackiej. W szkołach tych powstały  specjalne klasy realizujące program   

ksztalcenia  na  poziomie  pierwszego  roku  Szkoły  Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. Studia  przez  pierwsze  trzy  lata  obejmowały swym  zakresem  

wyłącznie byłych  studentów z okresu  przedwojennego. Z chwilą  powstania 

tajnych kompletów na wiosnę 1940r., studia  na Wydziale  Ogrodniczym roz- 

poczęło 12 chętnych.Liczebność kompletów szybko  wzrastała, osiągając 60 

studentów  w  roku  akademickim 1940/1941. W końcu 1943 r. liczba  studiu-  

jących na tym kierunku  wzrosła już do 100 osób. 64]Oświatową  działalność 

konspiracyjną  stopnia  akademickiego  podjęły i prowadziły  w  stolicy  rów-  

nież samodzielne placówki  naukowo - dydaktyczne (pozostające  poza struk- 

turą organizacyjną  szkół  wyższych stolicy) takie jak: Instytut Pedagogiczny, 

Wolna Wszechnica Polska  oraz  Wyższe Kursy  Dziennikarskie. Instytut Pe- 

dagogiczny  wznowił  konspiracyjną  działalność z  inicjatywy kierownictwa  

Tajnej Organizacji Nauczycielskiej  pod pozorem  organizowania kursu przy- 

gotowawczego dla  nauczycieli  legalnych  szkół  zawodowych. Tajna  praca   

Instytutu  Pedagogicznego  zainicjowana  na  początku  1942 r.,  obejmowała   

również swoim zasięgiem  szeroki  krąg młodych  nauczycieli, posiadających 

ukończony Wyższy Kurs  Nauczycielski  i kilkuletnią  praktykę. O skali  pod- 

jętego  kształcenia  konspiracyjnego  świadczy  fakt, iż w Warszawie i poblis- 
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kich miejscowościach Instytut  prowadził  naukę  w siedemnastu kompletach. 
Pracownicy naukowi tej  placówki organizowali  również  akcję  prelekcyjną     
w środowiskach młodzieżowych, do której  angażowano nauczycieli posiada- 
jących wykształcenie  uniwersyteckie  lub  ukończony  w okresie  międzywo- 
jennym Instytut Pedagogiczny. 65]
           W styczniu 1942r. rozpoczęła  działalność Wolna Wszechnica  Polska,  
posiadająca  w  swej  konspiracyjnej  strukturze  organizacyjnej  Wydział Hu- 
manistyczny, Prawno - Ekonomiczny, Pedagogiczny  oraz  Sekcję Społeczno- 
Oświatową. Obok grup, w których  realizowano  program nauczania dostoso- 
wany do  specyfiki  studiów  niejawnych,  prowadzono  także  kursy  przygo-  
towawcze dla przyszłych  pracowników  administracyjno-politycznych, mają- 
cych podjąć pracę po zakończeniu  wojny  na odzyskanych  przez Polskę Zie-
miach Zachodnich. Rektorem Wolnej Wszechnicy Polskiej  był prof. Teodor 
Vieweger, któremu podlegało też 13 pracowników  naukowo-dydaktycznych. 
Kierownictwo  tej  placówki  główną  uwagę zwracało na młodzież z małych 
podwarszawskich  miejscowości. Dzięki dużemu  zaangażowaniu wszystkich
pracowników  konspiracyjna  praca  pedagogiczna  rozwijała  się  pomyślnie. 
Świadczy o tym  fakt, że w połowie 1944 r. studiami  tajnymi objętych zosta-    
ło 170 osób  tworzących  9 zespołów  studenckich. Ogółem  na  tajnych kom- 
pletach  Wolnej  Wszechnicy  Polskiej  studiowało  460 osób,  z  których  25 
uzyskało  dyplomy  magisterskie.  Zważywszy,   iż   kontynuowano  pracę w 
trudnym okresie okupacji oraz to, że  młodzież  kształciło tylko 13 pracowni- 
ków naukowych, rezultaty należy uznać za imponujące. 66]
Warszawa była  jedynym  ośrodkiem w okupowanym kraju, w którym podję-   
to kształcenie  dziennikarzy. Wraz  z  rozwojem  szkolnictwa akademickiego, 
zrodziła się myśl objęcia tym procesem dziennikarzy. Po akceptacji pomysłu 
przez powstałą w środowisku dziennikarskim tajną „Komisję Siedmiu” posta-
nowiono  też  stworzyć Wyższe Kursy Dziennikarskie. Kształceniem  na tym  
kierunku objęto chętną młodzież  mającą  ukończone studia  lub  kończącą je
w sposób  konspiracyjny. Wiele  trudnych  prac  organizacyjnych z tym zwią- 
zanych, wymagających  ścisłego  przestrzegania  tajności wykonali dziennika-   
rze przybyli do Warszawy z Poznania. 67]                                                             
Wśród  uczelni  konspiracyjnych  warszawskiego  ośrodka  naukowego szcze- 
gólne miejsce  zajmował  również  Uniwersytet Poznański. Uczelnia  ta już w 
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pierwszych  dniach  po zajęciu  Poznania  przez  wojska  hitlerowskie została 

zamknięta, kadra naukowa aresztowana  lub wysiedlona. W bezwzględnej lik-   

widacji  wszystkiego, co mogłoby też świadczyć o polskim  rodowodzie tego  

miasta, kultura  oraz oświata, w tym  szkolnictwo  akademickie miało istotne 

znaczenie. Brak jakichkolwiek  możliwości  kontynuowania  pracy naukowej     

i dydaktycznej  w Poznaniu, nawet w  pełnej  konspiracji, przyśpieszył podję-  

cie  decyzji  przez  byłych  pracowników  Uniwersytetu  Poznańskiego i kom- 

petentne  osoby  wchodzące  w skład  Rządu  Emigracyjnego  o  rozpoczęciu  

działalności  pedagogicznej w okupowanej stolicy. Tutaj pracownicy Uniwer- 

sytetu  Poznańskiego, po wstępnym  porozumieniu, nawiązali także kontakty     

z kadrą  naukową Uniwersytetu  Warszawskiego. Wzajemne  rozmowy  oraz 

spotkania  z  byłymi  studentami  poznańskimi, wysiedlonymi wraz z rodzina-  

mi z tego miasta, już  na początku 1940 r. zrodziły myśl skupienia w Warsza- 

wie głównych struktur kształcenia  poznańskiego środowiska akademickiego.    

Czynnikiem  ułatwiającym  tworzenie w Warszawie tajnych struktur Uniwer- 

sytetu Poznańskiego  było  podjęcie  działalności  Biura  Oświatowo-Szkolne-   

go  Ziem  Zachodnich. Organ  ten,  kierowany  sprężyście  przez  ks. dra  Ma- 

ksymiliana  Rodego, skupiający  wielu  działaczy  wywodzących się  z grupy 

Stronnictwa  Narodowego „Ojczyzna”,był faktycznie  instytucją samodzielną  

aktywnie  uczestniczącą w organizowaniu  tajnej edukacji w Warszawie. 68] 

Inicjatywę utworzenia  komitetu organizacyjnego tajnych studiów  akademic- 

kich  dla młodzieży  poznańskiej  podjął  już  w październiku 1940 r. również   

ks. dr Maksylian  Rode, ówczesny dyrektor Departamentu  Oświaty i Kultury

Delegatury  Rządu  RP na  ziemie zachodnie. W pracach  przygotowawczych    

do powołania  tego organu współuczestniczyli prof. Ludwik Jaxa - Bykowski    

oraz doc.Władysław Kowalenko. Pierwsze posiedzenie organizacyjne odbyło    

się w  listopadzie 1940r. w mieszkaniu  ks.dra Maksymiliana  Rodego w War- 

szawie. Do powstałego tam Komitetu, oprócz  inicjatorów  tego przedsięwzię-   

cia, weszli :prof. Roman Pollak, prof. Józef Rafacz i doc.Witold Sawicki. 69]

W pracach organizacyjnych Uniwersytetu Ziem Zachodnich brali  też udział  

naukowcy miejscowi, znający możliwości tworzenia tej  formy kształcenia w 

najbardziej bezpiecznych warunkach. Z czasem w pracę tę włączyli się  także  

uczeni innych ośrodków naukowych, którzy przybyli do stolicy. Dominowało  

powszechne poczucie konieczności umożliwienia młodzieży poznańskiej kon-  
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tynuowania  studiów na  równi  z młodzieżą innych ośrodków okupowanego  

kraju. Nie mniej ważnym czynnikiem  motywacyjnym była stosunkowo duża  

liczba  dawnych studentów  ze  zlikwidowanego Uniwersytetu  Poznańskiego    

jak też  młodzieży z Wielkopolski, która   zdążyła  złożyć  matury bezpośred-    

nio przed  wybuchem wojny. Także formy powstawania tajnych struktur aka- 

demickich  dla  studentów  przedwojennych z  Poznania były podobne do stu- 

diów tworzonych w stolicy dla młodzieży warszawskiej  lub  w innych ośrod- 

kach akademickich okupowanego kraju. Podczas osobistych kontaktów z pro-  

fesorami oraz młodszymi  pracownikami nauki, młodzież była zapoznawana   

ze wszystkimi warunkami podejmowania studiów konspiracyjnych w nowym 

dla niej środowisku, korzystała z pomocy oraz wszelkich  wskazówek umożli- 

wiających  jej samodzielną  pracę i składanie  egzaminów  z  obowiązujących  

przedmiotów.70] Pierwszym rektorem powołanej w Warszawie tajnej uczelni 

poznańskiej  wybrany został w styczniu 1940 r. prof.Ludwik Jaxa - Bykowski. 

Przyjęcie określonych ram strukturalnych pozwoliło tajnemu Uniwersytetowi 

Poznańskiemu na podjęcie jeszcze w końcu 1940 r. w miarę rozwiniętej dzia-  

łalności  dydaktycznej na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Prawa oraz  

Matematyczno-Fizycznym. Symboliczną inauguracją pierwszego roku akade-

mickiego UZZ, na którym rozpoczęło studia tylko 47 osób, było odprawienie 

nabożeństwa w dniu  24 listopada 1940 r. Inauguracja formalna nastąpiła już 

dużo później, bo dopiero w czerwcu 1942r. wraz z wyborem nowego  rektora, 

którym został prof.Roman Pollak. W myśl uchwały podjętej przez Senat UZZ, 

datę powołania rektora postanowiono także uznać za dzień powstania tajnego

uniwersytetu, mającego także wszystkie  prawa  należne  uczelni wyższej.71]

Zalążkiem UZZ  były cztery  komplety Wydziału  Humanistycznego: z  histo-   

rii, polonistyki, pedagogiki i filozofii. Powstały one  już w pierwszych dniach  

grudnia 1940r. Ze względu na warunki okupacyjne, proces tworzenia struktu-  

ry organizacyjnej UZZ nie  przebiegał  też  jednocześnie. Dopiero  w trzecim     

roku akademickim, tj: w latach 1942-1943, powstały  kolejne  wydziały takie  

jak: Lekarski, Farmaceutyczny, Teologiczny, Rolno - Leśny, Instytut  Morski.   

Ośrodkiem inicjującym  konspiracyjną  działalność  dydaktyczną  oraz nauko-   

wą w UZZ  był Wydział Humanistyczny. Składał  się on  w tym czasie z 6 stu-   

denckich grup przedmiotowych, tworzących w sumie 21 kompletów, obejmu-   

jących wstępnie 168 słuchaczy. 72]                                                                        
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Studia  na  wszystkich  kierunkach Wydziału Humanistycznego trwały cztery 

lata. Najmniej  licznymi grupami  na tym wydziale były tajne komplety teolo-   

giczne. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby młodzieży pragnącej podjąć stu- 

dia  tego  typu, już  jesienią 1943r. powstał  samodzielny Wydział  Teologicz-   

ny UZZ. Jego dziekanem  został ks.dr Seweryn Kowalski z Poznania. Studen- 

tami kompletów  teologii podstawowej  byli w większości maturzyści  z  War-

szawy oraz Poznania bądź też absolwenci  średnich  seminariów duchownych. 

Wydział prowadził  również studium wyższe dla  księży  pragnących uzyskać  

specjalizację w takich  dziedzinach nauk teoretycznych, jak  historia kościoła, 

filozofia katolicka, dogmatyka oraz pedagogika. Pracę dydaktyczną prowadzi- 

ło sześciu duchownych pracowników naukowych Katolickiego  Uniwersytetu  

Lubelskiego. Zajęcia odbywały się  głównie w prywatnych  mieszkaniach wy-  

kładowców i studentów, w pomieszczeniach  kościelnych i  klasztornych. 73]

          W specyficznej  sytuacji  powstał i działał Wydział Ekonomiczny UZZ. 

Studia na  tym kierunku prowadzone były prawie do końca 1943 r. w ramach 

sekcji ekonomicznej Wydziału Prawa UZZ, podporządkowanego organizacyj-  

nie  tajnemu  Uniwersytetowi  Warszawskiemu. Działalność Wydziału Prawa

UZZ, podobnie jak całej uczelni  poznańskiej  została  zakończona wraz z wy- 

buchem powstania. Wśród  wykładowców znaleźli  się tacy profesorowie, jak

Stefan Zaleski, Kazimierz Tymieniecki - wykładowcy historii  gospodarczej i    

historii  ustroju Polski, Józef Czekalski - prowadzący zajęcia  z  geografii gos- 

podarczej, Stanisław Kasznica-specjalista prawa administracyjnego. W skład 

funkcjonującego w Warszawie Wydziału Ekonomicznego w pierwszym roku

jego istnienia  wchodziły trzy  komplety, liczące w  sumie  pięćdziesięciu słu-  

chaczy. Całością  prac  administracyjnych  zajmowała  się   Helena Tomasze- 

wska  oraz Zygmunt Rapacki - będący równocześnie  studentem tego wydzia-   

łu. Jeden komplet  ekonomii  powstał  też w Milanówku w listopadzie 1943 r.    

z inicjatywy  prof. Zygmunta Wojciechowskiego. Miejsce  powołania tej gru-  

py nie  było  przypadkowe. Prowincja  zapewniała  większe  bezpieczeństwo  

studentom i kadrze  naukowej. Z możliwości  kontynuowania studiów ekono-

micznych  w Milanówku  korzystała  przede  wszystkim  młodzież, która nie   

miała możliwości zamieszkania w Warszawie. 74] 

Piękną  kartę w historii  tajnego  szkolnictwa  akademickiego  stolicy zapisał     

też Wydział Lekarski UZZ, utworzony jesienią 1942 r.Wśród  wszystkich wy- 
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działów tajnych uczelni  warszawskich, struktura ta miała  największą liczbę 

pracowników  naukowych, rekrutujących  się  spośród  kadry wielu polskich  

uczelni wyższych; znalazła się  ona w stolicy  przypadkowo, lub  też  przyby-    

ła tutaj celowo, aby podjąć  konspiracyjną  pracę dydaktyczną. 75] Z Wydzia- 

łem Lekarskim  ściśle  współpracował  utworzony  o rok  wcześniej Wydział  

Farmaceutyczny,  którego  inicjatorem  powołania  był  prof. Bronisław Kos- 

kowski. Miał on w planach  przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów     

z tej dziedziny na okres  powojenny. Realizację zamierzeń ułatwiał fakt zaan- 

gażowania  wysokiej  klasy naukowców  oraz  współpracy  i  pomocy  kadry  

pozostałych  uczelni  konspiracyjnych stolicy. Warunki, w  jakich znalazł się 

Wydział  Farmaceutyczny UZZ  w latach 1942-1944, pozwoliły  na  kształce-  

nie  215 osób, z  których  tylko 39  ukończyło  studia, uzyskując  tytuły magi- 

stra  farmacji. 76] 

W skład UZZ wchodził  też komplet matematyczno-przyrodniczy oraz grupa 

studiująca kierunek rolniczo-leśny, które  nazwane były przez ich organizato- 

rów i kierowników -wydziałami. Oba, ze względu na  stosunkowo  mały stan 

osobowy, liczący  od 6 do 10 studentów  oraz  zaledwie 6  pracowników nau- 

kowych, nie  spełniły  roli  oraz  zadań  określonych w trakcie  ich tworzenia. 

Pracami  kompletu  matematyczno-przyrodniczego kierował prof. Antoni Ga- 

łecki, kompletu  rolno-leśnego  prof. Tadeusz Chrząszcz  przy  pomocy Krys- 

tyny Thielówny, zajmującej się sprawami  administracyjnymi. 77] Dowodem 

trafnych prognoz  dotyczących  geopolitycznych potrzeb powojennej  Polski   

było  podjęcie   przez  Senat UZZ  decyzji  o  utworzeniu  w  1942r. Studium

Morskiego, które  na początku 1943 r. przybrało  nazwę Instytutu Morskiego.  

Całość  spraw  organizacyjnych  powierzono  doc.Władysławowi Kowalence, 

głównemu inicjatorowi utworzenia  takiej  placówki, który  objął  nad nią kie-

rownictwo. W przewidywaniu  uzyskania  przez  Polskę  szerokiego  dostępu     

do  morza  po   zakończeniu  wojny, w  trakcie  trzyletnich  studiów specjalis- 

tycznych kształcono  młodzież głównie z  zakresu  morskiego  obrotu towaro-  

wego,  międzynarodowego handlu  morskiego oraz  zarządzania i kierowania

gospodarką morską.78] Kadrę daktyczną Instytutu z chwilą  jego utworzenia,    

stanowiło 16  pracowników  naukowych oraz 60 studentów I roku.Wśród wy-  

kładowców  oprócz  kierownika  byli  m.in. Bolesław Kasprowicz  i Tadeusz 

Ocioszyński. Instytut  prowadził działalność konspiracyjną do wybuchu pow- 
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stania. Upadek Powstania Warszawskiego oznaczał  jednocześnie  koniec ist- 

nienia Instytutu. Wykładowcy  oraz  studenci, którzy powstanie  przeżyli lub 

wydostali  się  z Warszawy, unikając  aresztowania,  nawiązali  ze  sobą  kon- 

takty  w  Krakowie,  Częstochowie  oraz  innych  miastach  kraju.  Nie dopro- 

wadziło to  jednak do  reaktywowania  działalności  samodzielnego Instytutu.   

Morskiego w planowanej  strukturze  oraganizacyjnej. 79]  Działalność UZZ  

przed wybuchem Powstania Warszawskiego  nie ograniczała się tylko do sto-   

licy. Główną przyczyną organizowania  tajnych kompletów  poza Warszawą,   

był brak zarówno  odpowiednich  lokali  jak i kadr. Trzeba bowiem pamiętać,    

że w Warszawie istniały setki  kompletów tajnego UZZ i innych uczelni pow-  

stałych  wcześniej. Już  w  grudniu 1943r. prawie  wszystkie te  kierunki  stu-    

diów powstają  równolegle do warszawskich w Milanówku, Kielcach, Jędrze- 

jowie. W wyniku nalegań  nauczycieli szkół średnich, na  polecenie prof.Ada-   

ma Wrzoska, we wrześniu 1943r.powstała w Częstochowie filia Wydziału Le- 

karskiego UZZ. Jej kierownictwo objął doc.Zdzisław Stolzman. Pierwszy rok 

studiów lekarskich w Częstochowie  rozpoczęło 60 zaprzysiężonych maturzy- 

stów w sześciu grupach. Równocześnie utworzono dla słuchaczy przygotowa-  

wcze kursy uniwersyteckie z  zakresu polonistyki, historii i historii sztuki, do 

czego przyczyniła się  sekretarka  tajnej filii Wydziału Lekarskiego UZZ Ma-    

ria Rynkiewicz. Od połowy1944r.komplety medyczne przemianowano w Kur-  

sy Akademickie.80] Jedne  powstały jako filie UZZ, inne tworzono samorzut- 

nie, po czym  kontaktowano  się z  władzami UZZ. W Kielcach i Jędrzejowie 

środowisko naukowe liczyło 36 wykładowców i 200 studentów. 81]
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           Ważna dla  młodzieży działalność  tajnych  kompletów  akademickich

w stolicy została  zakończona  wraz  z  wybuchem  powstania w  końcu lipca 

1944r.Dziesiątki  pracowników naukowych i studentów  poległo, biorąc czyn-   

ny udział w  walce  z  okupantem. Ci, którym  udało się  uniknąć  śmierci lub 

niewoli, po opuszczeniu  zniszczonej Warszawy chcieli  wznowić tajną pracę 

dydaktyczną. Dążenie  ocalałej  kadry do  prowadzenia  tej działalności poza 

Warszawą doprowadziło do powzięcia  odnośnych decyzji przez  podziemne 

władze  oświatowe. W listopadzie 1944r.w Zalesiu pod Warszawą zebrali się 

przedstawiciele  DOiK  i władz  uniwersytetu  w  osobach prof. Stefana Pień-    

kowskiego  (dyrektor  Departamentu  Szkół  Wyższych), prof. Włodzimierza 

Antoniewicza (rektor  Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. Romana Pollaka 

(rektor UZZ). Zebrani, popierając  postulaty środowiska  naukowego, podjęli 

decyzję o  prowadzeniu  przez  UZZ  działalności  poza Warszawą. Pomocne 

okazały  się  tworzone w  innych  miastach  tajne   grupy studenckie, które w  

trudnym  okresie  podjęły i  rozszerzyły  pracę  zlikwidowanych  kompletów  

warszawskich. Istniejące  wcześniej poza stolicą  tajne  struktury organizacyj-    

ne okazały się bardzo przydatne przy tworzeniu nowych zespołów.

Dzięki temu mogły powstać  nowe  struktury UZZ  w Kielcach i Jędrzejowie     

z filozofii, historii,  polonistyki, prawa  oraz  chemii, zorganizowane  i  kiero- 

wane  przez  ks. prof. Józefa  Umińskiego  ze  Lwowa. W Częstochowie dzia-

łalność  taką prowadzili  prof. Roman  Pollak  oraz  doc.Zdzisław Stolzmann. 

Częstochowa po Powstaniu Warszawskim stała  się obok Krakowa głównym 

ośrodkiem, w którym UZZ kontynuował swoją  dalszą działalność. Już w po- 

łowie października 1944r. grupa  pracowników  naukowych  tej uczelni przy- 

była  do  Częstochowy  z  Warszawy i  Milanówka, zasilając  szczupłą kadrę  

Kursów  Akademickich. Pozwoliło  to na  dalsze rozszerzenie zakresu kształ- 

cenia  o  kierunki, których dotychczas  nie było. Sprzyjał  temu  również fakt

przychylnego  stosunku  do  oświaty konspiracyjnej  ówczesnego burmistrza 

Częstochowy, który  stworzył w miarę  możliwości  przybyłym  naukowcom   

niezbędne  warunki  zamieszkania  oraz  utrzymania.  Kierownictwo  ogólne  

Kursów objął prof. Roman Pollak, jego  zastępcą  został  dr Tadeusz Woyno.   

W skład  Kursów Akademickich UZZ  w Częstochowie wchodziły teraz trzy 

grupy  przedmiotowe  humanistyczne, prawo, farmacja  i grupy  politechnicz-  

ne. Równolegle  z  Kursami  Akademickimi UZZ  powstały w Częstochowie
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także inne odrębne  działy  studiów  konspiracyjnych, utworzone i kierowane 
przez  przedstawicieli  warszawskiej  Szkoły  Głównej  Handlowej  i Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, którzy  także  przybyli do tego  miasta po upadku pow- 
stania. Kierownictwo nad tym ośrodkiem  sprawował prof.Jerzy Loth. Tajne 
placówki kształcenia akademickiego w Częstochowie i Kielcach zatrudniały
ponad 100 pracowników  naukowych i  kształciły  od początku  października
1944r. do  stycznia 1945r. ponad  700 słuchaczy.  82] W Grodzisku pod War- 
szawą, z inicjatywy  byłego  dziekana  Wydziału  Lekarskiego UZZ prof. Wi- 
tolda  Kapuścińskiego i prof. Adama Wrzoska, utworzono  trzy komplety taj- 
nych studiów medycznych I i II roku. Takie  komplety UZZ  powstały  też w  
Radomsku i  Ostrowcu  Świętokrzyskim. Ważnym ośrodkiem, w którym sku- 
piła się kadra naukowa i studenci UZZ  po  upadku  Powstania Warszawskie-     
go był Kraków.Tutaj dalsze  studia na  poszczególnych  kierunkach  kontynu- 
owało około 300 studentów. 83] Zajęcia  na  wszystkich kierunkach  studiów 
poza Warszawą  prowadzono  do  końca  czerwca 1945r., kiedy  to  nastąpiło 
formalne zakończenie roku akademickiego.                                                           
Mimo trudnych  warunków  okupacyjnych, UZZ był instytucją dobrze zorga- 
nizowaną pod względem  naukowym. Jego  elastyczna struktura umożliwiała 
dostosowanie się do warunków zastanych  poza  swoim środowiskiem z okre-   
su międzywojennego.84] Zostały spełnione w ten  sposób nadzieje oraz ocze-
kiwania poznańskiego środowiska  naukowego  rozproszonego po całym kra-  
ju. Wyrażone one zostały  już w czerwcu 1942r. przed  zakończeniem trzecie-    
go roku  akademickiego UZZ. Wówczas  to  ustępujący  rektor  prof. Ludwik 
Jaxa-Bykowski, przekazując urząd  rektorski prof. Romanowi Pollakowi, wy- 
powiedział jakże  znamienne słowa: ,, Życzę ci  rektorze, byś nie tylko dopro- 
wadził  naszą  uczelnię  do  największego  rozwoju, ile  do  najszybszej i  naj- 
szczęśliwszej jej  likwidacji  jako  instytucji  tajnej i rozpoczęcia pracy w nor-
malnych warunkach w jawnym, państwowym  uniwersytecie". 85]  Życzenia 
wypowiedziane w 1942 r. zostały  spełnione  dopiero  w  niepodległej Polsce 
jesienią 1945r. Osiągnięcia  warszawskiego środowiska  naukowego w zakre-   
sie tajnego szkolnictwa akademickiego  były znaczne, tak pod względem me- 
rytorycznym, jak  i w  sferze  psychologicznej. Integracja, bądź  co bądź, tak 
zróżnicowanego środowiska, w jakim działali ludzie  nauki wysiedleni z Poz- 
nania i innych miast  okupowanego kraju, była możliwa  dzięki zrozumieniu
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celu i znaczenia  konspiracyjnego  kształcenia dla przetrwania nauki polskiej  

oraz powojennego  bytu  niepodległego  państwa. Przez  cały  okres okupacji  

uczelnie  warszawskie, formalnie zlikwidowane, ściśle  ze  sobą  współpraco- 

wały.Wzajemne kontakty pracowników naukowych  wszystkich bez wyjątku 

uczelni konspiracyjnych  były utrzymywane  na wielu płaszczyznach. Pomię-  

dzy Uniwersytetem  Warszawskim  a  Uniwersytetem   Ziem  Zachodnich do-   

konywano  wymiany wykładowców, a niektóre  wydziały Uniwersytetu War-  

szawskiego były przez pewien okres  podporządkowane organizacyjnie UZZ 

(Wydział  Prawa  i Wydział  Farmacji). Na  wykłady w Szkole Głównej Gos- 

podarstwa Wiejskiego uczęszczali  studenci UZZ, a słuchacze tej uczelni bra-    

li też udział w tajnych seminariach prowadzonych  przez Wolną Wszechnicę   

Polską.Również większość  placówek medycznych w Warszawie prowadziła 

kształcenie  studentów z  przedmiotów  teoretycznych i klinicznych, utrzymu- 

jąc ze sobą ścisłą współpracę  poprzez  wyznaczonych do tego celu pracowni- 

ków. Sytuację w tym względzie ułatwiał fakt dosyć  szerokiego uczestnictwa

w tajnym procesie  dydaktycznym  na studiach   medycznych ponad 700 leka- 

rzy warszawskich  zatrudnionych  w  placówkach  służby zdrowia, podlegają-  

cych administracji okupacyjnej. 86]                                                                       

4. Krakowski ośrodek naukowy oraz jego rola w tajnym kształceniu

    akademickim                                                                                                       

Rządy okupacyjne  w  Krakowie  rozpoczęły  się  już  6 września 1939r.   po 

zajęciu   miasta  przez  wojska  hitlerowskie.  Z  chwilą   opuszczenia  Krako-

wa  przez  prezydenta Bolesława  Czuchajowskiego, jego  obowiązki  przejął 

wiceprezydent  dr Stanisław  Klimecki. On to, chcąc  ochronić  zabytki  naro- 

dowe przed  zniszczeniem ogłosił Kraków miastem otwartym. W przeddzień

wkroczenia  wojsk  niemieckich  utworzono  też  w  Krakowie  Komitet Oby- 

watelski, któremu  przewodniczył  metropolita ks.Adam Sapieha. W ten  spo- 

sób, krakowski  Komitet  Obywatelski  wspólnie  z  Zarządem Miejskim stał      

się w stosunku  do ludności  polskiej  władzą  administracyjną, która działała 

pod nadzorem armii niemieckiej. Współpraca  metropolity z okupantem oraz

zarządu była negatywnie oceniana przez większość  ludności Krakowa. Sytua-  

cja zmieniła się  radykalnie  na niekorzyść ludności  polskiej  od 28 września 

74



                                                          

1939r. po  aresztowaniu  doktora  Stanisława Klimeckiego, utworzeniu nowe-    

go  Zarządu Miasta i objęciu  urzędu  przez  nadburmistrza  Drezna dr. Emila 

Zornera. 87]  Jednak  po  zmianie  władzy Krakowa i  dokonywanych areszto-  

waniach, postępowanie  administracji  niemieckiej  wobec  ludności  polskiej     

nie  było  w  dalszym  ciągu  wyraźnie  określone. Brak  ze  strony Niemców  

jednoznacznego  stanowiska w sprawie  oświaty polskiej, w  tym i  szkolnict-    

wa  akademickiego  spowodował, iż  Senat  Uniwersytetu  Jagiellońskiego w      

dniu 19 października 1939r.  podjął decyzję, że  nowy  rok akademicki na tej 

uczelni  rozpocznie  się 4 listopada 1939r. O ustaleniu  Senatu zostały powia-     

domione  władze  okupacyjne  Krakowa, które  nie  wniosły zastrzeżeń. Była     

to jednak  przychylność  pozorna, zezwolenie  na inaugurację roku akademic-

kiego miało jak się później  okazało uśpić  czujność  krakowskiego środowis-    

ka  naukowego. Realizując  decyzję Senatu  UJ, 4 listopada 1939 r. wstępnie  

inaugurowano  rok akademicki poprzez  odprawienie uroczystej mszy w koś- 

ciele św.Anny.Wykłady i inne  zajęcia miały się rozpocząć 13 listopada. Nie 

doszło  jednak do tego, ponieważ już 6 listopada 1939r. aresztowano183 pra- 

cowników naukowych UJ i innych uczelni  krakowskich, którzy  przybyli na 

zapowiedziany odczyt. Wszystkich uwięzionych  wywieziono  do obozu kon-

centracyjnego w Sachsenhausen. 88]                                                                      

Aresztowanie licznej  grupy pracowników  naukowych  uczelni krakowskich   

nie oznaczało rezygnacji z podejmowania w tym  mieście  działań  zmierzają- 

cych  do  tworzenia  struktur  organizacyjnych  umożliwiających  kształcenie    

młodzieży w sposób  konspiracyjny. Niemniej, warunki i  atmosfera wpływa-   

ły niewątpliwie na to, że  działalność ta w Krakowie  nie miała w pierwszych 

dwóch  latach  okupacji  tak  szerokiego  zasięgu jak w Warszawie. 89] 

Przyczyn mniejszej intensywności w organizowaniu  tajnej  oświaty szczebla  

akademickiego  było wiele. Jedną z nich  było uwarunkowanie historyczne z 

okresu  rozbiorów. Inne  były doświadczenia  konspiracyjne  w zaborze rosyj-  

skim a całkowicie odmienne w Galicji. Brak takiej  praktyki w  zakresie orga-  

nizowania  oświaty polskiej w Krakowie, tak  charakterystycznej i bogatej dla  

byłego  zaboru  rosyjskiego, miał  wpływ na to, że  od  samego początku oku- 

pacji  hitlerowskiej  różnorodne  formy  tajnego  szkolnictwa  akademickiego  

rozwijały się i  doskonaliły przede  wszystkim w  ośrodku warszawskim. 90]     

Nie były  to jednak  zasadnicze  powody, jak  to  starają  się  podkreślać  niek-
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tórzy autorzy  opracowań  na  ten temat. Były to przyczyny  typowe dla więk- 

szości  ośrodków  akademickich  w kraju. Aresztowania  kadry naukowej, de- 

wastacja oraz  grabież  mienia uczelnianego stały się  sprawami codziennymi. 

Byli studenci uczestniczyli  również w  tajnych  akcjach  wojskowych lub po- 

dejmowali  działalność konspiracyjną na odcinku  cywilnym, emigrowali lub 

ginęli w obozach, podobnie  jak  młodzież  i  pracownicy  naukowi Krakowa. 

Wydaje .się, że  przyczyn  formalnego  podejścia  do organizacji  pierwszych

kompletów  akademickich UJ w maju 1942r. należy również szukać w braku  

pogłębionej  orientacji  politycznej  tego  środowiska. W  Krakowie  bowiem,  

podobnie  jak i w  innych  ośrodkach  akademickich okupowanego  kraju, ist- 

niało głębokie  przekonanie o  krótkotrwałości  okupacji i wiara w skuteczną 

pomoc Zachodu. 91] Dlatego też trudno  zgodzić się z  tezami  prezentowany-  

mi w  niektórych  opracowaniach, że  społeczeństwo  polskie  podjęło wszys- 

tkie formy oporu, w tym, i tajne szkolnictwo  akademickie, już w pierwszych 

dniach  okupacji. Oczekiwanie  na  akcję Zachodu  zbiegało  się z  paraliżują-  

cym strachem  wobec  stosowanych  przez  okupanta form eksterminacji. 92] 

Nieznajomość  celów  stawianych  przez  hitleryzm  wobec narodu polskiego  

oraz brak wiary krakowskiego środowiska  naukowego w możliwość dokony- 

wania przez Niemców zbrodni  wykraczających poza  wszelkie reguły prawa      

i moralności, wypływały z doświadczeń  wyniesionych  jeszcze  z byłego za-

boru austriackiego, w którym wszystkie szczeble  oświaty polskiej posiadały   

stosunkowo  szeroką  autonomię. Doszło  do  tego  szereg  czynników natury  

obiektywnej, takich  jak duże  nasycenie miasta (uznawanego za stolicę GG) 

wojskiem, policją  oraz  niemiecką  ludnością cywilną. Wszystkie te przyczy- 

ny, opóźniające  powstanie  w Krakowie  studiów konspiracyjnych, były zda- 

niem tego  środowiska naukowego  oceniane bardzo krytycznie  przez  wielu 

przedstawicieli kształcenia akademickiego  środowiska  warszawskiego. 93]     

Czynnikiem  opóźniającym  tworzenie  tajnych  form szkolnictwa  akademic-

kiego był również  stan fizyczny  oraz  psychiczny uczonych  powracających    

do Krakowa po zwolnieniu ich z obozów  koncentracyjnych. Obawa profeso- 

rów  przed ponownym aresztowaniem i stan  wewnętrznej frustracji, po prze- 

bytych doświadczeniach  obozowych, nie pozostały  bez  wpływu na ich pos- 

tawę. Niechęć  udziału  w  organizacji  tajnego  szkolnictwa i  uczestniczenia     

w tej formie nauczania uzasadniano  również  złym  stanem zdrowia lub trud-

76



                                                          

nymi warunkami  rodzinnymi. 94] Jednak świadomość  braku perspektyw na  

szybkie  uzyskanie  przez  Polskę  niepodległości, powrót  kolejnych profeso- 

rów i młodszych pracowników  naukowych z  obozów  oraz napływające do 

Krakowa ze stolicy wiadomości o podjęciu  tam konspiracyjnego kształcenia 

młodzieży, miały pozytywny  wpływ na  środowisko  krakowskie. W wyniku

tej sytuacji  na początku 1941r. nastąpiło  zdecydowane ożywienie w tajnym  

życiu  akademickim  miasta. 95]  Prócz  odnawiania wzajemnych  powiązań  

osobistych  zerwanych w  wyniku  aresztowań, z przybyłymi tutaj  pracowni-  

kami  naukowymi  nawiązywali  kontakty  dawni  ich  studenci. Początkowo 

akcja orbanizowania  grup  akademickich Uniwersytetu i innych uczelni Kra- 

kowa obejmowała  wyłącznie  byłych studentów, z  pominięciem  młodzieży, 

która złożyła maturę  bezpośrednio  przed  wybuchem wojny oraz na tajnych  

kompletach w  pierwszych  dwóch latach  okupacji. Dopiero  w  maju 1942r.      

z inicjatywy prof. Mieczysława Małeckiego  oraz  prof. Władysława Szafera,  

utworzono pierwsze  zespoły  przedmiotowe, w  których  znaleźli się byli stu- 

denci  oraz  młodzież  posiadająca  matury  uzyskane już w  okresie okupacji.  

Wymienieni  profesorowie  stanowili  jednocześnie  pierwsze  konspiracyjne  

kierownictwo  nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim. 96]                              

Po kilkunastomiesięcznej przerwie od chwili  wkroczenia do Krakowa wojsk 

niemieckich, od  wiosny  do  jesieni 1942r., studia  akademickie obejmowały  

już  swoim  zasięgiem  coraz  szersze  kręgi  młodzieży. Podjęta początkowo 

spontanicznie i w skromnym zakresie akcja  konspiracyjnego  nauczania zos- 

tała w październiku 1942r. ujęta w  określone  ramy organizacyjne. Wybrano  

jednocześnie nowego rektora  tajnego  uniwersytetu, którym został prof. Wła-

dysław Szafer. Wybór  nowego  rektora  został  dokonany przede wszystkim   

dla odwrócenia uwagi władz  okupacyjnych od  byłego rektora UJ prof.Tade-     

usza Lehra -Spławińskiego, któremu  groziło  aresztowanie. W celu głębszej 

konspiracji utworzono też stanowisko pełnomocnika rektora  do spraw tajne-     

go nauczania, którym  został  prof. Mieczysław Małecki. Jego  to  kierownic- 

two tajnego uniwersytetu obarczyło  obowiązkiem nadzoru oraz koordynacji 

sprawnego funkcjonowania  konsolidującej się  tajnej  struktury krakowskiej  

uczelni. Powierzone mu  zadania  mógł wykonać bez  wzbudzania podejrzeń 

okupanta, ponieważ  był  również  pracownikiem Ostinstitutu. Mógł też spra- 

wować  bezpośredni  nadzór  nad  tajnym  sekretariatem uniwersytetu, uloko-
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wanym w  mieszkaniu  byłego  sekretarza uczelni prof. Włodzimierza Ottma-  

na, po  jego  aresztowaniu i  straceniu w Oświęcimiu, w mieszkaniu  jego za- 

stępcy dra Jana Reguły. 97] Nieocenione  wprost  znaczenie  w tworzeniu taj- 

nych  struktur  organizacyjnych UJ  miała  pomoc i  osobiste  zaangażowanie 

pracowników  administracyjnych uczelni.Było to też możliwe ze względu na 

częściowe  zachowanie  przez  okupanta zasad  starej organizacji w  związku      

z planami  przekształcenia jej w  uczelnię niemiecką. Olbrzymia liczba doku-  

mentów zlikwidowanego  uniwersytetu wymagających opracowania i szczup- 

łość personelu przybyłego z Rzeszy, zmusiły niejako  niemieckiego kuratora      

do pozostawienia w  administracji  na dotychczasowych  stanowiskach  więk-

szości pracowników  polskich, zatrudnionych w uniwersytecie w okresie mię- 

dzywojennym.98]  W takich warunkach, przy  bezpośrednim zaangażowaniu 

kilku pracowników naukowych oraz  administracyjnych UJ oraz poparciu tej 

inicjatywy przez  większość  krakowskiego środowiska naukowego, powstał 

tajny uniwersytet, który  posiadał:Wydział Prawa, Wydział Lekarski,Wydział 

Rolny, Wydział Filozoficzny. Specyficzne  warunki okupacyjne miały zasad-  

niczy  wpływ na to, że w  składzie  Wydziału Filozoficznego znalazło  się 11    

grup  specjalistycznych i przedmiotowych, z których  część jak: matematyka, 

fizyka, chemia i przyroda w  innych warunkach  weszłaby w skład Wydziału  

Matematyczno-Przyrodniczego. 99]  Pierwszy  komplet Wydziału Prawa sku-  

piający 4  studentów  powstał 16 X 1942r. z inicjatywy dr.Andrzeja Kłodziń- 

skiego  oraz  prof. Stanisława  Kutrzeby, który  był  jednocześnie pierwszym  

kierownikiem. W okupacyjnej historii  tego  wydziału można też wyodrębnić 

dwa etapy  działalności. Pierwszy, trwający do  lipca 1943r. cechował się du-     

żą  dowolnością studiów, brakiem  wyraźnych  form  organizacyjnych i małą 

liczbą studentów. Drugi do 18 stycznia 1945r. był  okresem szybkiego wzros-    

tu liczby studentów Wydziału Prawa, który został  już ujęty w konkretne ramy 

organizacyjne.W ostatnich  miesiącach przed  wyzwoleniem Krakowa kształ-  

ciło się tu  w dwudziestu  grupach  około 200  studentów. Dzięki  rzadko spo-    

tykanemu  w  normalnych warunkach  zaangażowaniu  dwudziestu pracowni-  

ków  naukowych, w tym  szczególnie: prof. Józefa Bossowskiego, dr.Andrze-    

ja Kłodzińskiego i dr.Henryka Batowskiego, podjęty przez  nich tajny proces 

dydaktyczny przynosił  wbrew  wielu  przeszkodom   oraz  sceptycznym  opi-   

niom  zadawalające rezultaty. 100]
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Wydział Lekarski  tajnego  UJ  był  drugą  samodzielną  komórką utworzoną     

w listopadzie 1942r. przez  prof. Stanisława  Maziarskiego. W pierwszych ty-

godniach istnienia  była to  raczej  formalna  nazwa, w dodatku  sprzeczna ze 

spełnianą  w  tym  czasie  funkcją  dydaktyczną. Wydział  skupiał  tylko dwu-   

dziestu studentów  pierwszego  roku, zorganizowanych w  czterech  grupach. 

Skromny początek w organizacji  studiów  medycznych wynikał też z bardzo 

trudnych warunków, w jakich  znalazła się cała medycyna krakowska. Mimo     

iż Niemcy wykorzystywali jedynie  niewielką część zakładów teoretycznych 

Wydziału  Lekarskiego UJ, większość  z  nich  była  zamknięta. Jedynie Zak-    

ład Medycyny Sądowej oraz Zakład  Bakteriologii i Mikrobiologii Rolniczej, 

jako niezbędne okupantowi, pracowały przez  cały okres pod kierownictwem 

niemieckim. 101]

Utworzenie oraz prowadzenie tajnego  szkolnictwa medycznego w Krakowie     

było o tyle trudne, że w Generalnym Gubernatorstwie  już pod koniec 1943r.     

w instytucjach służby  zdrowia ponad 25% lekarzy oraz  średniego personelu 

medycznego stanowili  przybyli  tutaj Niemcy i polscy Volksdeutsche, z cze-    

go  większość  mieszkała i  pracowała  w  Krakowie. 102]  Sytuacja  społecz-    

na ludności  polskiej  Krakowa  oraz  ograniczona  pozycja  zawodowa środo-   

wiska  lekarskiego w tym  mieście  wpływały w  sposób  bezpośredni na two-

rzenie i działalność  konspiracyjnych  studiów  medycznych. Dopiero w listo-

padzie 1942 r. powstały  dwa  pierwsze  komplety  medycyny  liczące 25 stu-

dentów  pierwszego roku. W grudniu  tegoż  roku utworzono grupy drugiego 

roku i dalsze  komplety pierwszego  roku  studiów, liczące  łącznie 50 słucha-   

czy. Następne  cztery  grupy  pierwszego  roku  studiów  powstały dopiero w     

marcu 1944r. W jesieni  tego  roku  umożliwiono  również  podjęcie studiów 

młodzieży, która  ukończyła  pierwszy  rok  medycyny przed wybuchem woj-   

ny lub w trakcie  studiów   konspiracyjnych. 103]  Nie bez znaczenia był fakt,    

iż trudne okupacyjne  warunki pracy i pobyt w obozie  nadszarpnęły zdrowie 

założyciela i kierownika studiów medycznych prof. Stanisława Maziarskiego. 

Problemy zdrowotne  oraz  względy bezpieczeństwa profesora, zbyt znanego     

z uwagi na swoją  działalność, skłoniły władze  tajnego uniwersytetu w kwie-

tniu  1944r. do  przekazania  funkcji  dziekana WL prof. Franciszkowi Wolte-

rowi. 104] Ciągłe  utrudnienia, wynikające z  warunków  okupacyjnych, mia-    

ły też niewątpliwie  wpływ na ograniczenie liczby  powstających kompletów
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i zakres  pracy  tajnego WL. Nie mniej ważne były też sprawy związane z za-

pewnieniem  młodzieży  bezpieczeństwa  osobistego. Nie  mogły  one jednak 

powstrzymać ciągłego  rozwoju WL; jego  stan  liczebny  do  końca  grudnia     

1944r.  osiągnął  do 70 studentów  trzeciego  roku  i  23  wykładowców.105]

W grudniu l942r.  powstało  również  tajne Studium Farmacji, składające się     

początkowo tylko z pięciu  studentów. W strukturze  organizacyjnej  tajnego     

uniwersytetu  wchodziło  ono  w  skład  Wydziału  Filozoficznego i praktycz-    

nie  jego związek z tym  wydziałem był  symboliczny. Od  chwili  powstania     

tej placówki, jej  organizator i  kierownik  prof. Stanisław  Skowron  utrzymy-   

wał ścisły kontakt  naukowy oraz   dydaktyczny, przede  wszystkim z Wydzia-   

łem  Lekarskim. Aktywnym  współorganizatorem  Studium Farmacji, wykła-

dowcą i łącznikiem pomiędzy kierownictwem  a studentami była od  samego 

początku  jego  utworzenia  prof. Maria  Traczewska. Ona  obok wypełniania 

zadań natury  dydaktycznej,  czuwała  nad  sprawami  administracyjnymi. Ut- 

worzenie Studium Farmacji  oraz  jego  nieprzerwaną  pracę  należy zawdzię-    

czać też:prof. Romanowi Kobendzy-wykładowcy botaniki, prof. Tadeuszowi 

Miłobędzkiemu, wykładającemu  chemię  nieorganiczną, doc. Karolowi Star-

machowi, doc. Anieli Kozłowskiej i wielu  innym pracownikom krakowskie-    

go środowiska naukowego. W skład Studium Farmacji  w  latach 1943-1944 

wchodziło 9 grup, każda  po 10 osób. Odpowiedzialnymi  za sprawy studenc-    

kie byli słuchacze Studium: Jan Fidelus i Teodora  Strzelecka.W proces dyda-

ktyczny, podczas  którego realizowano  program  tego rodzaju studiów, było 

zaangażowanych 21 wykładowców, w  tym  3 profesorów i 7 docentów.106] 

Kolejną autonomiczną  jednostką  tajnego  Uniwersytetu Jagiellońskiego był 

Wydział Rolny. Mimo  poniesionych  strat, odbyło  się  pierwsze tajne zebra-    

nie pracowników dawnego Wydziału Rolnego. Po akceptacji i  przyjęciu  pla-    

nu  kształcenia,  przedstawionego   przez   wybranego  dziekana  prof. Teodo-    

ra Marchlewskiego, dokonano też  podziału na  grupy oraz ustalono warunki 

uczestnictwa  w studiach. Organizacją  tajnego  Wydziału Rolnego  zajął się     

we wrześniu  1943r., z  inspiracji  prof. Mieczysława  Małeckiego, dr Anatol 

Listowski - adiunkt  Katedry Hodowli Roślin.  Sekretarzem  Wydziału  zosta-    

ła  mgr Janina Błażejewicz. 107]

Wykorzystując  fakt  pozostawienia  przez  Niemców  Krakowskiej Izby Rol-

niczej, pracownicy  naukowi   tego  wydziału weszli w  porozumienie z dyrek-
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torem  placówki  Alfredem  Patryną, z  którym  ustalono  zasady  oraz  formy 

kształcenia  konspiracyjnego. 108]  W tych  warunkach  już  w  październiku 

1943r. utworzono  pierwsze  trzy komplety, z którymi  rozpoczęło zajęcia 14 

wykładowców: 2 profesorów i  4 docentów, w tym  prof.Konstanty Grzybow-    

ski i prof. Stanisław Skowron. Sytuację w  zakresie  organizacji studiów ułat-

wiał fakt, iż  pewne wykłady, dzięki  pomocy  dyrektora  Izby Rolniczej, pro-

wadzono w  sposób jawny w ramach  fachowych  kursów  rolniczych  organi-

zowanych  przez  tę  Izbę. Podczas  legalnie  istniejących  kursów  dla  kwali-

fikatorów roślin, na które przyjmowano młodzież  posiadającą   matury, reali-

zowano program pierwszego roku studiów. Prowadzenie  tajnego kształcenia     

w ramach jawnie  działających  instytucji, było   możliwe z  uwagi na fakt, iż     

wielu spośród  pracowników  naukowych  przedwojennego  Wydziału Rolni-

czego  zajmowało  kierownicze  stanowiska w placówkach  podległych admi-

nistracji okupacyjnej.

Okoliczności takie stworzyły też  możliwości  prowadzenia zajęć ze studenta-     

mi tajnych kompletów w pracowniach  wyposażonych w odpowiednie pomo-     

ce naukowe, niedostępne w warunkach  dydaktyki konspiracyjnej.Tak dogod-    

ną sytuację wykorzystali  polscy kierownicy  poszczególnych  zespołów Izby 

Rolniczej, zatrudniając też w podległych sekcjach jak  największą liczbę mło-

dzieży, w tym przede wszystkim wielu  studentów  tajnych kompletów. 109]      

W odmiennych  warunkach  od poprzednich  komórek  tajnego UJ, powstał i 

prowadził  swoją  działalność Wydział Filozoficzny. W odróżnieniu  od jego 

poprzednika przedwojennego, kierowanego przez  prof.Zygmunta Zawirskie-    

go, stanowił on w okresie okupacji grupę  przedmiotową  złożoną z kilkunas-    

tu, często przypadkowych  kierunków studiów takich jak farmacja, podporząd-

kowanych Wydziałowi  tylko formalnie. Poszczególne komplety, sekcje oraz 

grupy przedmiotowe, stanowiące też  odrębne zespoły, powstawały w różnym 

okresie  czasu, przeważnie  samodzielnie w  latach 1941-1943. Dopiero w po-

łowie 1943 r. ostatecznie  ukształtowane już  organizacyjnie  grupy akademic-    

kie podlegały nie tylko formalnie, ale  podporządkowały się też  strukturalnie 

kierownictwu Wydziału Filozoficznego, którego  dziekanem został prof.Mie-

czysław Małecki. 110] Pierwszą  grupą   konspiracyjnych  studiów akademic-   

kich Wydziału Filozoficznego był  seminaryjny kurs  magisterski, utworzony  

już w kwietniu 1940r. ze  słuchaczy ostatniego  roku  studiów, przez prof.Ste-
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fana  Szumana. Mimo  trudnych warunków, do  końca 1942 r. uczestnicy  se- 

minarium  magisterskiego przerobili  cały  obowiązujący  program z zakresu 

filozofii i  uzyskali  absolutorium. W październiku  tegoż  roku  powstały dal-  

sze  dwa  komplety o  profilu  filozoficzno-pedagogicznym, którymi to kiero-  

wali prof.Zygmunt Zawirski i prof. Zygmunt K. Mysłakowski. 

Ze względu  na przejściowy charakter  studiów filozoficzno-pedagogicznych, 

traktowanych przede  wszystkim jako  uzupełnienie  do zasadniczych kierun- 

ków  kształcenia  podejmowanego  na  innych  wydziałach, grupy te nie były  

liczne i następowała w nich  częsta rotacja. 111]  Doświadczenia wyniesione      

z organizacji i  funkcjonowania  seminaryjnej grupy magisterskiej pozwoliły    

też  na  powołanie  w  pierwszych  dniach  stycznia 1942 r. pięcioosobowego  

kompletu  archeologii. 112]  Również  prof. Tadeusz Grabowski na początku 

stycznia 1942r. podjął  próbę  tworzenia  kompletów  polonistycznych, która 

zakończyła  się  pełnym powodzeniem. Od  stycznia 1942r. do  lutego 1945r.  

powstało (dla 52  studentów) 6 kompletów  polonistycznych, które prowadzi-     

ła wytrawna  grupa pedagogów. Czynnym  działaczem  w oświacie konspira- 

cyjnej oraz  propagatorem  tajnych studiów  polonistycznych był profesor ze 

szkół  średnich  Krakowa  Rafał  Woźniakowski. On  to  pierwszy w imieniu 

młodzieży  tego  miasta  nawiązał  kontakt  prywatny z  prof. Mieczysławem 

Małeckim. Już  wiosną 1942r. przy  organizacyjnej  oraz  naukowej  pomocy 

Studium Polonistycznego  rozpoczęto  tworzenie  grup i prowadzenie naucza-

nia  indywidualnego  chętnych z filologii  angielskiej  oraz  romańskiej. 113]

Nieco później, bo  w listopadzie 1942r., utworzono liczące 19 osób pierwsze 

dwie  grupy  historii, z  których  powstało Studium  Historii kierowane przez 

prof. Władysława  Konopczyńskiego  oraz  jego bliskiego  współpracownika     

dra Władysława Czaplińskiego. Wysoki poziom  zajęć  prowadzonych w Stu- 

dium gwarantowała  liczna i wysoko  kwalifikowana  kadra  dydaktyczna jak 

również  dobra  administracja, kierowana  przez Marię Traczewską. Sprawne 

organizowanie  pracy  tajnego  Studium  Historii  nie  tylko zapewniało odpo- 

wiedni poziom konspiracji, ale również  pozwalało na  przejściowe zwiększe-  

nie w latach 1943-1944 liczby studentów do 50 osób. 114]

W latach 1942 – 1944  powstały i prowadziły  tajną  działalność dydaktyczną: 

grupy  geografii,  biologii, matematyki, fizyki  oraz  chemii. Tajne  komplety  

chemii zasługują  na szczególną  uwagę  ze względu  na dużą liczbę kształco- 
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nej młodzieży oraz  wykorzystanie kadry  dydaktycznej i technicznej z  istnie- 

jącej legalnie Państwowej  Szkoły Chemii Technicznej  w Krakowie. Zostały  

one  utworzone w 1943 r. przez  doc.Edmunda Kurzyńca. Połączenie studiów 

konspiracyjnych z jawnym  kształceniem  w zakładach działających tylko za 

zezwoleniem  administracji  okupacyjnej pozwalało  na  obejmowanie nauką 

coraz szerszych  kręgów  młodzieży. Szkoła Chemii Technicznej, kierowana 

przez  dyrektora  Juliana  Wagę,  mająca  oficjalnie  przygotowywać  fachow- 

ców dla  potrzeb  gospodarki  niemieckiej, uczyła  młodzież  z myślą o wyko- 

rzystaniu jej  wiedzy w  niepodległej Polsce. Szkoła  ta, mieszcząca się przez 

kilkanaście  miesięcy  w   lokalu  zlikwidowanej przez  Niemców  Akademii   

Handlowej, w  wyniku  starań  kierownictwa  została  przeniesiona  do Colle-

gium Chemicum, gdzie  warunki pracy  kadry dydaktycznej i słuchaczy były 

nieporównanie lepsze. Wysoka klasa  pedagogów  zapewniała uniwersytecki 

poziom  kształcenia. W ten  sposób  przygotowywano kandydatów na studia 

akademickie,  podejmowane  przez  młodzież  w  sekcji  chemicznej  tajnego     

UJ.  Ten kierunek  kształcenia  obejmował  trzy  kolejne lata, czwarty rok na-  

uki rozpoczęli studenci w 1945r. już w wolnej Polsce. 115]

Drugą po UJ uczelnią  Krakowa, która  podjęła  w  okresie okupacji konspira- 

cyjną  pracę  dydaktyczną  i  naukową, była  Akademia   Górnicza.  Oficjalna 

działalność  uczelni  została  przerwana  po  zajęciu  miasta przez wojska nie-  

mieckie, a jej  gmach  główny  zajęła  administracja generalnego gubernatora. 

Cenne mienie  Akademii zostało  zrabowane, a  20 pracowników naukowych   

podstępnie  aresztowanych 6 listopada 1939 r.wraz  z pracownikami UJ.116] 

Zaistniała  sytuacja  wywarła  także  niekorzystny  wpływ na postawę innych    

pracowników, którzy  w  obawie  o  swoje  bezpieczeństwo  byli  zwolennika- 

mi  zaprzestania  jakiejkolwiek  pracy  dydaktycznej. W tej  sytuacji, wraz  z 

formalnym  zlikwidowaniem  uczelni  przez okupanta już jesienią 1939r., rek-    

tor AG  prof. Walery Goetel oraz  inni  profesorowie podjęli również decyzję     

o zaniechaniu  kontynuowania  rozpoczętych zapisów  na  studia. Ogłoszono 

jednocześnie, że AG w  roku  akademickim 1939/1940 nie będzie prowadzić 

żadnej  pracy dydaktycznej. Aby utrzymać  ciągłość  wzajemnych kontaktów, 

zwołano tajne  zebranie  rozproszonych pracowników naukowych AG. Odby-    

ło się ono w  sali  posiedzeń Wydziału  Filozoficznego UJ w dniu 6 listopada 

1939r., to  jest  w dniu  aresztowania  pracowników naukowych uczelni. 117] 
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Pierwotne  stanowisko  starszych  pracowników  naukowych  AG  nie  podej-    

mowania  tajnego  kształcenia, zostało  też  zmienione pod  wpływem  presji

wywieranej na nich  przez  asystentow i adiunktów oraz młodzieży żądającej 

umożliwienia jej podjęcia studiów. Niewątpliwie  zasadniczą  przyczyną, któ-     

ra wywarła  duży  wpływ na  zmianę  stanowiska kierownictwa uczelni w tej 

kwestii,  było  powstanie  legalnej Technicznej  Szkoły Górniczo - Hutniczej

i Mierniczej  w  Krakowie. Pracownicy naukowi uczelni  wyższych i nauczy-  

ciele szkół  średnich, którzy podjęli  pracę w utworzonej przez  okupanta pla-  

cówce, doszli  do wniosku, że  jej  wyposażenie  może  być  wykorzystane w  

prowadzeniu  w  sposób  tajny  kształcenia  młodzieży   na   poziomie  akade- 

mickim. Praktyczna  realizacja  tego  zamiaru  była  również  możliwa dzięki  

niespożytej  energii oraz  pomysłowości  dyrektora tej Szkoły prof.Walerego 

Goetla, pełniącego  jednocześnie funkcję  rektora  tajnej Akademii Górniczej, 

oraz  współpracujących z  nim prof.Witolda Budryka i doc.Mikołaja Czyżew- 

skiego. Równolegle z  tajnym kształceniem  akademickim młodzieży w legal-  

nie  funkcjonującej  Szkole Technicznej, coraz  bardziej  rozszerzano  zakres      

i formy kształcenia  zbiorowego  w ramach  wyodrębnionych kolejnych kom-

pletów  tajnych i licznych grup  nauczania indywidualnego. Jednoczesne kon- 

tynuowanie dwóch form  nauczania umożliwiło organizatorom  tego procesu 

zrealizowanie z 400-osobową  grupą  młodzieży całego  programu obowiązu-

jącego w  przedwojennej  Akademii  Górniczej. Złożone w  okresie okupacji   

kolokwia oraz  egzaminy przeprowadzane  na  wszystkich latach studiów, zo- 

stały po  zakończeniu  wojny  zweryfikowane  oraz  zaliczone  wszystkim stu- 

dentom z lat okupacji w reaktywowanej Akademii Górniczo - Hutniczej.118]      

5. Działalność okupacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

             Podobnie jak w innych  ośrodkach akademickich okupowanego kra-  ju,

po wkroczeniu do Lublina w dniu 17 września 1939r. wojsk niemieckich,  

władze Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego nie  orientowały się w sytu-  

acji wytworzonej w mieście oraz  nie znały zamiarów i planów okupanta do-  

tyczących  szkolnictwa wyższego. Toteż, jak w  każdym  roku akademickim      

w latach  międzywojennych, czyniono  przygotowania  do inauguracji nowe-     

go roku; decyzją senatu wyznaczono  termin  na 6 października 1939r. 119] 
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Mimo niejednoznacznego  stanowiska  władz  hitlerowskich jak również bra-    

ku  określonej  koncepcji  co  do  działania  uczelni  w  warunkach  okupacyj-    

nych, na większości  wydziałów KUL wznowiono  zaplanowane już  zajęcia.

Nieobecność  w  Lublinie  wielu profesorów  oraz  innych pracowników spo-  

wodowana  działaniami  wojennymi  była  przyczyną  zwołania  przez  rekto-    

ra ks.prof. Antoniego  Szymańskiego  posiedzenia Rady Wydziału, w trakcie  

której dziekanem  wybrano prof. Leona Białkowskiego. Mimo wielu trudnoś-    

ci stwarzanych  przez  wojskowe  oraz  cywilne władze  okupacyjne, podjęto  

zajęcia dydaktyczne oraz wyznaczono  termin  egzaminów  magisterskich na   

28-30 listopada 1939r. Jednak  przyjętego na posiedzeniu  Rady Wydziału za- 

mierzenia nie  zrealizowano a  rozpoczęty  proces  dydaktyczny został  zakłó-

cony  już 7 listopada 1939r., kiedy to  zamknięto biura uniwersyteckie, aresz- 

towano  kilku  pracowników  naukowych i  administracyjnych. Plany  senatu     

nie mogły być  więc zrealizowane, ponieważ  po zamknięciu uczelni, w dniu     

9 listopada 1939r. aresztowano  rektora; 11 listopada  jeszcze  kilkunastu dal- 

szych  pracowników  naukowych, których  osadzono  w więzieniu  na Zamku. 

Represje i skomplikowana  sytuacja  nie zniechęciły pozostałych na wolności 

pracowników  naukowych KUL do  podjęcia   czynności  przygotowawczych  

oraz organizacyjnych  kształcenia  konspiracyjnego. Oto już l grudnia 1939 r.  

powstają pierwsze i nieliczne jeszcze  tajne  komplety prowadzone przez pra-   

cowników tej uczelni. 120] 

Niestety już 23  grudnia 1939r. KUL poniósł  dalsze  straty  ludzkie. Areszto-  

wano i rozstrzelano  ks. prof. Michała Niechaja i prof. Czesława  Martyniaka,    

a kilku innych  zatrzymanych pracowników  naukowych  zesłano do obozów 

koncentracyjnych. Pod wpływem tych  wydarzeń  zawieszono konspiracyjną 

działalność  dydaktyczną w KUL. 121]  Ostre represje, mające na celu zastra- 

szenie  społeczeństwa  polskiego, szczególnie  ludzi  nauki i kultury, zahamo- 

wały proces  konspiracyjnej  działalności  dydaktycznej, jednak go  nie przer- 

wały.Kolejną próbę organizacji  tajnego  nauczania podjęto w grudniu 1941r. 

Inicjatorem tego  niebezpiecznego przedsięwzięcia  był  ukrywający się poza 

Lublinem  ks.prof. Antoni Szymański. Głównym  celem  podjętych przez nie-  

go starań było  umożliwienie dokończenia studiów byłym   studentom trzecie-    

go roku  Wydziału Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych. Bardzo ambit-   

ne zadanie jakie postawił  sobie  profesor  stało się trudne  w realizacji z uwa-
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gi na poważny  brak kadr. Poradzono sobie  jednak, angażując w charakterze   

wykładowców  przebywających w Lublinie  pracowników  naukowych uczel-   

ni warszawskich. Powstało w  ten  sposób  kilka pięcioosobowych  grup semi-  

naryjnych, których  praca   rozpoczęła się l stycznia 1942r.,ale ze względu na 

aresztowania  kadry  naukowej  i  wielu studentów, trwała  tylko  do   połowy  

marca  tego roku. Sytuacja ta zmusiła już  ostatecznie kierownictwo KUL do  

zaniechania  prowadzenia  w Lublinie  tajnego  kształcenia  młodzieży  w for-  

mie grupowej  oraz przejścia w szerszym stopniu  na  spotkania indywidualne.   

W tej to  postaci  po raz kolejny  rozpoczęto w Lublinie nauczanie studentów 

obejmujące  program  wydziału  humanistycznego. 122]   Jednak  narastające    

trudności  ekonomiczne i możliwości  zachowania  konspiracji  pracy jak też  

bezpieczeństwa  osobistego  pracowników  naukowych  w  Lublinie, skłoniła   

władze  konspiracyjne KUL do zawieszenia  również tego rodzaju działalnoś-   

ci  dydaktycznej.  Tworzono natomiast  kolejne  komplety w stolicy, miejsco- 

wościach  podwarszawskich  oraz  Kielcach, gdzie pracownicy naukowi mog-   

li zachować  pełniejszą  konspirację. 123]  W ten   to sposób  naukowcy lubel-

scy, chroniący się  przed  represjami w Warszawie, włączali  się tam w przed- 

sięwzięcia organizacyjne i dydaktyczne w warunkach okupacji. 

Odzwierciedleniem  przejawianej  aktywności  był   również  fakt, iż  dziekan

Wydziału Prawa  Kanonicznego KUL ks.prof.Henryk Isadowski  objął  w sty- 

czniu 1943r. w Warszawie  kierownictwo  nad  tajnymi  grupami prawa kano- 

nicznego  realizującymi program I i II roku  studiów. Inicjatorem  utworzenia 

kompletów  tego  typu  był  ks. dr Seweryn  Kowalski,  były profesor Semina- 

rium  Duchownego  w Poznaniu. Słuchaczami  tajnych seminariów  warszaw- 

skich byli przeważnie księża  z  ziem polskich  włączonych do Rzeszy, wysie- 

dleni do GG. Tajne  Seminarium  Duchowne  w Warszawie, kształcące w zak- 

resie Prawa  Kanonicznego, funkcjonowało aż do  wybuchu  powstania. 124]

Nieco  później  od  powstania  w  Warszawie  pierwszych   kompletów, bo  je- 

sienią 1943r., duchowni i  świeccy pracownicy  naukowi  KUL przebywający    

w Kielcach, podjęli  w  porozumieniu  z  kierownictwem  UZZ zajęcia ze stu- 

dentami  przybyłymi do  Kielc z Lublina, Warszawy i  Poznania. Struktury te 

powstały  w  ramach  utworzonego  tam   tajnego  Studium Wydziału Prawa i 

Nauk  Społeczno - Ekonomicznych. Nowo  utworzona  placówka,  kierowana 

przez  ks. prof. Piotra  Kałwę, stanowiła  tylko filię  tajnej  struktury KUL i li- 
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czyła 16 studentów. Wykładowcami  byli  naukowcy duchowni oraz świeccy     

z Kielc, Warszawy, Lublina i Poznania.125]  Zajęcia  rozpoczęte  w Studium 

kieleckim w grudniu 1943r., zakończyły się w lipcu 1944r.

Studenci  tajnych  kompletów  tworzonych  w Warszawie i  Kielcach zdawali 

egzaminy  jeszcze  w  listopadzie 1944r. przed  komisją  złożoną z wykładow-   

cy KUL  prof. Czesława Strzeszewskiego i doc. Jakuba  Sawickiego - byłego 

pracownika  Uniwersytetu  Stefana Batorego.Po wyzwoleniu  Kielc przez Ar- 

mię  Czerwoną, kierownictwo Studium  nawiązało  kontakt z władzami KUL,   

od których  uzyskało  zgodę  na  zakończenie w  tym mieście  roku akademic- 

kiego 1944-1945 w dotychczasowej strukturze organizacyjnej. 126]                   

6. Tajne  szkolnictwo artystyczne,  jego organizacja

    oraz formy funkcjonowania

 

          Podobnie  jak  na kierunkach  humanistycznych, matematyczno-przyro-  

dniczych  oraz medycznych, likwidowanie  wszelkich  instytucji kulturalnych    

i przygnębienie  spowodowane  w  środowiskach  twórczych  okupacją  kraju,    

w widoczny sposób  wpłynęło na  zahamowanie wszelkich inicjatyw zmierza- 

jących do tworzenia   zorganizowanych form   konspiracji  w zakresie tajnego 

kształcenia  akademickiego  na  kierunkach artystycznych. W porównaniu ze 

szkolnictwem  wyższym  o  profilu  humanistycznym, medycznym i politech- 

nicznym, prowadzonym w formie  tajnych  kompletów, kształcenie kadr z za- 

kresu  kultury i sztuki  napotykało  większe  trudności. Wynikały one z wielu

przesłanek, a  między  innymi  z  zamknięcia  teatrów,  filharmonii, rozwiąza-  

nia centralnych orkiestr  oraz   zespołów muzycznych, aresztowań dokonywa-  

nych  wśród  ludzi  kultury i  sztuki, w tym również  kadry  dydaktycznej zlik- 

widowanych uczelni artystycznych i teatrów. 127]                                                

Chcąc przetrwać  terror  okupacyjny, kultura i sztuka  narodowa nie mogły le-  

galnie  rozwijać  się i funkcjonować. W muzyce  pojawiło się  wiele  nowych  

patriotycznych  utworów, skomponowanych i wykonywanych  w  warunkach 

konspiracji  w  sposób  tajny. Czynną  działalność   kompozytorską, wykonaw-  

czą i  dydaktyczną  podjęła  grupa  znanych  artystów, w  tym: Grażyna Bace- 

wicz, Julia H. Dorabialska, Jan  Krenz. 128]  Artyści  polscy  byli swojego ro- 

dzaju nauczycielami oraz  jednocześnie nosicielami wartości polskiej kultury.
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Nie bez  racji  okupant  stwierdzał, że  artyści  polscy zawsze  byli oraz pozo-     

staną  patriotami, dlatego  też  próby ich germanizacji  skazane są generalnie      

na niepowodzenie. 129]

Stan kultury narodowej  w warunkach   okupacji, liczba  oraz rozmieszczenie 

pedagogów z poszczególnych  kierunków  artystycznych i dostępność  wypo-  

sażenia  technicznego  zlikwidowanych  instytucji kulturalnych  decydowały     

o  możliwości  reaktywowania  oraz  funkcjonowaniu tajnego szkolnictwa ar-     

tystycznego. Proces  ten  miał  różny  przebieg i był  uzależniony od szeregu 

czynników  związanych z  powstaniem  organów kierowniczych i ich prakty- 

cznym  działaniem. Geneza  agend  kierowniczych  polskiej  kultury i  sztuki,  

nadających  określony  kształt  tajnemu  szkolnictwu  artystycznemu, sięgała 

pierwszych miesięcy okupacji. Wówczas  to  dyrektor Muzeum Narodowego 

okupowanej   Warszawy  dr Stanisław  Lorentz  utworzył  Tajną Organizację  

Pracowników  Kulturalno - Artystycznych, do  której weszło kilka zespołów 

zajmujących  się  aktualnymi  problemami, w tym  też możliwością podjęcia 

kształcenia  artystycznego  młodzieży. Początkowa  praca powołanej placów-     

ki, ograniczała  się  tylko do  Warszawy  ale  wkrótce  została też roszerzona      

na inne rejony  okupowanego  kraju. W kilku  większych  miastach powstały 

oddziały organizacji warszawskiej. Do początku 1942 r.,tak  jak  inne kierun-    

ki tajnego  nauczania  akademickiego, również  polska  kultura a także szkol- 

nictwo  artystyczne  pozostawały poza wpływem  Delegatury Rządu i Depar- 

tamentu  Oświaty i  Kultury. Dopiero  w  styczniu 1942r. nastąpiło  formalne  

podporządkowanie Tajnej  Organizacji  Pracowników  Kulturalno-Artystycz-

nych  Departamentowi  Oświaty i Kultury  Delegatury  Rządu RP. Instytucja      

ta przyjęła  wtedy nazwę  Wydziału  Kultury i Sztuki, w skład  którego wcho- 

dziło kilka zespołów, w tym:muzyczny, teatralny oraz plastyczny.130]  Także      

w Departamencie  Informacji  Delegatury Rządu  RP istniał  Referat Kultury 

zajmujący się  problemami  konspiracyjnej kultury i sztuki. Jego pracownicy 

mieli powiązania  osobiste  i służbowe  z literatami, poetami, aktorami  oraz  

malarzami. Celem  utrzymywanych  kontaktów  było  nie tylko ukierunkowa-     

nie działalności  twórczej i dydaktycznej przy ścisłym  współdziałaniu z inny-   

mi instytucjami o  tym charakterze, ale  też udzielanie  potrzebującym pomo-     

cy materialnej. Referat  zajmował  się również  działalnością publicystyczną     

na łamach wydawnictwa  konspiracyjnego „Biuletynu Kulturalnego"; starano      
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się wskazywać  na  rolę kultury i sztuki w trudnym  położeniu  narodu w oku- 

powanym kraju. 131]  Instytucją  współdziałającą z Wydziałem Kultury oraz 

Sztuki DOiK i  Referatem  Kultury  Departamentu  Informacji była komórka   

pod  nazwą  „Sztuka", utworzona  jesienią  1941r.  z  inicjatywy  Aleksandra 

Kamińskiego, szefa  Biura  Informacji   i  Propagandy AK  Okręgu Warszaw- 

skiego. Głównym  zadaniem  tej komórki było nawiązywanie i utrzymywanie 

stałych kontaktów  z ludźmi  środowiska  artystycznego, których nakłaniano     

do prowadzenia  konspiracyjnej  działalności  artystycznej  dla widowni zam- 

kniętej, oraz większego  angażowania  się w tajnej pracy dydaktyczno-wycho- 

wawczej. 132] Wraz z  powstaniem  organów  centralnych, utworzono też or- 

ganizacje branżowe takie jak: Związek Artystów Scen  Polskich, Tajną Radę 

Teatralną  oraz  Tajny  Związek Muzyków. Organizacje  te  bezpośrednio ini- 

cjowały oraz  kierowały wszystkimi  pracami  związanymi z konspiracyjnym  

teatrem, muzyką  a nawet  sztukami  plastycznymi, w których przedstawiano 

hitlerowskich oprawców. Początkowa przypadkowość oraz brak określonych 

form pracy  organizacyjnej i propagandowej, podejmowanej w  zakresie  roz-  

wijania  polskiej  kultury i sztuki, przemieniły się w  drugim roku okupacji w 

działalność  w  miarę  planową  i  dobrze  zorganizowaną. Jednak w dalszym  

ciągu  wypracowanie  skutecznych  metod  kształcenia na kierunkach artysty- 

cznych napotykało  poważne  trudności. W warunkach zakazów i ograniczeń  

wprowadzonych  przez okupanta  oraz braku jakichkolwiek warunków legal-  

nego kształcenia  artystycznego na  poziomie akademickim, rozpoczęto orga- 

nizację  edukacji  w  dziedzinie muzyki, teatru i malarstwa. Wbrew zarządze-  

niom okupanta, prowadzono  też  ograniczoną działalność dydaktyczną.133]  

Brak realnych  podstaw  tworzenia i prowadzenia  tajnych studiów akademic-  

kich o profilu  artystycznym  na wzór  innych  uczelni  skłonił organizatorów  

tego  typu  kształcenia  do  szukania  niestandardowych  form i metod  możli-  

wych do kontynuowania w warunkach  okupacyjnych. Ich  rozwinięcie i prak- 

tyczne  stosowanie  okazało  się  realne  dzięki  zespoleniu  kilku  czynników  

warunkujących  powodzenie.   Szczególnie  ważne  było  zrozumienia  przez      

czołowych artystów  polskich  faktu, iż  w sytuacji systematycznej  ekstermi- 

nacji  starszego  pokolenia, sprawą  pilną  jest  przygotowanie  nowych  kadr,  

które  chociaż  w pewnym  stopniu  zagwarantują ciągłość  polskiej  kultury i 

sztuki. Stąd  tak ważne  stało  się  wykorzystanie  do celów  tajnego  kształce-     
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nia istniejących w sposób oficjalny struktur  organizacyjnych kultury i sztuki   

oraz zatrudnionych tam kadr, które  nie  zostały  zlikwidowane  przez admini-  

strację okupacyjną.

         Jedną z dziedzin kultury polskiej, w której  okupant  upatrywał zagroże-  

nie dla  realizacji  swoich  celów, była  nawet  polska  muzyka. Bezpośrednio     

po zajęciu Warszawy  hitlerowcy zlikwidowali  wszystkie  szkoły  muzyczne.  

Nie oszczędzono  też  konserwatorium  warszawskiego, którego  instrumenty 

oraz  wyposażenie  rozgrabiono, lub  też  zniszczono. Niezwykle  trudna  rze-

czywistość  okupacyjna, prześladowania  i  kategoryczny  zakaz  organizowa- 

nia  wszelkiej  poważnej  działalności  artystycznej  nie  odwiodły czołowych 

artystów polskich od tworzenia tajnych struktur dydaktycznych.

Już w  końcu 1939 r. powstał  w Warszawie Tajny Związek Muzyków, który 

przejął  wszystkie  sprawy  związane  z  ochroną i popularyzacją  muzyki pol- 

skiej, a  także  z  kształceniem  uzdolnionej  młodzieży. Związek ten, mający  

ścisły kontakt  z  wieloma  wybitnymi  twórcami, przez  cały  okres okupacji  

prowadził skuteczną  walkę o przetrwanie i rozwój  polskiej muzyki. Po zam-

knięciu przez  okupanta Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie, jej ka- 

dra dydaktyczna  pozostała  w  stolicy. Ci, którym udało się  uniknąć areszto- 

wań,  już  w 1941 r.  rozpoczęli  tworzenie  tajnych  kompletów muzycznych; 

swoim  poziomem  odpowiadały one  konserwatorium  muzycznemu. Wykła-

dowcami  w  tych grupach  byli w  większości  znani z  lat międzywojennych 

wybitni  pedagodzy. W ten sposób, obok działalności  muzycznej  prowadzo- 

nej w konspiracji, rozpoczęto też  równolegle pracę pedagogiczną.134] 

Jednocześnie  muzycy- pedagodzy  warszawscy  usiłowali  wyjednać w admi- 

nistracji  niemieckiej  zgodę  na  stworzenie  legalnego  kształcenia.Wszelkie 

próby reaktywowania chociażby jednej  placówki tego  typu  nie dawały żad-   

nych  efektów. Dopiero latem 1940r., starania  najbardziej  wytrwałych ludzi      

z kręgów  szkolnictwa  muzycznego stolicy  przyniosły pewien  rezultat.          

W pierwszych  dniach  sierpnia 1940 r.hitlerowskie  władze  administracyjne  

dystryktu  warszawskiego  wezwały na  rozmowę  ostatniego  rektora konser- 

watorium prof. Eugeniusza Morawskiego - Dąbrowę, któremu  zaproponowa-    

no kierownictwo oraz współpracę  przy  utworzeniu  średniej  szkoły muzycz-    

nej oraz  stanowisko  dyrektora. W związku  z  tym, iż  profesor  nie  wyraził  

zgody, propozycję  taką  przyjęli  po  akceptacji Tajnego  Związku Muzyków 
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prof. Kazimierz Sikorski  oraz  prof. Julian Pulikowski. Oni to już l września 
1940r. utworzyli  Państwową Szkołę  Muzyczną w Warszawie. Jej zadaniem 
miało być, w myśl  planów  niemieckich, kształcenie  młodzieży polskiej dla  
potrzeb zespołów  rozrywkowych GG. Na I rok nauki zgłosiło się około 400 
osób, które  miały  wstępne  przygotowanie i zdolności  muzyczne. Kadrę dy- 
daktyczną oraz  personel  administracyjny, w  liczbie 46 osób, stanowili prze- 
ważnie  byli pracownicy  konserwatorium. Załatwiono niezbędne  sprawy or- 
ganizacyjne oraz  opracowano plan  nauki dla  pierwszego roku. Dyrektorem 
Szkoły, po upływie roku w którym  rozwiązano  niezbędne  problemy, został 
niemiecki muzyk - pedagog A. Hosel. Mimo formalnej zmiany kierownictwa, 
funkcję tę sprawował w dalszym ciągu prof. Kazimierz Sikorski.
W ramach  legalnie  działającej  szkoły,  postanowiono  realizować  kształce-  
nie młodzieży według  tajnego programu, wzorowanego  na  przedwojennym. 
Wysoki poziom  nauczania  zapewniała  kadra, wśród  której byli muzycy tej  
klasy, jak: Zbigniew Drzewiecki, Irena  Dubiska, Zbigniew Chwedczuk oraz 
Stefan  Śledziński. 135]  Wykorzystując  naturalne  warunki  konspiracji two-  
rzone przez  szkołę, część  kadry dydaktycznej  pod  kierownictwem prof.Sta-
nisława Kazuro (przy pomocy finansowej Rady Głównej Opiekuńczej),utwo-  
rzyła komplety  realizujące w ramach  programu legalnego, pełny zakres obo-  
wiązujący w  przedwojennym Konserwatorium Muzycznym. Szkoła stwarza-   
ła możliwości  ochrony  młodzieży, która  nie  była  ze  szkołą w jakikolwiek 
sposób  związana. Z inicjatywy kilku  wtajemniczonych pracowników dydak- 
tycznych ujęto w fikcyjnej ewidencji młodzież, która faktycznie nie miała ze 
szkołą nic  wspólnego. W ten  to  sposób  kilkaset osób, posiadając  odpowie- 
dnie dokumenty mogło  spokojnie  kontynuować  studia  konspiracyjne zgod- 
nie ze swoimi  zainteresowaniami na różnych  kierunkach, lub brać  udział w 
innych  formach  ruchu  oporu. Wbrew nakazom  oraz  planom nauki zatwier-  
dzonym przez  administrację  niemiecką, kształcono w ten  sposób muzyków    
w zakresie  studiów  wyższych.Wszyscy absolwenci  prócz  oficjalnego świa-  
dectwa „Staatliche  Musikschule,” otrzymywali  dyplom  ukończenia  konser- 
watorium  muzycznego. Dyplomy te  po  zakończeniu wojny były uznawane      
na równi z dyplomami uczelni powojennych. 136]
Ważnym uzupełnieniem form  kształcenia młodzieży były istniejące również 
legalnie prywatne  szkoły  muzyczne, w których od  początku 1940r. do poło- 
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wy  czerwca 1942 r.  kształciło  się  ponad  1000  studentów. Po  zamknięciu,  
na mocy  decyzji  Zarządu Szkolnego  Dystryktu Warszawskiego wszystkich 
prywatnych  szkół  muzycznych Warszawy, ich  kierownicy  przeszli do dzia-
łalności  konspiracyjnej, poprzez   tworzenie  systemu  tajnych  grup  studenc- 
kich.Wykłady i ćwiczenia  prowadzono w  zakresie dyrygentury, kompozycji, 
teorii muzyki, śpiewu i gry  na  kilku instrumentach.137]  Skuteczną ochroną  
młodzieży i pedagogów  stwarzającą  naturalne  warunki  kształcenia muzycz- 
nego na poziomie  konserwatorium, była  też orkiestra Generalnego Guberna- 
torstwa, utworzona  w Warszawie z  inicjatywy władz okupacyjnych. Organi- 
zatorami  zespołu ze  strony polskiej byli między innymi, na polecenie Tajne-  
go Związku Muzyków, Tadeusz Ochlewski i Bronisław Rutkowski. 138]
          Dobrze rozwinięta edukacja  muzyczna  funkcjonowała nie tylko w sto- 
licy  ale  również  w Krakowie, gdzie  organizacją i  przebiegiem  kształcenia  
zajęli  się  doświadczeni  pedagodzy  ze  Szkoły Muzycznej  im. Władysława 
Żeleńskiego. Uczelnia  ta utworzona  jeszcze w 1929r., pod względem liczby 
studentów i  poziomu  nauki,  odpowiadała wówczas Konserwatorium Towa- 
rzystwa Muzycznego, które było  najstarszą  uczelnią muzyczną w Krakowie. 
Już w pierwszych  pięciu  miesiącach legalnego  istnienia w trudnym okresie  
okupacji, prowadziła  ona także  wielokierunkową  pracę  dydaktyczną na kil- 
ku  kierunkach. Po  jej  zamknięciu  przez  administrację  okupacyjną  5  lute- 
go 1940r. oraz  aresztowaniu  wielu  osób, zdecydowana większość kadry dy-   
daktycznej  podobnie jak  w Warszawie, rozpoczęła  działalność  konspiracyj- 
ną. Zajęcia  organizowane  w  mieszkaniach prywatnych, prowadzono grupo-
wo oraz  indywidualnie  na głównych  kierunkach  istniejących  również w la-
tach międzywojennych i pierwszych  miesiącach okupacji.W Krakowie, uwa-    
żanym przez Niemców  za  stolicę GG, znalazło też  swoje miejsce wielu mu- 
zyków i pedagogów z różnych  stron  okupowanego kraju, w tym z Poznania, 
Lwowa oraz spalonej po powstaniu Warszawy. Wśród nich  zamieszkali rów-   
nież w tym mieście znani muzycy jak: Jan Hoffman, Artur Malawski i Broni- 
sław Romaniszyn. Oni to, od pierwszych  dni  pobytu w tym  mieście, wspól- 
nie z miejscowym środowiskiem muzycznym  prowadzili wszystkie możliwe 
rodzaje kształcenia  muzycznego  a także uczestniczyli w organizacji  innych 
form konspiracyjnej  kultury polskiej, z okazji wydarzeń historycznych, rocz- 
nic państwowych i narodowych, uroczystości  wojskowych i religijnych.139] 
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Czołowi muzycy polscy, wykładający  na tajnych  kompletach, organizowali    
liczne  koncerty  w  prywatnych  mieszkaniach  wszystkich większych miast.    
W samej  tylko Warszawie  w okresie od  l IV do 30 VI 1942 r. odbyło się w 
ponad  50  pewnych  mieszkaniach około 150 koncertów  z  udziałem 70 mu- 
zyków.W imprezach tych i szeroko pojętej  kulturze, obok znanych artystów 
scen  przedwojennych, występowali  też  często  jako  soliści  zaawansowani 
studenci. 140]  Całokształtem spraw  związanych  z organizowaniem  koncer- 
tów muzyki poważnej, również  w mieszkaniach  prywatnych Warszawy, zaj- 
mował  się Tajny Związek Muzyków. 141] Wśród  kilkudziesięciu mieszkań,     
w których odbywały się  koncerty z udziałem studentów, znajdowało się też 
pięć odpowiednio przystosowanych  lokali, będących pod zarządem Tajnego
Studia Radiowego, kierowanego  przez  Edwarda  Rudnickiego. To  w takich  
mieszkaniach, obok koncertów  muzyki poważnej  nagrywano programy pro- 
pagandowe  o  antyhitlerowskiej  treści. 142] Wiązanie  przez  muzyków pol- 
skich działalności konspiracyjnej z uczestnictwem w imprezach  lub pracach 
legalnych było skuteczną osłoną przed aresztowaniem. Udział  w koncertach 
pozwalał  muzykom  podjąć  pracę  kompozytorską, dzięki  czemu  w  latach  
okupacji powstało wiele  oryginalnych  utworów. Twórcy wyrażali w swych 
kompozycjach  okupacyjną  rzeczywistość. Wykonywane na  tajnych  spotka- 
niach przez mistrzów oraz  studentów utwory, wywierały niekwestionowane 
oddziaływanie  patriotyczne. 143]  Całokształt muzycznej  pracy konspiracyj- 
nej tak dydaktycznej, jak i organizacyjnej  prowadzono z  myślą  o perspekty- 
wie zakończenia  wojny i  powstaniu  Polski  niepodległej. Stąd  też  już w la-
tach okupacji  powstała z  inicjatywy Stanisława Lorentza  Komisja Szkolnic- 
twa Muzycznego, do  której  m.in.weszli: Piotr Perkowski, Stefan Śledziński, 
Roman Padlewski i Wiktor Bregy. 144]
           W przeciwieństwie do  specyficznego charakteru  edukacji muzycznej 
prowadzonej w formie pół jawnej, studia  w  zakresie  sztuki  teatralnej odby- 
wały się  w  pełnej  konspiracji, głównie  poprzez: naukę w Tajnym Państwo- 
wym Instytucie  Sztuki Teatralnej, działającym  w Warszawie  już od 17 paź- 
dziernika  1939r.,   kształcenie  indywidualne, prowadzone  przez  wybitnych  
aktorów scen  polskich w mieszkaniach prywatnych; praktykę w tajnych teat- 
rach, które do wystawianych  sztuk obok  aktorów  znanych, angażowały stu-   
dentów ostatnich lat  studiów, w taki  sposób  zaliczali  oni  edukację  prakty- 
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czną. Już w  końcu  września 1939r., z inicjatywy Bohdana Korzeniewskiego, 

Edmunda  Wiercińskiego i Leona Schillera, powstała  Tajna  Rada  Teatralna. 

Była ona pierwszym inicjatorem  tworzenia struktur organizacyjnych tajnego 

szkolnictwa  teatralnego. W skład  TRT  weszli  ponadto Karol Adwentowicz   

oraz Aleksander Zelwerowicz.145] Tajna Rada Teatralna zajmowała w życiu 

teatralnym  okupowanego kraju  miejsce szczególne. Organ ten, obok ogólne-   

go kierowania  konspiracyjnym  szkolnictwem, zajmował  się  również wielo-  

ma problemami  natury teoretycznej, dotyczącymi  sztuki teatralnej, aktualny-  

mi  tak w okresię  okupacji  jak  też po  zakończeniu wojny. Z jego inspiracji,     

już 17 października 1939 r. został  reaktywowany Państwowy Instytut Sztuki  

Teatralnej jako pierwsza  uczelnia  tego typu. Według  podjętych przez ten or-

gan decyzji już podczas pierwszego  zebrania pracowników, powzięto uchwa-    

łę o  rozpoczęciu w  grudniu 1939r.  konspiracyjnej pracy  dydaktycznej pod 

kierownictwem  Jadwigi Marso  oraz Jadwigi Turowicz. 146] W myśl przyję- 

tych kryteriów, o przyjęciu kandydata na studia  decydowała kierownik Insty- 

tutu prof. Jadwiga Marso. Pierwsza  grupa, która podjęła naukę, liczyła tylko     

10 osób a w  miarę  napływu  kandydatów  tworzono  klasy. Po aresztowaniu 

jednej ze  studentek, w obawie  przed  dekonspiracją, ogłoszono wobec wszy- 

stkich  studentów  formalne  rozwiązanie  uczelni. Jednak po dokonaniu indy- 

widualnej selekcji słuchaczy  rozpoczęto  zajęcia  ponownie, ale już w znacz-  

nie zmienionym i zmniejszonym  składzie. W trakcie  wszystkich zajęć prze- 

strzegano pełnej  dyscypliny studiów. Jak pisze Zofia Mrozowska: „Nie było 

podziału  na  lata, nie   było egzaminów komisyjnych, stopni. Ci, którym nie 

starczyło istotnego zainteresowania  sami rezygnowali z dalszej nauki". 147]

Wśród licznej kadry dydaktycznej  znaleźli  się tak wybitni  ludzie teatru jak: 

Jan Kreczmar,  Stanisław  Bugajski,  Bohdan  Korzeniewski, Zofia Małynicz, 

Stanisław Marczak - Oborski, Władysław Tomkiewicz, Stanisław Daczyński. 

Wysiłek i duże  wymagania  kadry  dydaktycznej, pilność studentów oraz do- 

brze  przygotowany program  praktycznego  doskonalenia scenicznego, anga- 

żowanie  wybitnych teoretyków  sztuki  teatralnej, a nawet  pisarzy, zaowoco- 

wały  wysokim  poziomem  studiów, niewiele  odbiegającym od  przedwojen- 

nego. Już po  upadku Powstania Warszawskiego, młodzież, która nie zginęła     

i udało się jej wydostać ze  stolicy, kontynuowała dalszą  naukę tylko w ogra-  

niczonym  wymiarze w Krakowie. 148] Przez cały okres  okupacji  PIST był  
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główną placówką  prowadzącą  dobrze  zorganizowaną pracę dydaktyczną w 
zakresie  sztuki  teatralnej. Dzięki  możliwości  kształcenia  konspiracyjnego, 
wielu znanych  w okresie  powojennym aktorów mogło wcześniej rozpocząć     
i kontynuować  studia oraz  doskonalić  swój  kunszt aktorski w sztukach wy- 
stawianych  w mieszkaniach  prywatnych  oraz  wszędzie  tam, gdzie było to
tylko możliwe. Duża sprawność  organizacyjna PIST i wysoki  poziom nauki 
były też zasługą  tajnego Związku Artystów Scen Polskich, rozstrzygającego     
o wielu trudnych problemach  etyczno-zawodowych środowiska aktorskiego.  
W składzie Tajnej Rady Teatralnej znajdowali się  też przedstawiciele ZASP 
tacy jak: Stefan Jaracz, Jan  Kreczmar, Andrzej Pronaszko, Janusz Warnecki  
oraz Jerzy Zawieyski. Związek  był  na bieżąco  zorientowany w problemach 
kształcenia konspiracyjnego takich jak: tajnych  organizacji teatralnych, trud- 
ności w  obsadzie  kadr  dydaktycznych  oraz  niebezpieczeństwie  grożącym  
młodzieży kontynuującej studia.149]
Pierwszymi  grupami  rozpoczynającymi  naukę w  ramach  PIST byli słucha- 
cze II oraz  III roku uczelni przedwojennych. Później na studia przyjmowano  
także młodzież  uzyskującą  matury w tajnych liceach Warszawy. Pierwszeń- 
stwo miały  osoby  uzdolnione  artystycznie, z którymi  wcześniej, w tajnych 
szkołach średnich, znani aktorzy prowadzili  zajęcia  przygotowawcze. Naby- 
wane  przez  studentów  w PIST w  sposób  indywidualny  wiadomości teore-
tyczne doskonalono  praktycznie  w konspiracyjnym  teatrze  literackim,  stu- 
dyjnym oraz  muzycznym. W środowisku  studenckim  tajnego  UW powstał    
też w 1942 r. Teatr  Eksperymentalny, który zorganizowali Wacław Bojarski     
i Stanisław Marczak-Oborski. W Krakowie  działał tajny Teatr Rapsodyczny 
Mieczysława Kotlarczyka  jak  również Teatr  Studia 39. Istniał  też  utworzo-  
ny przez  grupę  aktorów wspólnie  z młodymi  plastykami  teatr, którym kie- 
rował Tadeusz Kantor. 150]
          Wszystkie  formy  tajnego  kształcenia  teatralnego  prowadzono także     
w dużych  ośrodkach  byłych  polskich  ziem  wschodnich, kiedy znajdowały   
się pod  okupacją  hitlerowską. Ten rodzaj działalności  kulturalnej  rozwinął  
się szczególnie we Lwowie, gdzie  czołowi   aktorzy zlikwidowanego Teatru 
Wielkiego  utworzyli  przy tajnym  teatrze również  studio aktorskie. Konspi- 
racyjna  praca  dydaktyczna Jerzego Kellera, Maryny Broniewskiej, Aleksan- 
dra Bardiniego, Alfreda  Szymańskiego, Jadwigi Żmijewskiej  oraz Edwarda 
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Żyteckiego dała,  jak na warunki  okupacyjne dobre rezultaty. Wykształcono 
kilkunastu młodych aktorów, którzy po zakończeniu wojny rozpoczęli pracę      
w wolnej już Polsce. Kilku z nich, wraz  z całym  zespołem lwowskiego Tea- 
tru Wielkiego, osiadło  w Katowicach, podejmując pracę aktorską w Teatrze  
im. Stanisława Wyspiańskiego. 151]
Z woli oporu wobec okupanta, narodził  się też  nowy oraz spontaniczny styl  
kształcenia  teatralnego  młodzieży studiującej  konspiracyjnie na innych kie- 
runkach.„Występując w teatrze  amatorsko  nabywała umiejętności aktorskie, 
które z czasem  stawały  się  jej profesją. Więcej bawiliśmy się  w teatr i kon-
tynuowali  nasze  studia  sprzed wojny aniżeli  zdawali sobie sprawę z donio- 
słości naszej pracy" -wspomina Tadeusz  Kwiatkowski.152] Stosunkowo ma-    
łe zespoły  młodzieży, w  których  funkcje kierownicze  pełnili znani aktorzy     
i reżyserzy, stwarzały korzystną atmosferę  studiów oraz praktyki scenicznej. 
„Kształcona  pod  okupacją  młodzież, jak również  rzesza samouków amato- 
rów - pisze Jan Kreczmar, nie posiadała  jeszcze  dostatecznych umiejętności 
technicznych, by  ukazać  siłę  swoich  talentów  i indywidualności". 153]  
Zapał i niezwykłe zdyscyplinowanie  osobiste  pozwalały pokonywać i te tru- 
dności,szczególnie podczas  systematycznych  kontaktów indywidualnych ze  
znanymi aktorami-pedagogami. Trudne warunki  okupacyjne uniemożliwiały     
ze względów  technicznych  wystawianie  utworów  teatralnych w pełnej sce- 
nografii. Pokazy słuchaczy  tajnych studiów  aktorskich odbywały się z regu-    
ły w mieszkaniach  prywatnych. Z tego  względu  spektakle  miały  skromną 
oprawę  sceniczną i  oscylowały między formami  monologów a prezentowa-
niem ściśle  dobranemu  audytorium  jednoaktówek  lub  też  zwartych  dzieł   
scenicznych. Entuzjazm  młodzieży  powodował, iż  nie bacząc na ograniczo-    
ne możliwości oraz niebezpieczeństwa, chętnie brała  ona  udział w tych wys-  
tępach. Zdobywała wiedzę  teoretyczną i doskonaliła swoje umiejętności pra-  
ktyczne. Przede wszystkim  jednak  uczyła się  patriotyzmu. Sztuki przygoto- 
wywane oraz  wystawiane w nietypowych warunkach konspiracyjnych, obok 
ściśle  określonych  celów  dydaktycznych, miały też  do  spełnienia szeroko 
pojęte  cele  społeczne.154] Spotkania te, traktowane  przez  młodzież i peda- 
gogów jako doskonalenie warsztatu  artystycznego  przyszłych aktorów i ich 
mistrzów, odbywały się w niezapomnianej dla ich  uczestnikó w specyficznej     
i narodowej  atmosferze  z  udziałem  patriotycnie  nastawionej  publiczności.
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Kadra dydaktyczna  tajnych  szkół  teatralnych, rozumiejąc swoją  patriotycz-   

ną powinność, podejmowała  trudy  kształcenia  zarówno w ramach grup zor- 

ganizowanych, oraz  indywidualnie. Nietypową sytuację  młodzieży  chcącej  

podjąć takie studia rozumieli  też  ludzie okupacyjnego  teatru, którzy w prze- 

szłości  nie  mieli  kontaktu  z  pracą  dydaktyczną. Oni to, niwecząc  zabiegi  

okupanta  dążącego do  uniemożliwienia  prowadzenia  jakiejkolwiek prezen-  

tacji patriotycznej w  teatrze  polskim, podjęli  nauczanie  w  tajnych teatrach 

wszystkich większych miast. Tak szerokie  kształcenie młodzieży w zakresie 

sztuki teatralnej  było możliwe  dzięki  zespoleniu  inwencji  aktorów pedago- 

gów z rzadko  spotykanym zaangażowaniem  studentów  oraz wykorzystaniu     

w procesie dydaktycznym różnorodnych form tajnej pracy aktorskiej.

Istniejące oraz  działające teatry: dwadzieścia  teatrów dramatycznych, jeden  

teatr wojskowy, dwadzieścia jeden  teatrów lalkowych, kilka zespołów aktor-    

skich  w  tym  Edmunda Wiercińskiego, Stanisława  Daczyńskiego, Henryka 

Szletyńskiego, Tadeusza  Kantora  oraz Mieczysława Kotlarczyka, stwarzały  

różnorodne  możliwości  tajnej  pracy  teatralnej, w  tym i  dydaktycznej, nie  

spotykane w żadnym innym  kraju okupowanej Europy. „W tych wszystkich 

poczynaniach  konspiracyjnych ludzi  teatru  głęboka wartość tkwiła bardziej     

w atmosferze  życia  kulturalnego  jak  w  treści  podejmowanych  prac. Była    

to atmosfera  podtrzymania żaru  uczuć patriotycznych”.  155] Udział w nieo- 

ficjalnym działaniu aktorskim i dydaktycznym  był  dla ludzi teatru ich praw- 

dziwym  życiem, którym  z  całym  zaangażowaniem  służyli  zniewolonemu 

społeczeństwu.  Nie  obeszło  się  jednak  bez  znaczących  strat   osobowych:  

zginęło  około  300  pracowników  teatru, w  tym  wielu czołowych  aktorów 

polskiej  sceny  międzywojennej. 156]  W tym  okresie w sposób  całkowicie  

tajny w  ramach już legalnie istniejących instytucji, kształcono  też  młodzież 

polską w  zakresie  malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku. Studia  tajne na tych 

kierunkach, jak i  w szkołach  legalnie  istniejących, prowadzono też w kilku 

ośrodkach  miejskich. Po  szoku  spowodowanym  postępowaniem  okupanta, 

który to wraz z całym szkolnictwem wyższym  zlikwidował Akademię Sztuk 

Pięknych w Warszawie i Krakowie, w  zimie 1940 r. odbyło  się konspiracyj-     

ne zebranie  pozostałych w Warszawie  pracowników ASP, w  którym udział 

wzięli:  Edmund  L. Bartłomiejczyk, Stanisław  Chrostowski - Ostoja,  Tytus 

Czyżewski,  Mieczysław  Kotarbiński, Bohdan  Pniewski, Leonard  Pękalski.
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Na  zebraniu  omówiono  sytuację  polskiego  szkolnictwa  akademickiego w  
dziedzinie  sztuk  pięknych. Podjęto  decyzję o  kontynuowaniu  nauki w spo-
sób  tajny  oraz  wybrano  prof. Michała Walickiego w  miejsce  nieobecnego     
w Warszawie  rektora  ASP. Po opracowaniu  metod i  programu  kształcenia, 
uczelnia rozpoczęła tajną  pracę dydaktyczną z  byłymi  studentami i młodzie-    
żą przyjmowaną już w  okresie okupacji. 157]  W stolicy studia  prowadzono
indywidualnie albo też  grupowo w mieszkaniach  prywatnych. W tak organi-
zowaną  trudną   działalność  angażowało  się nieustannie  ponad dwudziestu  
czołowych artystów reprezentujących  różne rodzaje sztuk plastycznych. Wy- 
korzystywano także podobnie jak w kształceniu  muzycznym  pomieszczenia     
w niektórych  legalnie  istniejących  szkołach  zawodowych. Głównym ośrod- 
kiem tajnej  pracy dydaktycznej  z młodzieżą była  funkcjonująca legalnie Za-  
wodowa  Szkoła  Handlowa nr 2, przekształcona  z dawnej Miejskiej  Szkoły 
Sztuk Zdobniczych oraz Malarstwa. Utworzono w niej kilka kompletów z za- 
kresu  malarstwa, rzeźby i grafiki. Młodzież  podejmująca  tam naukę składa-   
ła się z byłych studentów  oraz  abiturientów  tajnych  szkół  średnich. W nie-  
których tego  typu szkołach, jak np. w  komplecie  gimnazjalnym im. ks.Józe-   
fa Poniatowskiego w Warszawie na  Żoliborzu, również  celowo zatrudniano 
artystów malarzy. Z  pełnym  zangażowaniem  przygotowywali oni uzdolnio-  
ną  młodzież do podjęcia studiów na kierunku  malarstwa czy grafiki. Uczyli      
też podstaw  teorii  perspektywy i  światłocienia  oraz  omawiali  inne subtel- 
ności, których  znajomość   była  niezbędna.158]  Podobną  rolę  w  systemie  
kształcenia  artystycznego  stolicy, spełniała  legalnie  istniejąca Szkoła Prze- 
mysłu  Graficznego, którą   kierował  Stanisław Dąbrowski  oraz Państwowa 
Szkoła  Budownictwa  z Wydziałem Architektury  Wnętrz. Odpowiednio do- 
brany  skład  młodzieży  tajnych  kompletów, jak  też  wysoki  poziom  umie- 
jętności   zawodowych i  dydaktycznych  trzydziestu  dużej  klasy wykładow-
ców  zapewniał  uzyskiwanie dobrych rezultatów w kształceniu. 159]
Nieco odmiennie  niż  w  stolicy  kształtowały się  możliwości oraz  przebieg 
nauczania  w  tym  zakresie w Krakowie, gdzie  działalność  Akademii Sztuk 
Pięknych  została  zawieszona  już  w lipcu 1940r., ale  w wyniku starań  kra- 
kowskiego środowiska artystycznego  wznowiono ją l września tego roku po 
połączeniu struktur Akademii  ze Szkołą  Sztuk  Zdobniczych. Kierownictwo 
utworzonej w ten sposób„Staatliche Handwerker  und Kunstgewerbe Schule” 
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objął  obersturmführer  SS  Wilhelm  Herder, jeden  z  przedwojennych  rzeź-

biarzy  Wrocławia. Jego  zastępcą  został   były rektor  Akademii  Sztuk Pięk-  

nych, Fryderyk Pautsch. W nowo  utworzonej  placówce wykładowcami byli     

w większości  profesorowie  uczelni  krakowskich. Kadra  dydaktyczna Szko-    

ły przekazywała  młodzieży nie  tylko  specjalistyczne wiadomości z zakresu  

kontynuowanych  studiów, ale też  wpływała  na jej  poglądy polityczne oraz  

kształtowała  negatywne  postawy wobec  hitleryzmu, co   nie  uszło  uwadze  

władz okupacyjnych. Była to  jedna z zasadniczych  przyczyn represji wobec 

kadry pedagogicznej, i  zamknięcia  uczelni w  styczniu 1943r.Likwidacja tej 

Szkoły nie spowodowała  rezygnacji wielu  artystów krakowskich z dalszego 

kształcenia uzdolnionych w tym kierunku studentów.

W szerszym zakresie  niż przed  jej rozwiązaniem  podjęli  oni indywidualne  

nauczanie  młodzieży  w  swoich  pracowniach,  a  także  dobrze  zakonspiro-  

wanych  mieszkaniach prywatnych 160]  Postawa artystów polskich ze wszy- 

stkich rejonów  okupowanego  kraju sprawiała, że tajna  edukacja plastyczna      

nie zawężała się tylko do  dużych ośrodków miejskich. Objęła  ona też wiele  

małych miejscowości; tak w Generalnym  Gubernatorstwie, jak i na terenach 

przyłączonych  do  Rzeszy, w których  młodzież  uzdolniona  manualnie  mo- 

gła się kształcić indywidualnie.161] Mimo, iż  na terenach przyłączonych do 

Rzeszy praca  dydaktyczna  twórców  polskiej  kultury i sztuki była wyraźnie 

ograniczona i obejmowała  niewielką grupę młodzieży, to jednak świadczyła  

ona dobitnie o wielkim  poświęceniu  ludzi podejmujących tego rodzaju dzia- 

łalność. Polityka  degradacji  nauki  oraz  kultury polskiej  i eksterminacji jej  

przedstawicieli prowadzona przez Niemcy  od  początku  okupacji, trudności

w tworzeniu organizacyjnych  form  kształcenia młodzieży polskiej skazanej 

przez okupanta na germanizację i zagładę, brak  środków finansowych i tech- 

nicznych oraz grożące niebezpieczeństwo, nie  zahamowały jednak powstają-  

cego i  z  takim  poświęceniem  prowadzonego  w  tych  trudnych warunkach   

złożonego procesu  konspiracyjnego  nauczania  akademickiego.Wyrafinowa-

nym metodom wyniszczania  wartości  intelektualnych  narodu  polskiego lu- 

dzie kultury oraz  nauki przeciwstawili  rozbudowany  system podziemnej oś- 

wiaty,  obejmującej  swoim  zasięgiem  kilkadziesiąt tysięcy  młodzieży w ra- 

mach  szkolnictwa średniego i  kilka  tysięcy  studentów tajnych  kompletów 

akademickich. Wymownym  wyrazem  efektywności  kształcenia  na  wszyst-    
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kich  kierunkach  kształcenia  był  fakt, iż  w  roku 1944 - 45 polskie uczelnie   

wydały łącznie  ponad  2 tys. dyplomów różnych  specjalności  i  stopni.

 162]

Tajne  szkolnictwo  akademickie, realizowane z  takim  poświęceniem  przez 

kilkuset, często  anonimowych  ludzi  nauki,  setki  pracowników  administra-  

cyjnych oraz  personel pomocniczy, wniosło wartości, które -choć trudno wy- 

mierne w sferze  materialnej, miały znamienny wpływ  na  ugruntowanie psy-

chologicznej i politycznej  jedności  społeczeństwa  polskiego  w walce z hit- 

lerowskim okupantem. „Tajne  szkolnictwo wszystkich szczebli - pisał Tade-  

usz  Koźniewski - było  najwspanialszą  pracą  narodu,  na  jaką  zdobyło  się 

polskie  społeczeństwo..., było  tym  aktem  świadomości  państwowej, który 

ocalił nas przed klęską równą klęsce  pożaru Warszawy - przed  utratą całych 

pięciu   roczników  maturzystów,  inżynierów,  doktorów,  nauczycieli. Hitler  

wiedział, co czyni, likwidując polskie  szkoły  średnie i wyższe. Myśmy wie- 

dzieli, o  co  walczymy, tak  uparcie  kontynuując... naszą tajną naukę". 163]
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ROZDZIAŁ  III                                 

POLSKIE  SZKOLNICTWO  WYŻSZE NA KRESACH                                    
WSCHODNICH  DRUGIEJ  RZECZYPOSPOLITEJ 
                         
1. Wpływ polityki narodowościowej realizowanej na ziemiach wschodnich  
    na stosunek władz radzieckich do polskiego szkolnictwa wyższego
                                                 
           Przedstawiając niewyobrażalnie trudne warunki w jakich przyszło żyć 
ludności polskiej  na  kresach  wschodnich  po agresji radzieckiej i przyłącze-
niu ich  do  tego  państwa, wydaje się  konieczne  wskazanie  kilku  istotnych
uwarunkowań, które  w dwudziestu  latach  poprzedzających wojnę wywarły 
decydujący wpływ  na to, co działo  się w  okresie  podwójnego zaboru rosyj- 
skiego. Sytuacja polityczna, ukształtowana  na  okupowanych  ziemiach Dru- 
giej Rzeczypospolitej miała bezpośredni wpływ na  działania dotyczące prze-  
de wszystkim polskich  środowisk inteligenckich. Stanowiły one  w dwudzie- 
stoleciu ostoję władzy ustawodawczej oraz wykonawczej  sprawującej rządy
w Polsce i z nimi  też  były nieustannie  kojarzone  przez  ludność miejscową.  
Wzrastająca  nienawiść  Ukraińców, Litwinów  oraz  Białorusinów  do państ-
wowości  II RP, była jednocześnie  przenoszona  na  całą inteligencję  polską,
jako jej głównych reprezentantów. Animozje  narodowościowe  wyrażały się
już bezpośrednio we wzroście  agresywności do polskich środowisk akademi- 
ckich i negację  zasadności  istnienia  na  tych terenach  szkół wyższych  pod 
polskim  kierownictwem. Wrogość  do  polskości  narastająca  w  całym dwu-
dziestoleciu  międzywojennym, wypływała z  kilkusetletnich  animozji  histo-  
rycznych szczególnie z  polityki  narodowościowej realizowanej przez Drugą  
Rzeczypospolitą. Syntetyczne wskazanie na główne  problemy z  tym związa-  
ne,  z  wykluczeniem  jakichkolwiek  subiektywnych  racji   oraz  uzasadnień  
ideologicznych, pozwoli zrozumieć źródła i motywy antypolskiej nienawiści  
wyrażanej  przez  miejscową  ludność  do  wszystkiego  co  wiązało się z Pol- 
ską. Niezwykle  trudne  położenie Polaków  na kresach   wschodnich po agre-  
sji radzieckiej  17 września 1939r., poddawanych  represjom  i  niespotykana     
w poprzednich latach  wrogość  mniejszości  narodowych, wynikały z  wielu  
złożonych  przyczyn  politycznych, ideologicznych, ekonomicznych  oraz so- 
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cjologicznych. Był to  zespół  problemów  dominujących w polskiej koloniza-   

cji  kresów  wschodnich  uzyskanych  po  wojnie z Rosją w 1920r., które  nie   

zostały  należycie rozwiązane w całym  okresie międzywojennym. 1] W prze- 

ciwieństwie do  podmiotowej roli w zachodzących  procesach integracyjnych    

i asymilacyjnych  zamieszkałej  tam  ludności  polskiej, udział  w  nich trakto-

wanych  przedmiotowo  Ukraińców, Litwinów i  Białorusinów  był już margi- 

nalny. Tak  więc  plany, które  w zamyśle  władz  polskich  miały decydować    

o związaniu  ich z polską  państwowością, nie  mogły  także  spełnić  zakłada- 

nych  oczekiwań. Planowane i realizowane  przedsięwzięcia  przez  powołane   

do  tego  instytucje  polityczne, administracyjne,  społeczne   oraz  wojskowe, 

miały  stworzyć  optymalnie  korzystne  warunki  sprzyjające  wyrobieniu  w 

świadomości  tej  ludności  pozytywnego  wizerunku oraz  postępowania  wo- 

bec państwa  polskiego. Były to  koncepcje  teoretyczne, które  to starano się  

wcielać w życie  z jednoczesnym  prowadzeniem agresywnej kolonizacji kre- 

sów wschodnich, bez  uwzględniania  poglądów i dążeń  ludności  obcej etni-

cznie,w tym  szczególnie  kilku milionów chłopów pozbawionych ziemi oraz  

narodowych atrybutów. W wyniku tak prowadzonych działań, ludność ta zaj- 

mowała od początku  jednoznacznie wrogie stanowisko wobec poczynań rzą-    

du polskiego.Kolejne lata  potwierdziły jednocześnie, iż podejmowane przez   

władze państwowe  zadania okazały się  nie tylko trudne, ale  przeważnie nie-  

możliwe do wykonania. W całym  okresie  międzywojennym  nie znaleziono 

metod skutecznego oddziaływania na  ludność ukraińską oraz białoruską poz-  

bawioną od  kilkuset  lat  wolności, do  wyrzeczenia  się  uznawanych dotych- 

czas przez nią norm tożsamości  narodowej, takich  jak język, religia, kultura  

oraz  obyczaje. W warunkach  ograniczonej  wolności  osobistej, kiedy stoso-  

wano jednocześnie tak  drastyczne metody państwowego  przymusu, nie było  

też możliwe  osiągnięcie  zakładanych  celów w  zakresie  asymilacji  jak też 

integracji  mniejszości  narodowych z  państwowością polską. Pewne sympto-   

my poparcia  utrwalonego już w Polsce  systemu  politycznego i społecznego    

oraz  identyfikowania  się  z nim, uwidaczniały  się  jedynie wśród  kilku pro- 

cent wielkich  właścicieli  ziemskich  spośród  mniejszości  narodowych, któ-    

rzy podobnie jak polscy  posiadacze  majątków  korzystali  z  pełnej  ochrony 

prawnej  swojej własności,  ale nie  byli  uznawani  przez miejscową ludność    

za jej  reprezentantów. Były to jednak  w zdecydowanej  większości postawy 
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czysto koniunkturalne, obliczone  tylko  na osiąganie  korzyści  materialnych     

i zachowanie  dominującej  pozycji  społecznej  wśród rodaków, jak również 

arystokracji ziemskiej. Podobne  stanowisko  wobec  Drugiej  Rzeczypospoli-  

tej zajmowali byli żołnierze  obcych  narodowości pełniący służbę w okresie 

wojny z  Rosją w  oddziałach  polskich. Jednak nie  te  grupy  społeczne, nie-  

wielkie liczebnie  kształtowały pozytywny  stosunek do  kraju  kilkunastu mi- 

lionów obcej  etnicznie ludności, dążącej do  uzyskania samodzielności  naro- 

dowej, politycznej, ekonomicznej oraz religijnej.         

Trudne  sprawy  narodowościowe  kresów  wschodnich w  pierwszych latach  

powojennych, zbiegające się  ze  skomplikowaną sytuacją polityczną i gospo-  

darczą kraju nie  znajdowały także należytego  zainteresowania tak ze strony 

Sejmu jak też  wszystkich stopni  władz wykonawczych. Zmierzały one jedy- 

nie do  wygaszania  narastających  konfliktów  etnicznych  takimi  metodami,  

które nie były akceptowane przez  miejscową  ludność, a nie poprzez consen- 

sus  z  kilkunastoma  milionami  mniejszości   narodowych. Występujące  na   

tym tle  napięcia  starano się  rozwiązać  przeważnie  poprzez  policyjne oraz 

wojskowe  interwencje,  co  pogłębiało  antypolskie  nastroje i  postawy, koń-  

czące  się często  zrywami zbrojnymi. Kilkuletni  okres  uspokojenia sytuacji

na kresach  wschodnich, jaki  nastąpił  wraz  z  powrotem  do pracy  państwo-  

wej Józefa  Piłsudskiego  w 1926r., złagodził  jedynie  problemy  narodowoś- 

ciowe ale  jej  nie  rozwiązał. Nie  udały  się  podejmowane  przez Sejm oraz

kolejne rządy  plany, mające w  perspektywie  kilkunastu lat doprowadzić do  

częściowej  asymilacji  obcej  etnicznie  ludności  z pośród  4,5 miliona Ukra-  

ińców, 1,3  miliona  Białorusinów  i  ponad   400 tys. Litwinów, w  większoś-    

ci  ludności  prawosławnej, w  ramach  państwowości  polskiej. 2] Było to za- 

łożenie  z  góry  skazane  na  niepowodzenie  i niemożliwe  do  wykonania w  

ramach  obowiązującego  w Drugiej  Rzeczypospolitej  porządku  polityczne-  

go i prawnego, kiedy to  aż 80% miejscowych chłopów  uważanych za„masę 

etnograficzną”nie posiadało ziemi, lub  miało  działki o powierzchni nie prze-

kraczającej 10  arów. Powszechny  brak  środków  utrzymania  ludności wiej-

skiej   wywodzącej  się  z  mniejszości  etnicznych, w  warunkach  kiedy  naj- 

większe  latyfundia  należały do  właścicieli  narodowości  polskiej, a  ponad 

20% gruntów znajdowało  się w rękach  posiadaczy  rosyjskich i ukraińskich, 

przy  masowym  napływie chłopów  polskich  przejmujących kolejne setki ty-  
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sięcy hektarów, były też główną przyczyną  antypolskich nastrojów, ciągłych 

konfliktów  narodowościowych oraz  przeważnie  krwawo  tłumionych wystą-  

pień   zbrojnych. 3]  Uzyskanie  w  tych  warunkach  jakichkolwiek  pozytyw- 

nych  rezultatów  w  płaszczyźnie  związania  tej  ludności  z  Polską stało się 

mało realne, a stan wzajemnej wrogości ulegał ciągłemu pogłębianiu. 4]

Prezentowany w  taki  sposób  stosunek władz  państwowych do mniejszości 

narodowych  ziem  wschodnich, uniemożliwiał  wytworzenie  wśród społecz- 

ności  lokalnych  poczucia  stabilizacji  i  bezpieczeństwa   politycznego oraz     

ukształtowania  jakichkolwiek więzi, które  mogły  stanowić  płaszczyznę po-  

rozumienia oraz wzajemnej koegzystencji. Nieustanne  konflikty z władzami  

sprzyjały  powstawaniu  dążeń  odśrodkowych  tej  ludności  ze  strony służb  

specjalnych Rosji, partii komunistycznych oraz  proradzieckich polityków.5]     

Brak konsekwencji  w prowadzeniu  polityki  wewnętrznej, której najważniej-  

szą płaszczyzną były sprawy narodowościowe, wynikał  głównie  ze skompli- 

kowanych przesłanek polityczno - ustrojowych  państwa. Stąd  też wypływał 

dualizm  polityki  wschodniej, a jego główną  treścią  było wydawanie wielu     

różnych aktów prawnych, bez  realnych  możliwości ich  praktycznego stoso- 

wania. Niespójność  polityki  narodowościowej  kolejnych rządów oraz brak 

ekonomicznych kryteriów  do  zapewnienia  spokoju  społecznego, były w la- 

tach międzywojennych  przedmiotem  ostrej krytyki ze  strony całej opozycji. 

Chociaż ocena  ta   miała  różne  przesłanki  ideologiczne, polityczne i gospo-

darcze, dominowała w  niej idea  pokojowej  kolonizacji  z  przyznaniem lud- 

ności obcej etnicznie  szeroko  pojętej  wolności  w tym dotyczącej praw kul-

turowych. Miała też  ona umożliwić  powodzenie  procesów  asymilacyjnych. 

Realizacja  prezentowanych  koncepcji  mogła  stanowić  podstawę zbliżania  

osadników polskich z  ludnością  miejscową, bez  względu na wyznawaną re- 

ligię, kulturę  czy  obyczaje. 6] Były to  hasła  propagandowe  nie przystające   

do rzeczywistości  ziem  wschodnich, ani też do  faktycznych  planów endec-    

ko - ziemiańskich  tajonych  przed  społeczeństwem.  Głoszona  konieczność  

dominacji  ludności  narodowości  polskiej  zamieszkałej  na  kresach, szła w 

parze z planami - jeżeli  nie globalnej degradacji to  ograniczania możliwości  

rozwojowych wszystkich  mniejszości  narodowych. Stąd przywódcy endecji     

i jej zwolennicy  zwalczali  wszystko, co nie  odpowiadało  ich  ideałom oraz  

koncepcjom narodowego państwa.Tylko w ramach  tak  sformułowanej struk-
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 tury ideologicznej i politycznej  organizmu  państwowego, mniejszości naro- 

dowe miały się znaleźć z ograniczonymi prawami obywatelskimi. 

W odniesieniu do ludności  ukraińskiej, negowano nawet  istnienie tego naro-  

du, jego  kultury  oraz  języka. 7] Opracowywane  w  tych  warunkach  przez  

instancje  rządowe  i pracowników  naukowych  koncepcje  asymilacji  ludno-  

ści  miejscowej  ziem  wschodnich w  ramach państwowości  polskiej, instytu- 

cjonalnej troski o ich los  oraz  akceptowanie  odrębności narodowych, miały 

wymiar  teoretyczny i propagandowy. Poprzez  te  działania  władze  polskie    

próbowały  uzasadniać  wobec  instytucji  europejskich  wypełnianie  przyję- 

tych przez Polskę zobowiązań  międzynarodowych (w zakresie pełnego prze-   

strzegania  określonych  gwarancji praw mniejszości  narodowych , znajdują-     

cych się w granicach  Drugiej Rzeczypospolitej). Niestety, wbrew  naciskom 

państw zachodnich  jak również  krytyki  polityki  kresowej ze strony lewicy 

społecznej, sytuacja w tym  względzie nie  uległa też istotniejszej zmianie w 

całym okresie  międzywojennym. Mimo usilnych  prób ukrywania przez wła-  

dze państwowe  faktów  dyskryminacji  ludności  miejscowej, wiadomości o 

tych wydarzeniach, które rozgrywały  się  na  kresach wschodnich, docierały     

do  opinii  międzynarodowej. Szczególnie  złe  traktowanie  ludności ukraińs- 

kiej,  pozbawianej  podstawowych  wolności  i  praw  obywatelskich, jak  też 

częste stosowanie wobec  niej  przemocy  zbrojnej  podkreślano  w raportach 

wielu komisji  międzynarodowych. „Gwarancje  mocarstw  sprzymierzonych     

dla ludności  ukraińskiej  włączonej do  Polski  nie  zostały zrealizowane i to  

jest główną przyczyną wszelkich niepokojów-pisano w raporcie z roku 1933. 

Ukraińcy będący  przez 150 lat  pod  austriackimi  rządami, cieszyli się dużo  

większą wolnością kulturalną  oraz polityczną  niż obecnie  pod rządami pol- 

skimi. Na setki wsi organizowano systematyczne  ataki przy  pomocy policji      

i żołnierzy, uzbrojonych  w  karabiny  maszynowe. Wsie  otaczano, chłopów 

wyrzucano  z domów i brutalnie bito, często  aż  do śmierci..., tysiące więzio- 

no, szkoły i biblioteki  ukraińskie w większości  pozamykano”. 8]

Nie zostały więc dotrzymane żadne obietnice  kolejnych  rządów, począwszy     

od  tak  zwanej   odezwy  wileńskiej  z dnia  22 kwietnia 1919 r., w której  to 

Józef  Piłsudski  zapowiadał, że: „Polska zamierza  stworzyć  możliwość roz-  

wiązywania  wszystkich  spraw  wewnętrznych  bez  jakiegokolwiek  gwałtu     

lub nacisku". 9]  W odniesieniu  do narodu ukraińskiego, marszałek wypełnił   
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również zobowiązania danego osobiście  atamanowi Petlurze w trudnych dla  
Polski dniach wojny z Rosją, niezwłocznego  utworzenia  samodzielnej Ukra-     
iny w zamian za pomoc, po  ukonstytuowaniu się rządu narodowego. W tych 
warunkach deklaracje  głoszone  przez  Józefa Piłsudskiego, Sejm oraz wszy- 
stkie kolejne rządy bez  względu na ich skład polityczny i personalny, mijały     
się z  rzeczywistością  dnia  codziennego. Nie  rokowało to  nadziei - jak pod- 
kreślała ówczesna  prasa  lewicowa  na  jakąkolwiek  trwałą  poprawę stosun-    
ków z  mniejszościami narodowymi na ziemiach  wschodnich, a tym  samym     
stałe  związanie ludności miejscowej z państwem polskim. 10]
          Nie znając bliżej  zasad  realizacji  polityki  narodowościowej państwa 
opartej  na ścisłym  sojuszu  z wielkimi  właścicielami  ziemskimi, którzy po-  
siadali oraz przejmowali większość  areałów  uprawnych, ludność białoruska      
i ukraińska  główne źródło  swojej  krzywdy  widziała  w przybywających na 
ziemie wschodnie osadnikach polskich. Stąd  też  przyjętą  zasadą postępowa-   
nia przez miejscowych  chłopów  wobec  kolonistów polskich, było zachowa-  
nie  maksymalnej  izolacji  narodowościowej. Postawa taka  uwidaczniała się 
szczególnie w  okresach  działań   zbrojnych  organizacji  nacjonalistycznych   
zwalczanych przez  policję i wojsko.11]  Szczególnie w  całym  pasie nadgra-  
nicznym, zamieszkała  tam ludność miejscowa  była  izolowana od instytucji 
oraz środowisk  polskich, traktowana  jako  niepewna  politycznie i wysiedla-    
na z tych  rejonów  do innych powiatów ziem wschodnich. 12]
Restrykcyjne  warunki  ekonomiczne dla  społeczności miejscowej, szczegól-  
nie chłopów, ograniczanie  wolności osobistej, dyskryminacja  w dostępie do 
oświaty  powszechnej, wszystko to  szło w parze  z  utrudnieniami stwarzany-  
mi  młodzieży obcej  etnicznie, w  podejmowaniu  studiów  wyższych. Pomi-  
mo tego, że  nie  utworzono  obiecanej przez  władze  polskie Ukraińcom ich
uczelni narodowej, na  podstawie uchwalonej ustawy z dnia 26  października
1922r., to  w 1924r.  zlikwidowano  istniejące  dotychczas  w  Uniwersytecie  
Lwowskim wszystkie  katedry z ukraińskim językiem wykladowym. 13]
Jak pisze  Piotr  Łossowski-„...Gdy  został  utworzony w 1920r.  Uniwersytet
Stefana  Batorego; miał za  zadanie być wartownią polskich  wpływów kultu-
ralnych na spornym terenie Wileńszczyzny i dlatego  przywołano  masę uczo-
nych z różnych  stron  Polski. Żadnych  Litwinów  tam nie  powołano, mimo 
nadzwyczaj  licznego  odłamu  litewskiego zamieszkującego  tę ziemię. 14]
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Były to zasadnicze  przyczyny  powodujące, iż  społeczeństwa  te zajmowały  

zdecydowanie  negatywne  stanowisko  wobec  jakiejkolwiek  łączności  pań-  

stwowej z Polską. Niewielki  postęp  w  zbliżeniu  obydwu  narodów, przede-    

wszystkim  w  kulturze  oraz  częściowej  asymilacji  z  miejscową ludnością,    

uzyskano jedynie na  północy i wschodzie w  tym szczególnie na Polesiu.15]

Najgorsze wyniki  w  integracji z  państwowością  polską  uzyskano na Ukra-

inie, gdzie ludność  miejscowa  tak wiejska jak  też miejska zachowała pełną   

świadomość oraz  odrębność narodową, język  oraz religię. Jak pisano nawet      

w prosanacyjnej publicystyce naukowej,w końcu lat trzydziestych - „podłoże 

etnograficzne kresów jest ruskie  albo litewskie i jest  faktem historycznie do-  

wiedzionym,  że  polonizacja  zawiodła.  Ziemie  te  wchłaniały  od  wieków  

element polski, przyjmując  tylko  kulturę, nie  zmieniły natomiast swej fizjo- 

nomii narodowej" .16] Ani bezwzględna  polonizacja  ziem  wschodnich, ani

masowe wysiedlanie z tych  ziem  kilkuset tysięcy miejscowych  chłopów do

województw  Polski  centralnej  jak  zakładały abstrakcyjne  plany specjalnie 

utworzonych  instytutów  naukowych, nie mogły  rozwiązać najtrudniejszego 

problemu  Drugiej  Rzeczypospolitej. Ewenementem  w planowanych rozwią-  

zaniach  kwestii  polonizacyjnych  kresów  wschodnich  poprzez wysiedlenie   

albo  emigrację  był  fakt,  że  oderwane  od  rzeczywistości  plany  popierały 

centralne  urzędy administracji  państwowej. One  to  głównie  widziały w tej 

formie polonizacji  najkorzystniejsze rozwiązanie dla  tworzenia zwartych ob- 

szarów  czystych  etnograficznie do  zasiedlenia  przez  przybywających kolo-    

nistów  polskich.17] 

Jednocześnie, niektóre  państwowe  placówki  naukowe  związane  z  endecją, 

zajmujące się  sprawami narodowościowymi kresów wschodnich, postulowa-    

ły również wstrzymanie parcelacji polskiej własności ziemskiej jak też sprze-  

daży gruntu ludności obcej. „Drobna szlachta i ziemianie polscy na ziemiach 

wschodnich mają prawa historyczne, których to naruszenie niweczy polskość 

naszego wschodu” pisał  przedstawiciel  endecji. 18]  Tak więc przyjmowane  

akty prawne oraz postępowanie  kolejnych  rządów dalekie  były od szukania   

jakiegokolwiek consensusu  z chłopską ludnością miejscową kresów wschod-

nich w tym również  z  całkowicie  obcą  etnograficznie inteligencją. Wbrew  

uspakajającym  teoriom, głoszonym  przez  czołowych  polityków i publicys-    

tów sanacyjnych i endeckich, o widocznym  braku poczucia  narodowego tej     
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ludności, wszystkie  wykonywane  przedsięwzięcia  asymilacyjne całkowicie 

tym tezom  zaprzeczały. Mimo, iż  wyrażanie  świadomości społecznej przez 

ludność  białoruską  było  mniej  ekspansywne od  ukraińskiego i przybierało     

w większości  formy  pokojowe, to  białoruscy  chłopi  również  jak  ludność    

ukraińska, nie byli też  zadowoleni z polityki narodowościowej  realizowanej  

przez  Drugą  Rzeczypospolitę. Przyczyną  tego na  wsi  kresowej był  ciągły 

brak ziemi, a w miastach  ograniczenie  wolności osobistej i równoprawnego      

w stosunku  do  ludności  polskiej  dostępu  do  oświaty i kultury. W tych wa-  

runkach obie  społeczności  znalazły się  już  całkowicie na przeciwstawnych  

biegunach, na których  oprócz  miejsca  zamieszkania, wzajemnej  niechęci i 

nienawiści, nic już ich nie łączyło. 19]

W takich to  warunkach  na kresach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w 

końcu lat  trzydziestych  żyło obok siebie  kilka  skonfliktowanych i wrogich 

sobie narodowości  bez jednolitego  społeczeństwa. Złe  wiadomości dociera- 

jące do chłopów litewskich, białoruskich  oraz  ukraińskich, odpowiednio ko-  

mentowane i nagłaśniane  przez  miejscowe  partie  narodowe i  komunistycz-   

ne były przyczyną  rozpoczynania kolejnych  masowych  wystąpień politycz-  

nych,  przeradzających  się  stopniowo  w  działania  zbrojne  w  całym pasie 

granicy  wschodniej. „Mieli zresztą  Ukraińcy autentyczne  powody do nieza- 

dowolenia - pisze  Tomasz  Nałęcz. Władze  miotały  się  tu  między młotem 

ukraińskiego  maksymalizmu a kowadłem  endeckich  koncepcji  asymilacyj-  

nych, zgodnie z którymi  każde  ustępstwo  było zdradą  narodową polskiego 

patriotyzmu" 20]                                                                                                  

W ten  sposób  Druga  Rzeczypospospolita w  okresie międzywojennym z dy-  

skryminacyjną polityką  narodowościową  preferującą wielką własność ziem- 

ską, kontynuowaniem  szerokiej  kolonizacji polskiej, ograniczaniem  podsta- 

wowych swobód obywatelskich  miejscowej  ludności, w tym  przede wszyst- 

kim jej potrzeb  agrarnych, nie spełniała  żadnych  oczekiwań  kilkunastu mi- 

lionów mniejszości narodowych. Ludność  ziem wschodnich, tak w rejonach 

wiejskich  jak również w miastach, coraz  aktywniej angażowała się w polity-

czną i zbrojną  działalność  antypolską, której  apogeum  nastąpiło po agresji 

Związku  Radzieckiego 17 września 1939 r., i utracie  ziem wschodnich. 21] 
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 2. Status polskich uczelni wyższych i ich funkcjonowanie w okresie 

    pierwszej okupacji radzieckiej (22 IX 1939 – 29 VI 1941)                               

          

          Odrębnym i trudnym do jednoznacznego  zdefiniowania jest status, jak  

również określenie miejsca  oraz charakteru  szkolnictwa akademickiego i na- 

uki polskiej  na terenach  zajętych przez  Rosję Radziecką 17 września 1939r.

W przeciwieństwie  do  okupacji  hitlerowskiej  w  Generalnej  Guberni,  pol- 

skie  szkoły  akademickie  we Lwowie i Wilnie  mimo  częściowej likwidacji    

i zmiany  podporządkowania politycznego  oraz  wielu represji  stosowanych 

wobec  polskiej  kadry, istniały  nadal  i prowadziły działalność  dydaktyczną. 

Kilkuset  pracowników  naukowych  znajdowało  w  nich  zatrudnienie  a pol-    

ska młodzież, która nie  została powołana  do wojska, nie  znalazła się w obo- 

zach jenieckich lub  nie  zginęła  podczas walk  frontowych, mogła kontynuo-  

wać w  sposób  legalny pełne  studia  w  uczelniach Lwowa i Wilna. Pomimo   

tego, iż na kresach  wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej  funkcjonowało w

latach międzywojennych  pięć  uczelni  wyższych, to  za wiodącą  powszech-

nie uchodził  Uniwersytet Jana Kazimierza. Była to  uczelnia  klasyfikowana

w  polskim   szkolnictwie  wyższym  na  drugim  miejscu  po  Uniwersytecie     

Warszawskim, wyróżniająca  się  pokaźną  liczbą  studentów i  kadry  nauko-  

wej, jak  też  dorobkiem  w  nauce  polskiej. Do czasu  agresji  radzieckiej na 

Polskę, w  skład Uniwersytetu Lwowskiego wchodziło  pięć jednostek nauko-  

wo-badawczych o  dużej  autonomii państwowej  takich  jak: Wydział Prawa, 

Humanistyczny,  Lekarski, Matematyczno - Przyrodniczy  oraz  Teologiczny. 

Prócz  uniwersytetu, we  Lwowie  ponadto  istniały: Politechnika, Akademia  

Medycyny Weterynaryjnej oraz  Wyższa  Szkoła Handlu Zagranicznego. 22]      

W Uniwersytecie  Jana  Kazimierza, największym  pod  względem liczby za- 

trudnionych tam pracowników naukowych oraz  studentów  stanowiących na-    

wet  50% całej  młodzieży  uczelni  był Wydział Prawa. W  latach międzywo-  

jennych pracowali tam tak znani ze swoich  osiągnięć  naukowych profesoro- 

wie jak: Juliusz  Makarewicz - autor  polskiego  kodeksu  karnego wydanego     

w  1932r., Roman Longchamps de Berier autor  kodeksu  zobowiązań z roku 

1933 ostatni  rektor  Uniwersytetu, Aleksander  Doliński i Maurycy Allerhan 

autorzy  kodeksu  handlowego, Stanisław  Grabski, Kamil  Stefko oraz wielu 

innych  światowej  sławy  uczonych  polskich. Studium Dyplomatyczne  Wy-
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działu Prawa, kierowane  przez  prof. Ludwika Ehrlicha w którym pracowało 

ponad 20 profesorów było  jedyną  tego typu placówką  w Polsce  oraz  jedną      

z nielicznych  w  Europie. Cieszyło się  autentycznym  uznaniem  w kręgach   

rządowych z uwagi  na fakt, że wśród  jej pracowników  było też wielu ludzi   

związanych  ze   sferami  rządowymi,  polityką  oraz  dyplomacją, utrzymują-    

cych szerokie kontakty z naukowcami europejskimi.

         Po zajęciu ziem  wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej przez wojska ra-  

dzieckie w wyniku dokonanej  agresji 17 września 1939r. nowe władze Ukra-  

iny, pod patronatem  okupacyjnych wojsk rosyjskich, które  zajęły Lwów  22 

września przystąpiły do  tworzenia  nowych  struktur  administracyjnych i oś- 

wiatowych, w  tym szkolnictwa akademickiego. Stosunek  władz ukraińskich     

do polskich  szkół wyższych Lwowa  funkcjonujących  do okupacji  niemiec-  

kiej był zróżnicowany oraz  uzależniony od  charakteru  uczelni. Najbardziej   

restrykcyjnie  postępowano  z  Uniwersytetem, w  którym  jako pierwszy zlik- 

widowano  Wydział  Teologiczny. Bardziej  tolerancyjnie  traktowano  nauki 

techniczne oraz  uważane za  neutralne  politycznie jak  polonistykę, kierowa-

ną przez  prof. Juliusza Kleinera. Mimo  odwołania  go z  funkcji kierownika

katedry, pozostał on  dalej  jej  pracownikiem. W katedrze  pracowało  też na-

dal wielu  znanych profesorów jak: Witold Taszycki, Zdzisław Sztiber, Euge-

niusz Kucharski, Stanisław Łempicki,  Stanisław Rospond. Mimo przeprowa-

dzenia  na  uniwersytecie  reorganizacji  strukturalnej  jak  też  ostrej selekcji

politycznej polskich pracowników naukowych, wielu z  nich nadal pozostało

na uczelni, zachowało  pełnione  funkcje  oraz  kontynuowało  rozpoczęte ba- 

dania. W ten sposób na uczelni  nadal  pozostał  Stefan Banach wraz z całym 

zespołem; filozofowie - Stefan Rudnicki i Ryszard  Gansiniec, Jerzy  Kuryło-

wicz-językoznawca, Kazimierz Majewski z  historii i kilkudziesięciu profeso-   

rów z innych dyscyplin. Politechnikę przekształcono  w samodzielny Instytut 

Politechniczny; w nim zatrudnienie  znalazła większość  Polaków, którzy mo-  

gli  dalej  kontynuować  rozpoczęte  badania  oraz  uczestniczyć w dydaktyce. 

Utworzono  także  Instytut Weterynaryjny w  miejsce  zlikwidowanej Akade-     

mii Medycyny Weterynaryjnej. Powstał  Instytut  Pedagogiczny oraz Instytut 

Handlu   Radzieckiego, w  którym  oprócz  Ukraińców  oraz  Rosjan  sprowa- 

dzonych też z innych placówek rosyjskich znaleźli zatrudnienie liczni Polacy.

W Instytucie Politechnicznym  na 68 etatowych profesorów aż  66  było  pra-
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cownikami  narodowości polskiej. W Instytucie Weterynaryjnym, gdzie  pro- 
porcjonalnie większość  studiujących  stanowili Polacy, na 17 profesorów aż      
16  było  pracownikami  starej  Akademii  Medycyny Weterynaryjnej. Z Uni- 
wersytetu, ulegającemu  likwidacji, zostały  wyłączone Wydziały  Medycyny
oraz Farmacji, z  których w lutym 1940r. utworzono Lwowski Państwowy In- 
stytut  Medyczny; do  niego  przyłączono  także   kliniki  państwowego  szpi-
tala miejskiego. W nowym  Instytucie  znalazło  pracę 30 polskich  pracowni-
ków naukowych  na 35 tam  zatrudnionych. Nie zostały  również zlikwidowa-   
ne po 17 września 1939r., istniejące  w tym  mieście polskie  uczelnie artysty-  
czne takie jak: Konserwatorium  oraz  Instytut Sztuk Plastycznych, w którym 
pracę dydaktyczną prowadziło  nadal  wielu znanych muzyków oraz aktorów. 
Mimo wielu  działań  represyjnych, podejmowanych w odniesieniu do ludno-     
ści polskiej, postępowanie  wobec  tych  pracowników  naukowych  było bar- 
dziej liberalne. Mógł o tym świadczyć stosunek  nowych władz do personelu 
polskiego  likwidowanych  uczelni; był on w  większości  pozytywny, co wy- 
rażało się  tak w  przebiegu  ich  reorganizacji, jak  też w  sposobie  traktowa-   
nia zatrudnionej tam polskiej kadry  naukowej, która  nie  miała jakicholwiek  
powiązań  z konspiracyjną działalnością  polityczną  czy  wojskową, chociaż    
nie było to decydujące. 23]  Stosowanie  zróżnicowanej  skali  represji  przez 
władze radzieckie  wobec  polskiej  inteligencji w tym  szczególnie pracowni-
ków naukowych, wynikało  również  z wyrachowanych  przesłanek  politycz- 
nych. Jak wspomina  z  własnych  doświadczeń  Kazimierz  Żygulski-„Polity-   
ka stalinowska, o czym  się  dziś  często  zapomina, polegała  nie tylko na re-
presjach, aresztowaniach, deportacjach  i  okrutnych  mordach, lecz  także na
kreowaniu  fałszywych  elit  artystycznych i  naukowych, promowaniu fałszy-
wych autorytetów  moralnych, hojnym  ich  wyposażaniu i wykorzystywaniu 
w propagandzie. Taką  właśnie  politykę, której  stałym  elementem  było ma-   
terialne  uprzywilejowanie  pseudo  elit,  zastosowały  władze  radzieckie we     
Lwowie”.  24] Największe  zagrożenie  dla  nowych komunistycznych władz 
ukraińskich  stanowił  Uniwersytet  jako  kuźnia  intelektualnych i patriotycz- 
nych kadr Drugiej Rzeczypospolitej. Dlatego podjęto pilnie  wszystkie możli- 
we działania  zmierzające  do  przejęcia  oraz  podporządkowania  uczelni no-
wym  władzom, przekształcenia  jej  struktury  organizacyjnej oraz wymiany 
kadry  naukowej. W ten  sposób  największa  uczelnia  polska  ziem  wschod- 
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nich miała  być  placówką w pełni  ukraińską, co nie było takie łatwe do szyb-  
kiej realizacji  ze względu  na to, co Uniwersytet  przedstawiał sobą w końcu      
lat międzywojennych. W związku z  tymi  planami, z  inicjatywy władz  ukra-  
ińskich,  utworzono  kolegialny  organ  kierowniczy  uczelni,  którego  preze- 
sem został  polski  profesor Stanisław Kulczyński a jego zastępcami doc. Flo-    
rian Święcicki i  doc. Zenon  Wachlowski. Sekretarzami  tego  organu zostali  
mgr Adam  Ostrowski  oraz   mgr Teokryst  Paczkowskyj. W przekształcenie 
UJK w  uczelnię  ukraińską  zaangażowany został  prof. Hugo Steinhaus jako 
kierownik sekcji  naukowej  nowej uczelni. Wszystkie zmiany organizacyjne  
oraz  personalne  przeprowadzane  w Uniwersytecie z inicjatywy władz ukra- 
ińskich, następowaly  po  uprzednim  uzgodnieniu oraz  akceptacji  dowódcy      
okupacyjnych  wojsk radzieckich Lwowa.25] Do 18 października 1939r. rek-    
torem  pozostawał  nadal  prof. Longchamps  de  Berier,  którego  tego  dnia      
odwołano.  Nowym  rektorem  został  mianowany Mychajło Marczenko, pra- 
cownik  naukowy  z  Instytutu  Historii  Ukraińskiej  Akademii Nauk w Kijo- 
wie. Był on  zwolennikiem bezwzględnego przekształcenia  polskiej  uczelni      
w  Narodowy  Uniwersytet  Ukraiński, zwolnienia  większości  polskich  pra- 
cowników z tytułami  profesora  oraz zatrudnienia na ich stanowiskach Ukra- 
ińców i Rosjan. Jednak na  przedstawione  koncepcje nowego rektora nie wy- 
rażały zgody partyjne i wojskowe władze  radzieckie Lwowa, dopatrując  się      
w tym zbytnich działań antypolskich i dysproporcji  narodowościowej wśród 
pracowników nowej uczelni. Organizując w nowych warunkach szkolnictwo 
wyższe we Lwowie, władze  radzieckie  mimo  oporu  przedstawicieli ukraiń- 
skich, były nie tylko za  utrzymaniem  odpowiedniej proporcji wśród pracow-  
ników  naukowych ale też  podjęły decyzję o stworzeniu warunków do konty- 
nuowania  w szerszym  zakresie studiów również  licznej młodzieży polskiej.
O utrzymaniu  nowej  odpowiedniej  proporcji  narodowościowej  wśród  pra-   
cowników może  świadczyć fakt, że wśród  składu  profesury 52 było Polaka-    
mi, 22 Ukraińcami  i 8  Żydami. W ten  sposób  utrzymano  nie  tylko propor-   
cję narodowościową, ale umożliwiono  też kontynuowanie  nauki w nowo ot- 
wartej uczelni wszystkim chętnym  studentom  polskim, którzy przerwali stu-    
dia ze  względu  na  wojnę. Dopuszczono  również  do  kontynuacji  studiów      
Polaków, przybywającym do  Lwowa z  polskich  ziem  okupowanych przez 
wojska  hitlerowskie.26]  W zmienionej  sytuacji  zdaniem licznych polskich 
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profesorów, którzy  mimo  rozterek  oraz obaw o swoją  przyszłość pozostali      
na  uczelni i  czołowych przedstawicieli  polskich  władz  emigracyjnych, nie      
zachodziła  uzasadniona potrzeba  tworzenia struktur konspiracyjnych, gdzie     
młodzież  polska mogłaby  kontynuować studia  akademickie w takim trybie.  

Tak więc w okresie pierwszej  okupacji  radzieckiej w uczelniach lwowskich
znajdujących  się  pod  zarządem  ukraińskim, podejmowała  studia  znaczna 
ilość  polskiej  młodzieży, której  stosunek proporcjonalny do innych narodo- 
wości  kształtował  się  następująco: w uniwersytecie, na  ponad 1600 studen-  
tów  było  na  pięciu  wydziałach 362 Polaków, co  stanowiło 22%  ogólnego 
stanu osobowego  w stosunku do 540 studentów ukraińskich  oraz  innych na-    
rodowości. Korzystniejszy też stosunek  liczebny studiujących Polaków noto-    
wano  na  Politechnice, gdzie  było ich 547 na ponad  2000 studentów, co sta-  
nowiło  prawie 27%. Ukraińskich  studentów było  tutaj 345 (16%), a najwię-   
cej  Żydów  bo  aż  1166 osób  (57%).  W Instytucie Medycznym  na  ogólną 
liczbę 1400 studentów  Polacy stanowili  27%,  Ukraińcy 31%  a  Żydzi 42%. 
Również  w pozostałych uczelniach  lwowskich Polacy na wszystkich kierun- 
kach studiów nie  stanowili mniejszości  oraz nie byli w jakiś szczególny spo-    
sób dyskryminowani. 27]  
          Jednak wraz  ze  stabilizacją  pracy poszczególnych uczelni lwowskich     
i kilku  samodzielnych  instytutów pod  nowym w większości ukraińskim kie- 
rownictwem, nasilały  się  też  represje  wobec  polskich pracowników nauko- 
wych. Uwidaczniało sie  to  szczególnie  w stosunku  do osób, które zdaniem 
nowych  władz  radzieckich  zagrażały  temu systemowi lub  były podejrzane     
o współpracę  z  polskim  podziemiem niepodległościowym, tak  jak prof.Sta- 
nisław  Grabski  aresztowany w  dniu 28 września 1939 r., oraz  wielu innych. 
Kolejna  fala  represji  nastąpiła  z dniem 29 listopada 1939r., kiedy to na mo-  
cy dekretu  Rady  Najwyższej ZSRR, wszystkich Polaków  na anektowanych
ziemiach  wschodnich włączonych wcześniej do ukraińskiej i białoruskiej re-
publiki  radzieckiej, uznano  za  obywateli  tego państwa. Nowy stan  bezpra- 
wia radzieckiego  stwarzał  również  duże zagrożenie  dla polskiej młodzieży, 
która  zgodnie  z  nowym „prawem”  była powoływana do służby wojskowej.   
W tych warunkach, aby  uniknąć  przymusowego  wcielenia  do  Armii Czer-
wonej, młodzi Polacy w  każdy możliwy  sposób  opuszczali  ziemie wschod-
nie, lub  usiłowali  dostać  się  na  studia  w jakiejkolwiek  uczelni lwowskiej. 
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Pokaźna  liczba  młodzieży  polskiej, teraz  już  jako obywatele ZSRR rozpo- 

czynała studia  na wydziale prawa lub też  wszystkich innych  kierunkach hu-  

manistycznych  zsowietyzowanego  już  całkowicie Uniwersytetu  Lwowskie-

go takich jak:ekonomia  polityczna, marksizm - leninizm, historia ZSRR, filo-  

zofia marksistowska i literatura  rosyjska.Tylko  rozpoczęcie  jakiegokolwiek

kierunku studiów chroniło polską młodzież  przed  wcielaniem do armii oraz 

wysłaniem w  odległe  rejony Związku  Radzieckiego. Stwarzało  to już szan-    

sę jakiegoś  przetrwania i  zaplanowania  przedostania  się do Generalnej Gu-

berni lub do któregoś z krajów Europy zachodniej. 28]

          Wraz z natężeniem represji  wobec polskich pracowników naukowych    

ze  strony  służb  specjalnych, dokonywano  jednocześnie  licznych  zwolnień 

profesorów polskich zastępując  ich  personelem  ukraińskim  oraz  rosyjskim.   

W taki to sposób, w myśl  okupacyjnych planów  nowych władz następowała  

ukrainizacja Uniwersytetu, któremu  od  8 stycznia 1940r. nadano  też nazwę: 

Państwowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. 29] 

Większość pracowników  naukowych zwalnianych z uczelni  lwowskich zna-

lazła zatrudnienie w wielu  polskich instytucjach  oświatowych  oraz kultural-  

nych istniejących  we Lwowie. Szczególnie  dużo  humanistów pracowało ja-

ko nauczyciele  we  wszystkich  typach i szczeblach  szkół, w redakcjach pol-

skich  gazet, Państwowym Wydawnictwie  Mniejszości  Narodowych jak też  

Ossolineum, kierowanym  przez  polskiego  komunistę Jerzego Borejszę. Mi-

mo proradzieckiego  nastawienia, jego stosunek do  Polaków bez względu na

poglądy polityczne był  nieustannie życzliwy. Do włączenia zakładu w skład 

Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk, dzięki staraniom dyrektora zatrudnie-  

nie znalazło  tam  wiele znanych  osób jak: Józef Feldman, Józef Chałasiński, 

Roman Grodecki, Stanisław  Ossowski, Adam  Polewka, Tadeusz Reiper, Ju-    

lian Przyboś i szereg  innych ludzi z kręgów nauki oraz  kultury.Znaczącej po-  

mocy polskim pracownikom naukowym zwalnianym z ukraińskich już całko- 

wicie uczelni  udzielał prof. Rudolf Weigl, kierujący Instytutem Tyfusowym. 

Prócz wsparcia finansowego, zatrudniał  wielu profesorów  w prowadzonych 

badaniach.  Pracownicy naukowi zwalniani z poszczególnych uczelni, którzy  

nie uzyskali pomocy ze wspomnianych instytucji  polskich, radzili  sobie też     

w inny  sposób. Rozpoczynali  pracę  w administracji, prowadzili  kancelarie 

prawnicze  lub  zatrudniali  się  w licznych bibliotekach polskich. 30]
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             Polityka równowagi  narodowościowej w uczelniach  lwowskich pre-

ferowana  przez  centralne  władze  radzieckie, daleka była od  tego co robiły   

republikańskie  instytucje ukraińskie  w nowym  uniwersytecie.Tutaj domino-  

wała  tendencja  do  całkowitej  ukrainizacji  tej  uczelni, w której w połowie  

1940r., ponad 25% personelu  naukowego  oraz  tyle samo  studentów  stano-  

wili  obywatele  polscy. To  zbyt  mało  aktywne działanie w kontynuowaniu  

polityki  kadrowo - narodowościowej  w  nowym uniwersytecie  przez  rekto-    

ra Mychajła Marczenkę, było też  zasadniczym  powodem jego odwołania ze   

stanowiska  w  dniu 23 września 1940r. i wyznaczenie  nowego - Heorhyja S. 

Byczenkę. Nowy  rektor  poprzez  wzmożenie antypolskiej  czystki doprowa-  

dził do tego, że  na  początku 1941r. większość  pracowników  uczelni  posia-

dało  już  narodowość  ukraińską. Pozostali  Polacy  zatrudnieni  na  niej, któ-  

rzy chcieli nadal  pracować, byli zobowiązani  do opanowania  języka ukraiń- 

skiego  oraz  odbycia  przeszkolenia  w radzieckich  placówkach  naukowych 

Moskwy, Leningradu, Charkowa  oraz  Kijowa.Wprowadzono równocześnie  

zarządzenie  zobowiązujące  Polaków do  prowadzenia wszystkich  zajęć wy- 

łącznie w języku ukraińskim. 

Odzwierciedleniem  zmian  wprowadzanych  przez  nowego  rektora w uczel-   

ni  od  początku  1941r.,  było  wyznaczenie  na  dziekanów  oraz  ich  zastęp- 

ców na  wszystkich  pięciu  wydziałach wyłącznie  pracowników naukowych  

narodowości  ukraińskiej. Uczelnia - podobnie jak  na początku 1940r., posia-

dała  pięć  wydziałów  takich  jak: prawo, historia,filologia, fizyczno-matema-  

tyczny  oraz  przyrodniczy. Największym  z ośmioma katedrami był Wydział

Prawa, gdzie  studiowało  prawie 35% wszystkich polskich studentów przyję-  

tych  na  Uniwersytet. Tak pokaźna liczba  polskiej młodzieży kontynuowała

studia prawnicze, mimo  stosowania  wobec niej ostrych i często pozameryto-

rycznych, politycznych  oraz  narodowościowych  kryteriów  naboru  na  ten     

kierunek . Niewątpliwie  też  duży  udział  w zapewnieniu  dostępu  do kształ-

cenia  miała polska  kadra  dydaktyczna, która  stanowiła około 50% pracow-  

ników naukowych spośród  trzech  narodowości  zatrudnionych na Wydziale     

Prawa. Polakami  sprawującymi  funkcje  kierownicze  byli  także prof. Kazi- 

mierz  Przybyłowski  kierujący Katedrą Prawa Cywilnego oraz prof. Przemy- 

sław Dąbkowski, który  objął  funkcję  szefa  Katedry Historii Państwa i Pra- 

wa. Krzywdzące  kryteria  kwalifikacyjne  jakie  stosowano  wobec  polskiej 
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młodzieży  wynikały  również  z  tego, że  przyjmowano tutaj  przede wszyst- 
kim kandydatów  narodowości  ukraińskiej  oraz rosyjskiej a szczególnie oso- 
by, których członkowie  rodzin byli  zatrudnieni w administracji  państwowej, 
władzach  partyjnych, policji, wojsku i  służbach  bezpieczeństwa. Wszystkie 
zajęcia  dydaktyczne na Uniwersytecie od  początku 1941r.  miały być prowa-  
dzone wyłącznie  w  języku  ukraińskim według ścisłych reguł, które obowią-  
zywały też na  uczelniach radzieckich. Mimo zapowiedzi dalszej ukrainizacji  
Wydziału  Prawa, zamiary  kierownictwa  tej  placówki dalekie  były od prak-
tycznej  realizacji ze względu na  brak odpowiednio przygotowanych pracow-
ników  naukowych. Świadczył o  tym fakt, że  w przedstawionym  na  począt-   
ku czerwca 1941r. składzie  kadrowym  Wydziału  na  rok 1941-1942,  na 34  
pracowników znajdowało się 16 naukowców  narodowości polskiej. 31] 
Przygotowanie  takich  planów oraz  ich  ogłaszanie na kilkanaście dni przed    
napaścią  ze  strony  niedawnego  sojusznika  hitlerowskiego w kolejnym roz-  
biorze Polski, którego  wojska  na  początku  lipca 1941r. znalazły się już we 
Lwowie, wskazywało  na  brak  znajomości  sytuacji militarnej i  międzynaro-  
dowej przez ukraińskie władze uniwersyteckie. 
          Drugą po Uniwersytecie  uczelnią, reaktywowaną  przez władze ukraiń-
skie  po 17 września 1939r., i funkcjonującą  w tym mieście przez cały okres 
pierwszej  okupacji  radzieckiej, była Politechnika, przekształcona jesienią te-
go roku  we Lwowski  Instytut  Politechniczny. Ta najstarsza polska uczelnia 
techniczna  działająca w Drugiej Rzeczypospolitej  od 10 grudnia 1920r., kie- 
dy podczas pierwszej  inauguracji otrzymała  nazwę Politechniki  Lwowskiej, 
wniosła w latach  międzywojennych  wielki  wkład w  wykształcenie  tysięcy  
inżynierów, pracujących  w  wiodących  dziedzinach  gospodarki  narodowej 
kraju oraz zajmujących wiele wysokich stanowisk państwowych 32]
W dniach agresji na  Polskę dokonanej przez hitlerowskie Niemcy i Związek  
Radziecki, Politechnika Lwowska  kierowana  przez jej  rektora prof.Antonie-
go  Wereszczyńskiego, posiadała  dobrze  rozwinięty potencjał  naukowy, dy-
daktyczny oraz  techniczny. Zatrudniając  ponad 260 pracowników w tym 70 
profesorów i 17 docentów na 6 wydziałach, umożliwiała  kształcenie rocznie
ponad  3600 studentów. Taki  stan  organizacyjny, naukowy i personalny, za-
stał Politechnikę w dniu 22 września 1939r. po wkroczeniu do Lwowa wojsk
radzieckich. Bezpośrednio po  przejęciu miasta od dowództwa  polskiego, na     
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uzgodnionych warunkach kapitulacyjnych, nowe władze  wojskowe zarządzi-

ły rozpoczęcie  działalności  przez  wszystkie  instytucje miejskie w tym rów-

nież szkoły oraz  uczelnie wyższe. Opierając się  na ogłoszonym zarządzeniu

przez radzieckie władze okupacyjne, kierownictwa  uczelni wyższych, w tym 

również rektor Politechniki prof. Antoni Wereszczyński rozpoczęli nowy rok

akademicki.Wraz z immatrykulacją kandydatów nowo  przyjętych,na sześciu 

wydziałach Politechniki rozpoczęły się  jak w każdym  poprzednim roku, nor- 

malne zajęcia  akademickie. Sytuacja  na  uczelni zaczęła ulegać zmianie już   

od pierwszych dni października 1939r., kiedy w zasadnicze  sprawy personal-

ne, naukowe oraz  studenckie  zaczęły ingerować  przedstawiciele z Moskwy     

i nowe władze  ukraińskie. Już podczas  pierwszego zebrania wszystkich pra- 

cowników,którzy pozostali w uczelni  po wydarzeniach wojennych, zwołane-

go przez  rektora  w  pierwszych  dniach   października 1939 r.  na  polecenie   

władz radzieckich, ich  przedstawiciel zakomunikował zebranym o podjętych    

decyzjach  organizacyjnych,  które w  głównym  zarysie  sprowadzały się do:

- przekształcenia Politechniki na Lwowski Instytut Politechniczny;  

- zwolnienia  ze  stanowiska  rektora prof. Antoniego Wereszczyńskiego, pro-

  rektora  prof. Antoniego  Łomnickiego  oraz  całego  kierownictwa  uczelni;

- powołania  na  stanowisko  zarządzającego  Instytutem  Maksyma Pawłowi- 

  cza Sadowskiego z pełnymi uprawnieniami dyrektora tej placówki;

- dostosowania  spraw personalnych, takich  jak obsada stanowisk, programu

  kształcenia, spraw  finansowych  i  kryteriów naboru  studentów do  radziec-

  kich procedur prawnych; 

- zatwierdzania  tematów  pracy  naukowo-badawczej, celów oraz ich prakty-

  cznej przydatności dla gospodarki.

Jeszcze  w  listopadzie 1939r., radziecka komisja rządowa, która przybyła do  

Lwowa  akceptowala  skład  nowego  kierownictwa  Instytutu; w  nim  znala-   

zło się także kilku  Polaków w tym prof. Włodzimierz Krukowski, powołany    

na prorektora  do spraw  nauki  i prof. Włodzimierz  Burzyński  na  dziekana 

Wydziału Mechanicznego. Zatwierdzono  również w większości przedwojen-  

ny skład pracowników naukowych, co wynikało też niewątpliwie z braku od-   

powiednich  kadr  ukraińskich, które  mogłyby  podjąć  pracę  ze  studentami.

W tych  warunkach, pod  nowym  kierownictwem i zmienionej  strukturze or-   

ganizacyjnej od  początku grudnia 1939r. na  wszystkich  wydziałach Instytu-   
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tu, odbywał się też  normalny proces  dydaktyczny ze słuchaczami kolejnych     

lat studiów. Zajęcia  w zdecydowanej  większości  prowadzono w języku pol- 

skim, chociaż  w  grupach  studenckich o  przewadze  młodzieży  ukraińskiej, 

prowadzono je  również w  tym języku. Wszystkich  studentów rozpoczynają-  

cych naukę  oraz  młodzież, która  miała  ukończony  trzeci  rok studiów obo- 

wiązywał  pięcioletni  tok  kształcenia  według programu  wyższego szkolnic-

twa radzieckiego.33] Pewna  dyskryminacja  młodzieży polskiej  uwidacznia-

ła się jedynie  wobec osób  ubiegających się  o przyjęcie na pierwszy rok nau-   

ki.  Nawet  po  zdaniu  egzaminów  z  wynikiem  pozytywnym, decydującym

kryterium o dostępie  na  studia  mogło  być pochodzenie  społeczne i narodo- 

wość. W warunkach  preferowania  przede  wszystkim młodzieży ukraińskiej 

oraz  rosyjskiej  z  kręgów  robotniczych i chłopskich, liczba  Polaków przyję-  

tych  na  pierwszy  rok  studiów, była  znacznie  mniejsza  od  grup wywodzą-   

cych się ze  wspomnianych środowisk.Wszyscy studenci  bez  względu na na- 

rodowość, rozpoczynający  edukację  na drugim i trzecim  roku, mieli zaliczo-   

ne egzaminy z  lat poprzednich i kontynuowali  naukę  na bieżąco. Natomiast 

studentom polskim  czwartego  roku, którzy z przyczyn wojennych nie mogli  

zdać  wszystkich  egzaminów i mieli  zaległości, umożliwiono  ich uzupełnie-

nie w trybie  eksternistycznym  według przepisów prawnych obowiązujących    

przed wybuchem wojny. 34]

Począwszy od  lata 1940 r., zaczęła  się  uwidaczniać  pozytywna zmiana sto-  

sunku ukraińskich  władz  republikańskich  oraz  przedstawicieli  radzieckich  

we Lwowie  do  polskich  pracowników  naukowych. Wyrazem  tego było za- 

trudnianie na  wszystkich wydziałach  instytutu  coraz to  większej liczby pol-

skich profesorów. Katedrę  Budowy Maszyn objął prof.Edwin Hauswald, Ka- 

tedrę  Historii  Architektury prof. Tadeusz  Broniewski, kierownikiem Kated-   

ry Radiotechniki  został prof. Janusz Groszkowski, który  przybył do Lwowa     

ze stolicy, tak jak wielu  innych profesorów  przebywających  w tym mieście   

oraz pracujących na tamtejszych uczelniach.

Pomimo  sporadycznych  aresztowań  Polaków  zatrudnionych  w  Instytucie,

podobnie jak w  innych uczelniach podejrzanych o działalność konspiracyjną   

przeciwko  Związkowi  Radzieckiemu,  tok  pracy  dydaktyczno -  naukowej,   

z udziałem  kilkudziesięciu  polskich  profesorów  przebiegał zgodnie z opra- 

cowanymi planami. Do końca 1940 r., polscy asystenci uczestniczący w zaję- 
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ciach dyplomowych oraz doktoranckich, składali również przewidziane egza-    

miny jeszcze według polskich  przepisów prawnych. O skali tego kształcenia     

może świadczyć  fakt, iż tylko na  jednym Wydziale Rolno - Leśnym, złożyło  

taki egzamin 120 osób.Większość  z  nich, po  wkroczeniu  do  Lwowa armii 

hitlerowskiej  brało  udział w  konspiracyjnym  kształceniu  polskiej młodzie-    

ży. Wśród  nich  byli  także  Zbysław  Popławski i Piotr Wasiunyk; oni to po

wojnie  zostali  pracownikami  naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie. Jesienią 1940r. wśród  asystentów, gdzie  pokaźną  grupę  stanowi-   

li  Polacy, rozpoczęto  również  przyjęcia na trzyletnie studia aspiranckie pro-    

wadzone  w  wybranych  katedrach, pod  bezpośrednim  kierownictwem  nau- 

kowym  poszczególnych  profesorów. Po  ukończeniu  zajęć  oraz  napisaniu 

dysertacji  otrzymywali oni  stopień kandydata nauk i uprawnienia do  prowa- 

dzenia  samodzielnej  pracy  dydaktycznej i  naukowej. Dobrze  układała  się 

także  wzajemna  współpraca  Polaków  z  pracownikami  ukraińskimi i rosyj- 

skimi na  płaszczyźnie służbowej jak również  w relacjach interpersonalnych. 

Odzwierciedleniem przyjaznej  atmosfery w środowisku  naukowym Lwowa, 

była wysoka  ocena  pracy Polaków przez  władze  radzieckie i organizowane 

zjazdy w  głównych  placówkach naukowych kraju. Do takiego spotkania do-

szło w  Akademii  Nauk  ZSRR już w lipcu 1940r.; uczestniczyło w  nim wie-   

lu zaproszonych  profesorów polskich w  tym:Kazimierz Bartel oraz  Włodzi- 

mierz  Krukowski. Mimo  negatywnego  stanowiska w tej  sprawie wyrażone-  

go przez  niektóre  osoby z polskich władz emigracyjnych oraz kierownictwa  

ZWZ  działającego  tajnie  na  ziemiach wschodnich, polscy  pracownicy nau- 

kowi  uczelni  lwowskich  mieli w zdecydowanej  większości  zdanie odmien- 

ne, co wyrażało  się ich  współpracą  z radzieckimi  placówkami  naukowymi. 

Wyrazem  tego były też  następne  wyjazdy grupowe polskich profesorów do  

radzieckich  placówek  naukowych. Kolejnym  spotkaniem  zorganizowanym  

już  jesienią  tego roku, było  uczestnictwo  dużej grupy polskich naukowców    

z lwowskich uczelni w tym  również z Instytutu Politechnicznego w zjeździe  

moskiewskim. Brało  w  nim  udział  kilkunastu  profesorów  w  tym: Janusz 

Groszkowski, Włodzimierz Burzyński, Romuald Rosłoński, Marian  Kamień- 

ski,Witold  Minkiewicz, Stanisław Ochęduszko, Stanisław Pilat, Roman Wit- 

kiewicz i Kasper Weigl. Do zadrażnień oraz  częstych konfliktów dochodziło 

jedynie  pomiędzy Polakami a pracownikamis naukowymi i studentami naro-  
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dowości   żydowskiej, mających  widoczne  wsparcie   ze  strony ukraińskich  

władz  uczelni i  rosyjskich  czynników politycznych. Konfliktowe relacje po- 

między  obiema  narodowościami  miały  miejsce  nie  tylko w Instytucie  Po-

litechnicznym ale we wszystkich  polskich uczelniach lwowskich  przejętych 

przez republikańskie  władze  ukraińskie. Wynikały  one, podobnie  jak  inne 

sprawy  etniczne  na  kresach  wschodnich ze  złego  traktowania tej ludności    

i nie rozwiązania jej  problemów  przez  polskie  władze państwowe w latach 

międzywojennych. Mimo  nieustannego  niebezpieczeństwa jakie groziło pol-  

skim pracownikom  naukowym oraz młodzieży  studiującej w Instytucie Poli- 

technicznym, skromnym  warunkom  życia  oraz  niepewności jutra, kształce-  

nie studentów sprawiało im dużą satysfakcję. 35]

           Jedną z czterech polskich  uczelni  przejętych przez władze radzieckie     

we Lwowie po 17 września 1939r., była  również  Akademia  Medycyny We- 

terynaryjnej. Ta stara  placówka  mająca bogatą historię sięgającą 1881r., sta- 

nowiła pierwszą  szkołę weterynarii w tym  mieście pod kierownictwem Wło-  

dzimierza Kulczyckiego, która 15 lat później została  przeksztalcona w uczel-  

nię akademicką.Pełną działalność  naukową i dydaktyczną rozpoczęła w Dru-   

giej Rzeczypospolitej już od 1918 r., stając  się  aż  do 1927 r., jedyną tego ty-  

pu placówką, w której kształcono lekarzy weterynarii. W miarę realizowania     

wielu ważnych  zadań  wynikających też  z  potrzeb gospodarczych oraz nau-  

kowych  kraju  wzrastał  jej  prestiż wśród uczelni wyższych, co było jednym    

z głównych  powodów nadania  jej  w dniu 12 grudnia 1922r., rozszerzonych  

uprawnień  i  nazwy Akademii  Medycyny Weterynaryjnej. Podczas  jej funk- 

cjonowania w okresie  istnienia Drugiej Rzeczypospolitej, wykształcenie uzy-  

skało  kilkanaście  tysięcy kadr z  wielu specjalności  weterynaryjnych. 

W ostatnim  roku  akademickim  przed wybuchem wojny,  Akademia, której 

rektorem  był prof. Kazimierz  Szczudłowski zatrudniała 75 pracowników na- 

ukowo - dydaktycznych, w  tym 13 profesorów,  62  adiunktów i  asystentów.

Po zajęciu  Lwowa  przez  wojska  radzieckie w  dniu 22 września 1939r., po-  

dobnie  jak wszystkie  inne  uczelnie lwowskie, Akademia Weterynaryjna zo-

stała podporządkowana  nowym  władzom ukraińskim. Po dokonaniu reorga-  

nizacji  nazwano ją Lwowskim  Instytutem Weterynaryjnym. Nie sprawdziły     

się także  najgorsze  oczekiwania  związane z likwidacją  Akademii; pozosta- 

wiono  w niej  prawie w  całości  starą  kadrę dydaktyczną a polska młodzież,
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której udało  się przetrwać  wydarzenia  wojenne  stanowiła ponad 53% ogól- 

nego stanu  studentów. Pozostał  też w nowej  placówce  jako pracownik nau- 

kowy  ostatni  rektor Akademii prof. Kazimierz Szczudłowski oraz 16 innych 

profesorów  na 17 tam zatrudnionych. W okresie  pierwszej okupacji radziec- 

kiej trwającej  prawie dwa lata aż  do zdobycia Lwowa  przez  armię hitlerow- 

ską w  dniu  29 czerwca 1941r., w sprawnie  funkcjonującym Instytucie  pod     

nowym kierownictwem, nie  zanotowano negatywnego  nastawienia  ani  wo-    

bec polskich  pracowników  ani studentów. Przez cały  czas  istnienia Instytu-   

tu w tych  nowych i trudnych  warunkach, zajęcia  dydaktyczne z polskimi w 

większości  studentami, prowadzili ci sami przedwojenni  profesorowie oraz

asystenci, którym udało się uniknąć tragicznego losu wojennego.     

Jak pisze  Lesław  Lewandowski - „Za  cenę  zmiany kilku  tablic i pieczątek, 

powstał  Lwiwśkij Weterynarnyj Instytut. Cała  podstawa  materialna uczelni 

była  nietknięta; nie  było ewakuacji  ani  grabieży. Ale uczelnia  to  nie tylko 

budynki i sprzęt  laboratoryjny, to  przede wszystkim ludzie i w nich historia     

i tradycja uczelni miały swój dalszy ciąg”. 36] 

Z przebiegu  funkcjonowania  głównych  uczelni  lwowskich  w okresie  pier-

wszej  okupacji  radzieckiej, składu  narodowościowego  kadry dydaktycznej, 

możliwości  kontynuowania  studiów  przez  młodzież polską i skali stosowa- 

nych represji  wobec  pracowników polskich  nasuwa się  też generalny wnio- 

sek. Nawet  w tak  trudnych  warunkach, środowiska  naukowe z  poszczegól-

nych uczelni w  stosunku  do  których z wyrachowanych  celów politycznych  

stosowano tylko  ograniczone  represje, mogły przetrwać i  realizować  swoje 

zawodowe  powinności  dla  dobra  polskiej młodzieży. Mimo oporów moral-  

nych kontynuowały  one  pracę  w zreformowanych oraz  zsowietyzowanych   

uczelniach  wyższych, za  co były poddawane  ostrej  krytyce ze strony wielu 

przedstawicieli  władz emigracyjnych. Szczególną  aktywność w negatywnej 

ocenie  pracowników  naukowych i podjętych  przez nich  decyzji, przejawia-

ło kierownictwo Związku Walki Zbrojnej  działającego w  konspiracji na zie-

miach  wschodnich, ponoszącego  duże  straty  ludzkie  w imię  idei niemożli-

wych do  zrealizowania. W kontrowersyjnej  ocenie  kierownictwa tego orga- 

nu, kontynuowanie  przez  polskich  profesorów  pracy  na uczelniach przeję-

tych  przez „Sowietów”, było  kolaboracją  i  zdradą  interesów  narodowych.

Jednak z tak radykalną  oceną  pracy  dydaktycznej  podejmowanej dla dobra
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polskiej młodzieży oraz własnego przeżycia, nie szły w parze żadne konstruk- 

tywne  propozycje  rozwiązania  tej  trudnej sytuacji. W ideologicznym zacie-

trzewieniu  nie  chciano i nie  próbowano  zrozumieć  tych  zależności, że  tyl-

ko  dzięki  kontynuowaniu  przez  nich  pracy w  przymusowych  warunkach,

mogli  mieć  zapewnione  źrodło  minimalnej  egzystencji i  możliwość  prze- 

trwania. Ich praca  umożliwiała ponadto  około dwóm  tysiącom polskiej mło-

dzieży Lwowa w okresie  pierwszej i drugiej  okupacji  radzieckiej kontynuo-

wanie studiów. Zapewnienie chociaż  minimalnego  bezpieczeństwa polskiej

młodzieży  studiującej było też  możliwe  dzięki uczestnictwu znanych osobi-

stości  naukowych  w gremiach  społecznych, gospodarczych  i  kulturalnych

miasta i możliwość wpływu  na  podejmowane  decyzje przez  radzieckie kie-    

rownictwo  miasta. Stąd  też  wypływała  motywacja  do  uczestnictwa  w Ra-   

dzie Miejskiej Lwowa  profesorów  Stefana Banacha, Jana  Lenartowicza, Ja-

kuba  Parnasa,  Jana  Greka,  Stanisława  Mazura, Romana  Witkiewicza oraz

Kaspera Weigla. Oni to, wspólnie  z innymi  znanymi  osobistościami  nauko- 

wymi, tworzącymi 140  osobową  grupę  Polaków, w  dniu 15 grudnia 1940r., 

zostali wybrani do Rady Miejskiej Lwowa. 37]

         Drugim  największym  ośrodkiem  akademickim polskich ziem wschod-   

nich było Wilno z zasłużonym dla  nauki oraz  kultury narodowej uniwersyte-   

tem. Ta stara  uczelnia  zlikwidowana po  powstaniu  listopadowym w 1832r. 

przez zaborcę  carskiego, została  reaktywowana  wkrótce po utworzeniu nie-  

podległej  już  Drugiej  Rzeczypospolitej.Wykonanie  tego  trudnego zadania     

powierzono  zespołom, którymi kolejno  kierowali prof.Józef  Ziemacki oraz 

prof. Ludwik  Kolankowski. Obaj  uczeni, jako  wybitni znawcy  problematy-   

ki  Akademii Wileńskiej i złożonych  spraw  jej  funkcjonowania w  różnych 

okresach historycznych, dawali też gwarancje pomyślnego wykonania wstęp- 

nych spraw  organizacyjnych i kadrowych  niezbędnych  do powstania uczel-

ni akademickiej. W dniu 28  sierpnia 1919r. Naczelny Wódz  Józef Piłsudski,

wypełniając  liczne  postulaty  polskich  środowisk intelektualnych, utworzył     

w Wilnie  polską  uczelnię  wyższą. Jakże  charakterystyczne  są  jego  myśli 

zawarte w dekrecie, sprzęgające  powstanie  niepodległego  państwa  polskie-   

go  z  historią i nauką Rzeczypospolitej Obojga Narodów. „...Wszechnica Wi- 
leńska, w  której  berło  rektorskie  dzierżyli Piotr  Skarga, Jakób Wujek, Jan  
Śniadecki, w  której  nauczali  Sarbiewski, Jędrzej  Śniadecki, Lelewel, w któ-    
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rej czerpali  swą  wiedzę Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski.., ponownie  otwo-  

rzy  dla  młodzieży  swoje  podwoje  w październiku 1919r.,...Aby  żyła w nim 

pamięć  tego, kto  pierwszy  oddał  w ręce  tej uczelni  berło akademickie, ten 

uniwersytecki  symbol  władzy ducha  nad życiem, niech nazwa odradzającej     

się uczelni po  wieczne  czasy  brzmi  „UNIWERSYTET  STEFANA BATO-  

REGO W  WILNIE”. 38]

Pierwszym  rektorem  nowej  uczelni  został profesor Uniwersytetu Jagielloń-

skiego  Michał  M.Siedlecki. On  też  w  obecności  Naczelnego Wodza oraz 

przedstawicieli  najwyższych  władz  Rzeczypospolitej, inaugurował  w dniu     

11 października 1919r.  nowy  rok akademicki. Brak  niezbędnej  obsady per- 

sonalnej i funduszy na  wyposażenie naukowo - techniczne spowodowały, że     

do końca  kwietnia 1920r., zdołano  utworzyć  sześć  wydziałów w ograniczo-   

nej strukturze  personalnej z  uwagi  na  braki  kadry, posiadającej  niezbędne 

kryteria  naukowe. W okresie  zaledwie  sześciu  miesięcy  powstał  Wydział  

Humanistyczny,  Prawa i  Nauk  Społecznych, Matematyczno - Przyrodniczy,  

Lekarski, Teologiczny  oraz  Sztuk Pięknych. Jednak z  uwagi  na  niepomyśl-   

ny przebieg  wojny z  Rosją  oraz  realną  groźbę  zającia Wilna przez Armię

Czerwoną, wszystkie  prace  związane  z  reaktywacją  Uniwersytetu  zostały  

przerwane w końcu  kwietnia 1920r. Niekorzystna  sytuacja  militarna wymu-   

siła też na  władzach uniwersyteckich  rozpoczęcie  ewakuacji. Wraz z wywo-  

żeniem  najcenniejszego wyposażenia zakładów uniwersyteckich, opuścił też   

Wilno  rektor prof. Michał  Siedlecki  wraz z całym Senatem, oraz  zatrudnio-   

na już  kadra  naukowa i studenci  pochodzący z  innych  rejonów  kraju. Naj-

gorsze  przewidywania  władz  uniwersyteckich  potwierdziły się  już w dniu 

15 maja 1920r., kiedy to  utworzony Sejm  litewski  proklamował  powstanie  

niepodległego  państwa w etnicznych  granicach  z Wilnem jako stolicą kraju. 

Dzień  wcześniej, bo  już  14 maja 1920r., ruszyła  za  wycofującymi  się woj-  

skami  polskimi  wielka  ofensywa  Armii  Czerwonej  znad  rzeki  Berezyny 

i Dźwiny dowodzonej  przez  marszałka  Michaiła  Tuchaczewskiego. W wy-

niku tego, oddziały rosyjskie już  w końcu lipca 1920r. znalazły się  pod War-

szawą. W tych  trudnych warunkach, aż do pomyślnej zmiany sytuacji opera- 

cyjnej na froncie  polsko - rosyjskim, nie wykonywano  żadnych prac związa- 

nych z ostatecznym  przygotowaniem  infrastruktury Uniwersytetu  ani rekru-  

tacją  młodzieży na studia. Korzystne warunki do prowadzenia dalszych prac     
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na uczelni, nastąpiły  dopiero  w  wyniku  ofensywy Wojska  Polskiego znad 
rzeki Wieprz w  dniu 15 sierpnia 1920r., która zmusiła armię rosyjską do wy-
cofania się  spod Warszawy. Zaistniałe  warunki  umożliwiły  ponowne odzy-
skanie  utraconych  terenów i zajęcia Wilna  przez  wojska  gen.Lucjana Żeli- 
gowskiego w  dniu 7 września 1920r. Chociaż  powrót  kierownictwa i kadry 
naukowej do Wilna w którym  stacjonowały  już  oddziały polskie nastąpił w 
końcu sierpnia  tego  roku, to pełne  możliwości  prowadzenia  dalszych prac     
na  uczelni  uzyskano  dopiero  cztery  tygodnie później, po  zawarciu  z Ros-    
ją  Radziecką  12 października 1920r. rozejmu  oraz 18  marca 1921r. pokoju    
w Rydze. Znaczące  nakłady  finansowe  w  latach  międzywojennych łożone 
przez Państwo w zasadniczy  sposób  wpłynęły na  to, że Uniwersytet bardzo 
szybko  uzyskał we  wszystkich  dziedzinach ważne  miejsce  wśród polskich 
szkół wyższych. Mający początkowo  niewielką  liczbę  pracowników nauko- 
wych i ponad  500 studentów, przekształcił  się  w liczącą  się  w kraju uczel-    
nię zatrudniającą 84  profesorów, 39 docentów, 245 asystentów oraz kilkuset  
pracowników  technicznych oraz  administracyjnych. Wśród  kadry naukowo-  
dydaktycznej Uniwersytetu  znaleźli  się  wybitni  profesorowie uczelni krajo- 
wych a  nawet  zagranicznych. W ostatnim  roku  przed wkroczeniem  Armii  
Czerwonej  na  kresy  wschodnie  oraz  okupacją  tych  terenów, Uniwersytet 
Stefana Batorego, którym  kierował  prof. Stefan Ehrekreutz kształcił na sześ- 
ciu wydziałach  ponad  trzy  tysiące młodzieży pochodzącej z  różnych środo- 
wisk społecznych i rejonów kraju. 39]
          Bezpośrednio po agresji Rosji Radzieckiej na Polskę i aneksji terenów
wschodnich, nawet  po  zajęciu Wilna  przez  Armię  Czerwoną, Uniwersytet
funkcjonował nadal  aż do połowy grudnia 1939r. Zgodnie  z decyzją rektora, 
poszczególne  Wydziały  przyśpieszyły sesje  egzaminacyjne  zamykające ko-
lejne  lata  studiów i egzaminy  dyplomowe  studentów  ostatniego  roku, któ-
rzy otrzymali  stopnie magisterskie. Sytuacja Uniwersytetu i kadry naukowej
pogorszyła się  radykalnie od  28 października 1939r., kiedy za  zgodą władz
radzieckich  Wilno przeszło całkowicie pod  panowanie litewskie. Mając peł-
ną władzę w mieście, przekształcano  polskie  urzędy w instytucje, w których
obowiązywał już tylko język litewski. Z urzędów administracji miejskiej, pla-
cówek o charakterze  prawnym, handlowym oraz  szkół usuwano polskie kie-
rownictwa, zastępując  litewskimi. We  wszystkich dziedzinach  prowadzono
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politykę całkowitej lituanizacji, nie  zważając  na protesty polskich mieszkań-

ców  Wilna  jak  również  na  interwencje  Rządu  Emigracyjnego we Francji.    

Narodowościowo - polityczne szykany, stosowane wobec polskich instytucji

oraz środowisk  intelektualnych, nie  ominęły  także  Uniwersytetu, który był 

traktowany  przez  nowe  władze  jako  niebezpieczna  ostoja  polskości  oraz  

polonizacji  Litwy. Praktycznym odzwierciedleniem  antypolskiego nastawie-

nia  była  likwidacja  w dniu 15 grudnia 1939r. Uniwersytetu  Stefana Batore-   

go i wszystkich  instytucji, które w jakiejkolwiek formie miały urzędowy lub

nieformalny  związek z  uczelnią. Całą  infrastrukturę  i wyposażenie  instytu- 

tów, zakładów, katedr i  księgozbiory  przejęła  nowa litewska  placówka pe-

dagogiczna  nazwana Uniwersytetem  Wileńskim. Wraz  z  usunięciem  ostat-   

niego  polskiego  rektora  prof. Stefana  Ehrenkreutza, nowy  litewski  rektor  

prof.Ignas Koncius, przybyły z  Uniwersytetu Witolda  Wielkiego w Kownie 

zarządził zmiany personalne na  kluczowych stanowiskach  uczelni. Zwolnio-   

no wszystkich dziekanów, kierowników  zakładów, katedr  i większość profe- 

sorów i docentów w odniesieniu  do których były jakiekolwiek podejrzenia o 

stosowanie  dominacji  narodowościowej, w stosunku  do ludności litewskiej     

w latach międzywojennych. Pozostali na  uczelni  jedynie nieliczni pracowni-   

cy  naukowi, którzy posiadali  litewskie  koligacje  rodzinne, posługiwali  się 

biegle tym  językiem i wyrazili pełną gotowość podporządkowania się nowe-

mu kierownictwu  uniwersytetu. Zwalniani  z  zajmowanych  stanowisk  oraz  

wyrzucani z uniwersyteckich mieszkań służbowych w okresie zimowym, pol-

scy pracownicy naukowi znaleźli się w bardzo trudnej  sytuacji  życiowej. To 

było powodem, iż wielu doświadczonych profesorów wyjeżdżało z Wilna do 

Lwowa, gdzie  bez większych  trudności  przyjmowano ich  do  pracy na tam- 

tejszym  ukraińskim  uniwersytecie a  nielicznym  udało się wyjechać do któ- 

regoś  zachodniego kraju  europejskiego. Zwolniono też  z uczelni większość  

polskich  studentów, którzy szukali i znajdowali  możliwości kontynuowania  

nauki  na  ukraińskim Uniwersytecie  Lwowskim. W ustawach  litewskich za- 

warto  również  przepisy  zakazujące  podejmowania  w jakiejkolwiek formie 

prywatnego kształcenia  młodzieży polskiej  nawet w zakresie  szkoły podsta- 

wowej. Nawet taką formę edukacji  uważano za wrogą działalność tajną skie-  

rowaną  przeciwko  władzom. 40]  W związku  z  tak  prowadzoną  dyskrymi-   

nacją społeczeństwa  polskiego, przede  wszystkim inteligencji zamieszkałej     
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w dużych ośrodkach  miejskich Litwy  w tym  szczególnie pracowników nau-

kowych Uniwersytetu Wileńskiego, już w styczniu 1940r. wystosowano apel     

do Rządu  Polskiego w  Angers z prośbą  o pomoc. Ingerencja Rządu Polskie-   

go niewiele pomogła  byłemu  środowisku  akademickiemu a  wręcz przeciw-   

nie wzmogła natężenie stosowanych szykan ze strony władz litewskich.             

W memoriale przesłanym Rządowi Polskiemu we Francji  podkreślano także     

o  determinacji  oraz  planach  pracowników  naukowych  USB, prowadzenia     

tajnej  pracy  oświatowej z  młodzieżą akademicką. „Profesorowie i pomocni-   

cze siły naukowe  chcą  dalej pracować naukowo i uczyć; młodzież chce rów-

nież korzystać z wykładów, uczyć  się, zdać egzaminy. Tacito  consensu pow-

stanie po  skończonych  feriach Bożego Narodzenia tajny uniwersytet, mimo 

pozbawienia  nas  naukowych pomocy, bibliotek i lokalów...,mimo potworne-    

go szpiclowania i ucisku  policyjnego, na którym opiera się siła Republiki Li-

tewskiej; własne biblioteki  profesorów  wystarczą  na pewien czas do prowa-

dzenia  badań  naukowych, choćby w  zakresie  jedynie problemów teoretycz-   

nych, jeśli oderwanie nas  od pracy laboratoryjnej  nie  pozwala na prowadze-   

nie prac doświadczalnych” 41] Treść dokumentu przesłanego Polskiemu Rzą-

dowi Emigracyjnemu we Francji z odpowiednimi  postulatami, została przed-

stawiona drogą  dyplomatyczną władzom litewskim.W odpowiedzi skierowa-    

nej do rządu  polskiego w dniu 16 stycznia 1940r.,rząd litewski pisze, że Wil- 

no zawsze od czasu  średniowiecza było historyczną  stolicą Litwy, aż do pol-

skiej okupacji w 1920r. uniwersytet polski  nazwany imieniem  Stefana Bato-   

rego powstał wraz z okupacją stolicy Litwy Wilna. Bezzasadne jest więc wią-

zanie tradycji  tej uczelni z polskimi szkołami  powstałymi w XVI wieku, po-

nieważ placówki te były zawsze litewskie w znaczeniu narodowym. Utworzo- 

ny  na  początku  okupacji  Litwy uniwersytet, miał za zadanie  umacniać pol-    

skie wpływy  polityczne i kulturę na spornym  terenie  Wileńszczyzny, w któ-  

rym zatrudniano tylko  profesorów narodowości polskiej a młodzież litewska 

stanowiła  niewielki  margines; nie  może więc  istnieć w państwie litewskim.    

Nie może  również w Wilnie  funkcjonować uniwersytet, którego studenci w 

90% pochodzą  z  województw  polskich. Władze  litewskie w  przesłanej od-

powiedzi  rządowi  polskiemu  we  Francji przypominają też, że  nacjonalizm 

polski dyskryminował wszystkie  instytucje litewskie  w tym  również szkoły, 
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które mimo protestów zostały przez Polaków w większości zamknięte.

W związku  z  przedstawionymi  faktami, biednego  państwa litewskiego nie     

stać na finansowanie dwóch uniwersytetów, litewskiego w Kownie a polskie- 

go w Wilnie. Także  nie do  przyjęcia jest  aby wolna już Litwa  miała powie-    

rzyć kształcenie  swej młodzieży „Kulturtraerom" obcemu krajowi. Prezento-

wane przez  władze litewskie  stanowisko nie dawało żadnych złudzeń co do 

sposobu traktowania  ludności polskiej w Wilnie i na całym terytorium kraju. 

Dalsze nasilenie  antypolskiej  polityki nastąpiło od 21 sierpnia 1940r., kiedy 

utworzono  już Litewską  Socjalistyczną Republikę  Radziecką  jako integral-    

ną część Związku Radzieckiego. 42]

Nieliczni  Polacy, którzy  pozostali  na litewskim  uniwersytecie, znaleźli się     

we wrogim dla nich  otoczeniu. Ich  zachowanie  się  oraz  utrzymywane kon-   

takty były bacznie  obserwowane  przez  nowe  dla  nich środowiska. W przy-   

padku  jakichkolwiek  podejrzeń  prowadzenia  działalności  odbiegającej od 

oficjalnej linii  nowych władz radzieckich, natychmiast informowane były or-

gana  bezpieczeństwa. Podobne  zainteresowania  życiem  pracowników  nau-

kowych  przejawiane  były również w miejscu  zamieszkania  przez ich sąsia-   

dów. Całkowitej  dyskryminacji  narodowościowej doświadczali też nieliczni 

polscy  studenci. Tych, którzy  nie  przyjęli  obywatelstwa litewskiego trakto-

wano jako obywateli obcego państwa. W ten oto sposób  nastąpił historyczny 

paradoks  polegający na  tym, że  większość  polskiej  społeczności  mieszka-    

jąca na Litwie, stanowiąca  ponad 60%  ogółu  mieszkańców, była  dyskrymi-

nowana i szykanowana  politycznie  przez  niecałe 1,5%  ludności  litewskiej, 

mającej wsparcie Rosji Radzieckiej. Zaistniała sytuacja, w której polskie śro-

dowisko  akademickie w Wilnie zostało rozbite i zlikwidowane. Było  to kon-

sekwencją odległych w czasie  uwarunkowań historycznych, polityki narodo-

wościowej  prowadzonej  przez Drugą Rzeczypospolitę na ziemiach wschod-

nich  oraz  niekorzystnego  splotu  wydarzeń  międzynarodowych w  Europie     

w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

 Brak możliwości  zatrudnienia  na  uniwersytecie i legalnego  kształce-   

nia polskiej  młodzieży, skłonił  wielu  profesorów  do  kontynuowania pracy 

dydaktycznej w sposób  konspiracyjny. To  pod  wpływem  pracowników lik-
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widowanej  uczelni, decyzję o  prowadzeniu  tajnego  kształcenia  studentów 
polskich  podjął rektor prof. Stefan Ehrenkreutz wraz z senatem już w końcu 
grudnia 1939 r., o czym powiadomiono Polski Rząd Emigracyjny we Francji.
Zorganizowaniem studiów  konspiracyjnych oraz  zaangażowanie do tej dzia- 
łalności chętnych pracowników  byłego USB ze  wszystkich  siedmiu wydzia- 
łów obarczono  prof. Ludwika Chmaja, z którym współpracowali  byli działa-  
cze ZNP Stanisław Lisowski  oraz Jan Krawiec. Bardzo trudne położenie pol-
skiej  inteligencji  podejmującej  w Wilnie  działalność tajną oraz grożące jej      
z tego  powodu  niebezpieczeństwa  ze  strony  litewskich  służb specjalnych,
były powodem  szukania  środków  zabezpieczających  przez  inicjatorów  ta- 
kiego  kształcenia. Organizatorzy  tej  formy intelektualnego  oporu  zdawali      
sobie sprawę  z tego, że  tylko  powiązanie  tajnej pracy  dydaktycznej z dzia-    
łalnością  politycznych  organizacji  niepodległościowych  oraz funkcjonowa-    
nie pod ich kuratelą, może zapewnić bezpieczeństwo profesorom i studentom. 
Praktycznym  odzwierciedleniem  przyjętej  koncepcji  działania, było uczest-
nictwo w strukturach polityczno - wojskowych ZWZ -AK i Delegaturze Rzą-    
du Okręgu  Wileńskiego  prof. Stefana Ehrenkreutza,  prof. Ludwika Chmaja, 
dr.Jerzego  Dobrzańskiego. Wydział  Oświaty  przy  Okręgowej  Delegaturze  
Rządu  w Wilnie, pod  kierownictwem Jana Bobaka a po nim Jana Żelskiego    
był na bieżąco  informowany przez  prof. Ludwika Chmaja o wszystkich pro- 
blemach  związanych z  kształceniem  młodzieży  oraz  otrzymywał  informa-    
cje o ewentualnych zagrożeniach i możliwych środkach zaradczych. 43] 
         Decyzja  rektora i senatu  podjęta wraz  z zakończeniem oficjalnej dzia-    
łalności  polskiej  uczelni  już  w końcu  grudnia 1939r. o reaktywowaniu stu-    
diów tajnych, była  możliwa  do wykonania tylko w ograniczonym wymiarze.    
Wpłynęły na to  przyczyny polityczne, personalne i ekonomiczne  niezależne     
od  woli organizatorów oraz  realizatorów  tych  zadań . Z uwarunkowań poli- 
tycznych, najważniejszym  było  zapewnienie  bezpieczeństwa  profesorom i     
studentom  inwigilowanym  nieustannie przez litewskie oraz rosyjskie służby     
bezpieczeństwa i bacznie   obserwowanych  przez  litewskich  sąsiadów oraz      
w miejscu  oficjalnego  zatrudnienia. Istniało więc realne zagrożenie, o czym 
mogą  świadczyć  przypadki  aresztowań  pracowników  naukowych  dokony-  
wanych przez radzieckie  organa  bezpieczeństwa. Mimo, że aresztowania do- 
tyczyły głównie profesorów  będących jednocześnie członkami tajnych struk-  
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tur  politycznych   oraz  wojskowych  Okręgowej  Delegatury  Rządu  w Wil-     

nie, wywierały one  odstraszający  wpływ  na angażowanie  się  do tej działal- 

ności całej  inteligencji  uniwersyteckiej. 44]  Również  istotne  były przyczy-    

ny personalne, które  ograniczały  możliwości  organizowania  jak też prowa-     

dzenia tajnego  kształcenia z uwagi na ubytek  kilkudziesięciu  osób spośród  

kadry  dydaktycznej, w  tym  wielu  profesorów i ograniczoną  liczbę  studen-   

tów, którzy pozostali tutaj po zajęciu miasta przez  wojska litewskie. 

Profesorowie  wyjechali do Lwowa  na  zaproszenie swoich  byłych kolegów      

z Wilna i  kierownictwa z tamtejszego Uniwersytetu  Ukraińskiego, Instytutu  

Politechnicznego i  Medycznego  lub  Akademii  Medycyny  Weterynaryjnej, 

gdzie bez problemu zostali  zatrudnieni. Kilku pracowników  naukowych jak      

to zrobił prof. Manfred Kridl, opuściło Wilno i przedostało  się  w różny spo-   

sób (przeważnie  przez Kowno) do  zachodnich  krajów  europejskich. Duża 

część polskiej  młodzieży studenckiej z Wilna wcielonej do służby frontowej  

nie wróciła  do  domu, ponieważ  zginęła  lub  znalazła  się w obozach jeniec-  

kich. Studenci Uniwersytetu Wileńskiego  pochodzący z innych rejonów kra-    

ju, którym udało się  przetrwać  wojnę, po jej zakończeniu nie byli wpuszcza-    

ni na terytorium Litwy lub uznawano ich  po powrocie  za obywateli  obcego 

państwa, nie  mających  żadnych  uprawnień  obywatelskich w  tym również 

prawa do kontynuowania studiów na Uniwersytecie Litewskim. Po przejęciu 

uczelni przez  nowe  władze, naukę  kontynuowali tam  także studenci wywo-  

dzący się z  rodzin  mieszanych, nielicznych  rodzin  polskich, które przyjęły 

obywatelstwo litewskie  oraz niewielu studentów  polskich z ostatniego roku, 

chcących uzyskać dyplom. Zdecydowana większość  polskiej młodzieży aka- 

demickiej  oraz  maturzystów jesienią 1939 r. bojkotowała uczelnię  litewską. 

Ogólnie około  80% studentów  na  nowym  uniwersytecie było narodowości 

litewskiej, żydowskiej oraz  rosyjskiej; młodzież  znająca  język polski stano-  

wiła  tylko około 20% stanu. 45]

Również  bardzo   złe  warunki  bytowe  polskich  pracowników  naukowych

zwolnionych  z uniwersytetu  miały  wpływ na to, że starali się oni  najpierw

zapewnić  sobie i swoim  rodzinom minimalne  warunki egzystencji. Spełnie-

nie apelu  rektora i senatu  o włączenie się  do tajnych  struktur  oświatowych 

mimo  trudnego  położenia  osobistego, traktowano  jako  konieczny  obowią-    

zek  wobec  polskiej  młodzieży.  Dzięki  długoletniemu  pobytowi w Wilnie      
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oraz licznym znajomościom, niektórzy profesorowie uzyskiwali zatrudnienie      

w polskich  klasach  litewskich  szkół  średnich  np. Tadeusz  Czeżowski, Ed- 

ward Bekier, Marian Morelowski,  Konrad Górski, Stanisław Kościałkowski,   

Jan  Oko oraz  inni. Naukowcy z  Wydziału Lekarskiego jak: Michał Reicher, 

Włodzimierz  Mozołowski, Stanisław Hiller oraz  inni, też  prowadzili prywa-   

tne praktyki oraz uczestniczyli w konspiracji wojskowej AK. Młodsi pracow- 

nicy  naukowi  znaleźli  zatrudnienie  w  administracji, polskich  placówkach     

kultury, handlu, rzemiośle  i wydawnictwach  polskiej  prasy  takich  jak „Ku-    

rier  Wileński”, i „Gazeta Codzienna”. Byli  wykładowcy, którzy posiadali li-   

czne rodziny, otrzymywali  ponadto  pomoc  materialną z organizacji charyta-  

tywnych, wspomaganych  przez   czynniki  polskiego   rządu  emigracyjnego,    

poprzez  Delegata  Rządu  w Kownie. Dużego wsparcia  pracownikom nauko-    

wym udzielały również w Wilnie Towarzystwo Samopomocy Obywatelskiej,  

Fundacja   Kościuszkowska  oraz  Komitet  Pomocy  Uchodźcom  kierowany  

przez  Ignacego Zagórskiego  i Marię Petrusowiczową. Istniała  również  sek-    

cja polska  pomocy ofiarom  wojny przy Litewskim Czerwonym Krzyżu. For-

mą uzyskiwania  środków  finansowych przez  zatrudnionych w  konspiracyj-

nym uniwersytecie, było  pobieranie  od studentów opłaty za  kontynuowanie     

studiów. Praca  zawodowa prócz  zapewnienia  skromnych środków na utrzy- 

manie,  pozwalała  zachować  też  warunki  tajności. To  niewątpliwie  powo-

dowało, że  mimo  licznych  trudności  prawie  wszyscy profesorowie byłego  

uniwersytetu  polskiego, zaangażowali  się  w organizację  oraz prowadzenie  

niejawnych kompletów akademickich. 46] 

          Przedstawione  uwarunkowania  miały zasadniczy  wpływ na to, że taj-    

ne studia organizowane  przez  kadrę dydaktyczną zwolnioną z Uniwersytetu     

Stefana Batorego  obejmowały w „okresie litewskim” ograniczoną liczbę stu- 

dentów, w porównaniu  do stanu z miesiąca sierpnia 1939r., kiedy to było na  

uczelni  ponad  trzy  tysiące  uczących  się. Wojenne  wydarzenia, w których  

uczestniczyła  polska  młodzież  akademicka oraz  powstała sytuacja politycz-    

na w Wilnie wpłynęły na to, że  wszystkie  tworzone w tym  czasie komplety    

nie liczyły więcej  jak 15%  byłych studentów  oraz kilkudziesięciu abiturien- 

tów rozpoczynających naukę. Na pięciu  wydziałach, których  dziekani posta-  

nowili  kształcić  młodzież w  sposób  tajny ( humanistycznym, prawa i nauk   

społecznych,  matematyczno - przyrodniczym, teologicznym oraz lekarskim) 

130



                                                          

rozpoczęto  też zapisy  na  zasadzie  rekomendacji  już  od  początku stycznia    

1940r. Opinie byłym  studentom  wystawiali  pracownicy  naukowi uniwersy-  

tetu a maturzystom  dyrektorzy szkół. Studia w  tym  trybie prowadzono wed-  

ług  indywidualych  decyzji  dziekanów.  Na  wszystkich  wydziałach  podob-   

na była  metoda  organizacji  zajęć ze studentami. Prowadzono  je w grupach     

nie większych  niż  pięć  osób w mieszkaniach  prywatnych  profesorów i ich     

rodzin położonych  na peryferiach  z dala od  litewskich sąsiadów. Spotkania  

odbywały się  przeważnie w godzinach  popołudniowych  oraz  w  dni wolne.

Zajęcia  dydaktyczne  na  poszczególnych  kierunkach  były organizowane w 

trzech  grupach  zaawansowania, dla  studentów  kursu  magisterskiego  przy-

gotowywanych do  uzyskania  absolutorium, kontynuujących  studia przerwa-

ne na kolejnym  roku  oraz  maturzystów z 1939r.,przyjętych  na któryś z kie-

runków  tajnego Uniwersytetu Wileńskiego. Na  wszystkich  kompletach aka-    

demickich  utworzonych  przez  poszczególne wydziały, prowadzono  wykła-   

dy, seminaria i  egzaminy z przedmiotów  kierunkowych oraz pomocniczych     

zamiennie przez poszczególne katedry.

Do wiosny 1940 r. kiedy nie  były  jeszcze  znane  wydarzenia, które  nastąpi-   

ły na froncie  zachodnim i istniał w społeczeństwie  polskim  duży optymizm    

co do ostatecznych  rezultatów wojny, tajne  studia  akademickie organizowa-   

ne dla polskiej  młodzieży miały  określony  perspektywiczny  cel  społeczny    

i polityczny. Podobnie  jak to miało  już  miejsce  na ziemiach okupowanych  

przez armię  hitlerowską, również  na  ziemiach wschodnich  kontynuowanie

kształcenia  akademickiego  młodzieży  zgodnie z założeniami  programowy-    

mi Polskiego  Rządu Emigracyjnego, było  ważną formą przygotowania przy- 

szłych  kadr dla  kraju po  zwycięskiej  wojnie. Stąd wypływało  zaangażowa-    

nie struktur  kierowniczych i kadry  dydaktycznej w ten  sposób tajnie eduko-    

wanej  młodzieży.  Jako  jedni  z  pierwszych  rozpoczęli  tworzenie  tajnych     

grup  akademickich  pracownicy z  katedry  filozofii i  historii  Wydziału Hu-    

manistycznego, kierowanego  przez  jego dziekana prof. Jana Oko. Jak wspo- 

mina prof. Tadeusz Czeżowski z  katedry filozofii, mimo wielu  celowo stwa- 

rzanych utrudnień  przez  władze litewskie oraz  grożących nieustannie wszy- 

stkim  niebezpieczeństw:  „Uniwersytet  nie  przestał  działać, obradował  Se-    

nat  pod  przewodnictwem  rektora, profesorowie  nauczali  tajnie, odbywano 

egzaminy”.47]  Prof. Tadeusz Czeżowski  wraz z innymi kolegami z katedry 
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prowadzili  zajęcia  pomocnicze  z  filozofii w  kilkunastu  grupach  ze  wszy- 

stkich  kierunków  studiów. Również  pracownicy katedry  historii, którą kie-  

rował  prof. Stanisław  Kościałkowski  organizowali  na  szeregu kompletach  

akademickich  zajęcia  kierunkowe i  pomocnicze w  ramach  współdziałania 

z innymi  katedrami. Jako  wybitny pedagog  oraz  znawca  narodowych dzie-    

jów, potrafił  zgromadzić w kompletach liczne  grupy polskiej młodzieży, po- 

dejmującej konspiracyjne studia  na kierunkach Wydziału  Humanistycznego.

Wśród kadry  pedagogicznej  tajnych   zespołów nie  zabrakło  pracowników

naukowych  Wydziału  Prawa  i Nauk  Społecznych, kierowanego  jak przed     

likwidacją  uniwersytetu  polskiego, przez  prof. Iwo Jaworskiego. Prowadzo-    

ne przez  profesora  zajęcia  z historii  prawa spotykały się z  dużym zaintere-

sowaniem ze  strony studentów  kompletów akademickich.Wykłady z prawa 

cywilnego  cieszące  się dużym powodzeniem  prowadził  również prof.Kazi- 

mierz  Petrusewicz  oraz  prof. Bronisław Wróblewski  z prawa karnego. 48]

Nauka konspiracyjna  podejmowana przez  pozostającą w Wilnie polską mło-

dzież  miała  nie tylko  przydatność merytoryczną  dla jej  przyszłości. Osobi-    

ste spotkania  pracowników  naukowych  ze  studentami i ich rodzinami, poz-  

walały w tych trudnych  czasach, gdy nikt  nie był  pewny swojej przyszłości,    

na integrację  polskiej  społeczności  inteligenckiej Wilna. Podczas  okupacji     

litewskiej i  radzieckiej Wilna, funkcjonowało  również Wileńskie Towarzys-   

two Filozoficzne  jako forum  pracowników  naukowych  różnych  dyscyplin  

konspiracyjnego  uniwersytetu.  Podczas  systematycznych  spotkań  odbywa-    

nych w mieszkaniach  prywatnych, omawiano  nie  tylko  sprawy związane z     

kształceniem  ale  również  najważniejsze  problemy  dotyczące wydarzeń w     

okupowanym już przez hitlerowców  kraju oraz na świecie.

Kierownik  katedry  fizyki  tajnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

prof. Henryk Niewodniczański wykładał  na kilku  kompletach fizykę, będąc

jednocześnie  magazynierem  państwowej  fabryki  wyrobów  elektrycznych.

W tych  samych  grupach  prof. Edward  Bekier  wraz  z innymi  pracownika-    

mi katedry  prowadził wykłady, seminaria i egzaminy z chemii fizycznej.49]

Wraz z zakazem  działalności  polskiego  uniwersytetu, zlikwidowany został 

również  Wydział Teologiczny, który rozpoczął  pracę w sposób  konspiracyj-   

ny w wileńskim  Seminarium Duchownym  pod  kierownictwem byłego dzie-

kana ks.prof. Michała  Klepacza. Ze studentami, którzy  w  chwili  likwidacji  
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uniwersytetu byli już na  kursie magisterskim, zakończono egzaminy w roku 

1940, a dyplomy wydano  im ze  wsteczną  datą 1939r. Do jesieni 1940r. pro- 

ces dydaktyczny był w zasadzie ustabilizowany. Oprócz bieżących zajęć pro- 

wadzono też seminaria  magisterskie, których nie  zdążono zakończyć do cza-   

su  likwidacji  uniwersytetu.  Funkcjonowanie Seminarium  zostało  zagrożo-    

ne dopiero  jesienią 1940r. Wówczas  władze  litewskie  kategorycznie odmó- 

wiły uczelni  prawa  do  dalszego istnienia  w  Wilnie, gdyż ich  zdaniem pla- 

cówka ta winna być  połączona  z istniejącą  w Kownie i mieć tam  jedno kie- 

rownictwo i wspólną siedzibę. Zabrane Seminarium  budynki miały być prze-  

kazane  litewskim  instytucjom wymiaru sprawiedliwości. Mimo  takiego sta- 

nowiska, Seminarium  wileńskie będące w  stanie „likwidacji”, funkcjonowa-   

ło do końca 1941r., już w okresie trwania okupacji hitlerowskiej.                        

Od likwidacji Wydziału Teologicznego w grudniu 1939 r. do  2 marca 1942r. 

kontynuowało studia 90 kleryków, z  tego 30 było na  pierwszym  roku. Swo-    

ją działalność  pedagogiczną  zakończyło Seminarium w  dniu 3 marca 1942r. 

kiedy to zostało  zlikwidowane przez Niemców, a 14 księży-profesorów oraz  

kilkudziesięciu  alumnów-studentów  zostało  aresztowanych  wraz  z  ks.pro- 

fesorem Michałem  Klepaczem, który  po  uwolnieniu z  obozu pracy  powró- 

cił do Wilna  dopiero 16 lipca 1944r. po wycofaniu się z  terenów Litwy hitle- 

rowskich  wojsk  okupacyjnych, oraz  po ponownym  przejęciu  już  na  stałe 

polskich ziem wschodnich przez Związek Radziecki.  50]  

Na wszystkich kompletach oraz  grupach akademickich byłego  uniwersytetu 

polskiego  prowadzonych  przez tajne  wydziały, wykłady, seminaria oraz eg- 

zaminy  przebiegały planowo  bez  realnych  zagrożeń represjami ze strony li- 

tewskich  służb  bezpieczeństwa aż do  wkroczenia  na  Litwę w dniu 15 czer- 

wca 1940r. wojsk  radzieckich i ustanowienia  rządu  Justasa Paleckisa popie- 

ranego  przez  władze  Związku Radzieckiego, który w  dniu 27  czerwca roz- 

wiązał litewski Sejm. Wraz ze  zmianą  rządu  litewskiego wzrosło też zagro- 

żenie  polskiej  inteligencji, w  szczególności  tych  osób,  które  zaangażowa-    

ne były w jakąkolwiek  działalność konspiracyjną w tym  też kształcenie aka- 

demickie  młodzieży. Sytuacja  pogorszyła się  jeszcze  bardziej po proklamo-

waniu  Litwy  w  dniu 21 sierpnia 1940 r. państwem  związkowym, stając się    

jedną z republik radzieckich. 51]  Najgorsze miało jednak dopiero nadejść po 

zajęciu Lwowa w dniu 30 lipca 1941r. przez wojska hitlerowskie. 
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3. Polskie szkolnictwo akademickie na ziemiach wschodnich w okresie

    okupacji hitlerowskiej          

        Trudne warunki ekonomiczne oraz  niebezpieczne politycznie dla społe-

czeństwa polskiego ziem wschodnich, które od 17 września 1939r. znajdowa-    

ło się pod okupacją  radziecką, były niewspółmiernie  łatwiejsze od możliwo-  

ści funkcjonowania i przeżycia  pod panowaniem hitlerowskim. Mimo wielu 

represji stosowanych przez radziecką  służbę bezpieczeństwa wobec polskiej 

inteligencji  w pierwszych  kilku  miesiącach 1940r., miały one  ograniczony      

zasięg personalny. Sprowadzały się do  kilku procent osób prowadzących taj-     

ną działalność  przeciw  Rosji Radzieckiej w składzie  politycznych i wojsko- 

wych organizacji  niepodległościowych. Społeczeństwo polskie  ziem wscho- 

dnich w tym też pracownicy naukowi  uczelni  wyższych  Lwowa, którzy nie

angażowali się  w  konspirację, oprócz  uciążliwości administracyjnych i nie- 

dostatków bytowych  oraz ograniczeń  religijnych  mogło  normalnie funkcjo- 

nować. W uczelniach wyższych Lwowa przejętych  przez administrację ukra-

ińską, mogła  w legalny sposób  kontynuować  studia  polska  młodzież a pra- 

cownicy naukowi znajdowali  zatrudnienie. Na wszystkich uczelniach polscy

profesorowie, pisarze oraz  artyści wykladali w języku narodowym. Naukow-

ców nie mających pracy  na  uczelniach  zatrudniano w Ossolineum, w redak-

cjach  polskich  gazet  i szkołach  średnich oraz Wydawnictwie dla Mniejszo-    

ści Narodowych; funkcjonowały też  teatry  i zespoły muzyczne. W miarę us- 

tabilizowane  życie  wykładowców  oraz  polskiej  młodzieży  studiującej na 

lwowskich  uczelniach, zostało  przerwane  po  zajęciu  miasta przez  wojska 

okupacyjne. 52]

Wraz z wycofującymi  się ze Lwowa wojskami  radzieckimi, również ukraiń-

ska kadra naukowa lwowskich uczelni wyższych, mianowana przez poprzed-

nie władze, opuściła  w  większości miasto. Po wycofaniu się Armii Radziec-

kiej oraz sprzymierzonych  z nią wojsk ukraińskich i zajęciu byłych polskich 

terenów  wschodnich, naczelne  dowództwo  hitlerowskie utworzyło z części  

Ukrainy dystrykt Galicji, który przyłączono do Generalnego Gubernatorstwa. 
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Pełną władzę  polityczną  oraz  administracyjną na tych terenach objęły czyn-
niki niemieckie. Już od  pierwszych  dni  faszystowskiej  okupacji, wraz z lik-  
widacją  wszystkich  uczelni wyższych, szkół i placówek kultury, rozpoczęto  
stosowanie represji  oraz  biologiczną zagładę  polskiej  inteligencji. Przykła-     
dem tego była zbrodnia dokonana na 25 polskich  pracownikach naukowych 
Uniwersytetu oraz Instytutu Politechnicznego rozstrzelanych wraz  z rodzina-    
mi już 4 lipca 1941r. na  Wzgórzach Wuleckich  w pobliżu  miasta. Od same-     
go początku okupacji  ziem wschodnich  administracja hitlerowska wspólnie      
z faszystami ukraińskimi  prowadziła  też określoną  politykę, sprzyjającą ek- 
spansywnym  celom  Trzeciej  Rzeszy.  Przejawem  uzyskanego  consensusu   
był liberalny  stosunek  do ludności  ukraińskiej  oraz stosowanie w myśl wy-    
tycznych OUN działań  represyjnych  wobec ludności  polskiej, w tym szcze- 
gólnie  inteligencji. Osiągnięcie tego celu  nie nastręczało Niemcom oraz ich 
sojusznikowi trudności, ze względu  na ukształtowaną  już  antypolską posta-     
wę ludności ukraińskiej  pamiętającej  swoje  położenie  ekonomiczne, degra- 
dację polityczną oraz kulturalną w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. 53]
Wyrazem  negatywnego  stanowiska  zajmowanego w tej  sprawie  przez pro-
niemieckie  kierownictwo  ukraińskie może być  wiernopoddańczy memoriał 
Głównego Komitetu Ukraińskiego  do Generalnego Gubernatora z 1941r., w  
którym obok zapewnień  o lojalności, główny akcent położono na odbudowę
szkolnictwa  ukraińskiego  zniszczonego przez  Polaków. Środowiska  nacjo-     
nalistycznej  inteligencji  ukraińskiej, nie  godziły  się również z nauczaniem     
w powstającym szkolnictwie ukraińskim według polskiego programu z roku 
1934, gdyż nie odpowiadał ich interesom. W programach  nacjonalistów, któ-
rzy już 30 czerwca 1941r. usiłowali  utworzyć  pod  kuratelą niemiecką Naro-  
dowe  Państwo  Ukraińskie, głoszono  udostępnienie  swojej  młodzieży wyż-  
szego wykształcenia, przysposabiającego ją do pracy w  służbie nowego pań- 
stwa i Trzeciej  Rzeszy. Wykonanie  tych  zamierzeń  we  współpracy z hitle-  
rowskimi Niemcami  uzasadniano  też  koniecznością zapewnienia wielkości    
przyszłej Ukrainie, wiernego  sojusznika  Rzeszy w walce z komunizmem ra-  
dzieckim.  54]  Zabiegi Głównej Komisji Ukraińskiej odpowiadające w pełni  
władzom  niemieckim, zaczęły  też  przynosić  oczekiwane rezultaty. Wraz z 
likwidacją  polskich  szkół średnich oraz  pozostałych instytucji kulturalnych,   
już  w lipcu  1941r.  Niemcy  rozpoczęli   zamykanie  wszystkich  szkół  wyż- 
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szych, w których  po ewakuacji  wojsk  radzieckich  pozostał  tylko nieliczny  

personel ukraiński  oraz  zatrudnieni  tam  jeszcze pracownicy polscy, co  też      

według  opinii  nacjonalistów  ukraińskich  nie mogło  być dłużej tolerowane.    

Polityka  gruntownej  czystki  narodowościowej w likwidowanych  przez oku-

panta wszystkich  uczelniach  lwowskich, popieranej  całkowicie  przez miej- 

scowych  nacjonalistów  przyniosła  oczekiwane  rezultaty. Wyrażały się one 

zwolnieniem  setek  polskich   pracowników  naukowo - dydaktycznych,  któ-    

rzy  pozostali  bez  środków  do  egzystencji   a  studenci  utracili  możliwość 

kontynuowania  nauki. Rozmowy nowych  władców Ukrainy z  sojusznikiem 

hitlerowskim o  utworzeniu  ukraińskich  szkół  wyższych  dały tylko rezulta-    

ty  połowiczne, jedynie  w  stosunku  do  kadry pedagogicznej .W kilkunastu 

miejscowościach,  takich  jak:  Lwów,  Sambor,  Rokotyn, Buczacz, Kołomy-    

ja,  Tarnopol,  Hrubieszów,  Włodawa, Przemyśl  i  Złoczów, utworzono  kil-    

ka kursów  kwalifikacyjnych dla  około 300 nauczycieli ukraińskich.55]  

Program  ich  kształcenia, opracowany  oraz  zatwierdzony przez władze dys- 

tryktu  lwowskiego  i  lubelskiego, realizowany był  z uczestnikami  kursu w 

języku  ukraińskim.  56]   Nadzór  polityczny  nad  nimi sprawował  Wydział 

Nauki  i Wychowania  GG, przy  współudziale  czołowych faszystów ukraiń-  

skich. Jednak  reaktywowanie  tylko  szkolnictwa  średniego i przygotowanie  

kadr  nauczycielskich  do  kształcenia  młodzieży na  tym  poziomie nie zada-  

walało  Ukraińców. Czyniono  jednocześnie  starania  o  umożliwienie  kilku-    

set  byłym  studentom  kontynuowania dalszej  nauki  na  uczelniach  narodo- 

wych  lub  zagranicznych  szkołach wyższych. Postulaty  dotyczące  studiów  

zagranicznych dotyczyły Niemiec oraz  zostały poparte  przez  władze oświa-  

towe i ministra spraw   zagranicznych Rzeszy. 57] Starania Głównej Komisji 

Ukraińskiej  przyniosły  tylko  częściowo  pozytywne  rezultaty, ze  względu      

na  inną  koncepcję  władz  okupacyjnych  dotyczącą  kształcenia  młodzieży 

ukraińskiej  oraz  udzielania   jej  pomocy  finansowej. Począwszy od jesieni 

1941r.  minister  Rzeszy d/s  Nauki, Wychowania  i Oświaty  rozpoczął  przy-  

znawanie  studentom  ukraińskim  stypendiów w  wysokości 100  marek mie-  

sięcznie. Stworzono jednocześnie możliwość podejmowania przez ukraińską 

młodzież nauki  w uczelniach  niemieckich  na terenach  okupowanych i  kie- 

rowania jej na  studia  zagraniczne  do uczelni  wiedeńskich  oraz uniwersyte-    

tów w  Rzeszy.  W ten  to  sposób, faszystowscy  przywódcy  ukraińscy, tacy   
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jak: Jarosław Stećko, Iwan  Rawłyk, Stepan Łenkawski, Dmytro  Jaciw, Jew- 

hen Konowałec, Jewhen Wreciono i wielu innych, poprzez  sojusz z Niemca-  

mi stworzyli sztuczną namiastkę ukraińskiej państwowości. 58] 

          Informacje  uzyskiwane  przez  Polski  Rząd  Emigracyjny w  Wielkiej     

Brytanii  latem 1941r. od polskich  organów  wywiadu  działających we Lwo-    

wie i  profesorów  przybywających do  Anglii o  ciężkim położeniu pracowni-   

ków  naukowych i młodzieży  akademickiej, zdecydowały o  podjęciu  konie-

cznych w tych warunkach działań. Ich podstawą  była  dobra znajomość prze-

widywanych  wydarzeń  wynikających  z pogarszania  się  sytuacji  gospodar-   

czej w Rzeszy, uzależnionej  od  przebiegu wojny na froncie wschodnim. Jak

oceniały polskie  władze  emigracyjne, wyczerpanie  materialne i ludzkie Nie-  

miec w  wojnie  ze  Związkiem  Radzieckim  i niedostatek  własnych  rezerw,  

powinien wymusić  na władzach  okupacyjnych Lwowa oraz  Wilna wykorzy-

stanie  możliwości  miejscowych, co  też jesienią 1941r . stało się faktem. Po- 

czątkowe  sukcesy na  froncie  wschodnim  przypłacone dużymi stratami oso-  

bowymi, spowodowały  znaczny  niedobór  fachowców  niemieckich z wielu 

dziedzin nauki i gospodarki  w tym  szczególnie  techniki, medycyny, agrono- 

mii oraz  weterynarii, tak  w Rzeszy  jak  również  na terenach  okupowanych.

Pogarszająca się  sytuacja w  tych  dziedzinach oraz  zwiększające  się potrze-

by zaspakajania  wojennego, wymuszały  zaprzestanie  eksterminacji polskiej

inteligencji  akademickiej  Lwowa i  wykorzystanie  jej  do  własnych  celów. 

Wyrazem  zmiany taktyki  postępowania  hitlerowskich władz  okupacyjnych

było wstrzymanie  zwalniania  polskich  pracowników  naukowych z likwido-   

wanych uczelni  oraz  plany  kształcenia  fachowców dla  potrzeb niemieckiej 

gospodarki  wojennej. Tak radykalna  zmiana  postępowania  okupanta w sto- 

sunku do  ludzi  nauki,  stwarzała  konkretne  możliwości  ich  wykorzystania    

w kształceniu  akademickim  polskiej  młodzieży w instytucjach  niemieckich. 

Wykonaniem tego  zadania i skoordynowania  całości  działań  pracowników  

naukowych w tym  mieście  obarczyły władze polskie przedstawiciela DOiK 

przy Delegaturze  Rządu na Kraj - Czesława  Wycecha, który w  końcu lipca 

1941r. przedostał się w sposób  nielegalny  do Lwowa. Podczas tajnej narady    

z profesorami zlikwidowanych uczelni  uzgodniono też, że w  zaistniałej sytu-  

acji możliwe będą  do  zastosowania dwa warianty postępowania. Zasadniczą  

płaszczyzną  kształcenia  studentów  na  poziomie wyższym, która  miała być  
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realizowana, było ich  uczestnictwo w  zajęciach  na  utworzonych przez oku- 

panta  kursach  fachowych. Podczas  przerabiania  oficjalnego  planu niemiec- 

kiego, pracownicy polscy mieli  wprowadzać w wytypowanych  grupach roz- 

szerzony  program  akademicki w  zależności  od indywidualnego  zaawanso-  

wania. Dodatkowe  zajęcia teoretyczne nie  wymagające wyposażenia techni- 

cznego, planowano  organizować  w  sposób  tajny w  małych  grupach  poza

miejscem  oficjalnej  nauki, przede  wszystkim w  mieszkaniach  prywatnych  

kadry dydaktycznej  oraz  innych  nadających się do tego  zakonspirowanych

lokalach. Większego i bardziej  niebezpiecznego  zaangażowania  wymagało  

tworzenie od podstaw tajnych studiów  akademickich  na kierunkach humani- 

stycznych, które planowali  realizować  pracownicy  naukowi ze zlikwidowa-   

nego Uniwersytetu  im.Iwana Franki. Zebrani na  naradzie profesorowie oraz

przedstawiciel - DOiK  Czesław Wycech,  powierzyli  tworzenie niejawnych 

struktur uniwersytetu prof. Edmundowi Bulandzie. 59]

Informacje  przekazane naukowcom  lwowskich uczelni przez Czesława Wy- 

cecha o zamiarze  utworzenia  przez administrację  niemiecką struktur akade-

mickich  z ograniczonym  poziomem  kształcenia  bez nadawania stopni nau-

kowych, potwierdził  wkrótce prof. Eugen Perchorowycz. Jego jako  niemiec-    

kiego komisarycznego  zarządcę  infrastruktury zlikwidowanych we Lwowie     

polskich uczelni  wyższych, hitlerowska  administracja dystryktu  galicyjskie-   

go upoważniła do  nawiązania  kontaktu z polskimi  profesorami oraz wyson-

dowania opinii o możliwości  podjęcia  przez  nich pracy w utworzonych pla- 

cówkach. Zdecydowana  większość  polskiej  kadry  naukowej  mimo  wielu     

wątpliwości natury  moralnej  oraz niejednoznacznego stanowiska w tej spra-

wie polskich  władz  emigracyjnych, postanowiła  zaakceptować  propozycję 

władz  niemieckich. W podjęciu  pracy w placówkach  niemieckich, które za- 

mierzano  utworzyć   wiosną 1942r. widzieli  oni  nie tylko  szansę  poprawy 

swoich warunków materialnych ale również na prowadzenie tajnej  pracy dy- 

daktycznej  z polskimi studentami, z wykorzystaniem  wyposażenia technicz- 

nego do pełnego kształcenia  akademickiego i legalizacji prowadzenia takich 

zajęć. Niewątpliwie, na  podjęcie  tej decyzji wywarły wpływ doświadczenia  

wyniesione z podobnej  sytuacji  przez  profesorów zatrudnionych  już w pla- 

cówkach  w Warszawie i Krakowie, od  których  informacje docierały do pra- 

cowników naukowych Lwowa. 60]  Jednak do czasu  powstania  uczelni  nie- 
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mieckich, profesorowie  uniwersytetu  uczestniczący w spotkaniach z Czesła- 

wem Wycechem, postanowili  reaktywować  w zależności od realnych możli-  

wości niektóre tylko kierunki studiów humanistycznych.                 

Zorganizowania tajnych kompletów  studenckich z Wydziału Prawa zobowią- 

zał  się  prof. Kazimierz  Przybyłowski, Humanistycznego prof. Jerzy Kuryło-

wicz oraz Matematyczno – Przyrodniczego prof. August Zierhoffer. Podjęcie  

konspiracyjnej pracy  dydaktycznej  w grupach  akademickich na poszczegól-  

nych latach studiów, które zamierzano  tworzyć już od jesieni 1941r.,deklaro- 

wała  większość  kadry naukowej z  nauk  humanistycznych. Kontynuowanie 

takiej działalności  w warunkach  jakie  powstały we  Lwowie nie było łatwe  

ani bezpieczne.Wrogie w większości  nastawienie  do Polaków ludności ukra-  

ińskiej, w pełni popierającej  prohitlerowską  politykę prowadzoną przez swo- 

ich przywódców, stwarzało  realne i ciągłe zagrożenie  dla  polskich naukow-

ców uczestniczących  w  tej formie  kształcenia akademickiego  polskiej mło- 

dzieży, które było  traktowane  przez  hitlerowców  jako forma  antypaństwo-   

wej  działalności  politycznej. Stąd też  przy ciągłym zainteresowaniu  polską 

inteligencją naukową Lwowa ze strony  niemieckich  służb  specjalnych oraz 

będących na  ich usługach  konfidentów  ukraińskich, konieczne  było  zacho- 

wanie maksymalnych  środków ostrożności. W tych  warunkach  przestrzega- 

no zasady starannego doboru miejsc, w których  spotykano się ze studentami. 

Zajęcia z nimi  podobnie jak praktykowano  to już w  Warszawie i Krakowie, 

prowadzono  w  mieszkaniach  profesorów  i ich  rodzin, nie  wzbudzających     

podejrzeń  i nie  pozostających  w  zainteresowaniu  hitlerowsko-ukraińskich  

służb bezpieczeństwa. Korzystano też  ze wszystkich innych możliwości pro- 

wadzenia zajęć w instytucjach administracyjnych, handlowych, kancelariach

adwokackich, szkołach  a także  szpitalach. Nawet przy utrzymaniu  pełnych 

zasad konspiracji, osiągnięcie bezpieczeństwa  we Lwowie gdzie  polscy pro- 

fesorowie mieli wokół siebie wrogie  otoczenie było o wiele  trudniejsze  niż   

w Warszawie i Krakowie,  w  przyjaznym  polskim  środowisku,  zarówno w  

pracy i  w miejscu  zamieszkania. Szczególną  aktywność  w reaktywowaniu 

studiów wykazywała kadra  kierownicza byłego Wydziału Prawa, w tym pro- 

fesorowie: Kazimierz  Przybyłowski, Wacław Osuchowski, Marian  Waligór-

ski, Juliusz  Makarewicz, Tadeusz  Bigo i  Marian  Zimmermann. W sumie z  

kilkunastoma grupami  studentów  liczących  zaledwie 53 osoby, prowadziło     
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zajęcia w okresie okupacji około trzydziestu pracowników naukowych. Dużą 

popularnością  na Wydziale Prawa  cieszyło  się także Studium Dyplomatycz-   

ne na którym rozpoczęto oraz prowadzono pięć przewodów doktorskich. 61]

Niezwykle aktywni w tworzeniu  tajnych  kompletów akademickich  byli pra-

cownicy  naukowi  Wydziału  Humanistycznego, z  inicjatywy  których  pow-

stało kilkanaście grup  studenckich.Wykłady oraz  seminaria z historii prowa-

dzili wówczas luminarze  przyszłej  humanistyki polskiej jak: prof. Stefan In- 

glot, Karol  Maleczyński, Jerzy  Manteuffel,  Roman  Grodecki. Studia  ukoń-

czyło  w tym  czasie wielu  późniejszych  profesorów w tym Antoni  Podraza,   

powojenny pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 62]

            Mimo planów  tworzenia we wszystkich  zlikwidowanych uczelniach 

lwowskich nowych  struktur  kształcenia  maturzystów oraz  studentów  ukra-   

ińskich i polskich  dopiero  na  wiosnę 1942r., to już  w  listopadzie i grudniu 

1941r., niemiecka  administracja okupacyjna  po uzgodnieniu  ze swoim ukra-  

ińskim  sojusznikiem, utworzyła  we  Lwowie  tak  zwane Państwowe Instytu-   

ty Naukowe  znane  jako „Lemberger Universitat”. Realizując nakreślone pla-  

ny w  tym zakresie, podczas  narady  przedstawicieli rządu GG oraz  niemiec- 

kich  władz  oświatowych  z  udziałem  kierownictwa  Instytutu Lwowskiego,   

w dniu  22 stycznia 1942 r. postanowiono, iż działalność dydaktyczną  rozpo-  

czną te  placówki w  kwietniu 1942r. Powstanie instytutów oraz program ich  

działalności   zaakceptowano 19  marca 1942 r. podczas  narady zwołanej we   

Lwowie, z  udziałem  przedstawicieli  władz  politycznych, administracji, po-

licji Rzeszy i GG, a w tym: Hansa Franka, SS  Obergruppenführera Otto Wa- 

chtera, sekretarza stanu  Ernsta Boepple i prezydenta Działu Nauki i Oświaty 

Adolfa Watzkego. Podczas tej  narady zmieniono  nazwę Naukowych Instytu-  

tów Lwowskich  na  Państwowe Specjalistyczne Kursy we Lwowie, co zosta-  

ło ostatecznie  zatwierdzone  w  maju1942 r. przez Wydział Nauki i Kształce-

nia rządu GG. 63]

Zgodnie  z  marcową  decyzją, niemiecka  administracja  okupacyjna postano-    

wiła aby z dniem 1 kwietnia  tego  roku  rozpoczęły  we Lwowie  działalność  

Państwowe  Kursy o profilu  technicznym, medycznym, weterynaryjnym, far- 

maceutycznym, rolniczym oraz leśnym, które  wkrótce zostały nazwane Wyż-    

szymi  Kursami  Zawodowymi. Kryteria  decydujące o przyjęciu  na poszcze-

gólne kierunki i przebieg  nauki, zostały też  ogłoszone w miejscowej  prasie.    
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Były one  przeznaczone  przede  wszystkim dla maturzystów oraz studentów 

narodowości ukraińskiej a w przypadku braku wystarczającej liczby kandyda- 

datów ukraińskich mogli się zgłaszać chętni Polacy. Utworzone struktury sta- 

nowiły  w  zasadzie  szkoły zawodowe, w  których  przez  trzy lata  miano re- 

alizować  programy półwyższych studiów  akademickich. W planie  kształce-

nia przewidywano  na  wszystkich kursach  język wykładowy niemiecki oraz

kierownictwo  pochodzące  z  tej  narodowości. Personel  nauczycielski  miał

być angażowany spośród  Ukraińców, Reichdeutschów oraz Volksdeutschów. 

Nieliczni  polscy pracownicy  naukowi, którzy  nie  zostali jeszcze zwolnieni     

z poszczególnych uczelni, mieli też pozostać na  zajmowanych stanowiskach 

do  czasu  ostatecznego  uregulowania  tego problemu  przez okupacyjne wła-    

dze  niemieckie. 64]  Zezwolenie na  kształcenie  młodzieży ukraińskiej i pol-

skiej  w  zakresie  medycznym, technicznym i weterynaryjnym  nie wynikało     

z pobudek  humanitarnych  hitlerowców, ale tylko  z zimnego wyrachowania.    

W kolejnym  roku  wyniszczającej wojny, Trzecia Rzesza  zaczęła odczuwać  

brak fachowców  potrzebnych  gospodarce  niemieckiej nadwyrężonej wojną,    

a kształcenie tylko  młodzieży ukraińskiej nie  zapewniało dopływu odpowie- 

dniej liczby fachowców. 65] 

Państwowe  Specjalistyczne Kursy, w myśl tajnych rozporządzeń prezydenta  

Działu  Nauki i Oświaty Adolfa Watzkego, nie mogły mieć  kształtu studiów 

wyższych. Stanowisko to  odpowiadało  również  wytycznym władz politycz- 

nych i oświatowych  Rzeszy oraz GG. Tak więc  od  samego  początku kursy 

lwowskie zostały  pozbawione  wszelkich  uprawnień  przysługującym uczel- 

niom  akademickim. Baczną uwagę  zwracały  też na ten  problem władze po- 

lityczne Rzeszy, podkreślając iż kierownictwo  kursów  winno bezwzględnie 

przestrzegać  zasady unikania „wszystkiego, co w jakikolwiek  sposób budzi- 

łoby pozory otwarcia  szkół  wyższych". 66] W takich  warunkach od wiosny 

1942r. rozpoczął we Lwowie działalność kurs  techniczny, medyczny,wetery- 

naryjny, farmaceutyczny oraz leśny. Profil kształcenia, zadania i nazwę zmie- 

niano  kilkakrotnie, w  zależności  od bieżących  potrzeb i koncepcji politycz-

nych  Rzeszy. Program  nauczania  na  kursach, w  myśl  zaleceń  organizato- 

rów, miał  obok przekazywania  słuchaczom  wiedzy  fachowej  propagować  

interesy Rzeszy  na zachodnich  terenach Związku  Radzieckiego oraz w GG. 

Zadaniem tym obarczono niemieckich  wykładowców, których w pierwszym 
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okresie była na  kursach  zdecydowana  większość. Oni to, zgodnie z tajnymi 
wytycznymi Wydziału Nauki i Kształcenia  rządu GG z 27 maja 1942r.,zosta-    
li zobowiązani do „pilnowania linii  politycznej i pedagogicznej kursów".67] 
Niepomyślny  przebieg  wydarzeń  na  froncie  wschodnim, powoływanie do  
służby wojskowej  niemieckiej  kadry dydaktycznej z Państwowych Specjali- 
stycznych Kursów, zmusiły  kierownictwo  do szerszego angażowania na wy- 
kładowców Ukraińców  oraz  Polaków, pracowników  nauki  byłego Uniwer-    
sytetu Lwowskiego  oraz innych  uczelni polskich. 68]  Wszystkie zajęcia za- 
lecano  prowadzić  wyłącznie  w języku  niemieckim. Jednak  praktycznie, w  
związku z  przyjmowaniem  na  kursy  wykładowców  polskich i ukraińskich, 
wykłady oraz wszystkie inne  zajęcia odbywały się  tylko w tych dwóch języ- 
kach. Z uwagi  na  niewielką  liczbę  pracowników  ukraińskich  pozostałych   
we Lwowie, stosunkowo  szybko  przewagę  ilościową  w obsadzie kadrowej 
zdobyli Polacy. Tylko na  kierunku  medyczno - przyrodniczym wśród wykła-  
dowców  narodowości  polskiej  było  14 profesorów, 12  docentów,  6 dokto-    
rów oraz 34 asystentów. 69] Przez cały  okres  istnienia kursów, słuchaczami     
była w większości młodzież ukraińska i około 30% Polaków. Tych ostatnich 
przyjmowano  pod  warunkiem znajomości języka niemieckiego i po uprzed- 
nim uzyskaniu zezwolenia policji niemieckiej. 70]
Dyrektorem  Kursów Technicznych  został  Niemiec, profesor politechniki w 
Monachium Teodor Bodefeld a jego nieformalnym zastępcą był prof.Edward    
Sucharda. Kursy Techniczne  zorganizowane  na  bazie  dawnej  Politechniki, 
posiadały  najbardziej  rozwiniętą  strukturę  organizacyjną  oraz  zatrudniały  
największą liczbę  polskich  pracowników  naukowych. Na wielu oddziałach
kursów  (dawniejsze  Wydziały Politechniki), było  zatrudnionych  wielu zna- 
nych profesorów jak:Włodzimierz Burzyński, Kazimierz Idaszewski, Marian     
Kamieński,   Janusz  Groszkowski, Bolesław  Świętochowski,  Antoni  Were- 
szczyński,  Stefan  Banach, Stanisław  Łukasiewicz, Dezydery  Szymkiewicz.   

Stan  liczebny  na  wszystkich  Kursach Technicznych  we  Lwowie po ich ut-   
worzeniu w  kwietniu 1942r. wynosił 1736 osób. Jesienią 1943r. niewiele się
już zwiększył, bo tylko  do 1753  studentów,  z  tego  aż 1176 stanowili Ukra-   
ińcy i 557 Polacy. Niewielkie  zainteresowanie  przejawiała  polska młodzież
studiami  rolniczymi, na  których  było 194 Ukraińców i 37 Polaków oraz leś-
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nictwem -311 studentów ukraińskich oraz 35 polskich. Poważnym też niebez-

pieczeństwem dla  absolwentów  polskich była ewentualność przymusowego 

powołania ich do pracy w przemyśle na terenie Rzeszy, masowo niszczonym 

przez  alianckie  lotnictwo, lub  w innych  okupowanyh  krajach  Europy. 71]

         Drugą dziedziną  przygotowania  kadr dla  wojennych  potrzeb niemiec-

kich, znaczącą pod względem  liczebności oraz zaangażowania polskiego po- 

tencjału naukowego  była medycyna. Państwowe Instytuty Medyczne ( jak je

początkowo  nazywano)  zaczęto  organizować  z  wykorzystaniem infrastruk-

tury,wyposażenia technicznego i kadry naukowej byłego Instytutu Medyczne-

go, istniejącego w latach władzy radzieckiej.Wstępne  przygotowania do two-   

rzenia  struktur  instytutów  niemieckich  rozpoczął  prof.Marian Panczyszyn.  

Bezpośrednio po zajęciu  Lwowa  przez  wojska  hitlerowskie i ustanowieniu

administracji okupacyjnej, ukraiński  profesor w niejasnych  okolicznościach  

został komisarycznym zarządcą Wydziału Lekarskiego. Nominację  otrzymał

już 4 lipca 1941r. od Prezydenta Działu  Nauki i Oświaty  Rządu GG dr.Adol-

fa Watzkego. Na bazie byłego  Instytutu  Medycznego i  szpitali  klinicznych    

w maju 1942r.  zostały  utworzone  Państwowe  Instytuty Medyczne  (Staatli-

che Medizinische Institute),które  ostatecznie przyjęły nazwę Państwowe Me-

dyczne Kursy Zawodowe we Lwowie. Dyrektorem  nowej  struktury medycz-

nej został niemiecki docent ze  szpitala berlińskiego Karl  Schulze. Kursy me-

dyczne podobnie jak  pozostałe, miały  władzę  zwierzchnią w osobie „naddy- 

rektora” Karla Woelfela- przedstawiciela  Generalnego Gubernatora we Lwo-

wie. Brak  odpowiedniej  liczby  pracowników  niemieckich oraz ukraińskich

zmusił  kierownictwo  kursów  do  zaangażowania  na  większość  stanowisk

klinicznych i  medyczno-teoretycznych  pracowników  naukowych i klinicys-

tów polskich. Zdecydowana większość polskich profesorów, którym zapropo-

nowano  zatrudnienie  na kursach  medycznych, wyraziła  też zgodę na złożo- 

ną ofertę. Wśród kilkudziesięciu zatrudnionych tam polskich profesorów i do-   

centów znalazły  się również  autorytety  medyczne tej miary jak: Adam Gru- 

ca, Tadeusz Baranowski, Tadeusz  Kielanowski, Zygmunt Albert, Franciszek 

Groer, Józef Markowski, Mieczysław Wierzuchowski, Bolesław Jałowy, Ma-  

rian  Franke,  Jan  Lenartowicz, Teofil  Zalewski  oraz  Rudolf  Stefan  Weigl.    

Naukowcy ci, decydując się  na objęcie (w strukturach utworzonych przez hi- 

tlerowców)  stanowisk  kierowników  zakładów  teoretycznych  oraz  ordyna-   

143



                                                          

torów klinik, zdawali  sobie  całkowicie  sprawę  z tego, że jest to jedyny sku-  

teczny sposób zapewnienia chociaż  pewnej części polskiej  młodzieży możli-    

wości ukończenia w bezpieczny sposób  pełnych studiów akademickich. 72] 

Rekrutacja na kursy medyczne polskiej  młodzieży przebiegała podobnie jak   

na innych  kierunkach  poprzez  ogłoszenia  w prasie, informacje uzyskiwane    

w polskim  środowisku  Lwowa  w sposób  nieformalny oraz  powiadamianie 

kandydatów  spełniających  niezbędne  kryteria  przez  władze  administracyj-   

ne  miasta. Przedwojenni  słuchacze Wydziału  Lekarskiego UJK,  którzy nie   

ukończyli  studiów  przed  wybuchem  wojny  oraz  instytutu radzieckiego za- 

mieszkujący we Lwowie oraz na terenach nowego Dystryktu Galicja, byli ofi- 

cjalnie wzywani do podejmowania studiów na Kursach Medycznych.

Pierwsze rekrutacje  młodzieży polskiej na  studia rozpoczęły się już w lutym 

1942r. we Lwowie  oraz  Małopolsce  Wschodniej, należących do  Dystryktu

Galicja i miały  ograniczony  zasięg. Początkowo  nie przyjmowano kandyda-

tów po maturze  na pierwszy rok nauki a rozpoczynano nabór od tych, którzy  

mieli  już  ukończony  pierwszy  rok  studiów na uczelni  polskiej  względnie  

ukraińskiej.Na II, III i IV rok nauki przyjęto  do końca marca 1942r. 350 kan- 

dydatów w tym  84  byłych  studentów narodowości  polskiej. Chętni, którzy 

zgłosili  się na  pierwszy rok studiów medycznych, musieli  najpierw przepra- 

cować 6  miesięcy w  tzw. służbie  budowlanej, przemyśle niemieckim lub w 

szpitalach w charakterze sanitariuszy. 

Zawodowe Kursy Medyczne  tworzone we Lwowie przez  niemiecką admini-

strację  okupacyjną przy pomocy polskich  profesorów, były dobrze  zorgani-

zowane i  prezentowały  wysoki  poziom  merytoryczny. Studenci  na wszyst- 

kich latach  mieli od 22 do 36 obowiązkowych  wykładów  tygodniowo oraz

trzy godziny  lektorskie z  języka  niemieckiego. Program  kształcenia wzoro-   

wany na wydziałach  uczelni niemieckich, planowano  zrealizować na kierun- 

ku medycznym  w  okresie  czterech lat - a farmaceutycznym  przez  trzy lata. 

Jednak niepomyślny dla Rzeszy przebieg  wojny na wschodzie w decydujący 

sposób  wpłynął  na to, że  nauka na  wszystkich  kierunkach  studiów mogła  

trwać tylko  dwa lata i była  kontynuowana  w  okresie  od 14 kwietnia1942r. 

do 15 kwietnia 1944r.  73]   

Wśród studentów  ukraińskich  przeważał element wiejski, natomiast  Polacy

wywodzili się prawie w całości  ze środowisk inteligencji miejskiej. Wzajem-   
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ne stosunki  między  Polakami i Ukraińcami, tak studentami  jak również pra-

cownikami naukowymi, mimo drobnych nieporozumień układały się na ogół  

poprawnie. Każdy  kurs wybierał  spośród  studentów  po dwóch  przedstawi- 

cieli; jednego Polaka  oraz jednego Ukraińca, którzy uzgadniali między sobą 

wszystkie  sporne  problemy dotyczące  nauki i osobistych  relacji. Absolwen-    

ci kursów po  złożeniu egzaminów  końcowych  nie otrzymywali  żadnych ty- 

tułów.Uzyskiwali jedynie  zaświadczenia  uprawniające  ich do  podjęcia pra-    

cy w danej  specjalności  jako  wykwalifikowani pracownicy. W okresie dwu-

letniego  istnienia Kursów Medycznych  studia ukończyło około 50 Polaków,

którzy zostali  przyjęci  po udokumentowaniu  zaliczenia co najmniej dwóch     

lat na innej  uczelni  medycznej. 74]  Wyszkolonych  na  wszystkich kursach  

zamierzano wykorzystać w głównych gałęziach  gospodarki niemieckiej Rze- 

szy i obszarach  okupowanych. O ważności  tego  problemu  w  czasie wojny 

może  świadczyć fakt, że  tylko w ramach Kursów  Medycznych we Lwowie, 

Niemcy  utworzyli 15  zakładów  teoretycznych i 10 specjalistycznych klinik,  

pracujących  głównie  dla wzrastających  ciągle potrzeb  frontu wschodniego. 

Nad  sprawnością  prowadzenia  kursów i przestrzeganiem  programu  kształ- 

cenia czuwał  Komisaryczny Zarząd, na  czele  którego stali wyłącznie Niem-    

cy a studenci  polscy  pozostawali  nieustannie  pod  nadzorem hitlerowskich  

organów bezpieczeństwa.75]  Stosowanie represji  wobec polskich pracowni-

ków naukowych oraz  wiele  innych  zabiegów, mających na celu wyelimino-  

wanie  prowadzenia przez nich tajnej  działalności związanej z edukacją mło-  

dzieży, nie  dały także  zamierzonych  rezultatów. Przez  cały okres okupacji,  

równolegle z legalną  pracą na  kursach  utworzonych przez Niemców, zdecy- 

dowana większość  pracowników  naukowych  uczestniczyła w tajnej działal- 

ności  akademickiej. Prowadzono  ją  na  wszystkich  stopniach  i kierunkach  

kształcenia  pomimo wielu  bolesnych strat  osobowych. Uczestnictwo kadry 

dydaktycznej  w  organizowaniu  takich  kompletów  akademickich  pozwala-   

ło bowiem  osiągnąć  ponadto  dwa  podstawowe cele. Pierwszy, to przekaza-    

nie studentom  uzupełniających wiadomości  teoretycznych do programu rea- 

lizowanego na Kursach Technicznych utworzonych  przez  administrację nie-  

miecką niezbędnych do  uzyskania dyplomu  lub też  zaliczenia kolejnych lat  

studiów  po zakończeniu  wojny; drugim celem  było stworzenie  możliwości 

kontynuowania  studiów  przez  polską  młodzież, która  z  różnych przyczyn  
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nie dostała się na niemieckie Kursy Zawodowe. 

Trzecie miejsce  pod  względem  liczebności słuchaczy po kształceniu techni- 

cznym i medycznym  zajmowały Państwowe Zawodowe  Kursy Weterynaryj-

ne (Staatliche Tierarztliche  Fachkurse).  Podobnie  jak w dwóch dziedzinach 

poprzednich, pierwszeństwo  w  przyjęciu  mieli  studenci  ukraińscy  z  byłe-    

go  Instytutu  Weterynaryjnego  istniejącego  we  Lwowie  od  1X 1939r.  do     

29 VI 1941r. Młodzież  polską  podobnie jak na  inne kursy przyjmowano na 

pierwszy rok nauki w miarę  wolnych miejsc. Na kolejne lata kwalifikowano  

również  polskich  studentów  z  byłej  Akademii Medycyny  Weterynaryjnej  

istniejącej do  wybuchu  wojny. Podobnie jak na Kursach Technicznych, nau-   

ka rozpoczęła  się w kwietniu 1942r. w budynkach  przedwojennej Akademii 

Weterynaryjnej. Kształcenie na  tym kierunku cieszyło się też wśród polskiej 

młodzieży dużym  powodzeniem  o czym  świadczy fakt, że w 1943r. na 301 

studentów  ukraińskich 138  stanowili  Polacy. Proporcja  ta  była jeszcze bar- 

dziej  korzystna w roku 1944, kiedy  to na 180 słuchaczy aż 140 było narodo- 

wości polskiej. Również wbrew  pierwotnym  założeniom  administracji oku-  

pacyjnej, większość wykładowców  stanowili Polacy. Prócz  prof. Konstante-    

go Łopatyńskiegoi było tam zatrudnionych kilkunastu naukowców. 76]

Inicjatorem  oraz  koordynatorem kształcenia  konspiracyjnego, bez względu     

na charakter, był ( przez cały okres  okupacji  hitlerowskiej Lwowa) prof. Ed-

mund Bulanda. To on, we  współpracy z profesorami  byłych instytutów funk-  

cjonujących  w okresie  trwania Ukraińskiej  Republiki  Radzieckiej jak: Wło- 

dzimierz  Burzyński, Edward Sucharda, Marian Kamiński, Janusz Groszkow-    

ski, Tadeusz  Kielanowski  (będących  też  członkami politycznych  i wojsko- 

wych  struktur Delegatury Rządu Londyńskiego), określał najważniejsze pro-  

blemy związane  z przebiegiem  kształcenia polskiej  młodzieży, uczestniczą-   

cej w niemieckich  kursach  zawodowych. On także  we  współpracy z  tajny-  

mi  radami  wydziałów  byłych  lwowskich  uczelni,  koordynował  przebieg  

studiów  na kierunkach humanistycznych, zlikwidowanych  już  na początku 

okupacji. Było to zadanie  tak trudne jak też niebezpieczne, wymagające wie-   

le inwencji  ze  strony  polskich  profesorów, znajdujących  się  w nieprzyjaz- 

nym  oraz  wrogim  otoczeniu  ukraińskim, narażonych  nieustannie na aresz-  

towania  i represje  ze  strony  ukraińskiej i  hitlerowskiej  służby bezpieczeń- 

stwa.O skuteczności pracy  tajnych struktur akademickich we Lwowie świad-  
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czył również  fakt, że  nawet w  tak trudnym  okresie, jak wspomina prof. To-  

masz  Cieszyński, Rada Tajnego Wydziału  Lekarskiego UJK, zajmowała się      

też prócz  bieżącej  konspiracyjnej  dydaktyki, rozpatrywaniem  wielu spraw  

osobowych jak również zatwierdzaniem kandydatów do habilitacji. 77] 

Nie bez znaczenia też  dla powodzenia wysiłku w organizowaniu kompletów 

akademickich  lub  kształcenia  indywidualnego była  podobnie jak w innych 

miastach  pomoc  oraz  osobiste  uczestnictwo  działaczy polskiego  szkolnic-    

twa  średniego, przygotowujących  kandydatów  na  tajne  studia we Lwowie.  

Ofiarna  praca Stefana Balickiego - byłego inspektora  w tym mieście, Henry-    

ka Dankowskiego, Władysława Szopy  oraz Rudolfa  Chruściela przyczyniła     

się wydatnie do  usprawnienia  napływu młodzieży polskiej na studia, zapew-  

niania jej warunków bytowych  oraz bezpieczeństwa. Dwaj ostatni  za swoją      

działalność  niepodległościową i konspiracyjną  pracę  oświatową  z młodzie-    

żą  zostali  przez  hitlerowców aresztowani i  rozstrzelani. 78]  W tych warun-  

kach utworzony we Lwowie przez polską  kadrę  naukową podwójny system  

kształcenia akademickiego, wspierany oraz chroniony przy udziale  przedsta-     

wicieli  Delegatury Polskiego Rządu Emigracyjnego realizował  trudne  zada-    

nia do końca okupacji niemieckiej.   

         Drugim miastem  uniwersyteckim ziem wschodnich zajętym przez woj-

ska hitlerowskie już 24  czerwca 1941r. po wycofaniu  się Armii Radzieckiej 

oraz sojuszniczych oddziałów  litewskich  było Wilno. Już 17 lipca 1941r. Li- 

twa została  włączona  w  skład  Komisariatu  Rzeszy Wschód, stanowiącego 

od tej chwili część  dystryktu  Galicji, będącej  integralną częścią Generalnej

Guberni. Rozwiązany  został, utworzony  wcześniej w  Kownie Tymczasowy  

Rząd Litewski, którego  premierem był Kazys Skira. W jego miejsce, niemie- 

ckie władze  okupacyjne utworzyły  prohitlerowski Narodowy Rząd Tymcza- 

sowy, z generałem  Petrasem  Kubiliunasem na  czele, zagorzałym  zwolenni-

kiem germanizacji ludności litewskiej i nieprzejednanym  wrogiem Polaków.    

Po wkroczeniu  do  Wilna  wojsk  hitlerowskich  Uniwersytet Wileński pozo- 

stawał  formalnie  w  dalszym  ciągu  pod  zarządem  litewskim utworzonym 

jeszcze  w  okresie  radzieckim. Profil  działalności dydaktycznej  tej uczelni, 

tak jak i Uniwersytetu Lwowskiego, został  ograniczony  przez  hitlerowców     

do kontynuowania kształcenia  zawodowego  na  poziomie półwyższym, bez 

prawa nadawania  jakichkolwiek  stopni  naukowych. Równolegle z kształce- 
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niem zawodowym, litewscy pracownicy  nauki  organizowali dla swojej mło- 

dzieży półoficjalne  wyższe  studia  medyczne, tolerowane  przez władze nie- 

mieckie. Wyjątkowo  trudna  sytuacja  młodzieży polskiej  w środowisku wi- 

leńskim wynikała również z braku  polskich pracowników naukowych.Wielu     

z nich  opuściło  Wilno jeszcze  we  wrześniu 1939r., część  zmieniła narodo-  

wość lub  podpisała ,,volkslistę" a pozostałych w większości  Litwini usunęli     

z Uniwersytetu. W takich  warunkach  uczelnia, będąca  pod  kierownictwem 

litewskim, prowadziła  oficjalne  nauczanie  pozostając pod nadzorem policji     

i administracji  niemieckiej.79]  Z inicjatywy kolaboranckiej i nacjonalistycz-  

nej  Rady Doradczej  przy Generalnym Komisarzu Litwy, nadano  Uniwersy-  

tetowi Wileńskiemu  imię  Witolda Wielkiego a rektorem  został Mykolas Bi-  

rziskas. Nieliczni  już  polscy  studenci  na  tej  uczelni, szykanowani przez li-   

tewskich nacjonalistów byli w większości  zmuszeni do przerwania nawet da-   

leko zaawansowanych  już  studiów i opuszczenia  uczelni. Całkowicie nowe     

warunki polityczne w jakich znaleźli się  nieliczni już  polscy pracownicy na-    

ukowi po zajęciu  miasta przez wojska  niemieckie, wymusiły  także  na nich  

zmianę  dotychczasowego  postępowania  dotyczącego  organizacji  oraz kon-

tynuowania  kształcenia  polskiej młodzieży. Mimo zachowania poprzednich 

struktur  tajnych  kompletów, powstałych  bezpośrednio  po  przekształceniu    

w dniu 15 grudnia 1939r. USB w uczelnię litewską, ich  ilość  oraz liczba stu- 

dentów i maturzystów  mogących uczestniczyć w tych  zajęciach zostały zna-    

cznie ograniczone. Tak radykalna zmiana warunków i możliwości funkcjono-   

wania tajnych grup akademickich, nastąpiła również  ze względu na znaczny     

niedobór  młodzieży  spełniającej  warunki  podjęcia  studiów, którą  w  czer-    

wcu 1941r.powołano  w większości  bezpodstawnie do  Armii Czerwonej, ja-    

ko obywateli  radzieckich. Uczestnikami tej formy  kształcenia  mogli być w 

tym czasie przede  wszystkim maturzyści przedwojenni lub ci, którzy uzyski-  

wali to wykształcenie na  tajnych kompletach w latach 1941-1944, jak Maria 

Janion (po wojnie  profesor Instytutu Badań Literackich PAN i wielu  innych 

uczelni  oraz  placówek  naukowych) czy Tadeusz  Konwicki, późniejszy pro-  

zaik, scenarzysta oraz reżyser. Studia na kierunkach humanistycznych takich  

jak filozofia, historia i polonistyka  podejmowały w tym  czasie tylko nielicz-  

ne osoby  mające  ukończony już kolejny rok studiów przed  wybuchem woj- 

ny. Młodzież wileńska  preferowała przede wszystkim studia medyczne oraz
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techniczne  stwarzające  w latach okupacji  zapewnienie minimalnych warun- 

ków egzystencji. 80] Sytuacja w jakiej znalazła się ta młodzież, wymusiła na     

polskich pracownikach naukowych, którzy sami  znajdowali się już poza uni-   

wersytetem, organizacjach  konspiracyjnych  jak  też Delegaturze Rządu Lon-

dyńskiego  podjęcie  właściwego  postępowania. Jedynym w tych warunkach 

racjonalnym  rozwiązaniem  podobnie  jak  we  Lwowie, było  akceptowanie 

Kursów  Zawodowych  tworzonych  przez  administrację  niemiecką  i rozpo-   

częcie  kształcenia  w  trybie  tajnym  równolegle  z  kontynuowaniem  przez  

młodzież nauki w szkołach  utworzonych w Wilnie przez niemieckie władze 

okupacyjne, których program  obejmował  kierunek  medyczno-przyrodniczy, 

rolniczy  oraz  techniczny. Uczestnictwo  polskiej  młodzieży i pracowników     

w tej formie oficjalnego  kształcenia  dawało jej  możliwość  legalizacji  wza-  

jemnych spotkań  poza  miejscem  nauki z  polską kadrą dydaktyczną, w trak-  

cie których, podobnie  jak we Lwowie  realizowano  program szkoły wyższej.

Szczególnie było to  istotne  dla  studentów  medycyny, gdyż  oprócz  oficjal-

nych zajęć praktycznych w niemieckich szpitalach  pod kierunkiem polskich 

pracowników  naukowych, mogli oni  również  zdobywać  w bezpieczny spo- 

sób pogłębioną  wiedzę  teoretyczną  zgodną z programem kształcenia akade-  

mickiego obowiązującym do 1 września 1939r. 

Dziekan tajnego Wydziału Lekarskiego, którym  został ponownie jak w okre- 

sie okupacji  radzieckiej  prof. Michał Reicher, już od  początku  maja 1942r. 

wraz  z tworzeniem  przez  niemiecką  administrację  Wilna Kursów Medycz-

nych, rozpoczął  organizowanie tajnych kompletów akademickich. Akces do

tej formy kształcenia  polskiej  młodzieży zgłosiło również wielu profesorów 

przedwojennego  Wydziału  Lekarskiego USB  w  Wilnie. Pracę  konspiracyj-   

ną wraz  z zatrudnieniem  na niemieckich Kursach Zawodowych, akceptowa-

nym przez  Ekspozyturę Delegatury Rządu  Emigracyjnego w Wilnie podjęli: 

prof.Włodzimierz Mozołowski, prof.Stanisław Hiller, prof. Kornel Michejda,

prof.Tadeusz Pawlas, prof. Stefan Bagiński, prof. Emil.B Leyko, Aleksander

Dawidowicz. W takich warunkach nastąpiło  całkowite zespolenie prowadzo-    

nej przez nich  jawnej pracy  na  niemieckich Kursach Medycznych z tajnym  

kształceniem na już  utworzonych kompletach. Powiązanie edukacji polskiej 

młodzieży opartej na dobrej  bazie klinicznej szpitali wojskowych w których 

była zatrudniona  większość polskich profesorów z  przekazem wiedzy teore- 
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tycznej, dawało  oczekiwane rezultaty. Umożliwiono w ten sposób kilkudzie- 

sięciu  studentom  zrealizowanie  pełnego programu i uzyskanie niezbędnych 

dokumentów  potwierdzających nabyte  kwalifikacje do otrzymania dyplomu    

po zakończeniu wojny. 81]

           Drugim po medycynie  kierunkiem  kształcenia kadr  niezbędnych dla  

niemieckiej  gospodarki  były specjalności  techniczne  oraz  chemiczne. Nie-    

co wcześniej  niż na  medycynie  i farmacji, bo  na początku  kwietnia 1942r.    

w budynkach  zajmowanych  w  latach  międzywojennych  przez Państwową 

Wyższą Szkołę  Techniczną  im.Marszałka Józefa  Piłsudskiego  (nazwa obo- 

wiązująca do 17 września1939 r.), nastąpiła inauguracja nauki na pierwszym 

roku Państwowych Specjalistycznych Kursów  Technicznych. W ten sposób  

polska Szkoła Techniczno-Przemysłowa  utworzona w latach  pierwszej oku- 

pacji  radzieckiej, została  przekształcona  w  półwyższą  uczelnię  niemiecką.

Warunkiem  przyjęcia na  pierwszy  rok  nauki  było posiadanie  świadectwa   

ukończenia szkoły średniej oraz  zaświadczenia o aryjskim pochodzeniu wys- 

tawionego  przez  niemiecką  administrację  miasta. Kadra  dydaktyczna  wy- 

wodziła  się w większości  spośród  pracowników byłej polskiej szkoły Tech-  

niczno-Przemyslowej oraz  profesorów przybyłych  do Wilna w  wyniku emi- 

gracji  wojennej. Studentami  na Kursach  Technicznych  była w ponad 70% 

młodzież litewska i białoruska. Dysproporcja  narodowościowa  uwidoczniła       

się szczególnie od czerwca 1943r.kiedy to mimo prohitlerowskiego nastawie-  

nia rządu  litewskiego  oraz  większej części  tego społeczeństwa, władze nie- 

mieckie  zlikwidowały  działalność  uczelni  litewskiej. Studenci z Wydziału  

Matematyczno  Przyrodniczego  zlikwidowanego Uniwersytetu, kontynuowa-     

li dalej naukę o kierunku fizyki oraz  chemii na Niemieckich Kursach Techni- 

cznych. Kilkudziesięciu  studentów polskich będących  oficjalnie na Kursach 

Technicznych  uczestniczyło  także  w zajęciach  na tajnych  kompletach aka-  

demickich zorganizowanych przez prof.Aleksandra Nowakowskiego, prof.Ja-   

na Wojciechowskiego,  prof. Stanisława  Chrzczanowicza, prof. Edwarda Be-  

kiera i prof.Henryka Niewodniczańskiego oraz  wielu pomocniczych pracow- 

ników  naukowych  Wydziału Matematyczno Przyrodniczego  byłego uniwer- 

sytetu polskiego. 82]     

Kiedy na froncie wschodnim na początku 1944 r. klęska  hitleryzmu była już

nieunikniona, władze  okupacyjne i ich satelita  litewski, ze względów polity- 
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cznych zmieniły  również  postępowanie w sprawach oświatowych. Oto pod-

czas  posiedzenia przedstawicieli  rządu GG  16 lutego 1944 r. postanowiono 

też  zmodyfikować  dotychczasową  nazwę  Państwowych Specjalistycznych  

Kursów  („Fachkurse") na Kursy Szkolnictwa Wyższego („Hachschulkurse").

          W innych  warunkach organizowano oraz realizowano  kształcenie pol-   

skich  maturzystów  oraz  byłych studentów na  kierunkach humanistycznych.   

Od  wiosny 1942r. po  uzgodnieniu najważniejszych problemów z prof. Stefa- 

nem  Ehrenkreutzem  przystąpiono  do  reaktywowania poprzednich  struktur

akademickich obejmujących też większość wydziałów istniejących i działają-   

cych  konspiracyjnie  do  czasu zajęcia Wilna przez  wojska  hitlerowskie. Za- 

niechano  tworzenia Wydziału  Sztuk  Pięknych, który  po likwidacji  polskie-   

go uniwersytetu od końca 1939r., został przejęty przez  władze litewskie. Mi-  

mo braku możliwości nauczania w dziedzinie malarstwa, teatru oraz  muzyki     

w instytucjach polskich, pewna  liczba młodzieży  takie studia kontynuowała  

prywatnie  lub  w Litewskim  Instytucie Sztuk Pięknych. W ten  sposób  w la- 

tach 1940-1942  kształcił się z zakresu  malarstwa Jan Ilkiewicz a Maria Koś- 

ciałkowska ukończyła  prywatnie  studium sztuki dramatycznej. Było to moż-

liwe w  warunkach  okupacyjnych Wilna, gdzie  mimo wielu  uciążliwości w

jakich  żyli  Polacy, działały  w  mieście  polskie teatry i kabarety, w których 

występowali też znani artyści, tacy jak Hanka Bielicka, Ludwik Sempoliński,    

Kazimierz  Brusikiewicz. W mieście  miały swoją  siedzibę  polityczne i woj-    

skowe  struktury  ruchu  oporu Delegatury Rządu  oraz Armii Krajowej. Wie-    

lu pracowników  naukowych  byłego USB, było  jednocześnie członkami  taj-  

nych  organizacji  politycznych i  wojskowych  jak: prof. Stefan Ehrenkreutz,    

dr Feliks  Kasperowicz, dr Witold  Brynk,  dr Zygmunt Fedorowicz, dr Jerzy 

Dobrzański - Delegat  Okręgowej Delegatury Rządu  w Wilnie. Niebezpiecz-    

ne warunki bytu w Wilnie miały również  osoby duchowne oraz prowadzone    

przez nich  seminaria, uważane  przez   okupanta za wrogich im przywódców 

ideologicznych  polskiego społeczeństwa. Stąd  też, księża profesorowie Wy- 

działu Teologicznego  prowadzący w tym  czasie  tylko ograniczone kształce-    

nie w wileńskim seminarium  duchownym, już w dniu 3 marca 1942 r.zostali     

wraz z klerykami aresztowani i wywiezieni do obozu internowania koło Kow- 

na, razem z metropolitą wileńskim ks.Adamem Sawickim oraz ks.prof.Micha- 

łem Klepaczem, gdzie przebywali aż do zakończenia wojny. 83]  

151



                                                          

Polscy  profesorowie, którzy  pozostali  w Wilnie reprezentując kilka dyscyp-   
lin naukowych, przy  udziale  dyrektorów tajnych szkół średnich, przedstawi- 
cieli Tajnej Organizacji  Nauczycielskiej,  rozpoczęli tworzenie  tajnych grup  
akademickich. Inicjatorami  i organizatorami  tej formy studiów polskiej mło-  
dzieży był: prof.Ludwik Chmaj - podobnie jak w latach  okupacji radzieckiej  
oraz  Jan  Krawiec i Stanisław  Lisowski  działacze  Tajnej  Organizacji  Nau-
czycielskiej (ZNP) Wileńszczyzny, przy współudziale  kilku  profesorów.84]
Komplety Wydziału Prawa i Nauk  Społecznych  zostały  utworzone  z inicja-   
tywy i przy  osobistym  zaangażowaniu  prof.Iwo Jaworskiego ( dziekana taj-    
nego Wydziału Prawa w latach  okupacji  radzieckiej i niemieckiej) i prof.Bo- 
lesława Wilanowskiego. Wykłady i zajęcia  seminaryjne  prowadzono  jak w 
poprzednim  okresie w mieszkaniach profesorów  oraz innych sprawdzonych 
osób, przeważnie na peryferiach  miasta z dala  od  litewskich sąsiadów. Gru-    
py studenckie liczyły od 3 do 5 osób w zależności  od warunków lokalowych    
i możliwości zachowania konspiracji. Zajęcia na  tajnych  kompletach  akade-
mickich prowadzili również  przez cały okres  okupacji niemieckiej prof.Bro-
nisław Wróblewski,  prof. Kazimierz  Petrusewicz i  prof. Bronisław  Żongoł- 
łowicz oraz  wielu  pomocniczych  pracowników  naukowych. Wraz  z profe- 
sorami  reprezentowali  oni  wszystkie  katedry Wydziału  Prawa i Nauk Spo- 
łecznych byłego USB. 85]           
Również  dziekan tajnego  Wydziału  Humanistycznego  prof. Jan  Oko i pro-
dziekan  prof.Ludwik Chmaj, przystąpili  do tworzenia  tajnych grup studenc-
kich z nielicznych kandydatów chętnych do podjęcia  studiów na kierunku fi-
lozofii, historii  oraz polonistyki. Bezpośrednim  obowiązkiem doboru  kadry 
dydaktycznej i werbunkiem studentów zostali obarczeni kierownicy oraz pro- 
fesorowie poszczególnych  katedr funkcjonujących tajnie w okresie okupacji
radzieckiej. Jeden z pierwszych  kompletów akademickich w ramach tajnego
Wydziału Humanistycznego, na którym  wykładano filozofię utworzył w ma-   
ju 1942r. prof.Tadeusz Czeżowski. On też wraz z prof.Ludwikiem Chmajem,  
prof.Henrykiem Elzenbergiem,Stefanem Srebrnym, Konradem Górskim i po- 
mocniczymi  pracownikami  naukowymi  realizował  pełny  program obowią-  
zujący w Polsce do 1939 r. Jak wynika ze wspomnień prof.Tadeusza Czeżow- 
skiego, młodzież  solidnie  traktowała  kontynuowane  studia a wszystkie wy-
kłady i  seminaria,  w których uczestniczyła, cieszyły się  nieustannie dużym 

152



                                                          

powodzeniem. Wśród studentów filozofii tego  okresu wyróżniała się zdolno- 

ściami i wielkim  zaangażowaniem  Barbara  Skarga. Będąc studentką działa-    

ła  jednocześnie  w konspiracyjnych  strukturach AK, za co w 1944 r. została     

aresztowana przez  radzieckie  organa bezpieczeństwa i skazana  na 10 lat po-

bytu  w  obozie. Po  powrocie  do stolicy, po wielu  latach  już  jako profesor 

zajęła w polskiej nauce  eksponowane miejsce.Wśród  szeregu  grup studenc-

kich  tajnego Wydziału  Humanistycznego były  również  komplety o profilu 

historycznym  prowadzone  przez prof. Henryka  Łowmiańskiego, prof.Stani- 

sława  Zajączkowskiego  oraz  prof. Rajmunda Gostkowskiego z archeologii.  

Nie  zabrakło  w  strukturze  tajnego  kształcenia  akademickiego polonistyki.

Organizatorami  kompletów i  prowadzącymi  zajęcia  był  prof.Józef  Kallen-

bach, prof. Manfred  Kridl, prof. Konrad  Górski, prof.Stanisław  Cywiński i  

prof.  Stanisław Pigoń. Większość  studiujących  w okresie  okupacji radziec- 

kiej  oraz  niemieckiej, nabyła  niezbędną  i potwierdzoną  wiedzę  dającą po   

wojnie możliwości ułożenia swojego losu według własnego uznania. 86]

Ogromny wkład osobisty kilkudziesięciu  polskich pracowników naukowych

oraz niezwykle  sprawna organizacja tajnych  struktur  akademickich, umożli- 

wiły  młodzieży  podejmowanie i uczestnictwo  w studiach, w  tak niebezpie- 

cznych i skomplikowanych  warunkach  okupacyjnych. Wymiernym efektem  

ich  poświęcenia  było umożliwienie  około 270  osobom polskiej młodzieży 

wileńskiej kontynuowania studiów jak też  zdobywanie wykształcenia akade-

mickiego.  Chociaż  ogólna  ilość  studiujących  ze  względu  na  wydarzenia 

wojenne i  warunki  podwójnej  okupacji  Wilna  nie  była aż tak imponująca

i stanowiła jedynie  niecałe 10% stanu  z roku 1938, to  konspiracyjne  kształ-   

cenie miało również znaczenie  nie  tylko w liczbach wymiernych. Kontynua-

cja tego przedsięwzięcia  podobnie jak w innych  rejonach okupowanego kra-   

ju, była  też  formą  konspiracji  intelektualnej, powiązanej  ściśle z  politycz- 

nymi i społecznymi celami powojennymi  polskich władz emigracyjnych.  Tajne

kształcenie  akademickie  realizowane  na  kompletach w Wilnie  i we Lwowie 

umożliwiło  młodzieży ukończenie studiów lub  uzyskanie po zakoń- czeniu 

wojny  nostryfikacji dyplomu  lub potwierdzenie zaliczenia kolejnego roku 

studiów  na dowolnym  kierunku. Prowadzenie  tajnego kształcenia aka- 

demickiego uważanego  przez okupanta  niemieckiego za działalność wywro- 

tową oraz  doznawane  represje  były dla  profesorów bolesnym i tragicznym 
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doświadczeniem  osobistym i  rodzinnym. Świadczyły  o tym  liczne  areszto-  
wania, dokonane we wrześniu 1943r. Wśród kilkunastu uwięzionych pracow- 
ników  naukowych, znaleźli  się  też: prof. Tadeusz H. Czeżowski, prof. Mie-  
czysław W. Gutkowski oraz prof. Stanisław F. Zajączkowski. 87]
Pod wpływem klęsk  ponoszonych  na froncie wschodnim  oraz  wzmagające-    
go się  na  tych  terenach ruchu oporu, okupant  usiłował  chociaż  częściowo     
złagodzić wrogi do  siebie stosunek Polaków, a także  postępowej  części spo- 
łeczeństwa  litewskiego,  co  nie dało  w  konsekwencji  oczekiwanych przez  
hitlerowców  rezultatów. Nie pomogły również  inne  posunięcia, takie jak ut- 
worzenie  na  polecenie  prezydenta  Działu  Oświaty i  Nauki w rządzie  GG     
już  na  początku 1944 r. polskich  szkół  średnich, które  od  pierwszych  dni  
okupacji  tak  zaciekle  likwidowano. Jak  się  wkrótce okazało, zmiana postę-    
powania Niemców  była przede  wszystkim  uwarunkowana ich  krytycznym 
położeniem  oraz  chęcią zniwelowania  polskiego  ruchu oporu. Kiedy sytua-    
cja  militarna  Rzeszy stała  się beznadziejna, a zabiegi  polityczne i organiza- 
cyjne w  stosunku  do  narodu  polskiego w celu jego pozyskania i włączenia   
do  walki z Armią Radziecką nie dały oczekiwanych rezultatów, okupant zos- 
tał również  zmuszony  do zaniechania  prowadzonej dotychczas na tych tere- 
nach polityki oświatowej. 88] 

4. Sytuacja polskich środowisk naukowych w Wilnie i Lwowie w okresie
    drugiej okupacji radzieckiej, od 13 VII 1944 - repatriacja do kraju.
           
          Nieuchronna klęska  oraz  odwrót amii  hitlerowskiej na  całym froncie 
wschodnim przekreślały jednocześnie  celowość dalszej kontynuacji stosowa-
nej dotychczas polityki oświatowej wobec narodu  polskiego w całej General-
nej Guberni, w tym  także  w dystrykcie  galicyjskim. Zła  sytuacja  militarna
Niemiec i brak perspektyw na jej odwrócenie  spowodowała  też konieczność
ewakuacji wszystkich instytucji i personelu  niemieckiego  kierującego tą for-
mą  hitlerowskiej  oświaty  we  Lwowie  i  Wilnie. Na  polecenie  prezydenta
Działu  Nauki  i Oświaty  w  Generalnej  Guberni, wydanego  Gubernatorom
Lwowa  i Wilna, już  od 15 marca  1944r. kierownicy  wszystkich  form oraz 
stopni kształcenia  prowadzonego na Wyższych Kursach Zawodowych  mieli 
przygotowywać  ewakuację  niemieckich  pracowników  naukowych  wraz  z 
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rodzinami, technicznego  sprzętu  naukowego, dokumentacji   prowadzonych

badań oraz  najcenniejszych  księgozbiorów. Ostateczny  termin zakończenia

zajęć na  wszystkich  rodzajach Kursów Zawodowych  wyznaczono na dzień     

22 marca 1944r. 

Kursy Zawodowe  funkcjonujące  we Lwowie i Wilnie wraz z całym wyposa-  

żeniem  naukowo - technicznym  i  niemieckimi pracownikami  dydaktyczny-  

mi  planowano  reaktywować  po ewakuacji  w Krakowie. Wyjazd personelu   

niemieckiego, wywóz  sprzętu, wyposażenia naukowego i dokumentów z Za-  

wodowych Kursów  Medycznych, Politechnicznych  oraz Rolniczych, rozpo- 

częto we Lwowie i Wilnie  już  w  końcu  marca 1944r. a zakończono w koń-   

cu czerwca1944r., wraz z opuszczeniem tych miast  przez  całą administrację 

okupacyjną. W tym czasie całkowicie ewakuowano z tych  miast  niemieckie 

kierownictwo, personel naukowy, techniczny, administracyjny oraz  rodziny.    

Armia Radziecka  wkroczyła  do Wilna 13 lipca a do Lwowa zajętego wcześ-  

niej przez  oddziały AK w  dniu  27 lipca 1944r. W obydwu miastach  rozpo-

cząl się drugi okres  okupacji  radzieckiej, w wyniku której wszystkie szkoły

wyższe zostały  przejęte  przez nowe  kierownictwo. 89]  

Mimo wielu  przykrych  i  tragicznych  doświadczeń  wojennych, polscy pra- 

cownicy  naukowi  Lwowa i Wilna  wiązali  z  zakończeniem wojny nadzieje      

na stopniową reaktywację w tych  miastach  polskiego szkolnictwa akademic- 

kiego. To było bezpośrednią  przyczyną, iż już 30 lipca 1944r., polscy  profe- 

sorowie  byłego  Uniwersytetu im. Iwana Franki, którzy w  okresie  okupacji

hitlerowskiej  uczestniczyli w tajnym kształceniu  polskiej młodzieży, wzięli 

gremialnie udział w  spotkaniu kadry  naukowej Uniwersytetu, które zorgani- 

zował pełniący obowiązki  pierwszego rektora  prof. Mokyła Pasze-Ozerskyj.   

Powojennym dziekanem  Wydziału Prawa  został mianowany w dniu 1 sierp-  

nia 1944r. prof.Przemysław Dąbkowski i zajmował  to stanowisko  do końca

marca 1946 r.; stanowisko kierownika  Katedry  Prawa  Cywilnego  objął też

prof. Kazimierz Przybyłowski. Również w pierwszych dniach sierpnia 1944r. 

zaczęły się  zajęcia  z  kolejnymi  grupami młodzieży wszystkich narodowoś-   

ci, które przerwały naukę  z uwagi   na wydarzenia  wojenne. Nie został nato-  

miast pozytywnie  rozwiązany  w tym czasie  przez  ukraińskie kierownictwo 

Uniwersytetu problem zaliczenia kolejnych lat nauki polskim studentom, któ- 

rzy  już w okresie okupacji hitlerowskiej  kontynuowali studia i zdali obowią- 
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zujące egzaminy  na tajnych  kompletach  akademickich  kierowanych  przez 

polskich  profesorów. W związku  z zaistniałą  sytuacją, ze studentami polski- 

mi, nawet  tymi, którzy zostali przyjęci  na Uniwersytet im. Iwana Franki jak

również do Instytutu Politechnicznego, Medycznego oraz Rolniczego, prowa-

dzono  nieoficjalne  zajęcia w  grupach istniejących jeszcze w okresie  okupa-     

cji  hitlerowskiej. Ta pozainstytucjonalna praca  szeregu polskich profesorów 

lwowskich  była  uważana  za  wrogą  działalność antypaństwową. Represji z       

tego powodu doświadczyło też kilkunastu polskich pracowników naukowych      

w tym  także prof. Juliusz Makarewicz, prof.Ryszard Wolak, prof. Kazimierz 

Przybyłowski; w dniu 3 stycznia 1945r. zostali aresztowani i  zesłani  do obo-    

zu w  Krasnodonie, gdzie przebywali do września 1945r.              

W reaktywowanych  uczelniach  oraz instytutach  naukowych Lwowa, mimo 

stwarzania pozorów, zabrakło już miejsca dla  polskiej  kadry naukowej, cho-  

ciaż oficjalnie  nie  przedstawiono  zainteresowanym w  tej  sprawie żadnych  

urzędowych  dyrektyw. W miejsce polskiej  kadry  dydaktycznej zatrudniano  

prawie   wyłącznie  pracowników narodowości  rosyjskiej, ukraińskiej i biało- 

ruskiej  bez  względu  na  posiadany  cenzus naukowy. Poprzez aresztowania     

oraz  szykany służb  bezpieczeństwa stwarzano jednocześnie w polskich  śro- 

dowiskach  naukowych  poczucie niepewności  oraz zagubienia. Była to poli-

tyka  celowa, szczególnie widoczna bezpośrednio po zawarciu w dniu 27 lip-    

ca 1944r.przez  władze  polskie  z rządem  radzieckim umowy o nowej grani-   

cy między obydwoma  krajami (Linia Curzona) oraz  repatriacji ludności pol- 

skiej  z  terenów  Związku  Radzieckiego. Nowe  uwarunkowania międzypań- 

stwowe  stwarzały teraz  oficjalnie  możliwość opuszczenia  terenów wschod-

nich i wyjazdu  do kraju  w zorganizowanych  grupach repatriacyjnych.W tej 

sytuacji  racjonalnymi  decyzjami podjętymi  przez  zdecydowaną większość  

polskich  pracowników  naukowych  byłych  uczelni  lwowskich, nawet kosz- 

tem utraty dorobku  całego  życia, był  powrót do kraju w zmienionych grani-  

cach oraz całkowicie innym ustroju politycznym. 90]       

          W nieporównywalnie  gorszym położeniu znaleźli się polscy pracowni- 

cy naukowi  byłego Uniwersytetu  Wileńskiego, po wkroczeniu do miasta 17  

lipca 1944r. wojsk  radzieckich. O ile władze  uczelni lwowskiej mimo nacjo- 

nalistycznej  nienawiści  stwarzały  formy poprawności postępowania wobec 

polskich pracowników  naukowych, to  kierownicy reaktywowanego Uniwer-   
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sytetu Wileńskiego nie zachowywali nawet pozorów. W ciągu dwóch miesię-  

cy po  zajęciu Wilna przez wojska radzieckie, z uwagi na brak własnej kadry     

naukowej, przymusowe  zatrudnienie znaleźli tylko nieliczni  polscy profeso-  

rowie, których  zadaniem  było  zorganizowanie  procesu dydaktycznego dla     

litewskiej  młodzieży, bez  którego  uczelnia  nie  mogła  rozpocząć działania.  

Podobnie jak w okresie  pierwszej okupacji radzieckiej, również  od 13 lipca 

1944r., władze  litewskie pozorowały  przestrzeganie normalnych stosunków

i niestosowanie  dyskryminacji  polskich  pracowników  naukowych oraz stu-

dentów, co  było dalekie  od rzeczywistości; o tym  świadczył  stan frustracji 

polskiej kadry naukowej  pozostającej bez pracy i możliwości zdobycia środ- 

ków na utrzymanie. Sytuacja życiowa polskich pracowników naukowych po-  

gorszyła  się  jeszcze  bardziej  po  zawarciu  z  poszczególnymi republikami

oddzielnych  postanowień dotyczących  repatriacji  (22 IX 1944r. z rządem li-   

tewskim). Wówczas już  w  majestacie  prawa  zwolniono po kilku dniach na- 

wet tych  polskich profesorów, których  zatrudniono do reaktywowania litew-  

skiej uczelni. Rozpoczął się intensywny proces  pozbywania się polskiej inte- 

ligencji ze  wszystkich struktur administracji  państwowej, szkolnictwa, insty-    

tucji kultury a nawet  gospodarki.Polską inteligencję uniwersytecką uważaną    

za szczególnie  niebezpieczną  poddawano  szczególnej izolacji. Wszystko to 

miało skłonić  polskich  pracowników naukowych do szybkiego opuszczenia 

Wilna;podobnie jak  pozostałą ludność tej narodowości całego województwa. 

Od zawarcia  umów  repatriacyjnych, zasadniczą  płaszczyzną działania ukra-  

ińskich i litewskich  władz  reaktywowanych  uniwersytetów oraz innych pla-  

cówek  naukowych, była  jak  najszybsza  ukrainizacja i lituanizacja szkolnic- 

twa wyższego tych republik; nie było to  możliwe przy zatrudnianiu Polaków.

Pozbywano  się  więc  intensywnie  nielicznych  polskich pracowników  oraz 

studentów, których  rodziny  gremialnie deklarowały gotowość do repatriacji. 

Mimo wielu rozterek i niepewności  co do  ułożenia  sobie dalszego życia po 

opuszczeniu  Wilna,  zdecydowana  większość  pracowników naukowych po-  

stanowiła wracać do kraju. W ten sposób  kilkudziesięciu  profesorów i młod- 

szych  pracowników  nauki  podjęło  trudne decyzje o  repatriacyjnej rejestra-    

cji oraz grupowej imigracji  z całymi  rodzinami i skromnym  dobytkiem. 

           Profesorowie, którzy powrócili  z Wilna  w okresie pierwszej i drugiej 

repatriacji  oraz z  radzieckich  obozów  zagłady, w znaczący sposób przyczy- 
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nili  się  do  powstania  uniwersytetów w Toruniu oraz Łodzi,  gdzie znaleźli  
swoje  miejsce  do pracy  naukowej. W  Toruniu  rozpoczęli  też  nowe życie 
prof.W. Dziewulski, prof.T. Czeżowski, prof.H.Elzenberg, prof. T.Niesiołow- 
ski, prof.K.Górski, prof. J. Romer, prof.S. Srebrny oraz prof.Maria Kiełczew-
ska - Zaleska, która  utworzyła  na  uczelni  katedrę geografii. Pierwszym rek-  
torem  UMK utworzonego  na podstawie  aktu  erekcyjnego wydanego przez 
KRN w dniu  26  sierpnia 1945r., został prof. LudwikKolankowski - historyk 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
W Łodzi  tworzyli  uczelnie wyższe i  pracowali w latach  powojennych m.in:
prof. Henryk Łowmiański, prof. Stanisław Zajączkowski, prof.Rajmund Gost-
kowski, prof. Jan Popow, prof.Jan Oko, prof. Adam Łysakowski, prof. Stefan
Bagiński,  prof. Emil. B Leyko, prof. Witold  Orłowski,  prof.Wacław  Lewiń-
ski, prof.Stanisław Śreniowski oraz wielu innych, dzięki którym powstało też     
po wojnie łódzkie szkolnictwo wyższe. Profesorowie wileńscy oraz lwowscy   
organizowali  także  od  podstaw  uczelnie wyższe we Wrocławiu, Gliwicach,  
Poznaniu i Gdańsku. Dla wielu z nich pierwszym miejscem zamieszkania bez-
pośrednio po repatriacji był także  Kraków a pracy - Uniwersytet Jagielloński.    
Masowe  opuszczanie  ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, wynikało
również  z przekonania  polskiej inteligencji uniwersyteckiej Wilna i Lwowa,
że miasta  te wraz  z  drugą okupacją radziecką Polska utraciła już na zawsze.   
Polityczne  realia  oraz znane już postanowienia międzynarodowe przyjęte w 
Teheranie  oraz Jałcie  w sprawie  przebiegu polskiej  granicy ze  Związkiem 
Radzieckim  nie  dawały też  żadnych złudzeń. Nieodwracalna  już perspekty-    
wa utraty  przez Polskę  ziem  wschodnich, wymagała  od polskich pracowni-
ków naukowych podjęcia trudnych wyborów życiowych: pozostania w coraz 
bardziej  obcym  środowisku, powrót  do  innego  niż  przed wojną  kraju lub 
emigracji  do  któregoś z  państw  zachodnich. Dla większości polskiej kadry  
naukowej  uczelni  wyższych we Lwowie i  Wilnie, każda decyzja podjęta w 
tych  wymuszonych warunkach  nie mogła też spełnić do końca  żadnych pla-
nów zawodowych ani  prywatnych. 91] Podobnie  jak  w innych placówkach  
naukowo dydaktycznych Lwowa, również w Instytucie Medycyny Weteryna-  
ryjnej   (w  okresie  okupacji  niemieckiej  Fachowe  Kursy Rolnicze), przeję-  
tym  ponownie  przez  kierownictwo  ukraińskie  na  początku sierpnia 1944r. 
rozpoczęto  politykę  pozbywania  się  polskiego  personelu. Czystkę  narodo-    
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wościową  realizowano  już w ramach pierwszej akcji repatriacyjnej ludności 

polskiej, której  podstawą  było  porozumienie  zawarte  między PKWN a rzą- 

dem  radzieckim w dniu 27 lipca 1944r. Repatriacja objęła także licznych pol-  

skich pracowników  naukowych  oraz studentów wraz z rodzinami. Również 

wszyscy  profesorowie  byłej Akademii Medycyny Weterynaryjnej zatrudnie-    

ni w latach  okupacji  radzieckiej  jak również niemieckiej, wyjechali w więk- 

szości  ze  Lwowa  do Wrocławia. Jak pisze Lesław Lewandowski:„Na szczę-    

ście  tradycja  uczelni  lwowskiej   nie   została  zniweczona  ani rozproszona. 

Znalazła  swoje  miejsce  we  Wrocławiu, chociaż uczelni  tego typu nie było 

nigdy w  tym  mieście. Garstka  zapaleńców w lipcu 1945 r. usiłowała na gru- 

zach Festung  Breslau zbudować swoją  Alma Mater. I wbrew wszelkim trud-  

nościom  udało się”. 92] Tak więc, nowym  miejscem do życia i pracy dla kil-    

kudziesięciu profesorów z UJK oraz innych uczelni Lwowskich stał się Wroc-    

ław, Gdańsk, Gliwice, Łódz, Toruń i Kraków. Uniwersytet Jagielloński, który  

poniósł w okresie okupacji hitlerowskiej  największe  straty wśród kadry nau- 

kowej, przyjął  prof. Kazimierza  Przybyłowskiego, prof. Wacława Osuchow-  

skiego, prof. Bronisława  Walaszka, prof.Lesława Pauli, prof.Seweryna Krze-  

mieniewskiego, prof.Stanisława Lorię, prof.Tadeusza  Romera, prof.Mariana  

Waligurskiego i wielu  młodszych pracowników  naukowych ze Lwowa oraz 

Wilna. Również  naukowcy  trzech  z czterech  grup  Politechniki Lwowskiej  

przygotowywani  do repatriacji  przez prof. Roberta  Szewalskiego, już  w lu-    

tym 1945r. znaleźli  swoje  miejsce  w  Krakowie. O dynamice pracy profeso-

rów repatriantów  ze Lwowa  może  świadczyć  stworzenie koncepcji teorety-    

cznej  uczelni  technicznej w Gdańsku, jeszcze przed wyruszeniem  do kraju. 

Wypracowała  ją grupa  byłych  pracowników Politechniki Lwowskiej, którą 

kierował prof.Kazimierz  Ziespar w lutym 1945 r. Założenia  byłygotowe już  

wówczas, kiedy nowo  mianowany  rektor Politechniki  Gdańskiej prof.Stani- 

sław Łukasiewicz znajdował się  w Częstochowie a Gdańsk  był jeszcze w rę- 

kach niemieckich. Kadra naukowa politechniki oraz  uniwersytetu, jak też po- 

zostałych placówek za wyjątkiem kilkunastu profesorów, którzy pozostali do     

swojej  śmierci  we Lwowie, w  zdecydowanej  większości deklarowała goto-    

wość repatriacji  do kraju w nowym ustrojowym oraz terytorialnym kształcie. 

W wyniku geopolitycznej zmiany w całej Europie oraz przymusowej  emigra-

cji ludności polskiej, kraj utracił na zawsze ziemie wschodnie a 1.5 mln osób 
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musiało szukać nowego  miejsca do życia.Wśród tych, którzy zostali zmusze-   

ni  do wielkiego exodusu, inteligencja  naukowa Lwowa i Wilna stanowiła je-  

dynie  symboliczny  odsetek. Był to  wynik  ustaleń międzynarodowych, pod- 

jętych tylko przez  mocarstwa sprzymierzone bez udziału przedstawicieli Pol- 

skiego Rządu Emigracyjnego oraz  jednostronnej decyzji deportacyjnej Zwią- 

zku  Radzieckiego. Masowe  represje  jak też  przymusowe wysiedlenia Pola-

ków w  latach 1944-1959, którzy  wcześniej  bez ich zgody zostali obywatela-  

mi tego kraju  stanowiły  istotę  represyjnych decyzji politycznych, a te stoso- 

wano przy całkowitej  bierności mocarstw zachodnich. Głównym celem tych 

działań było przymusowe  wysiedlenie  maksymalnej liczby ludności narodo-  

wości  polskiej  ziem  wschodnich, które kraj  utracił  już na zawsze. W wyni-

ku wymuszonej  imigracji polskiej inteligencji  uniwersyteckiej z Wilna oraz

Lwowa do Polski  etnograficznej i miast, które Polska uzyskała na podstawie 

postanowień  międzynarodowych,  powstały  polskie  ośrodki uniwersyteckie    

w Łodzi, Toruniu, Wrocławiu, Gliwicach i Gdańsku. Ich utworzenie oraz roz-   

wój w tak krótkim  okresie powojennym nie byłby możliwy bez olbrzymiego 

wkładu organizacyjnego i naukowego kilkudziesięciu  profesorów z kilku by- 

łych polskich uczelni wyższych ziem wschodnich.

160



                                                          

 

ROZDZIAŁ IV                                                                             

SKŁAD  SPOŁECZNY  KOMPLETÓW  AKADEMICKICH, PRZEBIEG  
ORAZ  POZIOM STUDIÓW 
                      
1. Dostępność studiów, zasady rekrutacji, czynniki integrujące młodzież
    z kadrą dydaktyczną
                      
         Mimo pozornie dosyć szerokiego zasięgu tajnych studiów, dostanie się-    
do kompletu akademickiego  nie było  sprawą łatwą. Składało się na to wiele  
przyczyn. O przyjęcie na  studia  mogła  ubiegać  się tylko ta młodzież, która 
odpowiadała  określonym  warunkom  formalnym i miała stosowną rekomen- 
dację. Mimo iż nabór na  poszczególne  uczelnie oraz kierunki przebiegał od- 
miennie, to element rekomendacji, jako  warunek podjęcia nauki był też pow-  
szechnie  stosowany. Istniały  też  dla  wszystkich uczelni  jednakowe  formy 
wprowadzania  przyszłego  studenta w warunki konspiracji poprzez  uroczys-   
te zaprzysiężenie, a nawet, w niektórych szkołach wyższych nadanie również 
studentom pseudonimów.  1]
Tajna działalność  akademicka, prowadzona do końca 1940r. z własnej inicja- 
tywy przez niektórych  tylko profesorów, obejmowała też stosunkowo wąską  
grupę  młodzieży, przede  wszystkim  byłych studentów. Ograniczone  możli- 
wości kształcenia  spowodowane były m.in.brakiem kadry naukowo-dydakty-  
cznej, pomocy  naukowych i  pomieszczeń, trudnymi  warunkami materialny-   
mi pracowników  naukowych i studentów, uwarunkowaniami środowiskowy- 
mi i społecznymi  oraz  represjami, które  groziły kadrze naukowej i młodzie-
ży ze  strony  władz  okupacyjnych. 2] Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie     
na studia  pochodzili  niekiedy ze środowisk związanych z ruchem oporu lub     
byli często  rekomendowani przez  członków politycznych oraz wojskowych 
organizacji  niepodległościowych.  Wszystkich wstępnie zakwalifikowanych  
kierowano na  rozmowę z  pracownikami  naukowymi, odpowiedzialnymi za 
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przebieg naboru  kandydatów i ich bezpieczeństwo. 3]  W stosunku do liczby 
studentów  ostatniego  roku  akademickiego  przed  wybuchem wojny,  tylko  
niewielka  część  młodzieży  miała  możliwość  podjęcia dalszej nauki na stu- 
diach tajnych, ponieważ większość z nich otrzymała już karty mobilizacyjne.
W trakcie działań bojowych wielu z nich zginęło, znalazło się w niewoli, lub     
przedostało się na Zachód. Stosunkowo też  duża liczba  przedwojennych stu- 
dentów pozostałych w kraju zaangażowała się także w zbrojny ruch oporu.4]     
Ze  względu na brak wystarczającej  liczby kandydatów z maturą lub  byłych 
studentów, organizatorzy takiej formy tajnego  kształcenia, przyjmowali mło-    
dzież  ostatnich  klas  maturalnych, która  jednocześnie  uczestniczyła w zaję- 
ciach akademickich.Ta forma naboru  była praktykowana na studiach  techni- 
cznych oraz  ekonomicznych, realizujących  program  uczelni  w  ramach ofi- 
cjalnego kształcenia  młodzieży w szkołach zawodowych 5]. Nabór kandyda- 
tów  na  studia Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego ze  szkół średnich   
stolicy i miejscowości podwarszawskich prowadziła grupa  zaangażowanych 
dyrektorów. Liczba chętnych  na studia  wzrastała także systematycznie w in-
nych ośrodkach  akademickich  kraju, zwłaszcza w okresie napływu ludności 
polskiej  z Poznańskiego, Pomorza i Śląska. 6] Przybywało  też abiturientów     
z konspiracyjnych szkół  średnich. Już w drugim „okupacyjnym” roku  szkol-  
nym 1940/41, dzięki  włączeniu  się  w nurt  tej formy oświaty  kilku  tysięcy 
nauczycieli, naukę w szkołach średnich  stolicy ukończyło1500 maturzystów,   
Krakowa-700, Lublina-600 i Radomia-74. Fakt ten  miał bezpośredni wpływ     
na sprawy  organizacyjne oraz  poziom  tajnego  szkolnictwa  akademickiego. 
Absolwentów szkół  średnich było tak wielu, że postanowiono  utworzyć spe- 
cjalne biuro  przedstawiciela  Komisji  Międzystowarzyszeniowej, które reje- 
strowało oraz  kierowało  kandydatów  na  studia. 7] Wprowadzenie  nowych  
metod oraz  form  organizacyjnych  do realizacji  przyjętych założeń, poświę-   
cenie kadry dydaktycznej  szkół średnich  oraz pracowników naukowych spo- 
wodowało, iż polskie  szkolnictwo akademickie w  okresie okupacji  niemiec-  
kiej, począwszy od 1941r., przybierało  masowy  charakter. Taki rozwój sytu-  
acji zmusił również  przedstawicieli szkół średnich do nawiązania kontaktu z 
prof.Julianem Krzyżanowskim; za jego pośrednictwem  docierano do pracow- 
ników nauki, w Warszawie a także  w innych  miastach kraju. 8] 

W okręgu  krakowskim  kierownictwo  tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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utrzymywało  również  systematyczny  kontakt z członkami Międzystowarzy- 

szeniowej  Komisji Szkolnej, która sprawowała  także wszechstronny nadzór  

dydaktyczny oraz  organizacyjny  nad  wszystkimi typami  szkół  nie tylko w 

Krakowie, ale też  w wielu  innych miastach Polski południowej. Tak szeroki 

zakres i efektywność  współpracy  w okresie pięciu lat okupacji zawdzięczać 

należy  dyrektorom  tajnych  szkół średnich. To pod ich kierownictwem pow-    

stał w Krakowie, w byłym IV Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza, ośrodek 

kształcenia  maturzystów wyrażających chęć  rozpoczęcia  studiów w tajnym  

UJ. W okręgu krakowskim utworzono ponadto powiatowe komisje egzamina- 

cyjne. 9] W Krakowie dokonano także  zjednoczenia  pięciu organizacji  nau- 

czycielskich okresu międzywojennego, które podjęły wspólną  pracę w zakre- 

się koordynacji oświaty konspiracyjnej w całym kraju. 10]

          Przez  cały okres  okupacji w  71 średnich  szkołach Warszawy  uczyło    

się  tajnie  około  22 tys. osób, z  których 8 tys. zdobyło matury  do wybuchu 

powstania. Dawało to średnio  około 1600 świadectw dojrzałości rocznie.11] 

Oświata konspiracyjna i jej  metody edukacji w porównaniu  do innych form 

oporu, a  szczególnie walki zbrojnej, nie  były znane szerszemu  ogółowi spo- 

łeczeństwa  szczególnie  w środowiskach  robotniczych  oraz  chłopskich, do  

których wiadomości o kompletach akademickich docierały w stopniu  szcząt-  

kowym. Jeżeli szkolnictwo średnie było w tym czasie  dostępne dla pokaźnej    

liczby młodzieży ze środowisk robotniczych  oraz chłopskich, to tajne studia 

wyższe, mimo  pozorów  powszechności, były  praktycznie  dla abiturientów     

z niektórych i wybranych grup  społecznych. Wstępująca  na studia młodzież,  

podobnie też jak w okresie  międzywojennym, pochodziła w większości z du-   

żych skupisk miejskich, przede  wszystkim z warstw  inteligenckich, ziemiań- 

skich  oraz  wolnych  zawodów; w minimalnym  procencie  mogli  rozpocząć 

studia maturzyści pochodzenia robotniczego czy też chłopskiego. Sytuacja w  

tym względzie  niewiele  różniła się od okresu przedwojennego, kiedy to sys- 

tem społeczny jak również uwarunkowana nim organizacja  szkolnictwa wyż- 

szegogo utrudniały napływ na studia młodzieży z tych środowisk. 12]         

Zachowanie  poprzedniego  systemu a także pozostanie  tak dużej części star-  

szej kadry  naukowej  z  okresu  międzywojennego, wpływało  pośrednio lub  

bezpośrednio na skład  społeczny studentów. Przyjęcie  na studia oraz ich po- 

myślne  kontynuowanie  zależało  głównie  od: znajomości i kontaktów z pra- 
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cownikami  środowiska  akademickiego; zaliczenia  w okresie  międzywojen- 

nym kilku  semestrów; złożenia  konspiracyjnej matury; możliwości zamiesz- 

kania w  mieście, gdzie  znajdowały się  uczelnie; posiadania  środków finan-   

sowych na  utrzymanie i opłatę  studiów; stałej pracy chroniącej przed wywo-

zem na  roboty  przymusowe  do Rzeszy. 13] Nowy podział  administracyjny 

ziem polskich dokonany  przez okupanta  oraz  stosowanie  masowych i przy- 

musowych  przesiedleń  ludności  polskiej z terenów  włączonych do Rzeszy, 

spowodowały też w Generalnej Guberni  zauważalne  zmiany demograficzne, 

szczególnie  w  dużych  miastach i ośrodkach  akademickich. One to  profilo- 

wały  charakter  i  zasięg  polskiego  szkolnictwa  akademickiego. Przymuso-    

wa sytuacja, w jakiej  znaleźli się  abiturienci z 1939r. i byli studenci, spowo- 

dowała  pewne  rozluźnienie  zasad, określających  warunki  przyjęcia na stu-   

dia tajne, zwłaszcza kierunki techniczno-handlowe.

 Pochodzenie  społeczne i położenie  materialne  rodziców przestało mieć  

większe znaczenie.14] W porównaniu  do  studiów  humanistycznych i medy-  

cznych  prowadzonych  konspiracyjnie  w Uniwersytecie Warszawskim, Uni- 

wersytecie  Ziem  Zachodnich  (Poznańskim) i  Uniwersytecie Jagiellońskim, 

tylko w  Politechnice Warszawskiej  proporcja  studentów pochodzenia niein- 

teligenckiego w  stosunku  do  młodzieży  akademickiej wywodzącej się z in- 

nych warstw  społecznych, była  nieco  korzystniejsza, chociaż, podobnie jak 

przed wojną, nie  kształtowała się  sprawiedliwie.15] Na uczelniach warszaw-

skich  prowadzących  konspiracyjne  studia  dominowała  zdecydowanie mło- 

dzież  pochodzenia  inteligenckiego. Jedynie Wolna Wszechnica Polska oraz 

Wydział Rolniczy UJ  kształciły słuchaczy wywodzących się w dużej  części      

ze środowisk chłopskich.Tajne  studia  medyczne  podejmowali  głównie słu- 

chacze  zamieszkali  w  miastach, pochodzący  z  rodzin  inteligenckich, a tyl-   

ko w małym procencie z  warstwy  rzemieślniczej i przemysłowej. 16] Profil     

i charakter studiów był uzależniony, jak wynika z materiałów statystycznych,    

od  pochodzenia  społecznego  studentów, możliwości finansowych i miejsca 

zamieszkania  rodziców. Największym zainteresowaniem  cieszyły się kierun-    

ki politechniczne, medyczne i  prawne, które  dawały  wykształcenie  przydat-    

ne już  w  czasie  okupacji.17]  Dysproporcje w dostępie  do studiów różnych 

warstw  społecznych (szczególnie minimalny udział  dzieci  robotników oraz     

chłopów) niepokoiły polskie  władze oświatowe. Aby więc zmienić tę sytuac-    
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ję, Departament  Oświaty i Kultury  Delegatury  Rządu  Londyńskiego  jesie-  

nią 1942r. zobowiązał  dyrektorów tajnych  szkół średnich  do przyjmowania  

jeszcze większej  liczby  młodzieży pochodzenia  robotniczego i chłopskiego. 

Realizując zalecenia, w 1942 r. w wielu  ośrodkach  małomiasteczkowych ut- 

worzono  liczne komplety  tajnych liceów  ogólnokształcących, w których to 

znaczny  procent  stanowiły dzieci  robotników. Młodzież z tych warstw spo- 

łecznych,  uzyskującą  konspiracyjne  matury, kierowano  do  ośrodków  aka- 

demickich, gdzie (mając  poparcie  oraz  pomoc  odpowiedzialnych za to pra- 

cowników  z  DO i K )  podejmowała  studia. O skali  przygotowywania mło-  

dzieży w  szkołach  średnich  świadczy fakt, że w roku szkolnym 1943-1944      

w  zajęciach  tajnego  szkolnictwa  średniego  Generalnego   Gubernatorstwa      

brało  udział  kilkadziesiąt tysięcy uczniów oraz kilka tysięcy nauczycieli.18] 

Jednak dopływ na  studia kandydatów pochodzenia  robotniczego i chłopskie-  

go, duża  zmiana  warunków  nauki  w porównaniu  do lat  międzywojennych,    

nie  spowodowały  znaczącego  przewartościowania  poglądów  politycznych, 

szczególnie  studentów  starszych  lat  studiów. Duża część  młodzieży akade-  

mickiej,wywodzącej się  głównie z przedwojennych klas  posiadających oraz 

inteligencji, zachowała swoje poglądy, tak charakterystyczne dla ugrupowań  

endeckich i sanacyjnych, na  których  to wzorowały się  prawicowe  organiza-   

cje  studenckie  lat  międzywojennych, takie  jak: Akademicki  Związek Mło-    

dej Polski, Legion  Młodych  czy Myśl Mocarstwowa, głoszące  hasła antyse- 

mickie, antysocjalistyczne oraz  antykomunistyczne. Mimo  całej okropności

okupacyjnej, wśród  głoszonych  koncepcji  o  konieczności  walki z Niemca-  

mi brakowało wśród  wyznawców  tych ideologii  jednoznacznych deklaracji

antyfaszystowskich, co również  niepokoiło polskie władze  emigracyjne.19]   

Przynależność organizacyjna  studiujących w latach istnienia Drugiej Rzeczy- 

pospolitej była w  zasadzie  wyznacznikiem ich  zapatrywań politycznych, w  

pewnym  stopniu  tylko  zmodyfikowanych warunkami okupacyjnymi i prze-

biegiem wydarzeń na frontach drugiej  wojny światowej. Polacy  wychowani     

w określonym duchu nie mogli tak szybko zmienić  swoich  poglądów polity- 

cznych. Dopiero  klęska państw  zachodnich w 1940r. pozwoliła  młodej inte-  

ligencji  zrozumieć, że konflikt  zbrojny będzie długotrwały a problemy zwią- 

zane ze specyfiką studiów  w tym  trudnym  czasie, wymagają  poświęceń w 

przewidywaniu  powstania  wolnej  Polski po zakończeniu  wojny - pisano w 
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„Biuletynie  Informacyjnym".  20] Niewielkie  okupacyjne  organizacje  lewi-

cowe jak Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, Związek Niezależnej 

Młodzieży Socjalistycznej i Polska  Akademicka Młodzież  Ludowa nie mia-   

ły większego  wpływu na  tajne  środowisko  studenckie. Poglądy oraz posta-     

wy  kształtowane w toku  całego  okresu studiów  były w dużym stopniu uza- 

leżnione  od  oblicza  ideowego  nauczycieli  akademickich. Kadra  naukowo-    

dydaktyczna, bardziej niż inne środowiska, była w okresie  międzywojennym 

związana z ideologią  ówczesnego ustroju  społeczno - politycznego i w więk-    

szości  pozostawała jej  wierna w  okresie  okupacji. Proces  tajnego kształce- 

nia  akademickiego  realizowany  był w zasadzie w  myśl  programów  przed-

wojennych lub w ramach  nakreślonych przez  kierownictwo poszczególnych 

kierunków  studiów, często  też  według  indywidualnych  ustaleń  wykładow-

ców. Nie pozostawało  to bez  wpływu na proces  kształcenia i jego  treści po- 

lityczne  przekazywane  młodzieży.21]  „Pamiętam - pisze  jedna  z  uczestni- 

czek  tajnego  wydziału  farmaceutycznego UJ - rozmowy  kończące  zwykłe 

wykłady, a odbiegające  daleko od  tematyki fachowej i przyczyniające się w 

równej  mierze do  rozszerzenia  nowych  horyzontów, jak zdobyte wiadomo-    

ści naukowe".22]  Poglądy polityczne  pracowników naukowych  miały więk-    

szy wpływ  na  interpretację  przekazywanych  studentom  treści  merytorycz-

nych  na kierunkach  humanistycznych, zaś  mniejszy na  innych  kierunkach 

studiów  oraz  minimalny w klasach  maturalnych  szkół  ogólnokształcących.  

Niemniej nadrzędnym  celem w stosunku do  przygotowania fachowego oraz 

przekazywanych  treści  politycznych było  stworzenie  młodzieży warunków 

przetrwania. Celom tym  podporządkowano  wszystkie inne  przedsięwzięcia 

organizacyjno-wychowawcze, w których problemy społeczne  były głównym 

elementem  całej  oświaty  konspiracyjnej  stopnia  akademickiego. W  miarę  

zdobywania doświadczenia w  konspiracji  oświatowej, działaniom tym towa-  

rzyszyło stosowanie odpowiednio  dobranych metod  pedagogicznych pozwa- 

lających na kierowanie procesami  myślowymi studentów i kształtowanie ich 

poglądów na  rzeczywistość okupacyjną. Szczególną rolę w edukacji społecz- 

nej i politycznej młodzieży  odgrywały wszystkie przedmioty humanistyczne. 

Osiągnięcie zakładanych celów pedagogicznych  oraz  wychowawczych było 

możliwe nawet  w warunkach  konspiracji, tak ze względu na autentyczne za- 

angażowanie, jak też  dobry  poziom  ogólny  młodzieży podejmującej studia. 

166



                                                          

Była to niewątpliwie duża  zasługa dobrego przygotowania i nie  odbiegające-    

go od poziomu przedwojennego  kształcenia. 23]

Niebezpieczeństwo aresztowania, które było przewidywanym ryzykiem zwią- 

zanym z nauczaniem i studiowaniem, wytwarzało atmosferę wzajemnego zau- 

fania i zbliżenia  pomiędzy  wykładowcami i  studentami. Konspiracyjna pra-     

ca dydaktyczna  ze studentami  prowadzona w małych  grupach stwarzała ka- 

drze  naukowej możliwość wszechstronnego poznania  osobowości i zaintere- 

sowań młodzieży, jej uzdolnień oraz  dyspozycji  psychiczno-emocjonalnych. 

Wpływało to na ukształtowanie się specyficznego układu wzorców działania 

jednostek i grup  oraz wytworzenie  systemów  wartości, zapewniających nie- 

skrępowaną  możliwość  wzajemnej  współpracy i współżycia. Była to swois-    

ta więź  społeczna  umożliwiająca  realizację  przyjętych założeń naukowych     

oraz  wychowawczych.  24]   Skuteczności  stosowanych  metod  wychowaw-     

czych sprzyjała także  struktura organizacyjna tajnych studiów akademickich.    

Stosunkowo mała  liczba  studentów  w ramach  poszczególnych  kompletów 

umożliwiała  szczególne zżycie się  profesorów ze słuchaczami w stopniu tru- 

dnym do uzyskania w warunkach  przedwojennych. Katastrofa kraju zbliżyła     

do siebie wszystkie szczeble społeczności  uniwersyteckiej, zacierając tak wi- 

doczne poprzednio podziały. 

Konspiracyjna kadra pracowników naukowych  zdawała sobie  też doskonale 

sprawę z tego, że  przeciwstawianie  się  degradacji  kulturalnej oraz politycz-  

nej  narodu  polskiego, do  czego  z  premedytacją zmierzał okupant, było tak 

ważne, jak  czynna  walka  zbrojna  o  przetrwanie bioogiczne. W warunkach 

okupacji hitlerowskiej front oświatowy, jako składnik ogólnonarodowej walki     

o  zachowanie dorobku  cywilizacyjnego  Polaków, był  także integralną częś-    

cią  ogólnonarodowego  ruchu  oporu. A ponadto: „Praca  w wielkim zespole 

naukowym, kontakt  z  młodzieżą, świadomość pożytku wykładów, potrzeba  

ich przygotowania, posiedzenia rad wydziałowych i senackich oraz inne czyn- 

niki  działały odradzająco  na  psychikę grona  profesorskiego". 25]  Uczestni-

ctwo w zajęciach tajnych dawało 12 tys. studentów świadomość, że uzyskują 

wykształcenie przydatne w wolnej już Polsce. 26]  

2. Utrudnienia w organizowaniu i prowadzeniu zajęć oraz ich wpływ na

    sprawność i poziom kształcenia                 
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          Specyficzne i trudne warunki, w jakich  tworzono  polskie szkolnictwo 
akademickie i wykonywano  ustalony  program, wpływały  już  bezpośrednio     
na  organizację oraz  metody prowadzenia tajnej pracy dydaktycznej, poziom
studiów i  późniejszy  stopień  przygotowania  absolwentów  poszczególnych  
wydziałów. Tak  medycyna  jak  i  kierunki  techniczne, były  realizowane w 
warunkach  półlegalnych na  bazie szpitali oraz  zakładów leczniczych, szkół 
zawodowych i zakładów  doświadczalnych ,,których  utworzenie  akceptowa-   
ła administracja  okupacyjna. 27]  Obok  możliwości na  ogół  szerokiego wy-   
korzystania  w  tajnym  procesie  dydaktycznym  wyposażenia  technicznego 
średnich  szkół  zawodowych  oraz  zakładów  doświadczalnych, na istnienie   
których okupant wyraził zgodę, realizacja  przyjętych  koncepcji  kształcenia 
zależała też od:stopnia przygotowania młodzieży przez  tajne  szkoły średnie; 
uczestniczenia  w  zajęciach  seminaryjnych i samokształceniu; specyfiki stu-  
diów;  możliwości  korzystania  z  odpowiednich  pomieszczeń; wyposażenia     
w  pomoce  naukowe; uzyskania  literatury  naukowej, podręczników i skryp- 
tów; fachowości i zaangażowania kadry  dydaktycznej. Szczególnie  ostro ry- 
sował  się  problem  braku  odpowiednio  przygotowanych  kadr  naukowych. 
Środowisko akademickie  poniosło w 1939 r. duże  straty i było  systematycz-   
nie  wyniszczane. Okupacyjne  potrzeby  były  ponadto dużo  większe  niż w 
systemie  okresu  przedwojennego, który  obejmował duże  grupy  studentów. 
Kadra  dydaktyczna w Warszawie i Krakowie, która  już  w  pierwszych mie-    
siącach  okupacji  zdecydowała się  na podjęcie  konspiracyjnego kształcenia 
była uzupełniana wykładowcami  ze zlikwidowanych  przez  okupanta uczel-  
ni poznańskich. 28]
Rozproszenie pracowników naukowych wymagało ze strony DOiK wielu za- 
biegów organizacyjnych, które omawiano podczas poufnych zebrań. W zwią- 
zku z trudną  sytuacją kadrową na tajnych Wydziałach Lekarskich, zatrudnia-     
no tam w dyscyplinach  pozamedycznych  pracowników  innych specjalności. 
Niedobór fachowych  kadr lekarskich  rekompensowano też poprzez stwarza-    
nie wykładowcom  możliwości uczestnictwa w zajęciach innych uczelni oraz 
pracy w szpitalach, w których  realizowano  ze studentami  program zajęć kli- 
nicznych. 29] Wykładowcami  na  wszystkich  kierunkach  mogły  być  tylko  
osoby posiadające  udokumentowane kwalifikacje oraz odpowiednie upoważ- 
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nienia wydawane przez konspiracyjne Rady Wydziału - lub kierownika danej 
uczelni. Prowadzona  selekcja  kadry dydaktycznej  miała  pozytywny wpływ     
tak na utrzymanie  tajności, jak i poziom  prowadzonych  zajęć. 30]  Mimo iż     
na wszystkich  kierunkach  studiów  liczba godzin wykładowych była propor- 
cjonalnie mniejsza w porównaniu do okresu  międzywojennego to poziom za-    
jęć nie  został obniżony. Staranny  dobór  kadry  naukowo - dydaktycznej, jej     
osobiste  zaangażowanie i skupienie  większej  uwagi na  pracy samokształce- 
niowej  studentów  pozwoliły też  utrzymać  odpowiednio  wysoki poziom na 
wszystkich  kierunkach. 31]  Nie  było  to  sprawą  łatwą, zważywszy  szczup- 
łość  obsady  kadrowej, kiedy w  tajnym  procesie  dydaktycznym  na  wszyst-  
kich  polskich  uczelniach  wyższych w latach 1940 - 1944  zaangażowanych  
było około 800 osób. 32]
          Wiele kłopotów wynikało z trudności lokalowych, które pogłębiały się 
wraz ze wzrostem liczby kompletów oraz  napływającej do miast cywilnej lu- 
dności  niemieckiej, oraz z  wprowadzaniem  przez okupanta, od 1941r. rygo- 
rystycznych  zarządzeń  meldunkowych. Ustanowione  akty prawne  wprowa- 
dzały od dnia 3 marca 1941 zasadę publicznej gospodarki lokalami, zarówno 
mieszkalnymi, jak też  biurowymi, pod pełną  kontrolą władz policyjno-admi-  
nistracyjnych. Możliwość i zakres  ingerencji  hitlerowskich  władz okupacyj-
nych był tak wszechstronny, że żaden  akt wynajęcia i wypowiedzenia miesz-  
kania, a nawet  pokoju  sublokatorskiego  nie  mógł  mieć  miejsca bez zgody  
właściwego  organu. 33] W Krakowie w latach 1940 -1944 przesiedlono oko-    
ło 30% ludności polskiej z centralnych rejonów miasta do budynków na pery-  
feriach  opuszczonych  przez Żydów. Wysiedlenie Polaków z centrum Krako- 
wa oraz przybycie tutaj ponad 30 tys. Niemców spotęgowało i tak trudne już  
warunki tajnego  szkolnictwa  akademickiego.34]  Wzrastające kłopoty z uzy-  
skaniem pomieszczeń  odpowiadających wszystkim  wymogom skłaniały kie-  
rowników studiów do  korzystania z innych możliwości. Większość zajęć na 
wydziałach  humanistycznych  prowadzonych  było  w  mieszkaniach prywat-  
nych studentów  oraz  pracowników  naukowych. Korzystano często też z po-
mieszczeń  klasztornych i kościelnych oraz  niekiedy  z legalnie działających 
szkół  zawodowych i podstawowych. Organizowano  też  zajęcia w aptekach     
i  laboratoriach  polskich instytucji działających pod kierownictwem niemiec-  
kim. 35]  W całym  kraju „ubogie sutereny, skromne pokoje i piękne stylowe 
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salony chętnie przyjmowały młodzież i profesorów". 36] 

Pomieszczenia  wykorzystywane do prowadzenie zajęć  musiały odpowiadać 

pewnym  wymogom  ze względu na bezpieczeństwo kadry i studentów. Znaj- 

dowały się u zaufanych  oraz  sprawdzonych  rodzin w różnych rejonach mia-  

sta i były one  z  zasady  znacznie  od siebie  oddalone. W zimie słabo  lub w 

ogóle ich nie  ogrzewano i często nie  posiadały elektryczności. Wszystko to 

bardzo utrudniało i tak niełatwe życie  pracowników  naukowych oraz studiu-  

jącej młodzieży. Zdarzały się  przypadki, iż  z tych  powodów zawieszano za-

jęcia, przedłużając w ten sposób czasokres trwania studiów. 37] 

Trudności  lokalowe  stanowiły  tylko część  problemów, które  rzutowały na

obniżenie  sprawności  organizacyjnej i w pewnym  stopniu  także na poziom 

nauczania. Nie rozwiązaną  sprawą do  końca  okupacji był dotkliwy brak po- 

mocy  naukowych, w  tym  szczególnie  skryptów i  podręczników  na kierun- 

kach  humanistycznych, oraz  materiałów  archiwalnych  do  pracy naukowej. 

Jedynym  dostępnym  źródłem  archiwaliów były zbiory prywatne rodzin stu- 

dentów, ich  znajomych i profesorów. Podręczniki akademickie zastępowano 

wydawnictwami konspiracyjnymi, w tym szczególnie różnego  rodzaju skryp- 

tami, w wykonaniu  których wyróżniał  się wydział humanistyczny Uniwersy- 

tetu  Warszawskiego i Jagiellońskiego  oraz  Szkoła  Główna  Gospodarstwa 

Wiejskiego. 38]  Dzięki  zrozumieniu  trudnej  sytuacji, w  jakiej  znajdowali     

się pracownicy  naukowi i  studenci, oraz  przychylnemu  stanowisku  całego 

środowiska bibliotekarskiego, zwłaszcza  dyrektorów  polskich bibliotek nau- 

kowych w Warszawie  oraz Krakowie, trudności te były poważnie łagodzone. 

Wykładowcy z  kierunków  humanistycznych mogli  korzystać ze zbiorów bi- 

bliotek uniwersyteckich, księgozbiorów  kościelnych i zakonnych. 39] Mimo 

zamknięcia dla Polaków  większości  bibliotek i archiwów  oraz wywiezienia 

najcenniejszych  zbiorów, prawie  wszystkie  biblioteki  naukowe wypełniały 

aczkolwiek w różnym stopniu, swoje  zadania związane z obsługą sieci tajne-  

go nauczania  akademickiego. Ogromna w  tym  zasługa  Polaków  zatrudnio- 

nych w działających legalnie  instytucjach  niemieckich i polskich. Polscy bi- 

bliotekarze  robili  wszystko, aby  ułatwić  studentom  i pracownikom  nauko-  

wym korzystanie  z  literatury i podręczników. 40]  Tajnej  pracy  polskich bi- 

bliotekarzy i pracowników  administracyjnych  nie  mogły  powstrzymać ani 

akcje  wyniszczające i  rekwizycje  literatury  naukowej, ani  prześladowania     
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i aresztowania; wiele  wartościowych  monografii i podręczników  dostawało   

się w ręce studentów i profesorów, stanowiąc  niejednokrotnie jedyne źródło 

studiów i pracy naukowej. Często stosowaną  metodą  było wykradanie z ma- 

gazynów, przez  pracujących  tam  Polaków, technicznego  sprzętu  naukowe-   

go, bardzo  często  kupowanego  od  Niemców  chcących  się  wzbogacić.41]  

Dotkliwy brak, rozproszenie  literatury naukowej  oraz podręczników skłonił 

władze oświatowe do  stosowania  wielu  różnorodnych środków zaradczych.    

Z tą myślą tworzono  tajne  biblioteki, w których  gromadzono książki zdoby-   

te w przeróżny sposób  od  osób  prywatnych i instytucji polskich,  które udo- 

stępniane były  studentom i kadrze  naukowej. 42]  Stosowano też  inne meto-    

dy pomocy młodzieży w zdobywaniu  niezbędnych materiałów, np: odręczne 

konspekty z  kilku  kolejnych  zajęć, po przepisaniu  na  maszynie względnie  

powielaniu  w większej  liczbie egzemplarzy przekazywano je  kolejnym gru-

pom  studentów. 43]  Sposób  realizacji  programu  obowiązującego  w szkol-  

nictwie  oficjalnym  różnił  się  zasadniczo  od  programu tajnych kompletów, 

gdzie były ograniczone możliwości realizacji przedmiotów praktycznych.

Kształcenie  politechniczne, ekonomiczne i medyczne w  ramach  legalnie ist- 

niejących szkół zawodowych czy kursów zmuszało  pracowników dydaktycz- 

nych do przestrzegania  zarządzeń  organizacyjnych  oraz wytycznych okupa- 

cyjnych władz  administracyjnych i oświatowych. Realizowanie w  tych szko-

łach programu uczelni wyższej wymagało stosowania  wielu form dydaktycz- 

nych uznawanych i akceptowanych  przez  władze, a mieszczących się w pro- 

gramowo - dydaktycznych  wytycznych  niemieckich  Wydziałów  Głównych 

Wiedzy i Nauczania  poszczególnych dystryktów. Z tych też  między innymi  

względów, zakresy tajnego kształcenia akademickiego na poszczególnych la- 

tach studiów dostosowywano  do ram  programowych zatwierdzanych  przez 

władze  okupacyjne, jak to miało miejsce w  średnich  szkołach  handlowych, 

metalowych oraz  medycznych.Tematy nie  zrealizowane  w pierwszym okre- 

sie okupacji, ze względu na bezpieczeństwo młodzieży i kadry dydaktycznej, 

były uwzględniane w latach 1943-1944 lub po zakończeniu wojny, w trakcie 

weryfikacji  studiów  przez składanie niezbędnych egzaminów dodatkowych. 

W praktyce konspiracyjnej, rozszerzano nie tylko program oficjalnie zatwier- 

dzony, ale też wykorzystywano  istniejące możliwości wprowadzania do pro- 

gramu przedmiotów uzupełniających, będących faktycznie tematami z zakre-  
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su  szkół  wyższych. Doświadczeni  wykładowcy realizowali  w  ten  sposób     
plan studiów wyższych. Wiązaną metodę kształcenia  na poziomie  akademic-   
kim stosowano w jawnych szkołach  zawodowych, gdzie tworzono też  tajne  
komplety politechniczne poza  legalnymi  strukturami  organizacyjnymi. 44]  
          Istnienie w Warszawie legalnej  Zawodowej Szkoły Technicznej umoż- 
liwiło kierownictwu  tajnej  Politechniki Warszawskiej rozszerzenie  zakresu 
działalności dydaktycznej. Szczególnym też ułatwieniem było wykorzystanie
laboratoriów i technicznego  sprzętu  dydaktycznego  szkół  jawnych do reali- 
zacji przedmiotów  praktycznych  będących w  programach  kształcenia tajne- 
go. Rozbudowanie  programu  studiów na  konspiracyjnych  kompletach Poli- 
techniki Warszawskiej  było  również  możliwe dzięki  temu, iż  wielu  wykła- 
dowców legalnej Szkoły Technicznej, przyjmującej młodzież posiadającą już   
matury, było  jednocześnie  organizatorami  oraz  wykładowcami  na komple- 
tach konspiracyjnych  Politechniki Warszawskiej. 45] 
Podobny system kształcenia  przyjęło też  prowadzone w ramach oficjalnych   
szkół zawodowych  tajne  szkolnictwo medyczne. Przedmioty teoretyczne re-  
alizowano w zakresie obowiązującego programu przedwojennego na tajnych 
kompletach.Wszystkie zajęcia  kliniczne prowadzono w szpitalach miejskich, 
pozostających pod  zarządem  polskim, w ramach codziennych hospitalizacji,    
w zakładach anatomii  patologicznej  oraz  prosektoriach, podczas prac wyko- 
nywanych  na zlecenie  władz  okupacyjnych. Nawet  w zakładach  pozostają-
cych pod zarządem  niemieckim  zatrudnieni  tam  pracownicy polscy prowa- 
dzili zajęcia kliniczne  ze studentami  przyjętymi  do pracy w charakterze per- 
sonelu pomocniczego lub  skierowanymi  oficjalnie  na praktyki ze szkoły za- 
wodowej  doc. Jana  Zaorskiego. Tutaj  pod  fachowym  kierownictwem leka-   
rzy  specjalistów kształcono  młodzież według  programu  nauczania  tajnego    
wydziału lekarskiego, który był też  przewidziany dla  czteroletnich  studiów 
medycznych. Na kierunkach  technicznych  prowadzono też wykłady oraz za- 
jęcia praktyczne w warsztatach  legalnie  istniejących szkół zawodowych.46] 
W szczególnie  niesprzyjających  warunkach  kontynuowały  również   pracę  
dydaktyczną kierunki humanistyczne, zmuszone do  podejmowania trudnych 
spraw organizacyjnych i dydaktycznych z nieustannym  zachowaniem pełnej 
konspiracji. Na wszystkich tego  rodzaju  wydziałach  dominowało  też samo- 
kształcenie z dobrze  zorganizowanym  systemem  seminaryjnym. Ćwiczenia   
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te były  także  zasadniczą  metodą  prowadzenia  zajęć. Każdorazowe przygo- 

towanie  studentów  do  zajęć  było  prawidłowe, a  poziom  dyskusji  wysoki. 

Sprawna organizacja samokształcenia uczestników tajnych studiów  oraz ich 

zaangażowanie  w  ten proces  były  gwarancją  realizacji  przyjętych  progra-

mów. Samokształcenie  jako forma  uzupełniająca było ujęte w ściśle określo- 

ne  ramy działalności  dydaktycznej  poszczególnych ośrodków i nauczycieli  

akademickich. Umiejętność organizowania samodzielnej pracy w warunkach 

konspiracji była czynnikiem równie ważnym, jak merytoryczne treści progra-

mu studiów. 47] 

Tajny wydział prawa UW nawiązał  bliską współpracę z prezesem Sądu Ape- 

lacyjnego. Za jego  zgodą  studenci  odbywali  w sądach  praktykę jako apoli- 

kanci. Aby zachować  ten  fakt w tajemnicy, wydawano  studentom fałszywe 

zaświadczenia stwierdzające ukończenie studiów jeszcze w okresie przedwo-

jennym. 48]  Program kształcenia  tajnego na  wyższych studiach ekonomicz- 

nych we wszystkich ośrodkach  akademickich był realizowany w ramach pro- 

gramu  zawodowych  szkół  handlowych  oraz  podczas  zajęć na konspiracyj-

nych  kompletach i obejmował  materiał  obowiązujący  do  wybuchu  wojny. 

Przewidywano  bowiem  możliwość  szybkiego  wyzwolenia, a  w związku z  

tym istniała konieczność  przygotowania  odpowiednio wykształconych kadr  

dla potrzeb wolnego już kraju. 49] 

Wykorzystując możliwość  nauczania  akademickiego w ramach  legalnie ist- 

niejących  handlowych szkół  zawodowych, przewidziany na studia program 

obowiązujący  uprzednio  w  Szkole  Głównej  Handlowej realizowano syste- 

mem klasowym. Program studiów  obejmujący kilkanaście przedmiotów, od-

powiadający poszczególnym semestrom realizowano w klasach nazywanych 

umownie branżowymi, tj.w:ogólnohandlowych (I i II semestr studiów); prze- 

mysłowych (III i IV semestr), ogólnoekonomicznych-spółdzielczych (V i VI 

semestr). Uczeń, po zaliczeniu jednej klasy o dowolnym profilu, otrzymywał 

świadectwo ukończenia  szkoły zawodowej. Wówczas zapisywał się do innej 

klasy, która faktycznie odpowiadała poziomowi kolejnego roku studiów.           

Była to bardzo  skuteczna  metoda  przemiennej rotacji uczniów rocznych za- 

wodowych szkół  handlowych. Nazwy poszczególnych klas odpowiadały też 

pewnym grupom przedmiotów, których zaliczenie było głównym warunkiem  

ukończenia  studiów. Zachowując  tajność, realizowano  pełny program SGH 
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obowiązujący do 1939 r. pod celowo  zmienionymi tematami. Metodę wiąza- 

ną legalnej szkoły zawodowej oraz tajnych kompletów stosowano we wszyst-  

kich  miastach, w których  zorganizowano  kształcenie  akademickie po upad- 

ku powstania warszawskiego.

         Tajna działalność oświatowa prowadzona do wiosny1940r. miała także    
charakter  odmienny niż  proces  realizowany od jesieni  tego roku. Pracowni-    

cy naukowi, podobnie jak całe społeczeństwo, byli  przekonani o szybkim za- 

kończeniu wojny; nie podejmowali  zatem w pierwszych  miesiącach prac or-  

ganizacyjnych  związanych z  niejawnym  szkolnictwem  akademickim. Kon- 

takty profesorów  ze  studentami w tym czasie były utrzymywane jedynie na 

płaszczyźnie  prywatnej. Sporadyczne spotkania  w większych grupach kilku- 

osobowych miały na  celu przede  wszystkim formalne rozliczenie studentów 

ostatnich lat, by  umożliwić im  ukończenie  studiów. W tym  okresie w zasa- 

dzie  nie myślano  jeszcze o przekształcaniu  luźnych  kontaktów w formę or- 

ganizacyjną tajnej  uczelni wyższej. Sytuacja ulegała  zmianie wraz z oddala- 

niem się  nadziei  na  szybkie zakończenie wojny i wyzwolenie Polski. Wraz     

ze względną  stabilizacją  okupacyjnych  warunków  życia  środowisk nauko- 

wych, kontakty  prywatne  przeradzały się  w zorganizowane  tajne komplety, 

stanowiące  wstępną  formę  konspiracyjnych  studiów  akademickich. Specy-    

fika  poszczególnych  kierunków i  liczne  trudności  zmuszały pracowników 

naukowych do  szukania  rozmaitych środków i sposobów  umożliwiających 

realizację  ustalonego  programu. Część  ćwiczeń  praktycznych prowadzono     

w pracowniach  szpitali, warsztatach  szkół  zawodowych albo fabryk zatrud- 

niających  polską  młodzież w charakterze robotników. Wykłady z przedmio-    

tów teoretycznych  odbywałysię z zasady w lokalach  prywatnych studentów     

oraz osób  nie  związanych z  tą formą  działalności. 50]  Zajęcia  na poszcze-    

gólnych kierunkach  prowadzono  według  ówczesnych  norm  obejmujących 

minimum 8 godzin  obowiązkowych  tygodniowo  dla  studentów i 20-30 go- 

dzin dla  wykładowców. 51]  Rozbudowany program  studiów i dotkliwe bra-    

ki kadrowe zmuszały władze  konspiracyjnej  oświaty  polskiej do odpowied- 

niego rozłożenia zajęć dydaktycznych dla jednej osoby, często w kilku uczel-

niach i miejscowościach. Pewnym odciążeniem  naukowców  było angażowa-  

nie do zajęć dydaktycznych  na kierunkach polityczno - ekonomicznych prak- 

tyków życia gospodarczego  jak  również  sprawdzonych pracowników insty- 
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tucji społecznych. 52]  Metodę  powyższą  stosowano z dobrym  skutkiem w 
Szkole Głównej Handlowej, kształcącej młodzież  w sposób  półlegalny. Wy- 
soki poziom nauczania  zapewniali wykładowcy tak  znani, jak prof. Edward 
Lipiński i prof. Zygmunt Weyberg. Liczba  pracowników  naukowych  podej-
mujących pracę  w tajnym  szkolnictwie akademickim systematycznie wzras-  
tała  we wszystkich uczelniach. W stolicy w roku  akademickim 1941/42, wy- 
kładało  60  profesorów i docentów  oraz  29  asystentów. 53]  Cała  kadra dy- 
daktyczna, bez  względu  na  przynależność  do  określonego  ośrodka  akade- 
mickiego, uczelni  czy wydziału, nawzajem  się  uzupełniała. Nie  miały tutaj 
większego znaczenia, w  porównaniu  do  okresu  międzywojennego, sprawy 
kompetencyjne. Zawsze i w każdej  sytuacji  celem nadrzędnym  było uzyski- 
wanie zamierzeń  związanych z realizacją założonego  programu oraz bezpie-  
czeństwem  młodzieży. Przyjęty system  organizacyjny, zapewniający właści-  
wy tok  tajnego  procesu  dydaktycznego i  współpraca  środowisk  akademic-
kich z legalnie  istniejącym  szkolnictwem  zawodowym  pozwalały  całkowi-   
cie wykonywać  ustalone  programy. Ilustracją  jednej z wielu takich sytuacji 
była sekcja  fizyczna Wydziału  Matematyczno-Przyrodniczego UW. Brak ja- 
kichkolwiek możliwości  dostępu do aparatury technicznej  skłonił prof.Stefa-   
na Pieńkowskiego, kierującego  tą  sekcją, do  prowadzenia  ze studentami w 
pierwszych dwóch  latach wyłącznie zajęć  teoretycznych. Dopiero po nawią- 
zaniu bliskiego kontaktu z polskimi pracownikami  Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej, w tym  szczególnie dzięki  życzliwości dr.Włodzimierza Ścisłowskie- 
go, prowadzono ze studentami sekcji chemicznej w latach 1943-1944 zajęcia 
praktyczne, które swoim  poziomem  nie odbiegały od zajęć przedwojennych. 
Podobną  praktykę  stosowały też  inne sekcje Wydziału Matematyczno Przy- 
rodniczego  UW  oraz  pozostałych  uczelni  pracujących  w konspiracji. 54]  

Na kierunkach  medycznych  oraz  technicznych, w  związku z dużym  nabo-
rem, występowała  niepokojąca  sytuacja w zakresie  prowadzenia zajęć prak- 
tycznych. Studentom  medycyny, nie  mającym możliwości uczestniczenia w 
zajęciach  klinicznych w  szpitalach, organizowano takie  zajęcia w prosekto-    
riach pod pretekstem zatrudniania  ich w charakterze  robotników. 55] Był to 
problem  poważny, zważywszy  fakt, iż  w  latach  okupacji, od października  
1939 do maja 1945, studiowało  w sposób  konspiracyjny  na  wszystkich kie- 
runkach około 12 tys. studentów. 56] 
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Obok trudności  charakterystycznych  dla  wszystkich uczelni prowadzących  

działalność w warunkach okupacji, dodatkowy  problem do  pokonania miała 

Wolna Wszechnica Polska. Ona, jako jedyna  tajna uczelnia w kraju przyjmo-  

wała na studia stosunkowo dużą  liczbę  młodzieży pochodzenia chłopskiego.  

Młodzież ta, mieszkając  z zasady poza  Warszawą, musiała  dojeżdżać z wie-     

lu  okolicznych  miejscowości, co  stwarzało  dodatkowe kłopoty. Starano się  

temu zaradzić  poprzez  organizowanie  tygodniowych  zajęć  w każdym mie-      

siącu. Prowadzono w tym czasie  wykłady i seminaria  z wszystkich  obowią- 

zujących  przedmiotów. Uczestniczącym  w  tygodniowych  zajęciach zapew-

niano noclegi oraz minimalne wyżywienie. 57] 

Jeszcze  inne  trudności  występowały w  krakowskim  środowisku akademic-

kim. Do  Krakowa  intensywnie napływali Niemcy, którzy  zajmowali najlep-  

sze mieszkania  po  wysiedlonych  bądź przesiedlonych rodzinach z rejonów 

centralnych.Tutaj też, w większym  stopniu niż w innych  miastach okupowa-

nego kraju, uwidocznił się brak  odpowiednich pomieszczeń niezbędnych do 

prowadzenia zajęć z grupami  akademickimi. Liczne  aresztowania pracowni- 

ków naukowych już na początku  okupacji trudności te potęgowały. Sytuacja 

lokalowa nie zmieniła się też w  następnych latach. Począwszy od lata 1944r. 

trwały tu liczne aresztowania, które objęły w sumie 10 tys.osób, w tym głów-  

nie młodych mężczyzn, z których wielu  było studentami tajnych kompletów 

akademickich krakowskich uczelni. 58]

    

3. Przebieg procesu dydaktycznego, realizacja programu kształcenia oraz

    poziom studiów 

                

          Realizację  ustalonych  koncepcji  programowych  ułatwiał przyjęty na  

poszczególnych  kierunkach system  organizacyjny tajnych  studiów akademi- 

ckich, w którym  głównym  elementem  była grupa  studencka, zwana potocz-    

nie kompletem lub klasą, w przypadku  kształcenia  studentów w szkołach za- 

wodowych. Przyjęto  zasadę  tworzenia  małych  zespołów, liczących średnio     

od 8 do 12  osób. Jedynie  wydziały  prawa  tworzyły  grupy studenckie 25, a 

wydział lekarski UW nawet 35 - osobowe. 59]  System kompletowy, przy ma-  

łej liczbie rozpoczynających studia na  pierwszym roku, był też pod wieloma 

względami  korzystny. Umożliwiał  wykładowcom  nawiązywanie z poszcze- 
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gólnymi studentami bardziej indywidualnych  kontaktów, wnikanie w ich tru- 

dności oraz codzienne kłopoty. Kontakty osobiste  pozwalały na rozszerzanie  

kręgów młodzieży  chcącej  podjąć studia, szczególnie  spośród  abiturientów 

tajnych szkół ogólnokształcących. Tym samym wraz z utrzymywaniem wyso- 

kiego poziomu  wzrastało  wśród  młodzieży zainteresowanie  taką formą stu-    

diów i zwiększano  w kolejnych latach skład poszczególnych kierunków pod 

względem  ilościowym. 60]  W miarę  zdobywania  nowych  doświadczeń w

konspiracyjnej  dydaktyce i metodach  prowadzenia  zajęć, usprawniano  for-  

my organizacyjne. W zależności od  lokalnych  warunków, istniejących moż- 

liwości i przewidywanych trudności, w każdej  grupie studenckiej wybierano  

starostę, który  będąc  łącznikiem pomiędzy kolegami a profesorem, a niekie-   

dy  również  tajnym  sekretarzem  wydziału, był  odpowiedzialny  za  sprawy  

organizacyjne. Do obowiązków  starosty  należało też  zbieranie  opłat za stu-  

dia od młodzieży dobrze  sytuowanej. On także  koordynował  plan zajęć, po- 

wiadamiał  profesorów i  studentów  o zaistniałych  zmianach, brał  udział w 

wyszukiwaniu i typowaniu  kandydatów  na studia. Kilka kompletów tworzy-    

ło sekcję  określonego  kierunku a  kilka  sekcji  lub  kilkanaście  kompletów  

wchodziło w skład wydziału. 61]

Kształcenie w małych  grupach  stwarzało możliwości  uzyskiwania dobrych 

wyników. Miarą wzrostu  zaangażowania w kształceniu w  stosunku  do okre-    

su  międzywojennego,  była  między  innymi  liczba  wykonanych  przez  stu- 

dentów  prac kontrolnych. W niektórych  kompletach  przygotowywali oni w 

ciągu roku nawet do 12  referatów, podczas  gdy w  latach międzywojennych 

wykonywano  ich nie  więcej jak 3 na 30 zajęciach  seminaryjnych. 62]  

Nie było sprawą prostą utrzymanie wysokiego  poziomu  studiów przy braku 

nawet  minimalnej  ilości podręczników, materiałów pomocniczych oraz pod- 

stawowych  skryptów. Starano  się to  zrekompensować  na  wykładach, zaję-

ciach seminaryjnych oraz przez  systematyczną i samodzielną  pracę młodzie- 

ży. Zaangażowanie  w studiach i uzyskiwane  wyniki  zasługiwały na  uwagę 

tym  większą, iż  przygotowanie  się  młodzieży  do  seminariów, kolokwiów    

i egzaminów niekiedy wręcz odbiegało od  normalnych warunków.,,Nie było 

zaciemnionych sal bibliotecznych, gdzie moglibyśmy przygotowywać się do 

egzaminów - wspomina  była  studentka  polonistyki UJ.  Wykorzystywałam  

chętnie chwilę, gdy  słabło  nasilenie  w pracy i zaszywałam  się z  notatkami     
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w jakiś ciemnawy kąt  magazynów  hurtowni... Na ogromnym strychu, gdzie 

znajdował się skład ziół, łatwiej było ukryć się z książką w ręku". 63] 

Oświata konspiracyjna, podobnie jak inne formy ruchu oporu, istniejąca oraz 

działająca w okupacyjnych  uwarunkowaniach politycznych pozostawała też     

pod  ich  wpływem. Wielu  studentów  było  jednocześnie  aktywnymi  człon-   

kami  tajnych  organizacji  niepodległościowych i uczestniczyło w  zbrojnym    

ruchu  oporu. Często  też, profil  ideologiczny tajnych  wydziałów humanisty-   

cznych był kształtowany przez  krajowe organizacje  polityczne, tajną  prasę      

wydawaną  w setkach tytułów, przedstawicieli władz  krajowych  oraz za ich     

pośrednictwem przez czynniki londyńskie.

We  wszystkich  uczelniach  podejmujących  działalność  dydaktyczną, w  ra- 

mach legalnie istniejących  szkół  zawodowych  lub  całkowicie w sposób taj-     

ny, starano się w myśl wytycznych  oświatowych  czynników emigracyjnych 

realizować program  obowiązujący w okresie  międzywojennym, który w nie- 

wielkim tylko  stopniu  dostosowywano do nowych  warunków. 64] Utrzymy-   

wanie  programu  studiów, który obowiązywał w minionym  okresie, wynika-     

ło z  uwarunkowań  wewnętrznych, z  których upodobania  oraz  poglądy po- 

lityczne  pracowników naukowych miały dominujące znaczenie, jak również  

wspomnianych  inspiracji  przedstawicieli  Delegatury  Rządu. W jednej z in- 

strukcji dotyczących programu oświaty konspiracyjnej mówi się wprost o ko- 

nieczności  zachowania  programów  przedwojennych, tak  na kierunkach hu- 

manistycznych, jak i ścisłych. 65]  Założony program  kształcenia młodzieży 

polskiej był  realizowany  przez  wszystkie  uczelnie  z dużymi  trudnościami. 

Organizowanie i kierowanie  tajnym szkolnictwem  akademickim oraz uczes- 

tnictwo w  procesie  dydaktycznym, wiążące  się, w  ciągu  długich lat z nieu-  

stanną groźbą aresztowania, codzienne kłopoty i troski związane z zabiegami      

o pełną i tajną realizację  programu w  tak trudnych  warunkach powodowały,     

iż część pracowników  naukowych  zaczynała  wątpić w celowość  prowadze-   

nia pracy oświatowej. Wśród  nauczycieli akademickich prowadzących tajny 

proces  dydaktyczny  uwidaczniały się również  (aczkolwiek była to postawa  

zdecydowanej  mniejszości) elementy  pesymizmu. „Nie było podczas wojny 

perspektyw na to, jakie zadania będą czekały naszych absolwentów-czytamy   

we wspomnieniach Henryka Hiża-nie wiedzieliśmy, do czego  ich właściwie 

przygotowujemy... Był niemal zupełny brak ogólnego programu. Pod jakimś 

178



                                                          

względem  przerabiało  się  resztki  kultury  przedwojennej". 66]  
Wizja przyszłości  powojennej  była w środowiskach  akademickich w zdecy- 
dowanej większości  zamazana oraz enigmatyczna i  różnie przedstawiana, w 
zależności  od  indywidualnych poglądów  politycznych  konkretnych osób z       
tego środowiska i ich przynależności organizacyjnej. 67]  Każda partia polity- 
czna i organizacja społeczna  miała  odmienne koncepcje praktycznego wcie- 
lania w życie teoretycznych założeń. Wspólną cechą wysuwanych  koncepcji     
była negacja  ustawy o szkolnictwie  wyższym z 1932 r.obowiązującej w Pol-     
sce międzywojennej. O złożoności problemu  świadczy  fakt, iż  nawet w jed-     
nej organizacji  czy  partii  politycznej  nie było jednomyślności w poglądach      
co do organizacji  oraz  funkcjonowania  szkolnictwa  wyższego w Polsce po-
wojennej. Program oświatowy DOiK, mimo  iż był najbardziej postępowy w 
swoich założeniach, również znacznie odbiegał od koncepcji KRN. 68] 
Stosunkowo duża autonomia DOiK nie oznaczała  jego  niezależności w kwe-   
stii  wypracowania programu  oświatowego o  dowolnych  treściach  politycz- 
nych. Będąc  integralną  częścią  podziemnej  administracji  rządu  emigracyj- 
nego, otrzymywał  środki  finansowe  na takiej samej  zasadzie  jak pozostałe   
departamenty. Podobnie jak inne instytucje administracji  podziemnej realizo- 
wał polecenia  delegata  ustalone w  porozumieniu z Politycznym Komitetem 
Porozumiewawczym, Radą  Jedności  Narodowej i  Komendantem Głównym 
AK. Uzależnienie  organizacyjne  i  finansowe wpływało w  bezpośredni spo- 
sób na polityczny profil DOiK, który  nie  mógł  odbiegać od generalnej linii 
kierowniczych instytucji krajowych i londyńskich. Ponadto  całokształt pracy 
oświatowej DOiK był przedmiotem zainteresowania wielu  organizacji polity- 
cznych rywalizujących między sobą o wpływy w całej  sferze konspiracyjnej  
oświaty. 69]  Ścisła zależność  Delegatury od Rządu  Londyńskiego miała za- 
sadniczy wpływ na charakter pracy poszczególnych instytucji tego organu, w 
tym i profil tajnej pracy oświatowej DOiK. Konserwatywny charakter progra- 
mu społeczno-politycznego Rządu Londyńskiego, który był narzucany podle- 
głym  sobie  instytucjom, obejmował  także sprawy tajnej oświaty, wśród któ-  
rych dominowały koncepcje  przyszłej struktury  szkolnictwa w Polsce powo-     
jennej ale bez uwzględnienia mniejszośi  narodowych. Organizacyjne  powią-     
zanie DOiK z Delegaturą oraz brak konsekwencji kierownictwa Departamen-     
tu  nie pozwalały na  zmianę programu  kształcenia  młodzieży w warunkach  
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okupacji, a tylko  na jego  niewielką modyfikację. Departament, wzorując się      

na ustawie z 1932 r., dążył do wykorzystania wszystkich elementów postępo- 

wych, w przeciwieństwie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, całkowicie  podporządkowanego  Rządowi Londyńskiemu. 70]  
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Fakt ten, iż  tajne  szkolnictwo  akademickie powstało jako patriotyczny czyn 

pracowników  nauki  polskiej i znajdowało się  przez kilka miesięcy poza  od- 

działywaniem władz oświatowych rządu emigracyjnego, nie miał też większe-     

go wpływu na wypracowanie  koncepcji kształcenia zgodnych z ogólnymi za- 

łożeniami  radykalizmu  społecznego w Polsce powojennej. Program kształce-     

nia akademickiego w  okresie  okupacji, nie  odbiegający od  ogólnych zasad      

liberalno-demokratycznych oraz mieszczący się w granicach uznawanych po-  

wszechnie  w środowisku  naukowców, różnił  się  zasadniczo  od klasowego 

programu PPR i jej  zwolenników.71] Przyjęcie go w pierwszych miesiącach 

okupacji, kiedy  jakakolwiek  presja  wewnętrzna  lub zewnętrzna była zniko- 

ma, stanowiło  do pewnego stopnia wykładnik poglądów i postaw kadry nau- 

kowo-dydaktycznej polskich środowisk akademickich tego okresu. 72]

Doceniając rolę DOiK jako krajowego ośrodka kierowniczego oświaty tajnej 

wszystkich stopni, nie należy  przeceniać jego znaczenia w tworzeniu i kiero- 

waniu kształceniem  akademickim. Zasadniczym bowiem czynnikiem warun- 

kującym  powstanie też  tajnego szkolnictwa wyższego  była inicjatywa oraz 

ofiarna  postawa środowisk naukowych. Chociaż i tutaj, generalnie rzecz bio- 

rąc, rola ludzi nauki, obok niewątpliwego wkładu w utworzenie struktur orga- 

nizacyjnych, sprowadzała  się do realizacji programu kształcenia obowiązują-  

cego w latach międzywojennych.W warunkach silnej presji politycznej krajo-

wych  i  zagranicznych ugrupowań prawicy społecznej, pracownicy naukowi  

mimo  iż w większości prezentowali w miarę postępowe poglądy, nie angażo- 

wali się  w trakcie  prowadzenia  zajęć na  tajnych  grupach w przekazywanie  

studentom wiedzy, której  treść merytoryczna i polityczna odbiegałaby od ge- 

neralnej linii szkolnictwa akademickiego Polski międzywojennej. Nie czynili  

też większych prób zmierzających  do wypracowania programu oświatowego, 

który  po  zakończeniu  wojny  mógłby być realizowany w wolnej już Polsce. 

Jedynie  Wydział  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  DO i K wykonywał pew-     

ne  prace  związane  z  tworzeniem planów organizacyjnych i programowych 

szkolnictwa  wyższego po zakończeniu  wojny. 73]                                                

Nie mogło być też inaczej, ponieważ modyfikacja przedwojennego programu 

realizowanego  przez  naukowców  była dokonywana przez  DOiK podlegają-     

cy Delegaturze  Rządu  Londyńskiego. Zależność  tego  organu od rządu emi- 

gracyjnego oraz Delegatury w kraju musiała nieść skutki nie tylko finansowo-     
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organizacyjne, ale również polityczne. Potwierdza to także jeden z czołowych      

pracowników Tajnej Organizacji  Nauczycielskiej i jednocześnie DOiK, Cze-     

sław Wycech, który  pisał, że  ,,Kierownictwo tajnej  oświaty popełniło także 

poważne  błędy,...za  późno  nawiązało współpracę z obozem Krajowej Rady 

Narodowej, pozostając  pod  urokiem  błędnych  idei solidarystycznych Rady 

Jedności Narodowej". 74]  Stąd  też  z pewną  rezerwą  należy oceniać stwier- 

dzenie  byłego  dyrektora  DOiK,  iż  jako kierownik tej placówki miał pełną  

możliwość  układania  radykalnego  programu  kształcenia, zupełnie  odmien-     

nego od programu Rządu  Londyńskiego. 75]  Program taki, pomimo wspom-  

nianych możliwości, nigdy nie  powstał i  nie był realizowany. Profil studiów      

na  kierunkach  humanistycznych, ustalany  w  dużym stopniu przez kadrę dy- 

daktyczną oraz  uzależniony od  jej poglądów politycznych uwzględniał jedy-     

nie walkę o wyzwolenie narodowe, pomijał lub bardzo ogólnikowo nakreślał 

społeczno - polityczną  strukturę  przyszłej Polski i jej  stosunek  do Związku 

Radzieckiego. 76]  Nie były to  więc jednoznacznie sprecyzowane polityczne      

oraz społeczne  treści programów, w których brak było wyraźnej wizji Polski 

powojennej. W większości  środowisk  akademickich zajmowano  tutaj posta-     

wę   wyczekującą. Problemy  ustrojowe  przyszłej  Polski  były tak trudne do 

sprecyzowania, jak  też  odległe, a charakter powojennego szkolnictwa akade-

mickiego  niemożliwy do  określenia. Stąd  też, głównym zadaniem, jakie sta- 

wiali przed sobą pracownicy dydaktyczni, było dobre przygotowanie zawodo-     

we młodzieży, a więc troska o znajomość  faktów:- jak pisał prof.Julian Krzy-  

żanowski  bez  tych „odżywek  ideologicznych", których tak pracownicy nau-     

kowi, jak  i studenci  mieli  dosyć w organizacjach politycznych. 77]  Ogólna  

bierność  środowisk  naukowych  w  wypracowaniu  postępowego  programu 

oświaty  konspiracyjnej  i powojennej, niechęć  do koncepcji  oświaty prezen- 

kowanej przez PPR i SL- „Roch" oraz wrogość do lewicy społecznej i Związ-  

ku Radzieckiego wynikały z wielu przesłanek kulturowych, społecznych, poli- 

tycznych, a  także historycznych. Był to rezultat kształtowania poglądów pol- 

skiej inteligencji  tak  w  okresie zaborów, jak  i  jej edukacji politycznej w la- 

tach międzywojennych i  w  okresie okupacji, oddziaływania propagandy rzą-     

du emigracyjnego i jego  delegatury  w kraju. Propaganda  antyradziecka pro- 

wadzona w  całym  okresie  międzywojennym wywierała  znaczny wpływ na 

wszystkie  kręgi społeczne, w tym szczególnie  na inteligencję twórczą, ludzi 
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nauki i kultury.78]  W organizacjach konspiracyjnych znalazła się większość 

inteligencji polskiej, która swoją  działalność niejawną  związała z  Delegatu-      

rą Rządu i Armią  Krajową. Tylko niewielki  jej  procent  był  zaangażowany      

w  organizacjach  lewicowych, szczególnie  w  PPR. W dążeniu  do  odzyska-     

nia wolności, inteligencja  polska  kierowała  się  problemem  niepodległości       

w pojęciu ogólnym, bez wyprowadzania głębszej refleksji  historycznej oraz 

geopolitycznej, mogącej mieć  odzwierciedlenie w programie całej  konspira-     

cyjnej oświaty. 79] 

           Bez względu na  zróżnicowanie  poglądów i postaw politycznych, kie- 

rownictwu i kadrze naukowej, tworzącej oraz kierującej złożonym procesem 

konspiracyjnego kształcenia  akademickiego, obok zamierzeń  natury  organi- 

zacyjno-dydaktycznej i wychowawczej  przyświecał też  cel  bardziej ogólny. 

Było nim  utrzymanie  odpowiednio wysokiego  poziomu  studiów nie odbie- 

gającego od poziomu w okresie  międzywojennym. Cel ten  był o tyle istotny,    

że nie wszyscy wierzyli w powodzenie  tych zamierzeń. Obawiano  się degra-

dacji szkolnictwa wyższego, charakteryzującego się w  okresie międzywojen-

nym dobrą  organizacją i wysokim  poziomem. 80]  Obawy  nauczycieli  aka- 

demickich, jak pokazała  praktyka kilku lat okupacji, okazały się bezzasadne. 

Komplety studenckie jako autonomiczne grupy poszczególnych uczelni oraz     

wydziałów umożliwiały również  uzyskiwanie  dobrych wyników  nauczania. 

Kontynuowanie  kształcenia  w takich  warunkach  nie  doprowadziło wbrew    

obawom do obniżenia  poziomu  nauczania. Wyborowi  najwłaściwszych me- 

tod sprzyjało  sprzężenie motywacji  młodzieży studenckiej i kadry naukowo-

dydaktycznej w płaszczyźnie  wspólnego  rozumienia celu okupacyjnego stu- 

diowania i nauczania, maksymalnego zaangażowania  w procesie  dydaktycz- 

nym i traktowanie  uczestnictwa  w oświacie  konspiracyjnej jako formy inte- 

lektualnego  oporu. 81]  

Utrzymaniu wysokiego  poziomu  studiów nawet w tak trudnych  warunkach 

sprzyjały formy organizacyjne, pozwalające na wszechstronne poznanie posz-  

czególnych studentów  przez  pracowników  naukowych, ich cech charakteru, 

warunków  rodzinnych, zamiłowań, jak  również możliwości  intelektualnych. 

Osiągnięcie tych celów  było możliwe  przy zapewnieniu młodzieży minimal- 

nych  warunków  bytowych. Dobre  efekty dawało też  połączenie przyjętego 

systemu  kształcenia  z wysokim  poziomem  naukowym kadry dydaktycznej 
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oraz autentycznym  zaangażowaniem i samodzielnością  młodzieży  studiują-    
cej.  Przedstawiciele DOiK w składanych  raportach pisali o pomyślnym roz-
woju szkolnictwa  akademickiego  tak  pod  względem  ilościowym, jak rów- 
nież merytorycznego poziomu  nauczania. 82]
Z obecnej perspektywy, pomimo iż  nie można  ustalić  poziomu  tajnych stu-
diów akademickich, nawet poprzez  zastosowanie  właściwych metod badaw- 
czych, pozytywna ocena ich poziomu  merytorycznego jest w zasadzie jedno- 
myślna  tak w  odniesieniu do DOiK, kierownictwa  poszczególnych  uczelni,  
jak również byłych studentów i absolwentów. Znalazło to  także  potwierdze- 
nie w dokumentach powojennych komisji weryfikacyjnych.83]  Wysoka oce-    
na instytucjonalna konspiracyjnego szkolnictwa akademickiego była zbieżna     
z opiniami  kadry dydaktycznej. Pracownicy naukowi  podkreślają niezwykłą 
sumienność w przygotowywaniu  się młodzieży do  zajęć, przy  ograniczonej 
możliwości  korzystania z  nielicznych  tylko  podręczników  oraz  skryptów. 
„Nigdy po wojnie - wspomina prof.Jan Safarewicz nie miałem słuchaczy tak 
gorliwie i z takim  przejęciem  przykładających się do nauki, jak w tych cięż- 
kich latach okupacji. Nie było  egzaminów  źle zdawanych... Ćwiczenia odra- 
biano starannie... Dla mnie  zajęcia  dydaktyczne były prawdziwą przyjemno- 
ścią". 84]   Podobnie  oceniają  poziom  tajnych  studiów  akademickich  byli  
studenci oraz  absolwenci. Zajęcia  seminaryjne były prowadzone  w „formie 
prostych i jasnych podziałów,  przez co  można było  zorientować się w dość 
zawiłej  systematyce nazw. Wskazywało to na  doskonałe  opanowanie przed- 
miotu przez wykładowcę i łatwość przekazywania  wiedzy słuchaczom". 85]  
Opinie innych  uczestników  konspiracyjnej  oświaty  ze  wszystkich  uczelni    
i kierunków  studiów są  podobne. 86] Ogólna ocena  poziomu  studiów doko- 
nywana  przez  wykładowców  jest  również  dosyć  wysoka. Potwierdziły ją  
pierwsze  lata powojenne, kiedy  to  młodzież z  różnych  kierunków studiów 
konspiracyjnych z powodzeniem  zdawała  egzaminy  na  wszystkie uczelnie 
oraz kontynuowała naukę bardzo często z  wyróżnieniem. 87] A zatem istnie-    
je zbieżność  oceny  wyrażanej  przez  kierownictwo  studiów z  oceną kadry 
naukowo- dydaktycznej i byłych  studentów. Przykładem  efektywności  nau- 
czania na wszystkich kierunkach  tajnego szkolnictwa akademickiego był też 
fakt, iż  w roku  akademickim 1944 -1945  polskie  uczelnie  wyższe  wydały  
łącznie  2098  dyplomów  różnych  specjalności  i stopni. 88]  Świadczyło to 
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również  o tym, iż  wymagania  kadry  dydaktycznej nie były mniejsze niż w 

latach  przedwojennych. Każdy  egzamin  prowadził samodzielny pracownik 

naukowy,  lub  w  wyjątkowych  sytuacjach, wykładowca specjalnie  do tego 

przygotowany oraz upoważniony.89]  Udokumentowaniem ukończonych stu-   

diów było z zasady pismo wydane przez  profesora-opiekuna  danego  kierun-    

ku, na  którego  podstawie  po  wyzwoleniu  kraju  wydawano  wszystkim ab- 

solwentom  pełnoprawne  dyplomy ukończenia uczelni wyższych. 90]
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ROZDZIAŁ V                             

PRACA NAUKOWA POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ NA ZIEMIACH

POLSKI  ETNOGRAFICZNEJ

1. Likwidacja nauki polskiej przez okupanta hitlerowskiego; cel i metody

                   

          Wraz  z  rozległym, jak  na  czasy okupacyjne kształceniem młodzieży,   

kadra uczelni polskich prowadziła pracę naukową. Jej zakres był uzależniony    

od zdobywania  literatury i materiałów  źródłowych, dostępu do aparatury ba- 

dawczej i możliwości finansowych. Trudne warunki, mimo że utrudniały lub     

wręcz okresowo  uniemożliwiały zajmowanie się pracą naukową, to nie mog-    

ły jej  całkowicie przerwać. Podobnie  jak praca  dydaktyczna, również i nau-    

ka polska tego okresu  była  ewenementem w ówczesnej  Europie. Zamiar lik- 

widacji nauki polskiej  mieścił się w generalnym  planie wyniszczenia w pier- 

wszej kolejności  inteligencji  polskiej, jako warstwy przywódczej  narodu.1]  

Niedopuszczenie do działalności  twórczej i maksymalne ograniczenie możli-  

wości korzystania z dorobku już istniejącego było jednym z głównych zadań 

hitleryzmu w globalnej polityce degradacji kultury. Poprzez zniszczenie szkol-    

nictwa wyższego, okupant zakładał też osiągnięcie swoich celów w sferze de-

precjacji  świadomości  narodowej  Polaków. Wyrazem  tego był również  za-   

kaz korzystania  z 1500 pozycji  naukowych i literackich wybitnych polskich  

autorów. Oderwanie  bowiem  społeczeństwa  polskiego od jego tradycji, his- 

torii i kultury  stanowiących  zasadnicze  filary  odrębności narodu polskiego, 

miało  być w  myśl  planów  hitlerowskich, ważnym etapem wynaradawiania     

oraz stopniowego narzucania społeczeństwu polskiemu germańskich wzorów    

i wartości  kulturowych. Zdawały sobie z  tego sprawę polskie środowiska in-  

telektualne.  Ich  walka  o  ciągłość  nauki polskiej i kontynuowanie jej w wa- 

runkach  okupacyjnych była  ważną formą wpływania na zachowanie i ugrun- 

towanie świadomości narodowej. Już  20 października 1939r. w ściśle tajnym  

dokumencie z  konferencji odbytej między Hitlerem a szefem OKW gen.Wil- 

helmem  Keitlem, na której  to ustalono główne zasady administrowania pod-

bitą Polską, sprecyzowano jednoznaczne decyzje w sprawie  całkowitego już 

wyniszczania jak też podporządkowania polskiej inteligencji. „Należy przesz-    

186



                                                          

kodzić w powstaniu  warstwy rządzącej składającej się z polskiej inteligencji 

czytamy  w  dokumencie. Poziom  winien  więc pozostać niski, my zamierza- 

my jedynie czerpać stamtąd siłę roboczą". 2] Takie też były wytyczne i głów- 

ne  credo postępowania hitlerowskich władz  okupacyjnych wobec polskiego  

narodu w tym szczególnie inteligencji. Wyrazem niszczycielskiego działania  

było masowe zamykanie oraz rabowanie zakładów naukowych  w końcu paź-

dziernika1939 r.  Już w listopadzie  wojsko i organa  bezpieczeństwa  przystą- 

piły do opieczętowania  polskich placówek naukowych w imieniu Sonderbeu-  

ftragte  für Kunst und Wissenschaft (Urząd Specjalny do Spraw Kultury oraz 

Nauki). Posunięcie  to  oznaczało  definitywne  zamknięcie polskim  naukow-   

com dostępu do ich miejsc pracy.3] 
 Akcja zabezpieczenia polskich instytucji 

oraz zakładów naukowych w Warszawie została wykonana przez służby poli-  

cyjne  Generalnego  Gubernatorstwa, w ramach  działania Głównego Urzędu 

Bezpieczeństwa Rzeszy, na  polecenie  SS Hauptsturmführera prof.Franza A. 

Sixa. 4] Do dzieła dokonywanych grabieży  księgozbiorów i urządzeń techni- 

cznych zakładów naukowych polskich uczelni wyższych, walnie przyczyniły  

się utworzone  przy poszczególnych uczelniach niemieckie Urzędy Powierni-

cze, powstałe  z polecenia  Wydziału Głównego Nauki,Wychowania i Oświa-   

ty  Ludowej Urzędu GG. W okresie administracji wojskowej zamknięto oraz 

przekazano pod zarząd niemiecki wszystkie  drukarnie należące do instytucji, 

jak i osób prywatnych. W wielu drukarniach, uważanych przez  Niemców za  

zbędne, urządzenia techniczne niszczono lub też wywożono.Wszystkim Pola-  

kom  zabroniono posiadania nie tylko urządzeń drukarskich, ale nawet powie- 

larni.5]  W tych warunkach w Generalnym Gubernatorstwie około 80% inteli- 

gencji naukowej  pozbawiono  wszelkiej  możliwości wykonywania swojego  

zawodu. O ile jeszcze  dopuszczano i stosowano w praktyce  zatrudnianie Po-  

laków w administracji okupacyjnej, to całkowicie wykluczano możliwość po-  

dejmowania przez  pracowników polskich  uczelni wyższych działalności dy- 

daktycznej czy naukowej. Zamknięcie czterech uniwersytetów i dwunastu in- 

nych szkół typu akademickiego, kształcących przed wybuchem wojny ponad   

45 tys. studentów, było tego wymownym dowodem. 6] Wraz z zamknięciem 

polskich uczelni wyższych, rozpoczęto represje w stosunku do pracowników  

naukowych, co zmusiło ich  do prowadzenia  swojej pracy w sposób tajny.7]  

Los uczelni  wyższych podzieliła  także  Polska  Akademia Umiejętności, bę-    
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dąca jedną  z  najstarszych  tego typu placówek  na  świecie. Mimo formalne-    
go braku jakiegokolwiek aktu prawnego, PAU przestała funkcjonować już w 
pierwszych tygodniach okupacji Krakowa. Po zrabowaniu mienia  Akademii,   
zamknięto również jej  zakłady oraz  wszystkie  towarzystwa naukowe, które    
współpracowały z  nią  w  okresie  międzywojennym. W październiku  1939r. 
majątek PAU przejął  hitlerowski  Zarząd  Powierniczy, mimo  protestu wnie- 
sionego przez jej  sekretarza prof. Tadeusza Kowalskiego do władz okupacyj- 
nych. 8]  Zlikwidowana  formalnie  już  jesienią 1939  PAU prowadziła  dzia- 
łalność naukową  jeszcze  przez  kilka miesięcy. Po zamknięciu jej zakładów 
naukowych i przejęciu  ich przez Niemców, pracownicy  polscy, którzy pozo- 
stali  w tych  zakładach, podejmowali i prowadzili  pracę  naukową w sposób 
konspiracyjny w mieszkaniach prywatnych i pewnych lokalach miejskich. 9] 
          Zakłady oraz  laboratoria uczelni wyższych w Warszawie, których  nie 
zniszczono w czasie oblężenia lub też  nie obrabowano w pierwszych miesią-    
cach okupacji, ani nie  przeszły jeszcze  pod zarząd niemiecki, zostały też de- 
finitywnie zamknięte i opieczętowane. Wstęp do nich mieli jedynie nieliczni 
Polacy zatrudnieni  w placówkach  naukowych  pozostających pod zarządem 
niemieckim, na podstawie specjalnych przepustek.
Osoby uzyskujące  takie  zezwolenie  mogły  korzystać z laboratoriów i urzą- 
dzeń technicznych w badaniach  przydatnych gospodarce niemieckiej. Ta mi- 
nimalna  tolerancja  skończyła się 14 września 1940 r., po ukazaniu się zarzą- 
dzenia Komisji  Likwidacyjnej  zabraniającego  Polakom prowadzenia wszel- 
kiej pracy naukowej, nawet  tym, którzy byli  zatrudnieni w instytucjach pod 
zarządem  niemieckim. 10]  Praktyka  okupacyjna  w stosunku  do  nauki pol- 
skiej  wynikała z  ogólnych  założeń hitleryzmu, które potwierdził  generalny 
gubernator Hans Frank na odprawie  z kierownictwem politycznym i admini- 
stracyjnym GG w  dniu 30 maja 1940 r. 11], kiedy  to  powiedział że: „Kłopo- 
ty, jakie mieliśmy  z profesorami  krakowskimi, były okropne. Gdybyśmy tu 
załatwili  tę  sprawę, miałaby ona  inny  przebieg. Dlatego  usilnie  proszę pa- 
nów, aby  nikogo  więcej  nie  odstawiać  do obozów  koncentracyjnych, lecz 
przeprowadzać likwidację na miejscu”. 12] Wytyczne Hansa Franka były też 
skrupulatnie  wykonywane w praktyce. Świadczyły o tym aresztowania praco- 
wników  naukowych w Krakowie,Warszawie, Lublinie, Lwowie oraz Wilnie. 
Wielu aresztowanych tracono  na  miejscu  bez  sądu i wyroku uzasadniające-    
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go dokonanie zbrodni. Profesorowie, którzy uniknęli aresztowań oraz śmierci      

byli skazani na ciężkie  warunki  okupacyjnej  egzystencji. Brak  normalnych 

możliwości  prowadzenia  pracy  naukowej, wyrzucanie  z  mieszkań, nadzór      

i szykany ze  strony policji  wszystko  to miało  skłonić  pracowników akade- 

mickich do  zaniechania  działalności  naukowej, i podjęcia  pracy w instytuc- 

jach zarządzanych przez  Niemców. Represje okupanta  miały, obok  zniwelo- 

wania aktywności  zawodowej, wszczepić w ludzi nauki  zwątpienie w możli- 

wość zmiany  swojego  położenia i podporządkować  ich  wpływom politycz- 

nym oraz ideologii  hitlerowskiej.13]  Zawód, jaki  spotkał  okupanta, potęgo-  

wał jego barbarzyństwo  stosowane wobec  całej  inteligencji uniwersyteckiej. 

„Według  brutalnej  tezy hitlerowskiej, profesorowie  polscy przestali istnieć,     

a wszelka praca  naukowa  była  Polakom  zakazana". 14] Każde działanie ze 

strony Polaków, świadczące o prawie  narodu  polskiego do życia, rozpętywa-   

ło falę niszczycielską. W działaniach tych, obok zbirów z Gestapo i SS, czyn-  

ny udział brali naukowcy niemieccy. 15]  Metody stosowane  przez okupanta 

były zaskoczeniem dla  wszystkich ludzi w Polsce. Również  środowiska aka- 

demickie, liczące  początkowo  na pewien  liberalizm zagwarantowany posta- 

nowieniami  konwencji  haskiej, doznały  zawodu. Nie ziściła się nadzieja lu-     

dzi nauki, że  okupant, podobnie  jak to miało  miejsce w przeszłości, w okre-  

sie rozbiorów  Polski  w  zaborze  austrackim  czy w  latach  pierwszej wojny  

światowej, pozostawi oświacie  polskiej pewną autonomię. Postępowanie hit- 

lerowców rozwiało  złudzenia nawet  największych optymistów. Nie było bo- 

wiem wątpliwości co do planów oraz intencji hitleryzmu w stosunku do naro- 

du polskiego, skazanego  jeszcze przed agresją na  eksterminację biologiczną     

i degradację kulturalną. 16]
         Stworzona przez okupanta groźba globalnej zagłady nauki polskiej i jej 

przedstawicieli  zmusiła  polskie  środowiska  naukowe do  głębszej refleksji     

i  podjęcia  zbiorowego  przeciwdziałania. Kontynuacja  nauki  w konspiracji 

zyskała ogólną akceptację wszystkich kręgów społecznych, a jej obrona była,  

jak słusznie pisze jej  współorganizator prof. Stefan Pieńkowski -„...przedziw- 

nym procesem  życiowym. Bez z góry przewidzianego planu rodziła się i roz- 

wijała z  różnych  bardzo  pierwiastków: z  buntu  uczuciowego  człowieka, z 

przywiązania do trudu umysłowego, z sądu o roli nauki, z troski o byt narodu,

z  głębokiego  przekonania  o konieczności  upartej  walki  na każdym kroku,
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ze świadomej wreszcie mocnej woli  ujęcia wszystkich pierwiastków w ramy 

organizacyjne, zapewniające rozumne zespolenie wysiłków, jednolitość całej 

akcji, jej celowość oraz możliwie największą wydajność".17] Działalność we 

wszystkich  dziedzinach  nauki  konspiracyjnej świadczyła wymownie o tym,    

że naukowcy polscy, nie  bacząc  na wszystkie  trudności oraz niebezpieczeń-

stwa, podejmowali pracę z myślą o przyszłej, wolnej już Polsce. 18]

2. Organizacja i warunki prowadzenia tajnej pracy naukowej oraz 

poligraficznej na terenach okupacji hitlerowskiej

          Inicjatorami  pracy  naukowej  byli profesorowie i członkowie poszcze-

gólnych komórek PAU. Mimo  formalnego  rozwiązania  Akademii oraz  zlik-

widowania  jej  agend terenowych, począwszy od jesieni l941r. profesorowie 

należący  do  PAU podejmowali  indywidualną pracę  naukową. Początkową,    

nie zorganizowaną działalność pojedynczych osób stopniowo przekształcano     

w  tajne  zebrania  grup uczonych poszczególnych dyscyplin, które odbywały    

się w mieszkaniach prywatnych członków PAU. 19]                                           

Dostosowując się do istniejących warunków, podjęto pracę naukową w kilku 

ośrodkach akademickich w różny sposób. W niemieckich placówkach nauko-

wych, działających pod protektoratem  władz okupacyjnych oraz niemieckim 

kierownictwem; w  kierowanych  przez Polaków polskich placówkach nauko-

wych, istniejących  oficjalnie  za  zezwoleniem  okupanta; indywidualnie lub 

grupowo  w  sposób konspiracyjny, poza wszelkimi placówkami naukowymi,    

w mieszkaniach prywatnych. W pierwszym i drugim przypadku, obok oficjal-

nych tematów  badawczych zlecanych przez władze okupacyjne, podejmowa- 

no problemy  tajne  lub tworzono prace naukowe, z myślą o ich przydatności  

po  zakończeniu  wojny. Ludzie nauki, nie mający dostępu do pracowni i bib-

liotek, przejawiali wiele inicjatywy w tworzeniu chociaż minimalnych warun-

ków dla działalności badawczej, wykorzystując też legalne i nielegalne możli-

wości. 20] Prowadzenie pracy twórczej, gdy brakowało laboratoriów, sprzętu, 

księgozbiorów  lub  archiwów, kiedy łapanki  uliczne  prowadziły do więzień 

oraz obozów, kiedy to  za posiadanie polskiej ksiązki groziły surowe represje,   

a za pracę naukową nawet rozstrzelanie, wymagało to wiele samozaparcia.21] 

Wyrażała się ona też w dostarczaniu ludziom nauki materiałów drukowanych    
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z różnych  dyscyplin, w tym  zakazanych  przez  okupanta opracowań nauko-

wych i źródłowych. O ile pracownicy  naukowi  dyscyplin humanistycznych, 

mimo  braku  dostępu do bibliotek  naukowych i zbiorów  archiwalnych, zdo-

bywali w różny sposób materiały  źródłowe i pracowali  w mieszkaniach pry-

watnych, to położenie  naukowców  kierunków technicznych, którzy nie pod-    

jęli pracy  w instytucjach  niemieckich, było szczególnie trudne. Nie zmienia-    

ło w niczym  ich  sytuacji  podjęcie pracy w szkołach zawodowych, gdzie ze 

względu na skromne  wyposażenie  techniczne prowadzenie szerszych badań 

było niemożliwe. W lepszej sytuacji byli pracownicy  naukowi zajmujący się 

takimi  dyscyplinami, jak  chemia, biologia, rolnictwo, geologia, medycyna i 

weterynaria. Wszelkiego rodzaju analizy chemiczne oraz biologiczne czy też 

doświadczenia  z medycyny  teoretycznej, jako tematy o wyraźnym  zapotrze-

bowaniu okupanta, miały określone preferencje. Umożliwiało to również pro-

wadzenie obok tematów zleconych, własnych doświadczeń naukowych.             

Z czasem, po  uzyskaniu  okupacyjnej  stabilizacji, uległy  też  udoskonaleniu 

metody  pracy naukowej. Indywidualna  i odizolowana  od  swych środowisk 

twórczość  poszczególnych  uczonych przerodziła  się w zakonspirowaną pra- 

cę zespołową, która  umożliwiała wymianę  doświadczeń i owocne  dyskusje, 

kończące  się  niekiedy wypracowaniem hipotez naukowych. Atmosferę tych 

spotkań  charakteryzuje  prof. Władysław Szafer: „...zebrania takie odbywały    

się też w kołach  historyków, językoznawców, historyków  literatury polskiej,    

o których  wiedzieli tylko wtajemniczeni".22] Imponowały też swoim rozma-

chem, wnikliwością oraz różnorodnością podejmowanych problemów. Zebra-

nia, odczyty, seminaria były organizowane i  prowadzone przez specjalistów 

wielu dyscyplin naukowych:prof.Tadeusza Kotarbińskiego, prof.Władysława 

Tatarkiewicza, prof. Juliana Krzyżanowskiego, prof. Witolda Orłowskiego i  

szeregu  innych  światowej  sławy  uczonych. Prócz  prowadzenia zajęć zwią-

zanych bezpośrednio  z problemami  nauki prof.Tadeusz Kotarbiński brał też 

udział  w posiedzeniach  grup  samokształceniowych i literackich. Omawiano     

na nich  szeroką  gamę problemów, które mogły wywrzeć pozytywny wpływ     

na życie  intelektualne okupowanego  kraju, 23] W pierwszych dwóch latach 

okupacji, kontynuowanie  pracy naukowej  w Polsce wynikało przede wszyst-

kim  ze  świadomości, inicjatywy, i  osobistego zaangażowania pracowników 

naukowych. Sytuacja  uległa pewnej  zmianie już  jesienią 1941r.; wtedy to z 
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Działu Szkół  Wyższych i Nauki  DOiK, w wyniku  reorganizacji, wyłoniono 

kilka Komisji, w tym  Komisję Szkół  Akademickich i Nauki  pod kierownict-

wem prof. Józefa  Zawadzkiego - rektora Politechniki Warszawskiej oraz Ko-

misję  Podręczników  Akademickich. Komisja  Szkół  Akademickich i Nauki, 

jako organ o kompetencjach  ogólnopolskich, nakreślała  ogólne ramy organi-

zacyjne i nadzorowała  szkolnictwo  akademickie  oraz  naukę  konspiracyjną. 

Niemniej  ważnym  zadaniem  Komisji  było finansowanie  tego rodzaju dzia-

łalności  naukowej  takich  dyscyplin, jak  humanistyka, nauki przyrodnicze i 

techniczne. Komisja Szkół Akademickich i Nauki przyznawała pracownikom 

nauki w Warszawie pomoc  materialną na opracowanie określonych tematów 

jak też podręczników akademickich. Do listopada 1942r. powstało w Warsza-

wie ponad 100 prac z 14 dyscyplin  naukowych. Komisja Podręczników Aka-

demickich ustalała również  najpilniejsze potrzeby w zakresie przygotowywa-

nia w sposób  konspiracyjny  prac  naukowych, wyznaczania poszczególnych 

dziedzin  oraz  wyszukiwała  pracowników  predysponowanych  do  podjęcia     

tego rodzaju prac. 24]

Znaczącym ułatwieniem prowadzenia  pracy naukowej była możliwość doku-

mentowania jej  wyników w  wydawanych książkach, skryptach  czy publika-

cjach w formie drukowanej. Stwarzał  takie warunki istniejący w okresie oku-

pacji  niemieckiej i radzieckiej rozbudowany system tajnych drukarni. Podob-

nie jak cała konspiracyjna  oświata, kilkadziesiąt drukarni należących do wie-   

lu organizacji niepodległościowych  (za wyjątkiem lewicowych oraz komuni-

stycznych), znajdowało  się  pod  ogólnym  nadzorem Delegatury Rządu Lon-

dyńskiego na Kraj. Chociaż  głównym celem tych zakładów było wydawanie 

kilkuset  tytułów prasy konspiracyjnej w tysiącach egzemplarzy, poprzez któ-    

re  docierano do społeczeństwa, to wśród  wykonywanych zadań znajdowało 

się  też  miejsce  na  prace naukowe. Dzięki koordynacji wydawniczej prowa-

dzonej  przez  DOiK z Wydziałem Informacji i Prasy Delegatury RP na Kraj 

oraz  Biurem Informacji i Propagandy KG i Komend  Okręgowych AK, przy-

gotowane prace naukowe i skrypty niezbędne studentom do nauki, były wyda-

wane wszystkim na bieżąco. Organem nadzorującym całość prac drukarskich 

oraz  wydawniczych  był Departament  Informacji Delegatury Rządu na Kraj. 

W jego skład  wchodzili  pracownicy naukowi tacy jak prof.Aleksander Giey-   

sztor, który  przez  pewien  okres  czasu był  także szefem Wydziału Politycz- 
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no- Informacyjnego oraz prof.Zygmunt Wojciechowski, pełniący funkcję kie-
rownika  wydawnictw  książkowych. W wydziale tym pracowało także wielu 
innych ludzi nauki, w tym historycy: prof. Marceli Hendeisman, prof. Witold 
Kula, prof. Stanisław  Herbst, prof. Stefan  Kieniewicz, prof.Władysław Tom-
kiewicz i prof.Stanisław Lorenz. Jak pisze Stanisława Lewandowska: -„Zwią-
zane z  rządem  londyńskim  centralne agendy ZWZ -AK i Delegatury RP na 
Kraj, dysponujące  zasobnymi  środkami  finansowymi, bogatym  zapleczem 
technicznym i  kadrą  pracowników  poligrafii, były w znacznie lepszej  sytu-
acji...od partii politycznych".25] Przykładem takim były też Tajne Wojskowe 
Zakłady Wydawnicze w Warszawie, kierowane przez  Jerzego Rutkowskiego, 
stanowiące integralną część Biura Informacji i Propagandy KGAK. Skład per-
sonalny  wszystkich agend państwa podziemnego kierujących całością edycji, 
ułatwiał też  drukowanie  prócz  konspiracyjnej prasy prac naukowych, skryp-   
tów  dla  studentów i  materiałów  pomocniczych, przygotowywanych  przez 
poszczególnych profesorów. 26]
            
3. Tajna praca naukowa w Warszawie i Krakowie oraz jej kierunki badawcze

          Ośrodkami, w których prowadzono konspiracyjną pracę naukową, były  
Warszawa i Kraków, a w mniejszym stopniu Wilno i Lwów ale tylko w latach     
okupacji  niemieckiej. Skoncentrowanie  tej  działalności jedynie  w czterech     
miastach wynikało z ich  dominującego znaczenia w nauce oraz kulturze pol- 
skiej w latach  międzywojennych i  dotacji  finansowych  udzielanych  przez 
DOiK  i KGAK. 27]  Źródłem równie  ważnym, z  którego płynęły fundusze  
na  konspiracyjną  pracę naukową, była Kasa im.Mianowskiego Instytutu Po-
pierania  Nauki. 28]  Instytucja ta, w  składzie  której  działało wielu znanych 
społeczeństwu  ludzi  nauki  oraz  kultury polskiej, prowadziła  swoją legalną   
pracę  również  w okresie okupacji hitlerowskiej i  radzieckiej. Zakonspirowa-   
ne funkcjonowanie  Kasy  sprowadzało się obok oficjalnej działalności chary-
tatywnej, do podejmowania wielu przedsięwzięć  handlowo -  wydawniczych, 
których celem było też  uzyskiwanie funduszy przeznaczonych na nielegalną 
pracę twórczą, w tym też tajną pracę  wydawniczą. Angażowanie się pracow-  
ników Kasy w udzielanie  pomocy kadrze  naukowej  było  przyczyną  wielu 
aresztowań i śmierci 130 członków  tej  organizacji, którzy  zostali przez oku-
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pantów zamordowani lub zmarli w wyniku ciężkich warunków pobytu w obo-

zach. Działalność Kasy była też czynnikiem pobudzającym oraz wspomagają-

cym  konspiracyjną  pracę  badawczą  ze  wszystkich dyscyplin, w  tym też z 

zakresu średniowiecznej historii Polski. Pomoc charytatywna w stolicy udzie-

lana  pracownikom  naukowym  zakończyła się wraz z wybuchem powstania     

i przeniesiona została do wielu innych miast okupowanego kraju. 29]

          Instytucją o podobnym charakterze, wspierającą finansowo tajną naukę 

polską, był też  Fundusz Pomocy Naukowej, utworzony z inicjatywy krakow-

skiego i warszawskiego  środowiska  naukowego  w maju 1942 r. Dzięki uzy-

skiwaniu poważnych środków finansowych z Delegatury Rządu, tylko w Uni-

wersytecie Jagiellońskim  udzielono  pomocy finansowej personelowi nauko-

wemu na ogólną sumę 500 tys.zł. Miała ona niewątpliwie wpływ na intensyw-

ność  działalności  twórczej  prowadzonej przez pracowników tej uczelni, wy-

rażającej się napisaniem wielu poważnych prac naukowych, w tym kilku pod-

ręczników akademickich.30]  Zespolenie pomocy instytucjonalnej ze społecz- 

ną dla ludzi nauki dawało coraz lepsze rezultaty. Jako jedni z pierwszych pra- 

cę naukową z zakresu  socjologii podejmowali i prowadzili pracownicy Insty-

tutu Planowania  Społecznego, powstałego na bazie Pracowni Architektonicz- 

no - Urbanistycznej  Politechniki  Warszawskiej. Aktywnym organizatorem i 

kierownikiem  tajnej pracy  naukowej w legalnie  istniejących zakładach PW 

był prof. Stefan Bryła. 31]

Szerokie badania  naukowe  prowadzono  w Warszawie z zakresu  medycyny    

w I  Klinice  Chorób Wewnętrznych. Działalność taką  prowadzono  pod  kie-

runkiem prof. Zdzisława Góreckiego i prof.Zygmunta Zakrzewskiego w dzie-

dzinie  pulmonologii, hematologii i chorób zawodowych. Prof.Zdzisław Góre-

cki, obok  czynnego  udziału  w pracach  Tajnej Rady Wydziału Lekarskiego 

UZZ, przygotował do druku podręcznik chorób płuc i opracował program na-

uczania interny  w okresie powojennym. Jest  też autorem publikacji dla leka-

rzy i studentów, przystosowanej  do  trudnych warunków okupacyjnych, i 13 

innych prac z zakresu medycyny klinicznej i teoretycznej.Pracę naukową pro-

wadzono w Szpitalu Ujazdowskim i innych  placówkach medycznych stolicy. 

Wśród tematów humanistycznych nie zabrakło także szczególnie drażliwych,  

perspektywicznych  problemów  historycznych  polsko-niemieckich  dotyczą-

cych przyszłych polskich granic zachodnich i północnych. Szeroko zakrojone    
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badania  dotyczące dziejów Pomorza Szczecińskiego i Prus  Wschodnich pro- 

wadził również  personel  naukowy Uniwersytetu Ziem Zachodnich  pod kie-

runkiem prof.Zygmunta Wojciechowskiego. Szczególną rolę w tych przedsię-

wzięciach spełniali samodzielni pracownicy UZZ, którzy przybyli do Warsza-

wy po  zlikwidowaniu  Uniwersytetu  Poznańskiego  oraz Towarzystwa Przy-

jaciół Nauk  stolicy Wielkopolski. Również w opracowaniach dla  młodzieży 

tajnych szkół średnich wyeksponowano elementy zaborczej  polityki niemiec-

kiej w stosunku do narodu polskiego. Wyrazem tego  były ćwiczenia stylisty-

czne Teofila Wojeńskiego spełniające  rolę materiałów  pomocniczych do na- 

uki literatury oraz historii. 32]

        Podejmowanie w konspiracyjnych badaniach naukowych wielu różnoro-   

dnych  tematów, zawierających  często  antyniemieckie  akcenty, za  które  w 

przypadku  ujawnienia  groziło  aresztowanie i zesłanie do obozu, a nawet ka- 

ra śmierci, zawdzięczano  wsparciu  ludzi  nauki  przez wszystkie kręgi społe- 

czne i instytucje  polskie  tak w  okupowanym  kraju, jak i poza  jego granica-   

mi. Szczególnie  archiwa i biblioteki  polskie, zamknięte  przez  okupanta lub 

przejęte pod jego kierownictwo, były  placówkami czynnie wspierającymi  lu-

dzi nauki polskiej przez cały okres okupacji kraju. Było to możliwe dzięki za-

chowaniu  w  zlikwidowanych lub  przejętych  placówkach, chociaż minimal-   

nej  liczby  polskiego  personelu, jak to miało  miejsce  w Archiwum Akt No- 

wych  w  Warszawie. 33] O różnorodnym  charakterze  badań prowadzonych  

w warszawskim  ośrodku  naukowym  świadczyły  też podejmowane  tematy,   

z których 23 dotyczyły  zakresu  medycyny, 52  nauk technicznych, 89  mate-

matyki oraz 118  humanistyki. W konspiracyjnej pracy naukowej stolicy w la- 

tach 1940 -1944 zaangażowanych było 417  pracowników  z różnych  dyscyp-   

lin naukowych. Ogólnie  ocenia  się, że około 68 % prac naukowych wykona-

nych w  tym  czasie  przypadało na Warszawę. Z opracowanych i  wydanych 

drukiem  podręczników, monografii, rozpraw i  artykułów, które  powstały w 

okupowanej stolicy, ocalało około 5%. Duże straty poniósł tajny Wydział  Le-

karski UW, którego  opracowania w większości  zaginęły podczas powstania. 

Niewiele  również prac  naukowych w porównaniu też do Warszawy i Krako-   

wa, powstało w ośrodkach akademickich Wilna oraz  Lwowa, ze względu na     

specyficzny charakter warunków pod  okupacją  radziecką i hitlerowską. 34] 

Drugim po  stolicy  ośrodkiem, w którym prowadzono badania  naukowe był 
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Kraków, gdzie  w  pierwszych  miesiącach  okupacji, podobnie  jak w innych 

miastach, wraz z  zamknięciem  uczelni wyższych poważnie  ograniczone zo-

stały możliwości  prowadzenia  pracy naukowej w instytucjach  do tego przy-

gotowanych. Jednak mimo wielu utrudnień, działalność  taka z wyjątkiem dy-

scyplin  eksperymentalnych, nie  uległa zahamowaniu. Zwolennikami dalsze-    

go prowadzenia  tych  prac  w Krakowie  nawet w warunkach  okupacyjnych 

byli członkowie Krakowskiego Oddziału PAU), którzy uniknęli aresztowania 

podczas  słynnej  akcji „Sonderaktion Krakau". Czynnie pomagał im zorgani-

zowany przez  Stefana  Kamińskiego tajny zespół wydawniczy; w jego skład 

wchodziło kilka  osób spośród profesorów i drukarzy. Wychodząc naprzeciw 

postulatom krakowskiego środowiska naukowego, komitet redakcyjny nawią-

zał też ścisłą współpracę wydawniczą ze znanymi przedstawicielami polskiej 

nauki, kultury i sztuki. Rezultatem tej współpracy było również zawarcie wie- 

lu umów na  wykonanie  określonych  prac o różnym profilu merytorycznym. 

Wysiłek autorów oraz wydawców podejmowany w tym czasie, miał doprowa-

dzić do przygotowania  prac w takim  stopniu, aby bezpośrednio po zakończe-

niu wojny możliwe  stało się  ich wydanie. Były to  zamierzenia dalekosiężne 

ale niesłychanie ważne. Kierownictwo wydawnictwa zwracało przy tym uwa-

gę, aby  w opracowaniach  humanistycznych niezależnie  od  tematu, domino-

wały przede  wszystkim akcenty patriotyczne, demokratyczne oraz ogólnowy-

chowawcze. Wysiłek 123 członków PAU  przybyłych do Krakowa ze wszyst-

kich ośrodków naukowych kraju, a także pozostałych pracowników nauki po-

zwolił na przygotowanie w Krakowie w okresie okupacji 87 prac z kilku waż-

nych dyscyplin badawczych. 35] Szczególne szansę prowadzenia takiej pracy 

miało medyczne  środowisko Krakowa. Troska władz okupacyjnych o podno-

szenie poziomu fachowego lekarzy-Niemców stwarzała również polskim spe-

cjalistom z zakresu  medycyny możliwości nie tylko otrzymania zatrudnienia  

w polskich oraz niemieckich szpitalach, ale również  warunki uczestnictwa w 

posiedzeniach  naukowych  organizowanych przez  niemieckie kierownictwo. 

Referentami  poszczególnych problemów na  tego rodzaju posiedzeniach byli 

często Polacy, oceniani  jako dobrzy specjaliści z wiodących dyscyplin medy-

cyny klinicznej i teoretycznej.W takich warunkach nawet wykrycie przez po-

licję opracowań  czy  rękopisów  podczas rewizji nie mogło powodować żad-

nych konsekwencji. Temu  też należy zawdzięczać, że lekarze  krakowscy w

196



                                                          

tych latach przygotowali do publikacji szereg  ważnych prac naukowych. 36] 

Mając na uwadze złożoność warunków okupacyjnych, kierownictwo polskiej 

nauki oraz oświaty konspiracyjnej  zastosowało też pewne preferencje wobec 

pracowników podejmujących określone tematy badawcze. Starszych wiekiem     

i stażem profesorów jak też bardziej doświadczonych, władze uniwersyteckie 

odciążały w miarę  możliwości od  prowadzenia zajęć dydaktycznych, aby w 

większym stopniu mogli oni poświęcić czas  na pracę naukową. Już w 1940r. 

rozpoczęto  przygotowania do tajnego opracowania i wydania podręczników 

dla powstających  kompletów  akademickich. Sprawa stawała się tym pilniej-

sza, że  w okresie  międzywojennym  brak  podręczników  akademickich był 

jednym z głównych  mankamentów polskiego szkolnictwa wyższego. Stąd w 

konspiracyjnych planach wydawniczych znalazły się  podręczniki wszystkich 

kierunków  i  specjalności. Prace przygotowawcze, tajny druk oraz kolportaż 

podręczników  podejmowano głównie  w Warszawie, gdzie uzyskano  282 ty-

tuły. Staranne  wykonanie  wielu z nich, zaopatrzonych  w bogatą szatę grafi- 

czną  zawdzięczać  należy  kierownikowi  tajnej drukami  SGGW prof.Franci-

szkowi Staffowi dzięki któremu wydawano także inne prace. Ocenia się, iż w 

podziemnych drukarniach oraz metodą  małej poligrafii  wydano w tym okre-  

sie ponad 1000  książek, skryptów dla studentów oraz około 1400 różnych ty-

tułów prasowych. W wyniku inicjatywy Działu Informacyjno-Propagandowe-

go DOiK w 1942 r. podjęto nowe tematy badawcze. Przygotowano wiele ko-

lejnych podręczników dla konspiracyjnych szkół wyższych i prac monografi-

cznych z poszczególnych dyscyplin naukowych. Całością  spraw związanych    

z  zaopatrzeniem  tajnych  kompletów  akademickich  w  materiały  naukowe 

zajmowała  się  działająca w  ramach Działu Szkół Wyższych i  Nauki DOiK 

Komisja Podręczników Akademickich, która udzielała jednocześnie  niezbęd- 

nej  pomocy finansowej pracownikom naukowym. Nadzór i ingerencja Komi-   

sji w sprawy  wydawnicze  umożliwiała też prowadzenie pewnej działalności 

planowej 37]. Zapewnienie  młodzieży studiującej konspiracyjnie chociaż mi-

nimum  podręczników i skryptów  było możliwe dzięki pracy drukarni, które 

były  podporządkowane  politycznym  władzom Delegatury Rządu lub Armii 

Krajowej. Same tylko Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze w stolicy, który- 

rymi kierowało Biuro Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego Armii 

Krajowej, posiadały  również  w swoim  składzie organizacyjnym aż jedenaś-
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cie zakonspirowanych drukarni o dużych możliwościach  technicznych. Dzia- 

łalność  wydawniczą  rozpoczęto  przy czynnym  współdziałaniu  oraz  pomo-   

cy  ze  strony tajnego  Zarządu Polskiego Towarzystwa  Wydawców Książek.  

O dużej skali prowadzonych prac poligraficznych świadczy  fakt, iż w niektó- 

rych  drukarniach zużywano tygodniowo  od 1,5  do  6 ton  papieru, który był 

zdobywany przeważnie w sposób nielegalny. Mimo  iż okupantowi udało się 

wykryć  niektóre drukarnie i aresztować wielu pracowników, to personel, któ-   

ry uniknął  aresztowań, prowadził  dalszą  działalność, w  tym także na  rzecz 

szkolnictwa  akademickiego i nauki polskiej. Warto  dodać, że drukarnie aka-

demickie  podjęły  tajną  pracę wydawniczą po  rozwiązaniu polskich uczelni 

wyższych i przejęciu  poligrafii przez  kierownictwo  niemieckie. Szczególną 

aktywność w tym  względzie przejawiali pracownicy drukarni  UJ, którzy mi-

mo ścisłej kontroli, wykonywali  przez kilka  miesięcy prace  naukowe rozpo-

częte przez pracowników PAU jeszcze przed wybuchem wojny. Patriotyczną 

działalność  ośmiu polskich pracowników przypłaciło życiem, a wielu liczny-

mi aresztowaniami. Aktywność drukarzy polskich oraz zakres konspiracyjnej 

pracy wydawniczej zasługuje na szczególne podkreślenie. Rozumiano, że ob-

rona książki polskiej oraz dostarczanie jej społeczeństwu, a głównie młodzie- 

ży akademickiej, były też w warunkach  okupacji ważnym czynnikiem kształ-

towania świadomości politycznej i postaw społeczeństwa polskiego 38].            

W rezultacie  pomocy  materialnej  i udogodnień organizacyjnych możliwych 

do  stworzenia w warunkach okupacyjnych, już w  końcu 1942 r. zapewniono 

studentom  poszczególnych  ośrodków akademickich, w tym też na ziemiach 

wschodnich, minimum  materiałów i  podręczników koniecznych do studiów.

       Pracownicy konspiracyjnej nauki polskiej, obok opracowywania szeregu 

monografii, podręczników  akademickich i  artykułów, wykonywali  wiele in- 

nych zadań. Prowadzili  seminaria doktoranckie, uczestniczyli w kolokwiach 

habilitacyjnych, organizowali  i  prowadzili  doskonalenie naukowe  młodszej 

kadry szkolnictwa wyższego, podnosili również poziom fachowy nauczycieli 

szkół  średnich, opracowywali  też w  naukowy sposób problemy oświaty dla 

dorosłych  w ramach tajnego Zarządu Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury. 

We  wszystkich ośrodkach uniwersyteckich prowadzono badania empiryczne 

oraz wykonywano opracowania z myślą o powojennej już  nauce polskiej.39] 

W tajnym  Uniwersytecie Warszawskim pracę  naukową podjął zespół, który 
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rozpoczął opracowanie całego dorobku  nauki polskiej w głównych  dyscypli-  
nach, ze wskazaniem  zniszczeń dokonanych przez hitlerowców. Wspólnie z 
zespołem, światowej sławy prof. Karol Bohdanowicz wykonał pracę o surow-
cach mineralnych świata, którą  wydrukowano po śmierci profesora w 1947r. 
Prof. Stanisław Lencewicz -geograf, opracował wraz ze współpracownikami 
geografię Europy, która  ocalała oraz przetrwała w rękopisie do zakończenia 
wojny. Jako jedna z pierwszych  ukazała się drukiem praca prof.Bogdana Su-
chodolskiego  pt. Skąd  i dokąd idziemy; prof. Władysław Tatarkiewicz napi-   -
sał  rozprawę  filozoficzną O szczęściu; doc. Maria Ossowska  przygotowała  
drugą  część  książki Podstawy  nauki o moralności; powstały także rozmaite 
podręczniki z  historii, geografii i ekonomii. Poważne  pozycje  monograficz- 
ne wydali  niektórzy  pracownicy  tajnego Wydziału Prawa UW-UZZ, w tym:
prof. Stanisław  Śliwiński - Prawo karne, doc. Henryk  Piętka - Teorię prawa, 
prof.Eugeniusz Jarra-Filozofię prawa, prof. Jan Rutkowski-Historię gospodar-
czą. Dla  potrzeb  tajnego Wydziału  Architektury PW  oraz Wydziału Prawa 
UW-UZZ wydawano  skrypty przedmiotowe, które umożliwiały kontynuowa-
nie w miarę  normalnego toku  studiów. W dziedzinie biologii badania nauko-  
we prowadził prof.Ludwik Hirszfeld, a doc.Marian  Gieysztor  z zakresu zoo-
logii. Pełne  opracowanie  antropologii polskiej wydał drukiem po  zakończe-  
niu wojny prof.Jan Czekanowski.40]
          Również w środowisku krakowskim działalność naukowa prowadzona 
konspiracyjnie dawała  widoczne rezultaty. Na  przekór  wszelkim zakazom i     
utrudnieniom wykonano od podstaw bądź dokończono prace rozpoczęte jesz-
cze przed wybuchem wojny, w tym wiele dotyczących Śląska.41] Wśród pra-
cowników  naukowych  podejmujących  problemy ziem nadodrzańskich oraz 
nadbałtyckich  nie  zabrakło również geografów krakowskich pod kierownict-
wem  prof. Eugeniusza  Romera. Przygotowywali oni opracowania dotyczące 
kształtu  zachodnich  granic  Polski powojennej i analizy naukowe uzasadnia- 
jące  polskość Śląska. 42] Już wówczas ludzie nauki, w tym również: doc.Ka- 
zimierz Piwarski, dr Stanisław Leszczycki, dr Kazimierz Maślankiewicz oraz 
prof.Walery Goetel, gromadzili materiały z myślą o wykorzystaniu ich po roz- 
gromieniu Trzeciej  Rzeszy. Powołane  instytucje i  wypracowane  w okresie 
okupacji  tezy naukowe i przygotowane  materiały  miały w perspektywie słu- 
żyć władzom  polskim  jako  argumenty polityczne na  konferencjach między-
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narodowych. Prace  z  historii ustroju Polski przygotowane w  okresie okupa-    

cji przez prof.Stanisława Kutrzebę  posiadają  też  pełną wartość naukową do     

dnia dzisiejszego. 43] Konspiracyjną  działalnością  naukową  w ośrodku kra-

kowskim zajmowało się ponadto  wielu innych uczonych, w tym: prof.Fryde-

ryk Zoil, dr Bogusław Leśnodorski, dr Władysław  Sobociński. Latem 1941r. 

tajne  posiedzenia  rozpoczęły Komisje  Specjalistyczne PAU, w mieszkaniu     

prof.Kazimierza Nitscha  zapoczątkowała je Komisja Językowa. Szeroko roz-

winęła się  też praca naukowa z zakresu  dyscyplin matematyczno-przyrodni-

czych, szczególnie z kierunków teoretycznych. Naukowcy UJ i AG, tworząc 

wspólne zespoły, prowadzili badania z fizyki, matematyki, chemii oraz astro-

nomii. 44] Prace  o  charakterze monograficznym i podręczniki akademickie, 

tak niezbędne  młodzieży  studiującej w konspiracyjnych uczelniach krakow-

skich, angażowały kilkunastu pracowników naukowych, spośród  52 profeso- 

rów tego  ośrodka. 45] Wiele monografii z poszczególnych  dyscyplin wydru-

kowanych w  okresie okupacji  lub wydanych w formie skryptów, wykonano     

na seminariach doktorskich lub w ramach prac habilitacyjnych. 46]              

Trudności  w  dostępie  do drukami i brak  papieru  zmuszały do pisania prac 

przeważnie  ręcznie, często  w kilku egzemplarzach. Korzystanie  z maszyny    

do pisania groziło dekonspiracją oraz aresztowaniem. Pracowano w pomiesz-

czeniach z  zasłoniętymi  oknami, a  przygotowane prace starannie ukrywano   

w miejscach  nie  zwracających uwagi. Przechowywane  w takich warunkach 

rękopisy  ulegały  często  zniszczeniu. 47]  Uzyskiwanie  kolejnych stopni na-

ukowych było  więc niezwykle skomplikowane. Warunki okupacyjne w zasa- 

dzie  utrudniały, a często  też uniemożliwiały  przeprowadzanie  rozpraw dok-  

torskich oraz  kolokwiów  habilitacyjnych z zachowaniem wszystkich wymo- 

gów formalnych i formy prawnej. Z tego  względu władze akademickie stały  

na stanowisku przekładania finalizowania doktoratów i habilitacji na czas po-

wojenny. Praktykowano więc  zasadę, że po zdaniu koniecznych egzaminów, 

przedłożeniu i przyjęciu pracy przez komisję, doktorant otrzymywał zaświad-

czenie  niezbędne w okresie  powojennym. Oficjalna  promocja  następowała 

dopiero po wojnie w 1945r. 48] Decyzje takie  uzasadniano  brakiem dostępu    

do specjalistycznej  literatury  krajowej i  zagranicznej, materiałów  archiwal- 

nych  i  bibliotek krajowych, nieznajomością wyników badań, z tych samych 

lub podobnych  dyscyplin, prowadzonych też w innych państwach, okupacyj-
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nym poziomem przebiegu studiów. Wszystkie te czynniki, zdaniem władz taj- 

nej  nauki  polskiej, mogły poddawać  w wątpliwość  rzetelność  naukową wy-

konanych opracowań oraz ich przydatność po zakończeniu wojny. 49]

         Jednym z licznych  zadań  realizowanym w  okresie  okupacji  przez lu-    

dzi nauki była też  współpraca z tajnym  szkolnictwem średnim. Instytucjonal- 

ne oraz  prywatne  kontakty utrzymywane przez  władze  tajnego szkolnictwa  

akademickiego  z kierownictwem konspiracyjnych szkół średnich wynikały z     

koniecznych planów realizowanych przez obie strony. Uczelnie wyższe zosta- 

ły obarczone obowiązkiem  kształcenia  oraz doskonalenia  zawodowego kad-   

ry dydaktycznej  dla potrzeb całego tajnego szkolnictwa średniego. O  istocie 

problemu  kształcenia  zawodowego  nauczycieli  może  świadczyć fakt, iż w 

szkolnictwie  średnim  ponad 76%  nauczycieli nie posiadało pełnych kwalifi-

kacji. 50] Pierwsze  próby niezbędnej edukacji  kadry dydaktycznej szkolnict-   

wa  średniego  podjęto  w  Warszawie już  jesienią 1940 roku, jednak szerszy 

zasięg  kształcenia  jej miał miejsce  dopiero w tajnym Instytucie Nauczyciel-

skim ZNP, dzięki staraniom prof.Stefana Baleya. Kształcenie nauczycieli dla 

szkół  średnich  rozpoczęto też na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszech-

nicy, w skład którego wchodziła sekcja  pedagogiczna i społeczno-oświatowa.   

W końcu 1942r. w sekcji pedagogicznej studiowało już 40 studentów po matu-   

rze  oraz 20 osób  posiadających  wyższe wykształcenie, a w sekcji społeczno-

oświatowej kształciły się 62 osoby. W końcu 1943r. tajny Wydział Pedagogi- 

czny liczył 260 studentów. Mimo  iż problemy podjętej  edukacj  nauczycieli 

zostały uwzględnione przez DOiK  dość późno, bo dopiero w lecie 1942r., to 

jednak osobiste  uczestnictwo w tych  pracach Czesława Wycecha oraz wielu 

znanych  pracowników  naukowych  konspiracyjnej oświaty akademickiej, w  

tym  samego  rektora Wolnej  Wszechnicy Polskiej prof. Teodora Viewegera   

oraz działaczy ZNP sprawiło, że  podjęta  akcja przebiegała sprawnie i spełni-   

ła swoje  zadania. Na  Wydziale  Humanistycznym UW powstała sekcja peda-

gogiczna, a na Wydziale  Humanistycznym UZZ wydzielono grupę przedmio-

tową  pedagogiczną i  psychologiczną. Obie  liczyły w 1944r. kilkudziesięciu 

studentów. Kursy, na  których  kształcono lub doskonalono umiejętności nau-

czycieli tajnych szkól średnich, były również finansowane ze środków DOiK. 

Takie kształcenie  nauczycieli organizowało również Biuro Ziem Zachodnich, 

promując  w  roku 1945  około  500  absolwentów. Program kursów doskona-   
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lenia nauczycieli był zróżnicowany i uzależniony od celów stawianych przez  

organ DOiK. W programach kursów nauczycielskich Warszawy dominowały 

przedmioty przede  wszystkim o profilu  filozoficznym, socjologicznym oraz  

ideowo - kulturalnym. W Krakowie główny cel kursów upatrywano w opano- 

waniu przez ich uczestników  najważniejszych metod pedagogiczno-dydakty- 

cznych dostosowanych do warunków konspiracyjnych. 51]

4. Towarzystwa naukowe pod okupacją niemiecką, oraz ich rola w systemie 

tajnej pracy badawczej

          W całym systemie  szkolnictwa akademickiego i nauki polskiej okresu     

międzywojennego, znaczącą  rolę   spełniały  również  centralne oraz regional-    

ne towarzystwa naukowe. Od 1931r. oprócz Polskiej Akademii Umiejętności     

i Towarzystwa  Naukowego Warszawskiego, ogólnokrajową  działalność nau-

kową  prowadziła  również  Akademia Techniczna oraz Towarzystwo Nauko-

we Lwowskie. To one, wspólnie z pozostałymi uczelniami, stanowiły central-ne

instytucje  naukowo - badawcze kraju. Utworzyły Komitet Porozumiewawczy, 

który reprezentował naukę polską w kraju i poza jego granicami. Członko- wie  

wymienionych towarzystw i  Lwowskiej Akademii  Nauk  Technicznych byli 

częstokroć członkami PAU. Polskie Towarzystwo Naukowe w ostatnich latach 

przed wybuchem wojny, prowadziło tak centralnie, jak  również w jego 

regionalnych oddziałach szeroką  działalność wydawniczą oraz utrzymywało 

liczne  kontakty  naukowe z zagranicznymi placówkami naukowymi o podob-

nym charakterze. 52] Wraz z likwidacją  przez okupanta niemieckiego i rosyj-

skiego polskich  uczelni wyższych a także wielu samodzielnych placówek ba- 

dawczych, pod okupacją hitlerowską zamknięto również wszystkie instytucje    

oraz stowarzyszenia o charakterze społeczno- naukowym.

Pierwsze represje dotknęły Uniwersytet im.Adama Mickiewicza i Poznańskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Instytucja  ta przed  wybuchem wojny znajdo-

wała się w pełni  rozwoju, o czym świadczyła też działalność Biblioteki Nau-

kowej Towarzystwa oraz wszechstronna współpraca komisji wydawniczej ze 

wszystkimi uczelniami wyższymi kraju i PAU. Wszechstronny rozwój PTPN   

w okresie  międzywojennym  był  w dużym  stopniu  zasługą prezesa tej orga-

nizacji  prof.Bronisława Dembińskiego i jego zastępcy, prof.Stanisława Paw-
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łowskiego. Pożyteczna dla nauki oraz całej kultury polskiej działalność zosta-  

ła przerwana 13 września 1939r., już w  kilka  dni  po zajęciu Poznania przez     

wojska  hitlerowskie. W tym  dniu do Biblioteki PTPN przybyli wraz z polic-  

ją niemieccy  naukowcy w mundurach hitlerowskich funkcjonariuszy, którzy 

zamknęli  bibliotekę po usunięciu z pomieszczeń całego personelu polskiego. 

Wkrótce rozpoczęły się represje  wobec pracowników, z których 35 osób are-

sztowano  oraz  wywieziono do  obozów lub zamordowano w Poznaniu. Roz-

grabiono mienie, w  tym zbiory naukowe i wartościowe dzieła sztuki. Organi-

zatorem rabunku był dr Ruble, niemiecki dyrektor Muzeum Wielkopolskiego. 

W ten to  sposób  pozbawiono PTPN wszelkich  podstaw istnienia i działalno- 

ści, nawet w konspiracji. 53]

Kraków bezpośrednio  przed  wybuchem  wojny  mieścił kilka prężnie działa- 

jących towarzystw naukowych, w tym:Towarzystwa Miłośników Historii i Za-   

bytków  Krakowa, Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Historycznego,  Towa-

rzystwa  im. Kopernika, Krakowskiego Towarzystwa  Literackiego, Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 54]  Po zajęciu  miasta władze oku-

pacyjne  zakazały  wszelkiej  działalności krakowskim towarzystwom  nauko-  

wym, mimo iż formalnie  zostały one rozwiązane dopiero 23 lipca 1940r. 55]     

Pracę naukową o charakterze  konspiracyjnym rozpoczął w Krakowie jako je-

den  z  pierwszych  Oddział  Polskiego Towarzystwa Historycznego. To z ini- 

cjatywy  krakowskich historyków, w  tym szczególnie doc.Kazimierza Piwar-

skiego i doc.Henryka Barycza, przy poparciu i pomocy prezesa PAU prof.Sta-

nislawa Kutrzeby - byłego prezesa Towarzystwa, rozpoczęto szeroko zakrojo-   

ną działalność konspiracyjną. Podejmowano wiele tematów z historii najnow-   

szej w tym  również  dotyczących bieżących i perspektywicznych stosunków   

polsko-niemieckich, a także wypracowywano koncepcje i programy studiów     

historycznych w okresie powojennym. 56]                                                            

W korzystnej  sytuacji  znaleźli  się członkowie Krakowskiego Towarzystwa 

Lekarskiego. Mimo iż formalnie zostało ono zlikwidowane w lecie 1940r., to 

kontynuowało swoją dalszą działalność konspiracyjną już od początku 1941r. 

Było to  możliwe  dzięki  podjęciu pracy przez jego członków w placówkach 

służby zdrowia zarządzanych przez administrację niemiecką. Nieograniczony  w

zasadzie dostęp  do sprzętu  badawczego oraz środków farmakologicznych 

umożliwiał prowadzenie badań klinicznych i wykonywanie  naukowych opra-
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cowań  teoretycznych, w  tym  także  z  historii medycyny. Badania naukowe 

prowadzili  w  ten  sposób  prof. Stanisław  W. Ciechanowski  oraz doc.Euge-   

niusz Brzezicki.57] Nieco później, w roku 1942  rozpoczął swoją działalność  

Oddział  Krakowski  Polskiego  Towarzystwa Matematycznego. W posiedze-

niach, odbywanych w mieszkaniach prywatnych, udział brali matematycy UJ     

i Akademii  Górniczej. Wśród  uczestniczących w pracy zespołu, dużą aktyw-

nością  wyróżniał się prof. Tadeusz Ważewski, dr Adam Bielecki oraz dr Jan 

Mikusiński.  Fizyków teoretycznych z krakowskiego środowiska naukowego 

reprezentował podczas pracy prof. J.Weyssenhoff oraz doc.M.Mięsowicz.58] 

Również w Warszawie, po  zamknięciu szkół akademickich, likwidowano za-

służone towarzystwa  naukowe, których  członkami  było też wielu uczonych 

światowej sławy. Jednym  z pierwszych, które zostało rozwiązane już w listo-

padzie 1939r., było  Towarzystwo Naukowe Warszawskie, posiadające  boga-   

te tradycje sięgające 1800r. Wielu  jego działaczy było jednocześnie  członka-   

mi Polskiej Akademii Umiejętności.

Okupacja hitlerowska, która  położyła kres legalnemu funkcjonowaniu TNW, 

spowodowała śmierć 80  jego  członków, z których aż 30 zostało zamordowa-

nych w niemieckich  więzieniach  lub obozach  zagłady. Trudna sytuacja oku-

pacyjna była bezpośrednią przyczyną przerwania na dwa lata pracy naukowej 

oraz dydaktycznej, jednak  nie  doprowadziła do jej całkowitego zaprzestania.  

W styczniu l940r. z inicjatywy i przy pomocy prof. Juliana Krzyżanowskiego 

oraz prof. Bogdana Nawroczyńskiego  odbyło się pierwsze tajne posiedzenie 

TNW, którego program  obok spraw organizacyjnych, obejmował też uczcze-

nie  zmarłych członków Towarzystwa. Referaty podczas posiedzeń wygłasza-  

li uczeni, którzy w latach międzywojennych uzyskali światową sławę, w tym:

Witold Doroszewski, Kazimierz F.Kumaniecki. Tadeusz Kotarbiński, Bogdan 

Suchodolski, Władysław Tatarkiewicz. Przez  cały okres  okupacji tajna dzia-

łalność naukowa TNW skupiała się głównie na pracach Wydziału I - Historii 

Literatury i Językoznawstwa oraz Wydziału II Nauk Historycznych, Społecz-

nych i Filozoficznych. Tak  duże zaangażowanie tylu uczonych polskich poz-

woliło uzyskać już w warunkach  okupacyjnych znaczne rezultaty w poszcze-

gólnych  dyscyplinach naukowych. 59] Również  w zajętej Warszawie istnia-  

ły oraz działały w sposób konspiracyjny: Towarzystwo Literackie im.Adama 

Mickiewicza pod kierownictwem prof. Juliana Krzyżanowskiego, Polskie To- 
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warzystwo Geograficzne  kierowane przez prof. Stanisława Lencewicza i Pol-
skie  Towarzystwo  Ekonomiczne.  Funkcjonowało  Towarzystwo Literackie, 
którego aktywność  w latach 1942-1944   wyrażała  się też  w 20 odbytych  ze- 
braniach o charakterze  naukowym, w  których  uczestniczyło systematycznie  
wielu  znanych  ludzi  kultury i nauki, w tym: Bohdan Korzeniewski,Tadeusz  
Mikulski,  Stefan Wierczyński, Stanisław Pigoń, Witold Doroszewski. Refera-  
ty wygłaszane na zebraniach naukowych obejmowały przede wszystkim spra-  
wy z zakresu historii  literatury polskiej. 60]  Tak duża różnorodność zaintere- 
sowań naukowych oraz form stosowanych w pracy konspiracyjnej Towarzyst- 
wa Literackiego wynikała w dużym stopniu z uczestnictwa jego członków  w 
posiedzeniach  naukowych Komisji Historii  Literatury Polskiej oraz Komisji 
Językowej PAU. Wnioski  merytoryczne tam wypracowane z zakresu  języko- 
znawstwa i historii literatury polskiej, miały też swoją wartość poznawczą dla  
przygotowywanych koncepcji nauki polskiej w okresie powojennym. 61]
Polskie  Towarzystwo Geograficzne, liczące  do 10  osób, prowadziło  pracę     
w nieco  mniejszym wymiarze. Członkowie  tego Towarzystwa uczestniczyli    
w organizowanych zebraniach, wyświetlaniu filmów naukowych oraz przygo-
towaniu  materiałów, które były przewidziane do publikacji, po zakończeniu 
wojny. Drukowanie  przygotowanych publikacji  rozpoczęto już od początku  
1946r. na łamach czasopisma „Przegląd Geograficzny". 62]  Działalność kon-  
spiracyjną prowadziło też Polskie Towarzystwo Fizjologiczne. Formalnie zlik-  
widowane w 1939r. funkcjonowało  nadal przy Zakładzie Chemii Fizjologicz-  
nej oraz Zakładzie Mikrobiologii UW. W okresie  od stycznia 1940r. do lipca 
1944 członkowie PTF  odbyli 32 zebrania, podczas  których opracowano wie-   
le tematów;  6 prac przygotowanych  do  druku  uległo zniszczeniu w okresie 
powstania. W stolicy  powstały  grupy  oraz  koła naukowe z poszczególnych  
dyscyplin. Znana jest  działalność kierowanego przez prof.Józefa Rafacza Ko-   
ła  Pracowników Wydziału  Prawa TUZZ - UW, w skład którego  wchodziło  
kilkanaście osób. Zebrania odbywane co dwa tygodnie, były miejscem wygła- 
szania  referatów i wymiany poglądów. W trakcie  spotkań  przygotowywano    
też materiały do  publikacji. 63] Z inicjatywy członków Koła i przy  ich czyn- 
nym udziale opracowano oraz  wydano w okresie istnienia tajnego Wydziału 
Prawa  wiele  skryptów i pomocy  naukowych  dla studentów oraz kilka prac 
monograficznych. Jedną  z  nich  była książka  prof. Stanisława Śliwińskiego
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z zakresu  prawa  karnego. W  warunkach  zagrożenia, praca  polskich   towa-   

rzystw naukowych w okresie  okupacji-podobnie też  jak szkolnictwa  akade-    

mickiego - przesunęła się już  całkowicie na płaszczyznę konspiracyjną. 64] 

Występujące trudności  pokonywano dzięki dużemu zaangażowaniu osobiste-  

mu, pomocy polskiego  środowiska  uniwersyteckiego  i rozumienia potrzeby 

prowadzenia  tego  rodzaju  działalności przez  szerokie  kręgi społeczeństwa  

polskiego.  65] Wszystkie towarzystwa  naukowe działające w konspiracji wy-  

kazywały dużą aktywność, a prace będące kontynuacją z lat przedwojennych  

lub rozpoczęte w latach okupacji, były też  podstawą wielokierunkowych ba-    

dań prowadzonych oraz  finalizowanych  po  wyzwoleniu kraju. 66] W ten to 

sposób praca towarzystw naukowych przyczyniła się również w dużym stop-

niu do  utrzymania  ciągłości nauki. W realizacji tego programu badawczego 

ważne miejsce zajmowały również  placówki funkcjonujące za zezwoleniem  

władz  okupacyjnych z  polskimi naukowcami, których  kierownikami byli z 

zasady Niemcy. Wykonywano tam  prace  naukowe  bezpośrednio  przydatne 

gospodarce  hitlerowskiej. Szczególnie  aktywni  byli polscy profesorowie w 

Instytucie  Geologicznym,  Hydrograficznym  i Meteorologicznym. Państwo-    

wy Instytut Geologiczny w Warszawie  obok  podobnego Instytutu w Pradze     

i Wiedniu, został  włączony w  system  służby  geologicznej Trzeciej Rzeszy. 

Jako jedna z centralnych placówek państwa, prowadził on prace naukowe na 

podstawie  materiałów zebranych podczas badań terenowych przez  Polaków. 

Również w oparciu  o nie, niemieckie kierownictwo Instytutu Geologicznego 

wydawało  drukiem  swoje  prace wraz z mapami. Godny uwagi jest fakt, że 

prawie połowa zebranych materiałów, szczególnie dotyczących rozmieszcze-    

nia minerałów, była  przeważnie  przez  pracowników  polskich ukrywana, z     

myślą o wykorzystaniu ich w wolnym już  kraju. Opracowania  naukowe, po-

wierzane Instytutowi przez Urząd Geologiczny przy rządzie Generalnego Gu-

bernatorstwa  w Krakowie, wykonywali Polacy często  z materiałów już publi-

kowanych. Solidne  wypełnianie  zadań służbowych nie hamowało pracy nau-

kowej  Polaków, prowadzonej  w sposób konspiracyjny. Przygotowane przez 

nich opracowania  teoretyczne okazały się przydatne  po  zakończeniu wojny, 

kiedy na ich podstawie uruchomiono wiele  gałęzi  gospodarki polskiej zwią-

zanych  z wykorzystaniem wielu bogactw naturalnych. Podczas wielogodzin- 

nych spotkań naukowych w mieszkaniu prof.Jana Czarnockiego  oraz innych
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pracowników, omawiano i wypracowywano  plany organizacji  nauk geologi-

cznych i szkolnictwa  wyższego w Polsce  powojennej. Podobną  działalność 

prowadził Instytut Meteorologiczny.Obok problemów naukowych zlecanych 

przez Niemców podejmowano i opracowywano szereg tematów tajnych.            

Jest w tym duża  zasługa  wielu  byłych pracowników  tej placówki, a zwłasz-   

cza Romualda Gumińskiego.67] Nieporównywalnie większe możliwości pro-

wadzenia  pracy  naukowej  miała w okresie  okupacji medycyna. We wszyst-   

kich dużych ośrodkach miejskich GG okupant  pozostawił medyczne zakłady 

naukowe, posiadające  dla Rzeszy  praktyczne znaczenie, np. Zakład Higieny 

Wydziału  Lekarskiego UW. Wiosną 1940r. władze  niemieckie  w GG wyda-   

ły zezwolenie  na wykorzystywanie  dla potrzeb  klinik pięciu  warszawskich 

pracowni uniwersyteckich. Podobnie jak  w Zakładzie Higieny, również tutaj 

prowadzono  tajną  pracę  naukową. Realizując  zezwolenie  okupanta, konty-

nuowano  badania  w Zakładzie  Anatomii  Patologicznej UW. Powstało tam     

w ten sposób wiele prac  naukowych wykonywanych w ramach habilitacji, w 

tym dr. Aleksandra Pruszczyńskiego: O samorodnym pęknięciu tętnicy głów-

nej, dr.Mariana Tulczyńskiego: O związku  między gruźlicą nerek a najądrzy, 

dr. Zygmunta Traczyka:O pasożytniczej teorii raka. Prof. Stanisław J.Przyłęc- 

ki i prof. Jakub K.Pamas opracowali  skrypt z  zakresu  chemii fizjologicznej. 

Również w Uniwersytecie Jagiellońskim, ze 137 zakładów naukowych istnie-

jących przed wybuchem  wojny, Niemcy zachowali jedynie pięć zakładów te-

oretycznych, które  rozpoczęły pracę na rzecz gospodarki Rzeszy lub wojska,    

w tym: Obserwatorium  Astronomiczne, Zakład Medycyny Sądowej, Zakład 

Chemii Lekarskiej, Zakład Bakteriologii i Ogród  Botaniczny. 68] W pracow-

niach placówek naukowych oraz laboratoriach, równolegle z wykonywaniem 

pracy badawczej, prowadzono programowe zajęcia z młodzieżą studiującą w 

sposób konspiracyjny. Z zasady instytucje tego typu, zatrudniające też  wybit-

nych  specjalistów  polskich, miały  kierowników  Niemców, często o niskim 

zasobie wiedzy merytorycznej oraz poziomie intelektualnym. 69]               

Powszechnie przyjętą zasadą wśród  polskich pracowników zatrudnionych w 

instytucjach  kierowanych  przez Niemców, było  nieujawnianie  okupantowi 

prawdziwych  wyników  badań. Dlatego  ukrywano  je i przygotowywano do 

wykorzystania naukowego po  zakończeniu wojny. Duży wpływ na powodze-   

nie działań o tym charakterze mieli  bezimienni  sprzymierzeńcy i pomocnicy
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naukowców w osobach polskich pracowników administracyjnych, biblioteka-

rzy, archiwistów, drukarzy, woźnych i  stróży  zatrudnionych w  placówkach 

przejętych przez Niemców. Oni to wkładali wiele wysiłku w ratowanie przed 

zniszczeniem  najcenniejszych dokumentów i księgozbiorów, które skrzętnie 

ukrywali, lub  też  przekazywali  potajemnie ludziom  nauki do celów badaw-

czych lub  dydaktycznych. Wielu archiwistów i bibliotekarzy przygotowywa-   

ło też we własnym zakresie prace naukowe oraz podręczniki, tworzyło wiele 

doktoratów i habilitacji, pisało artykuły do bieżącego wydania w periodykach 

konspiracyjnych i pismach naukowych po zakończeniu wojny. 70]              

Jedni drukowali prace  naukowe w sposób tajny, drudzy zatrudnieni w biblio-

tekach zarządzanych przez Niemców, udostępniali Polakom zakazane książki 

lub wykradali  najcenniejsze dzieła, tak niezbędne przedstawicielom polskiej 

nauki. Znaczący wkład w przygotowanie wszelkiego rodzaju prac wnieśli też 

ludzie spoza kręgów  naukowców, głównie byli pracownicy zlikwidowanych 

drukarni uniwersyteckich. 71]

Wyjątkowe też zasługi w walce o zachowanie dorobku nauki polskiej ma tak-   

że księgarstwo. Polacy zatrudnieni w tym zawodzie, pozbawieni swoich war-

sztatów  pracy, nie tylko ofiarnie ratowali książkę polską  od zniszczenia, ale     

też czynnie  włączyli się w  nurt szeroko  rozumianej  konspiracji oświatowej    

i badawczej. Poprzez świadome podejmowanie pracy w licznych placówkach 

kierowanych przez Niemców, byli inicjatorami i wykonawcami wielu działań 

konspiracyjnych  związanych z  tajną  działalnością.72] W okresie międzywo-

jennym  nadzór  nad  produkcją oraz  dystrybucją książki polskiej sprawował 

Zarząd  Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Zarząd Głów- 

ny Związku Księgarzy Polskich. Wkrótce po zajęciu Warszawy przez wojska 

hitlerowskie  członkowie kierownictwa  Z G Polskiego Towarzystwa Wydaw-

ców Książek, z  inicjatywy jego  prezesa dr.Jana S.Gebethnera oraz dyrektora 

Zarządu Księgarzy Polskich Feliksa Pieczątkowskiego, postanowili wznowić 

działalność  PTWK pod  kierownictwem dr.Józefa Zaremby. Zadaniem tajnej 

organizacji  wydawniczej  było podjęcie  wszelkich możliwych działań, zmie-

rzających do  uratowania książki polskiej od całkowitego zniszczenia i rabun-

ku, zaspokojenie potrzeb  wydawniczych oświaty konspiracyjnej  wszystkich 

stopni i udzielanie pomocy twórcom nauki polskiej. Bezpośrednio po ukonsty-

tuowaniu  się Zarząd PTWK w osobach  Józefa Zaremby, Stanisława J.Arcta
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i Ludwika Śliwińskiego nawiązał  kontakt z Delegaturą Rządu Londyńskiego    
w kraju, w tym  szczególnie z DOiK, z zamiarem  nie tylko  bieżącego współ-
działania, ale i opracowania planów odbudowy oraz rozwoju  oświaty i nauki 
polskiej po zakończeniu wojny. Z upoważnienia zarządu tej organizacji, łącz-
ność z DOiK nawiązali i współpracę prowadzili:Ignacy Rzepecki, Alfons Pra-
bucki, Adam Sroczyński i Adam L. Szymański.                                                   
Utworzenie tych organizacji oraz  podjęcie przez nie pracy wydawniczej, bez 
uzgodnienia ścisłej koordynacji wspólnych przedsięwzięć, nie dało oczekiwa-
nych rezultatów, co dostrzegali kierownicy poszczególnych organizacji i szu-
kali środków zaradczych. Wyrazem niepokoju  było połączenie już na począt- 
ku października 1940r., kilku  powstałych instytucji wydawniczych oraz księ-
garskich, w wyniku czego powstała Tymczasowa Komisja Porozumiewawcza 
Organizacji Księgarskich. Był to niejako etap przejściowy jednoczenia ruchu 
księgarskiego oraz doskonalenia jego metod pracy konspiracyjnej.W połowie 
1943r. nastąpiło  zjednoczenie całego księgarstwa polskiego poprzez utworze-
nie Tymczasowej Rady Księgarstwa  Polskiego, której prezesem został dr Sta-
nisław Pazyra. Obok szerokiego  podejmowania zadań bieżących, wykonywa-
nych w ukryciu przed  Niemcami, wypracowywała ona koncepcje organizacji     
i funkcjonowania księgarstwa polskiego w okresie powojennym. 73]                  
Od samego  początku  okupacji  księgarstwo polskie, przy czynnym wsparciu 
drukarzy, ludzi  nauki i wielu  innych  grup zawodowych inteligencji polskiej, 
podjęło pełną poświęcenia walkę  o uratowanie księgozbiorów naukowych w 
Warszawie, Krakowie, Lwowie, Wilnie, Lublinie, Poznaniu oraz Katowicach. 
W stolicy już  na początku 1940 r., obok innych organizacji księgarskich, roz-
począł swoją  działalność pod kierownictwem prof.Stanisława Kętrzyńskiego 
Podziemny  Ośrodek  Bibliotek Naukowych, w  skład  którego ponadto wcho-
dzili: Ryszard Przelaskowski  (Biblioteka Publiczna), prof.Adam Lewak (Bib-
lioteka  Uniwersytecka), prof. Michał  Łodyński (Biblioteka Wojskowa),  Ste-   
fan Wierczyński, Adam Łysakowski oraz Józef Grycz (Biblioteka Narodowa). 
Ośrodek  ten  utrzymywał  ścisłą współpracę  z DOiK poprzez Józefa Grycza, 
byłego pracownika Wydziału Bibliotek w zlikwidowanym Ministerstwie Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego.74] Księgarze polscy w okupowa-
nym kraju, chroniąc książki od zagłady, potrafili dotrzeć z nimi do społeczeń-
stwa. To  ich  praca, w sytuacji braku  dostępu  do księgozbiorów naukowych,
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nabierała szczególnego  znaczenia  dla  młodzieży studiującej konspiracyjnie     
i pracowników tajnej nauki polskiej. Obok naukowych wydawnictw polskich, 
udostępnianych  w  różnych  formach, księgarze potrzebną literaturę niemiec-    
ką dostarczali  pracownikom  nauki  figurującym w  kartotekach księgarskich     
pod fikcyjnymi  niemieckimi  nazwiskami. Szczególnie  poszukiwane z litera-
tury naukowej  były  wydawnictwa przedwojenne  Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, Kasy im.Mianowskiego, Polskiej  Akademii  Umiejętności i     
innych instytucji krajowych oraz zagranicznych, 75]                                           
Liczące się  zasługi w  kolportażu zakazanych książek polskich wnieśli także 
polscy  pracownicy  państwowych  bibliotek miejskich (Statsbibliothek) oraz 
naukowych  bibliotek  uniwersyteckich  Warszawy i Krakowa. Miało to duże 
znaczenie z uwagi  na  koncentrację  w tych ośrodkach szkolnictwa akademic-
kiego i nauki polskiej. Oficjalna  praca  bibliotekarzy polskich w instytucjach 
kierowanych przez Niemców, wzbudzająca  często  tak różne kontrowersyjne 
sądy, stwarzała  również  dosyć szerokie możliwości konspiracyjnej oświacie    
i nauce. 76] Harmonijna  współpraca  środowisk  związanych z tajnym szkol-
nictwem akademickim, nauką i kulturą była wynikiem pełnej solidarności pa-
nującej w środowisku drukarzy, wydawców oraz księgarzy, których praca na 
rzecz tajnej nauki  polskiej cieszyła się poparciem całego społeczeństwa, bez 
względu  na  przynależność organizacyjną i zapatrywania polityczne. Było to 
szczególnie ważne  w obliczu  realnej groźby całkowitej zagłady oświaty i na-
uki polskiej. Logiczną  konsekwencją polityki  okupanta hitlerowskiego było 
wydanie  w  l940r. wykazu  książek  zakazanych, ogłoszonego oficjalnie spo-
łeczeństwu  polskiemu, oraz rozsyłanie podległym instytucjom tajnych wyka-
zów, z poleceniem  niszczenia literatury pięknej i księgozbiorów naukowych.   
Ze szczególną  zawziętością  niszczono pod nadzorem Wydziału Piśmiennict-   
wa w rządzie Rzeszy wszelkie opracowania dotyczące Śląska, Pomorza i Poz- 
nańskiego, uważanych za integralne  tereny niemieckie.77] Ograniczone moż- 
liwości  dostępu  do  księgozbiorów  zgromadzonych  w  centralnych i  uczel-
nianych bibliotekach, zmuszały polskie  środowiska naukowe do szukania od-
powiednich środków zaradczych. Polegały one na nielegalnym docieraniu do 
księgozbiorów  pozostających pod ścisłym nadzorem niemieckim, większego 
wykorzystania  bibliotek  naukowych uczelni  konspiracyjnych oraz zbiorów  
prywatnych. Znaczącą rolę spełniali tutaj pracownicy polscy zatrudnieni w bi-
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bliotekach naukowych, zarządzanych i całkowicie  kontrolowanych przez ad-

ministrację niemiecką. Ich współpraca z profesorami  polskimi nie ogranicza-    

ła się  tylko do  udostępniania  niezbędnych  książek. Instruowani  przez nich 

zbierali oni również szczegółowe informacje o grabieży i niszczeniu dorobku 

nauki polskiej.Uzyskane wiadomości przekazywano przedstawicielom władz 

konspiracyjnych w kraju, a te  następnie  dostarczały je rządowi emigracyjne-

mu. 78] Była to pomoc  szczególnie cenna w warunkach, kiedy Polacy mogli 

korzystać z  niektórych  tylko  zbiorów  bibliotecznych, jedynie w przypadku 

zatrudnienia w instytucjach niemieckich. Dużo większe możliwości korzysta-

nia z księgozbiorów  naukowych istniały w bibliotekach, w których  jakiekol-   

wiek funkcje  kierownicze sprawowali  Polacy. Jednym z  takich przykładów 

była Biblioteka  Uniwersytetu  Warszawskiego, gdzie w skład  kierownictwa 

wchodził Adam Lewak. On to instruował pracowników naukowych humanis-

tów, w jaki sposób mają postępować, aby uzyskać zezwolenie na korzystanie    

z księgozbiorów  naukowych, w warunkach  kategorycznego zakazu udostęp-

niania Polakom jakichkolwiek materiałów z dziedziny humanistyki. 79]

Zdobywano też polską literaturę naukową od Niemców pełniących różne fun-

kcje w administracji  lub  policji, którzy swój pobyt w Polsce traktowali jako 

okazję  do wzbogacenia się. Od nich  odkupowano nieraz  nawet po kilka ton 

książek, przeznaczonych na makulaturę, wśród których znajdowało się wiele 

cennych dzieł naukowych.80] Rozumienie zadań stawianych przez tajne wła-

dze  oświatowe polskiej  nauce  konspiracyjnej i autentyczne  zaangażowanie, 

patriotyzm i wytrwałość psychofizyczna  ludzi nauki  pozwoliły na reaktywo- 

wanie zlikwidowanych  przez  okupanta  przedwojennych  struktur akademic- 

kich  w całkowicie  nowej  formie. Z chwilą powstania tajnych zespołów nau-

kowych, podejmowały  one  problemy  badawcze dostosowane do warunków 

okupacyjnych. W ten sposób zniweczone zostały w poważnym stopniu plany 

hitleryzmu zmierzające do całkowitego zniszczenia nauki polskiej. Działania     

te nie  były jednak  w stanie  skutecznie  przeciwstawić się wyniszczaniu pol-   

skiej inteligencji twórczej oraz podporządkowaniu licznych jej przedstawicie-   

li oraz  utrzymywaniu  polskich  środowisk  naukowych w stanie psychicznej 

frustracji. Rozległa skala zniszczeń w całej nauce polskiej była powodowana 

warunkami okupacyjnymi  jak też celowym działaniem wszystkich instytucji 

hitlerowskich. Szczególną aktywność w likwidacji zabytków kultury i dorob-
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ku nauki polskiej wykazywały specjalnie  utworzone do tego celu grupy „Ah-

nenerbe", złożone  ze specjalistów  poszczególnych  dziedzin, wśród których  

było wielu przedstawicieli  nauki hitlerowskiej, w tym m.in. prof. Alfred Six, 

prof. Hans  Schleif, prof. Heinrich  Harmjanz, prof.Wolfram  Sieyers, doc.Pe- 

ters Paulsen. 81] Straty osobowe i szkody materialne poniesione przez naukę 

polską oraz dezorganizacja jej struktur  były powodem  zahamowania w okre-   

sie okupacji wszystkich  funkcji  spełnianych  przez  naukę. Nauka polska po-

niosła też straty  trudne do określenia  wynikające z braku  możliwości dostę-    

pu uczonych polskich do dzieł literatury  światowej, trudności pozyskania do 

konspiracyjnych  celów  badawczych  najnowszych  osiągnięć naukowych in-

nych krajów, a  także  powstałe w wyniku  likwidacji  uczelni wyższych oraz 

przerwania normalnego procesu  dydaktycznego. Zamknięcie przez okupanta 

hitlerowskiego, zlikwidowanie  lub ograniczenie działalności prawie 600 pla-

cówek naukowych, systematyczne niszczenie i wywożenie polskich zasobów 

bibliotecznych i archiwalnych  nie  dało  spodziewanych rezultatów. Spuściz-    

na okupacyjna nauki polskiej, podobnie jak całego konspiracyjnego szkolnic-

twa akademickiego była imponująca oraz stanowiła zjawisko wyjątkowe, nie 

spotykane w innych krajach okupowanej Europy. 82]
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ROZDZIAŁ VI                                     

NAUKA  POLSKA  PODCZAS  OKUPACJI  RADZIECKIEJ  I  NIEMIEC-    
KIEJ  W  OŚRODKACH  AKADEMICKICH  ZIEM  WSCHODNICH 
                
1. Uwarunkowania, możliwości oraz kierunki prowadzenia badań naukowych
    w Wilnie i Lwowie  
    
         Możliwość podejmowania oraz prowadzenia pracy naukowej przez pol-   
skich profesorów  uczelni  wileńskich i lwowskich, które od 1939r. znajdowa-   
ły się  pod zarządem litewskim  i ukraińskim, były w obydwu  ośrodkach aka-
demickich krańcowo różne. W latach pierwszej  okupacji radzieckiej, jeszcze 
we wrześniu, po bezwzględnej likwidacji  Uniwersytetu im.Stefana Batorego 
przez  władze  litewskie, ponad  90%  polskich  samodzielnych pracowników 
naukowych  zostało  z  uczelni  usuniętych. Pracy nie  utraciły tylko te osoby, 
które pozostawały w związkach rodzinnych polsko-litewskich lub zrzekły się  
polskiego obywatelstwa. W trudnych warunkach, prócz uczestnictwa w kształ-
ceniu  młodzieży na  kompletach akademickich, pracę badawczą mogli także  
prowadzić w niewielkim zakresie prywatnie, w sposób konspiracyjny jedynie 
profesorowie  reprezentujący  nieliczne  tylko dyscypliny nauk teoretycznych.   
Ze względu  na  brak  dostępu do  urządzeń  technicznych i laboratoriów znaj-
dujących  się w  instytutach uniwersyteckich, szansę prowadzenia takiej dzia-
łalności mieli  profesorowie z nauk humanistycznych  a także matematyczno-
przyrodniczych jak historii, prawa, socjologii, psychologii, geografii, matema- 
tyki oraz fizyki i chemii teoretycznej. l]  W  istniejących warunkach, zakres i 
rezultaty  prowadzonej pracy naukowej w Wilnie znacznie odbiegały od tego     
co wykonywano na licznych uczelniach lwowskich pozostających pod ukraiń- 
skim  zarządem. Pomimo ograniczeń  politycznych i represji  wobec  polskiej   
kadry, braku wystarczających środków finansowych, wyznaczania wybranych  
dziedzin badawczych, i dyskryminacji narodowościowej, profesorowie polscy 
mieli w dalszym  ciągu  możliwości  kontynuowania we  wszystkich  placów-   
kach lwowskich  prac  badawczych  rozpoczętych  jeszcze  przed  wybuchem 
wojny. Polscy  pracownicy naukowi  niemal  wszystkich uczelni we Lwowie, 
przejętych przez władze ukraińskie, pozostali w zdecydowanej większości na 
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zajmowanych  dotychczas  stanowiskach. Wszyscy  też profesorowie z wyjąt-

kiem nielicznych ograniczeń  mogli  podejmować dowolne tematy badawcze. 

W myśl rozporządzeń władz ukraińskich oraz szkolnictwa wyższego, z wyjąt-

kiem historii, socjologii i prawa międzynarodowego, uważanych za nauki mo- 

gące wywierać negatywny wpływ ideologiczny na radzieckie podstawy ustro- 

jowe, mieli także  możliwości realizowania dowolnych tematów badawczych    

z wykorzystaniem  techniki, technologii  a nawet pomocy finansowej  instytu- 

tów, w których  byli pracownikami. W kontynuowanych  przez  polskich  nau- 

kowców  badaniach w 1940 r., preferowane  były głównie  problemy  dotyczą- 

ce hutnictwa, przemysłu maszynowego, chemii,  medycyny a także  rolnictwa. 

Priorytety w podejmowaniu takich  tematów badawczych wynikały niewątpli- 

wie ze złej sytuacji gospodarczej Związku Radzieckiego, braku własnych kadr 

naukowych i  realnego zagrożenia  wojną z Trzecią Rzeszą. Z uwagi  na wyz- 

naczoną tematykę prac, najważniejszym dla centralnych władz państwowych 

Ukrainy było  sprawne działanie  nowo utworzonych placówek takich jak: In- 

stytut Politechniczny (w nim Wydział Rolno-Leśny), Instytut Medyczny, We- 

terynaryjny jak też niektóre instytuty uniwersyteckie.  

Dla uregulowania wielu spraw personalnych  dotyczących polskich pracowni-

ków nauki, kontroli poziomu merytorycznego kadry tego środowiska we Lwo-   

wie jak też sprecyzowania  problemów badawczych, już  w połowie listopada 

1939r.przyjechała z Moskwy komisja  naukowa, którą kierował wiceminister 

oświaty.W wyniku jej  pracy  ustalono, że kierownictwo  nad  całością badań     

z  dziedzin  technicznych, infrastruktury dróg bitych, kolejowych, fizyki, che- 

mii i nauk  rolnych  będzie  pełnił  Lwowski  Instytut  Politechniczny. Prorek- 

torem do spraw nauki oraz przewodniczącym rady naukowej został prof.Wło- 

dzimierz Krukowski. W jej skład weszli dziekani wydziałów, przedstawiciele 

miejskich władz  państwowych i  partyjnych Lwowa, wybitni polscy profeso- 

rowie z  byłej politechniki lwowskiej oraz naukowcy  radzieccy. Podobne ko- 

misje  utworzone  na tych samych  zasadach  dokonywały analizy kadrowej i  

ważnych do  wykonania  prac  naukowych we  wszystkich uczelniach miasta.  

Ochroną sanitarną ludności miejskiej i województwa  obarczono Lwowski In- 

stytut Medyczny. Cały nadzór pod względem epidemiologii miał sprawować  

utworzony już  w  listopadzie 1939r.  radziecki  Instytut Sanitarno - Bakterio-  

logiczny. Do niego  włączono  też Zakład Biologii Ogólnej prof. Rudolfa Ste-
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fana Weigla, mający zaawansowane badania oraz produkcję szczepionki prze-   

ciw tyfusowej.Komisja przybyła z Moskwy, w skład której wchodzili polscy i     

radzieccy naukowcy lwowscy, zatwierdziła wszystkie nominacje profesorskie 

dokonane  przez  władze polskie przed 17 września 1939r., i pozostawiła bez 

większych  zmian  na  zajmowanych  stanowiskach dotychczasowych dzieka-   

nów wydziałów w nowym uniwersytecie oraz utworzonych instytutach .            

Prócz 80 profesorów i docentów już zatrudnionych, podjęcie pracy naukowej  

w Instytucie Politechnicznym zaproponowała Komisja również kilku polskim 

wybitnym  specjalistom i  profesorom  emerytowanym, na  co wyrazili zgodę. 

Jednym z  nich był prof.Edwin Hauswald, twórca  polskiej organizacji, zarzą-

dzania  oraz  metodologii  pracy  naukowej. Zatrudnienie profesora świadczy-   

ło o dążeniu  okupacyjnych  władz  radzieckich  do nadania szkolnictwu wyż-

szemu  we Lwowie  właściwej  rangi oraz uporządkowania struktur kierowni-

czych, dydaktycznych  i  naukowych zdezorganizowanych wydarzeniami wo-

jennymi, jak również brakiem własnych kadr naukowych oraz dydaktycznych. 

Odzwierciedleniem przyjaznego stosunku wobec polskich pracowników było 

zapraszanie na zjazdy organizowane w głównych placówkach naukowych Ro-

sji specjalistów z  najważniejszych dziedzin dla gospodarki i obronności tego 

kraju, w których  do wiosny 1941 r. brało  też  udział kilkudziesięciu naukow-

ców polskich ze wszystkich uczelni lwowskich. W jednej z pierwszych konfe-

rencji  naukowych w Moskwie uczestniczyło kilkunastu pracowników Lwow-

skiego Instytutu Politechnicznego w tym: Włodzimierz Burzyński, Janusz Gro-   

szkowski, Marian Kamieński, Witold Minkiewicz, Stanisław Ochęduszko, Sta-   

nisław  Pilat,  Romuald  Rosłoński, Kasper  Weigl  oraz  Roman  Witkiewicz. 

Kilkunastu  z nich reprezentujących różne specjalności, objęło w ukraińskich  

już instytutach naukowych wiele ważnych stanowisk w tym:prorektorów, kie-

rowników zakładów i katedr, w których wspólnie z kadrą  ukraińską prócz co-

dziennej  pracy  dydaktycznej ze  studentami kontynuowano z wielu dziedzin 

prace  badawcze, ważne dla gospodarki. Cechą  charakterystyczną  prowadzo-

nych  przekształceń  organizacyjnych dotyczących badań naukowych  jak też 

dydaktyki  było to, że  do końca 1940r. wykonywano je w większości na pod-

stawie polskich przepisów prawnych. Reorganizacja ta  dotyczyła najważniej-   

szych  spraw  związanych z obsadą  stanowisk  kierowniczych przez polskich  

profesorów, w tym  dziekanów, kierowników zakładów, katedr oraz klinik.2]
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2. Kierunki badań oraz osiągnięcia w dyscyplinach techniczno-chemicznych

                         

      Aż do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, lwowscy profesorowie pro- 

wadzili w swoich  katedrach i zakładach  także badania naukowe, które zapla-  

nowano i rozpoczęto  jeszcze  przed  agresją  radziecką na Polskę oraz okupa-    

cją  ziem wschodnich. Jedną z takich zaawansowanych prac przedwojennych 

wykonał  prof. Władysław Floriański - Kohman  z  Katedry  Pomp i Silników 

Wodnych. Opracował projekt budowy i wyposażenia laboratorium badawcze-

go  do  przeprowadzania  eksperymentów  próbnych przed  zastosowaniem w  

praktyce  pomp  wodnych  dużej  mocy w  budowanych zakładach przemysło-

wych. 3] Szczególne obarczanie zadaniami empirycznymi polskich pracowni- 

ków  naukowych  pracujących  w Instytucie i  ukraińskim Uniwersytecie, któ-

rych  rezultaty  mogły  mieć  również ważne zastosowanie w praktyce gospo-    

darczej oraz wojskowej, uwidoczniło się już od jesieni 1940r. 

W prace  o takim charakterze  zaangażowanych było z Instytutu Politechnicz- 

nego  i wielu katedr Uniwersytetu kilkudziesięciu  polskich profesorów, prze- 

ważnie  z licznym personelem pomocniczym, wywodzącym się spośród Pola- 

ków. W Instytucie  Politechnicznym  znalazł  zatrudnienie i  pomoc  technolo-  

giczną w dalszym prowadzeniu zaawansowanej już pracy z  zakresu termody- 

namiki  technicznej prof.Stanisław Ochęduszko. Opracowany przez  niego w     

okresie okupacji  radzieckiej oraz niemieckiej projekt  był podstawą wydania     

po  wojnie wielu prac naukowych z termodynamiki stosowanej, niezbędnych     

do wykształcenia kilku pokoleń inżynierów. Szeroko zakrojone prace teorety- 

czne połączone  były z  doświadczeniami  praktycznymi  dotyczącymi dosko- 

nalenia  silników spalinowych, prowadzonych  przez  kierownika  tej katedry 

prof. Adolfa Polaka wraz z podległym zespołem. Badania profesora pod nad- 

zorem  naukowym ukraińskiego ministerstwa przemysłu, pozostawały w ciąg- 

łym zainteresowaniu radzieckich  władz państwowych. Zaawansowane prace 

nad  turbinami  parowymi  oraz   ich  praktycznym zastosowaniem prowadził 

również  prof. Robert Szewalski. Ustalenia naukowe dokonane w Lwowskim 

Instytucie  Politechnicznym, stosował  z  powodzeniem po powrocie w wielu 

branżach  przemysłu  krajowego.4] Prof.Adam Kuryłło prowadził prace  z za-  

kresu  budowy  obiektów z  zastosowaniem  złożonych konstrukcji betonowo-

stalowych  wykorzystywanych w gospodarce  oraz w celach obronnych kraju.  
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Plany  badawcze prof. Adama Kuryłły popierane  przez kierownictwo Instytu-   

tu, korelowały też  z pracami  rozpoczętymi w  latach  przedwojennych przez 

prof. Maksymiliana Hubera. Jego nowatorskie jak na  ten okres prace teorety- 

czne  dotyczące  wzmocnionych  stalą  wielu  materiałów budowlanych z  be- 

tonu, mogły też znaleźć zastosowanie w budowlach o znaczeniu wojskowym, 

takich jak wielkogabarytowych  hangarów lotniczych oraz pasów startowych. 

Problematyką techniczną, do której nowe władze przykładały dużą wagę były 

badania naukowe prowadzone w latach trzydziestych przez Instytut Technicz- 

ny Lotnictwa. Pomimo tego, iż możliwości tego typu badań w oderwaniu od  

Politechniki Warszawskiej i lotniczych ośrodków  naukowo-konstrukcyjnych 

oraz produkcyjnych, które znajdowały się w tym czasie na terenach okupacji 

hitlerowskiej  został  poważnie  ograniczony, to polska kadra  techniczna pro- 

wadziła  takie  prace. Na  żądanie  władz  ukraińskich, w  Laboratorium Silni-   

ków  Lotniczych w  Skniłowie  k.Lwowa, kontynuowano badania  dotyczące 

technicznych problemów lotnictwa, prowadzone już w latach dwudziestych i 

trzydziestych  przez prof. Czesława Witaszyńskiego, prof. Gustawa Mokrzyc- 

kiego i prof.Maksymiliana Hubera z Politechniki Warszawskiej we współpra- 

cy z  inżynierami  Instytutu Technicznego Lotnictwa  oraz  Stowarzyszeniem    

Mechaników Lotniczych. 

W zespole  lwowskim  zajmującym się sprawami  dotyczącymi problematyki 

lotnictwa znalazło się wielu  znanych specjalistów  nauk technicznych w tym: 

prof.Kazimierz  Bartel (geometria  wykreślna), prof.Stanisław Fryze (elektro- 

technika), prof.Janusz Groszkowski (radiotechnika), prof.Roman Witkiewicz 

(pomiary  maszynowe), prof. Edward  Geisler  (technologia  obróbki  metali), 

prof. Adolf  Polak (silniki spalinowe), prof. Wilhelm Borowicz i prof. Stanis-    

ław Łukaszewicz (aerodynamika), prof.Jan Bogucki (technika łączności lotni-  

czej), doc. Zygmunt Fuchs  (kierownik  laboratorium  areodynamicznego) .5] 

Uzyskiwane  przez  profesorów  rezultaty  znajdowały zastosowanie w wielu 

dziedzinach gospodarki jak też w przemyśle zbrojeniowym.

            Pilne potrzeby ekonomiczne Związku Radzieckiego wymusiły na wła-

dzach  ukraińskich utrzymanie i dalsze  prowadzenie  prac nad zwiększaniem  

wydobycia i przerobu ropy, prowadzonych w Katedrze Technologii Nafty, kie- 

rowanej  bezpośrednio  przed  wybuchem wojny przez prof. Stanisława Pilata  

oraz Katedrze Paliw i Smarów, w której wiodące koncepcje z tej dziedziny re-

217



                                                          

alizował też dr Bronisław Nartowski. Kierownictwo Instytutu Politechniczne-

go przykładało też dużą  wagę do prowadzonych badań przez prof.Juliana Fa- 

biańskiego-specjalisty wiertnictwa i wydobycia ropy  naftowej  oraz prac pro-

wadzonych przez prof.Włodzimierza Wawryka z Katedry Mineralogii i Petro-

grafii dotyczących poszukiwań  nowych złóż  ropy  naftowej, gazu, węgla ka- 

miennego i innych  surowców  dla rozwijającego się przemysłu radzieckiego. 

Podobną  działalność  ważną  równocześnie  dla  gospodarki  i celów  wojsko-   

wo-obronnych, kontynuowało w Instytucie Politechnicznym też kilkunastu in- 

nych polskich pracowników  naukowych w tym prof.Tadeusz Kuczyński, któ- 

ry określił optymalne  parametry  spalania ropy  naftowej i możliwości jej wy-  

korzystania w silnikach wysokoprężnych. Zaawansowane badania  profesora     

w dziedzinie  otrzymywania  syntetycznej  benzyny oraz opatentowana przez 

niego metoda frakcjonowania  mieszanin naftowych na zimno, która była już 

stosowana w kilku krajach  na świecie, znalazły się w centrum uwagi radziec-

kich czynników politycznych oraz gospodarczych. W związku z trudnościami 

przemysłu petrochemicznego, w zainteresowaniu władz ukraińskich znalazły 

się również eksploatowane przez Polskę w latach przedwojennych złoża ropo- 

nośne w rejonie Drohobycza, Borysławia i Sambora, które  w tym czasie nad-

zorowali, służyli  radą i pomocą, tacy doświadczeni specjaliści tej branży jak 

prof. Henryk Arctowski i prof. Zygmunt S. Bielski  przedwojenny prezes Sto-

warzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego. Poszukiwania kolej-

nych złóż i wydobycia  surowca wspólnie z pracownikami Oddziału Naftowe-

go  Politechniki Lwowskiej (prof. Julian Fabiański, prof. Zygmunt  Ciechano-

wski, prof. Ludwik Berman-specjaliści geologii naftowej), stosowano w okre-

sie okupacji radzieckiej w praktyce, w rafinerii nafty„Polmin" w Drohobyczu. 

Tutaj, wspólnie z prof.Zdzisławem Ziółkowskim-kierownikiem laboratorium 

aparatury pomiarowej i wydobywczej tej rafinerii, badania nad  procesem rek- 

tyfikacji oraz ekstrakcji ropy prowadziło  też wspólnie z Ukraińcami wielu in- 

nych znanych polskich  specjalistów tej  branży, którzy wówczas byli na tere- 

nach wschodnich.Odzwierciedleniem takiego  zainteresowania władz radziec-  

kich pracami  prowadzonymi  przez  polskich naukowców nad zwiększeniem  

uzyskiwania ropy, było także nieograniczone finansowanie prowadzonych ba- 

dań oraz zapraszanie polskich  specjalistów do instytutów naukowych w Mos-   

kwie Charkowie, Mińsku oraz ówczesnym Leningradzie. 6]                                
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Wśród kilkudziesięciu  polskich pracowników  naukowych pracujących w In-

stytucie Politechnicznym, reprezentujących najliczniej dyscypliny techniczne, 

elektryczne, geologiczne  oraz  petrochemiczne, znajdowało się też kilku pro- 

fesorów z  nauk fizyczno-chemicznych. Podobnie jak poprzednich, także spe-

cjalistów z tych dziedzin, kierownictwo placówki obarczyło wieloma zadania-

mi z zakresu  dydaktyki  studenckiej, kształcenia kadr dla  ukraińskich i rosyj-

skich  placówek  naukowych  i  prowadzenia pracy badawczej. W wyłonionej 

grupie polskich  uczonych, znalazł się taki fizyk jak prof.Zygmunt A.Klemen-

siewicz, jak  również  znani z dużego dorobku naukowego chemicy: prof. Ed-

ward Sucharda-ostatni rektor Politechniki Lwowskiej, prof. Stefan Niemento-

wski oraz prof. Wiktor Jakób. Kierownictwo Instytutu a także Ukraińska Aka- 

demia  Nauk, mając  pełne  informacje  o  tematach badawczych oraz  uzyska-

nych rezultatach   profesorów  uczelni lwowskich w latach międzywojennych, 

były w stanie  wyznaczać im istotne według nich prace naukowe. Szczególne 

zainteresowanie  władz  radzieckich w  działalności naukowej prof.Zygmunta    

A.Klemensiewicza prowadzonej w  przeszłości, wzbudzały  problemy promie- 

niotwórczości, nad  którymi  pracował przez  kilka lat w Instytucie Radowym    

w Paryżu, kierowanym  przez prof.Marię Skłodowską Curie i na Politechnice  

Lwowskiej. Badania węglowodorów wykonywane  poprzednio przez prof.Ed- 

warda Suchardę interesowały także władze radzieckie ze względu na dużą mo- 

żliwość  ich  wykorzystania w technologii produkcji paliw naturalnych takich 

jak  ropa  naftowa i gaz ziemny  oraz w produkcji  materiałów wybuchowych. 

Problematykę  badawczą  z zakresu przerobu  ropy naftowej i gazu ziemnego  

prowadzoną przed wybuchem wojny i aneksją ziem wschodnich kontynuował 

również prof.Stefan Niementowski. Takie zainteresowanie władz ukraińskich  

wzbudzała  przeszłość  naukowa  prof. Wiktora  Jakóba. Ten  znany z lat mię- 

dzywojennych badacz problemów chemii nieorganicznej a przede wszystkim  

„związków  koordynacyjnych", w tym  molibdenu, wolframu, kobaltu  i man-  

ganu nie mógł pozostawać poza grupą wyłonioną spośród kilkudziesięciu pol- 

skich  profesorów  zatrudnionych w Instytucie  Politechnicznym, którym wła-   

dze radzieckie złożyły „propozycje" prowadzenia dalszej pracy naukowej. 7]

Nawet w tak trudnym okresie  radzieckiej okupacji, małych środkach finanso-

wych, braków w sprzęcie laboratoryjno - technicznym  zniszczonym  względ-   

ni  wywiezionym, notowano w tych dyscyplinach  znaczne osiągnięcia.              
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3. Nauki rolno-weterynaryjne we Lwowie realizowane przez polską kadrę

    akademicką w warunkach gospodarki kolektywnej

       

     Kolejną dziedziną po elektrotechnice, mechanice i petrochemii do których 

kierownictwo  Instytutu i Rada Naukowa przykładały  dużą  wagę, były prob-  

lemy ukraińskiego  rolnictwa. Po aneksji Lwowa, władze  radzieckie postano- 

nowiły, że  Wydział  Rolniczo - Lasowy zlikwidowanej politechniki polskiej  

wejdzie w skład powstałego Instytutu Politechnicznego. W wyniku dokonane-

go scalenia, dawny wydział polskiej  politechniki jako Wydział Rolno-Leśny 

zachował  przedwojenny status  naukowy i obsadę  kadrową. Dziekanem był 

nadal prof.Edwin Płażek, funkcję prodziekana pełnił prof.Arkadiusz Musiero-

wicz. W wydziale zostało 15 katedr  związanych z  rolniczym i leśnym  profi-   

lem pracy dydaktycznej i naukowej oraz  Katedra Fizyki, Katedra  Chemii O- 

gólnej, Ekonomii Społecznej i Nauk Prawniczych. Już od początku  paździer-  

nika 1939r., na stanowiskach  naukowo - dydaktycznych było  zatrudnionych    

18 profesorów oraz kilkudziesięciu adiunktów i asystentów.                                

Podobnie jak w całym okresie międzywojennym siedzibą kierownictwa zakła-

dów  teoretyczno - doświadczalnych  pozostały  Dublany  w  pobliżu  Lwowa.  

Władze Wydziału i Rada Naukowa, które  prócz  przedstawiciela Ukraińskiej 

Akademii Nauk i radzieckiego komisarza politycznego, składające się w więk-

szości z polskich  profesorów postanowiły, że będzie  obowiązywał przedwo- 

jenny profil  pracy dydaktyczno - naukowej po  uprzednim wprowadzeniu do 

programów żądanej  przez  władze korekty  merytoryczno-politycznej. Mimo 

zatwierdzenia  przedwojennej  struktury  organizacyjnej i składu  osobowego    

oraz tematów  kształcenia  studentów  jak  też  pracy  badawczej, zasadniczej    

zmianie uległa  rola  społeczna  i naukowa jaką  miał spełniać nowy Wydział 

Rolno-Leśny w  stosunku  do zadań, które realizował na kresach wschodnich     

w strukturze politycznej oraz społeczno-ekonomicznej Drugiej Rzeczypospo- 

litej. Wynikało  to  głównie z  charakteru  ustroju  politycznego  Związku Ra-  

dzieckiego, w tym także likwidacji prywatnej własności i sposobu funkcjono- 

wania  całej  gospodarki. Radykalne  zmiany  ekonomiczne  nie ominęły rów-

nież rolnictwa, gdzie w miejsce wielkich majątków oraz  gospodarstw rodzin- 

nych powstały duże rolniczo-przemysłowe przedsiębiorstwa kolektywne pod 

zarządem państwowym. Wraz  z  przekształceniem  przez władze radzieckiej 
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Ukrainy struktury agrarnej oraz utworzeniem wielkich gospodarstw państwo- 

wych nie mogły być w nich stosowane „kapitalistyczne" metody zarządzania     

i produkcji rolno-hodowlanej. W zmienionej strukturze społeczno-politycznej 

Lwowa, polscy pracownicy naukowi ukraińskiego Wydziału Rolno - Leśnego 

Instytutu Politechnicznego, znaleźli  się w całkowicie nowej dla nich sytuacji 

życiowej i  zawodowej, w jakiej  musieli  funkcjonować i pracować naukowo. 

Kontynuowane  przez  nich  badania  przed  wybuchem wojny skierowane na  

sprawne  funkcjonowanie i uzyskiwanie dobrych wyników w produkcji rolno-   

hodowlanej wielkich majątków ziemskich i dużych gospodarstw rolnych oraz 

przygotowanie dla nich i agend rządowych wysokiej klasy specjalistów, stały

się  nieaktualne  oraz  musiały  być  dostosowane  do  wymogów   nowej sytu-   

acji politycznej i gospodarczej  istniejącej w  całym  Związku Radzieckim.8] 

Przejęcie  przez  radzieckie  władze Ukrainy wielkich majątków i utworzenie 

państwowych gospodarstw rolno-hodowlanych na zajętych ziemiach wschod- 

nich, w zasadniczy  sposób wpłynęło na zmianę profilu pracy instytutu mimo 

pozostawienia w nim na wszystkich stanowiskach  polskich kadr  naukowych. 

Zmianie uległy treści  dotychczasowych planów  nauki studentów (wśród któ- 

rych  ponad 70%  stanowiła  młodzież  ukraińska)  z  takich przedmiotów jak 

ekonomia  rolnictwa, problemy własnościowo - prawne  majątków ziemskich  

oraz  administrowanie  prywatnymi  przedsiębiorstwami  rolniczo - przetwór-

czymi. W miejsce  polskiego programu kształcenia, który był realizowany w 

okresie  międzywojennym, wymuszono  na  kierownictwie  Instytutu oraz ka-   

drze  dydaktycznej opracowanie i realizację  planów kształcenia  i badań, któ-

rych głównym celem było tworzenie podstaw na wzór radziecki funkcjonowa- 

nia ukraińskiego  rolnictwa  państwowego i  zapobieżenie  narastającemu  na 

Ukrainie problemowi głodu. Wykonanie zadań zlecanych kierownictwu Insty-

tutu przez polityczne czynniki Lwowa i Moskwy, w  ówczesnych warunkach 

społeczno - gospodarczych i  represyjnym sposobie  likwidowania własności 

ziemskiej nie było w pełni  możliwe, czego polscy  profesorowie w obawie o     

bezpieczeństwo  swoje i rodzin nie  mogli wyraźnie i jednoznacznie artykuło-

wać. Zadania te nie mogły być  realizowane, gdyż cała gospodarka radziecka 

działająca w ekonomicznych  strukturach  centralnie  planowanych, preferują-

cych przede  wszystkim przemysł, nie liczyła się też z potrzebą  zapewnienia  

społeczeństwu  nie  związanemu  z tą  dziedziną wystarczającej ilości żywno-   
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ści. Podobna  sytuacja w tym względzie nastąpiła także na polskich ziemiach 

wschodnich  po ich włączeniu do Związku Radzieckiego. Niewydolne formy  

organizacji i funkcjonowania  rolnictwa  kołchozowego  w tym  kraju zostały  

przenoszone  na  tereny Litwy, Białorusi  oraz Ukrainy, znajdujące się wcześ-

niej w strukturach  administracyjno-gospodarczych Drugiej Rzeczypospolitej. 

Praktyczne wcielanie na  terenach  radzieckich  zasad regulowania produkcji 

rolniczej  za  pomocą  organów i  struktur  państwowych, wskutek  tworzenia 

wielotysięcznych-mało wydajnych areałów kołchozowych oraz bezwzględne 

zabieranie  nadwyżek  żywnościowych  przez  władze  dla  służb  bezpieczeń-

stwa, wojska i robotników z okręgów wielkoprzemysłowych, bez liczenia się     

z potrzebami  rozwojowymi niewielu już gospodarstw chłopskich i wzrastają-

cej liczby kołchozowych, prowadziło w konsekwencji do stagnacji  oraz pow- 

szechnego braku żywności. Niski stopień  zmechanizowania produkcji w koł- 

chozach  oraz  zacofanie w stosowaniu  wydajnych metod kultury rolnej unie- 

możliwiało  wyjście  ze stagnacji, czym obarczono także utworzone na Ukrai- 

nie Instytuty Rolno-Leśny i Weterynaryjny. 9]                                                     

W tej sytuacji, całkowitemu przewartościowaniu musiało też  ulec  dotychcza- 

sowe życie  prywatne i zawodowe  pracowników  byłej  polskiej politechniki. 

Utraciły także aktualność poprzednie plany pracy  naukowej dostosowane do    

przedwojennych realiów polityczno - gospodarczych oraz społecznych.W no-

wych zamierzeniach naukowych, nie mogły się już  znaleźć jakiekolwiek treś-  

ci sprzeczne z radzieckimi zasadami  ustrojowymi. Przystosowanie się do tak 

radykalnie zmienionych warunków ekonomicznych i wykonywanie prac nau- 

kowych nie odpowiadających ich dotychczasowemu doświadczeniu, stwarza- 

ło polskiej kadrze naukowej największe trudności. Nastąpił u niej psychologi- 

czny konflikt wyznawanych już oraz  aprobowanych zasad ekonomicznych z    

zadaniami, które mieli realizować w upaństwowionym i niewydolnym rolnic-

twie ukraińskim. W tych warunkach, zachowany w Instytucie Rolno-Leśnym 

prawie  cały poprzedni skład kadrowy  o dużym  potencjale naukowym  oraz 

rozpoczętymi i prowadzonymi już  tematami  badawczymi z wielu dyscyplin 

związanych z gospodarką  rolną, hodowlaną i leśną, znalazł  się w sytuacji w     

której każdy sposób postępowania tego gremium  nie mógł  znaleźć dobrego 

rozwiązania. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

sobie i  swoim  rodzinom  oraz  uzyskiwania  środków  do  życia, polska kad-    
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ra naukowo-dydaktyczna była zmuszona do podjęcia pracy i funkcjonowania    
nawet wbrew  swoim  poglądom oraz  posiadanej wiedzy  agroekonomicznej.   
W nowych warunkach, zgodnie z wymogami  kierownictwa  Instytutu, prowa- 
dzono przede wszystkim prace badawcze z dziedzin, które nawet w rolnictwie  
kołchozowym, zastosowane w praktyce mogły dać bezpośredni efekt w posta- 
ci wzrostu  zbiorów zbóż i pogłowia trzody. Stąd  też  przez kierownictwo no- 
wego Instytutu  oraz  nadzorujących  go  przedstawicieli radzieckich, prefero- 
wane  były katedry: Gleboznawstwa i  Hodowli  Roślin (sorpcja gleb, dynami- 
ka właściwości i sposoby podnoszenia żyzności użytków rolnych), Hodowli i 
Żywienia  Zwierząt, Technologii Przemysłu Rolniczego i Mikrobiologii oraz
Przemysłowego Przetwórstwa Rolniczego. Także w tych dziedzinach  znalaz-   
ło zatrudnienie i  prowadziło  pracę  badawczą wielu znanych polskich przed-
stawicieli nauk rolniczych jak: prof.Kazimierz Miczyński, prof.Arkadiusz Mu-
sierowicz, prof.Franciszek Abgarowicz, prof.Władysław Herman, prof. Adolf 
Joszt, prof.Józef Dubiński, prof.Stanisław Jełowicki, prof.Czeslaw Kanafojski, 
prof.Jan Kielanowski, prof.Benedykt Fuliński i szereg innych wybitnych nau-  
kowców, specjalistów agrotechniki, którzy podobnie  jak  przed wojną, także    
w latach  okupacji radzieckiej  kształcili we Lwowie polską młodzież i starali    
się poprawić  wydolność  ukraińskiego rolnictwa kołchozowego w wytwarza- 
niu żywności. Stopniowo, panująca powszechnie na początku okupacji wśród  
polskiej  kadry naukowo - dydaktycznej Wydziału  Rolno-Leśnego atmosfera  
stresu i niepewności o swoją przyszłość, kształtująca sposób  postępowania i     
w  zdecydowanej większości konformistyczny stosunek do nowej rzeczywisto- 
ści politycznej, uległa stopniowemu  uspokojeniu. Na  postępującą stabilizację 
warunków pracy i życia polskiej kadry naukowej w tej placówce miał też nie- 
wątpliwie  wpływ mało represyjny sposób  jej traktowania przez władze ukra-
ińskie, możliwość prowadzenia chociaż ograniczonych badań według swoich 
zainteresowań  równolegle  z  narzucanym planem oficjalnym i normalny tok 
awansu naukowego. Większość pracowników posiadających doktoraty i habi-
litacje  uzyskane  do wybuchu wojny, po akceptacji  wniosków kierownictwa 
Instytutu  Politechnicznego przez  radzieckie Ministerstwo Szkolnictwa Wyż-
szego w Moskwie już w lutym 1940r.otrzymała także kolejne tytuły naukowe. 
Wśród nowo mianowanych profesorów z Wydziału Rolno - Leśnego znaleźli 
się między innymi:prof.Aleksander Tychowski oraz prof.Czesław Kanafojski. 
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Normalnie przebiegał  również  tok podnoszenia kwalifikacji naukowych pra-
cowników  kształconych  na  nieznany w polskiej nauce międzywojennej sto-   
pień  aspirantów, którzy  mieli  zostać w przyszłości docentami i profesorami. 
Również wielu innych pracowników tej placówki, oprócz bieżącej i oficjalnej 
pracy dydaktyczno - badawczej zlecanej im przez  kierownictwo, prowadziło 
niejawną pracę pisarską z wielu dziedzin nauk  rolniczych.Wierząc w pomyśl- 
ne dla Polski zakończenie wojny, przygotowywali oni interesujące ich tematy,  
z myślą opublikowania w formie  książkowej po powrocie do kraju. Zdecydo- 
wana większość  pracowników, którzy  przeżyli wojnę, swoje plany realizowa-   
ła  dopiero w latach 1944 -1945.  Oprócz  już wymienionych, z okupacyjnym
doświadczeniem życiowym i  dorobkiem  naukowym z  zakresu rolnictwa po-  
wrócili do kraju: prof.Aleksander Martyniak, prof.Jan Mazarski, prof.Wanda 
Szczypuła, prof.Adam  Skoczylas, prof. Emil  Wollman, prof. Adam Wondra- 
usz, prof. Michał  Wójcicki, prof. Maria  Wszelaczyńska, prof.Henryk Roma-
nowski, prof. Bolesław  Świętochowski. Większość z nich, będąc absolwenta-
mi ostatnich  lat Akademii Rolniczo - Lasowej w Dublanach i pierwszych lat 
Wydziału Rolniczego Politechniki Lwowskiej, wywarła duży wpływ na pow- 
stanie i rozwój wyższego  szkolnictwa  rolniczego w powojennym kraju. Nie- 
wątpliwie, ogólnie  życzliwy sposób  traktowania polskich  pracowników  na-
ukowych przez  ukraińskie kierownictwo Instytutu i radzieckie władze polity-
czne, wynikał z ważności zadań wykonywanych dla rolnictwa  państwowego    
jak również z  troski o polską  kadrę, przejawianej  ze  strony  osób  wchodzą-  
cych w  skład  kierownictwa tej placówki, jak prof. Włodzimierz  Krukowski,  
pełniący obowiązki prorektora do spraw naukowych. 10]
       Kolejną dyscypliną naukową korelującą z agrotechniką, którą uprawiano 
do czasu zajęcia miasta  przez wojska radzieckie w ramach Akademii Wetery-
naryjnej a następnie przez ukraiński Instytut Weterynaryjny, była zootechnika. 
Dobrze  działającą  placówkę  nauki, dydaktyki  oraz praktyki weterynaryjnej   
z polską kadrą, władze  radzieckie postanowiły wykorzystać dla podniesienia 
stanu zdrowotności i wzrostu pogłowia zwierząt  w gospodarstwach państwo- 
wych, ochrony sanitarno-weterynaryjnej ludności, przemysłu  przetwórczego    
i higieny handlu  artykułami  spożywczymi. Wszystkie te  zadania miała reali-   
zować polska akademia w nowej szacie ideologiczno-politycznej oraz nazwie 
Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego, którego dyrektorem został rosyjski    

224



                                                          

akademik. Liczna i dobrze przygotowana kadra naukowa licząca 75 pracowni- 

ników w tym 13 profesorów, bogate  wyposażenie  w  sprzęt laboratoryjny  17  

zakładów, w których  prowadzono  wiele ważnych dla gospodarki kraju tema-

tów badawczych, stanowiły ważne przesłanki do zachowania i wykorzystania  

całego dorobku tej uczelni. Ochrona przez władze radzieckie również pracow- 

ników tej  akademii w czasie ogólnego  terroru stosowanego wobec inteligen-   

cji polskiej Lwowa i całych  kresów  wschodnich, wynikała głównie z pełnej 

znajomości  osiągnięć  polskich  nauk weterynaryjnych i obawy  utraty możli- 

wości ich wykorzystania. Miało  to duże znaczenie w okresie intensywnie lik- 

widowanych  chłopskich  gospodarstw  indywidualnych  oraz wprowadzaniu     

w produkcji rolnej i hodowlanej mało wydajnego systemu kołchozowego.          

Stąd też, w warunkach  dezorganizacji i  katastrofalnego  spadku  wydajności  

rolnej na Ukrainie, jednym z zasadniczych zadań  centralnych i związkowych 

władz politycznych, było nakłonienie wielu  profesorów polskich najbardziej 

znanych z  osiągnięć  w  Europie, do pracy  dla gospodarki  radzieckiej. W la-   

tach  przedwojennych  zakres  działania  dydaktycznego i naukowego Akade-   

Mii  Medycyny Weterynaryjnej  obejmował  całe  terytorium Drugiej Rzeczy- 

pospolitej. Natomiast  weterynaryjne  prace  usługowe  dla  osób prywatnych    

i instytucji publicznych  sprowadzały się  wyłącznie do  terenów wschodnich 

Bezpośrednio  przed  wybuchem wojny, akademia  ta była dobrze rozwiniętą 

uczelnią  dydaktyczną  i  naukową, kształcącą  fachowców  weterynarzy  dla 

gospodarki i nauki polskiej. Prócz  stojącej na  wysokim poziomie dydaktyki, 

kadra naukowa kontynuowała  prace badawcze z wielu  istotnych tematów z   

fizjologii  i  najskuteczniejszych  metod  leczenia  zwierząt  domowych  oraz  

przeciwdziałania wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego w przemyśle i 

przetwórstwie  żywnościowym. Prowadzenie  szeroko  zakrojonych  prac  ba-

dawczych było możliwe tak ze  względu na duże nakłady finansowe państwa, 

liczną kadrę profesorską i dobre wyposażenie  zakładów  naukowych w nowo- 

czesne  urządzenia  laboratoryjne, dostatek  preparatów i odczynników chemi-

cznych oraz  możliwość pracy w nowo wybudowanych obiektach. Po  przeję-

ciu instytucji  naukowych przez  administrację ukraińską, praca  dydaktyczna    

i działalność praktyczna Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego ograniczała   

się głównie  do terytorium republiki. Od początku funkcjonowania, placówka  

utrzymywała też  ścisłą  współpracę  naukową  z Wydziałem Rolno - Leśnym 
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Instytutu  Politechnicznego  w zakresie  wielu prac badawczych dotyczących  
podniesienia  plonów  głównych upraw oraz zwiększenia liczby hodowanych 
zwierząt  poprzez  dobór  najwydajniejszych  pasz i zapewnienie im  optymal-
nych  warunków sanitarno - zdrowotnych.11] Całokształt  działalności Lwow-  
skiego Instytutu Weterynaryjnego do zajęcia miasta przez wojska niemieckie 
sprowadzał  się  do pracy  dydaktycznej i naukowej  wynikającej z zamierzeń 
kierownictwa  placówki i wykonania  wielu  indywidualnych  planów  nauko-   
wych w  perspektywie  zakończenia wojny i powrotu  do kraju. Wśród 17 kie- 
rowników  zakładów  pełniących  tę funkcję  w ostatnim roku przed zajęciem  
Lwowa we wrześniu 1939r., znalazło się również  kilkunastu, których dotych-  
czasowe dokonania  naukowe  wzbudzały największe zainteresowanie wśród 
przedstawicieli władz i radzieckich placówek naukowych z Moskwy, Kijowa    
i Charkowa. Wśród „wybrańców", znaleźli się tacy polscy uczeni jak:prof.Ta- 
deusz Olbrycht europejskiej renomy specjalista z zakresu hodowli i żywienia 
zwierząt, prof.Alfred Trawiński-znany w Polsce i na  świecie z nowatorskich   
w tym  czasie metod  rozpoznawania  chorób  zwierząt domowych, w tym naj- 
groźniejszych jak włośnica i wągrzyca mózgu. Z jego to inicjatywy w Nauko- 
wym  Zakładzie o Środkach Spożywczych którego był kierownikiem, wytwa- 
rzano preparaty biologiczno-chemiczne pozwalające na wczesne rozpoznawa-  
nie tych chorób.  Problemami  patologii ogólnej  dotyczącej zwierząt i chemią 
weterynaryjną zajmował się  prof. Wacław Moraczewski, będący w  przeszło-   
ści członkiem paryskiego Towarzystwa Chemiczno-Biologicznego. Jednym z 
niewielu specjalistów polskich z anatomii porównawczej  oraz  patologicznej 
znanym w  europejskich  gremiach medycyny weterynaryjnej  był  prof.Anto-   
ni Bant, należący  jako jedyny Polak  do Stowarzyszenia Anatomów Francus- 
kich. Prof. Zygmunta Markowskiego  wybrano na prezesa Unii Słowiańskich 
Lekarzy Weterynaryjnych, do której należeli też  profesorowie weterynarii ra-  
dzieckiej. Czołowi przedstawiciele  uczelni lwowskiej brali udział we wszyst- 
kich konferencjach i zjazdach  międzynarodowych, na  których przedstawiali 
osiągnięcia  polskiej weterynarii. Znanymi z dokonań naukowych w Europie 
zachodniej jak również w Związku Radzieckim byli: mikrobiolog prof. Stani- 
sław Legeżyński;specjalista histologii oraz embriologii prof.Jerzy Alexandro- 
wicz; farmakologii oraz toksykologii - prof. Wincenty Skowroński; fizjologii-
prof.Andrzej Klisiecki; botaniki i rolnictwa-prof.Bronisław Janowski; chemii  
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oraz  nauki o mleku - prof. Stanisław Niemczycki. Oprócz już wymienionych, 
w zainteresowaniu  kierownictwa Instytutu Ukraińskiej  Akademii Nauk oraz 
władz  politycznych Lwowa  znalazło się również kilkunastu innych polskich 
pracowników  naukowych  byłej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Stwo- 
rzenie polskim pracownikom  odpowiednich warunków pracy leżało w intere- 
sie władz  radzieckich, ponieważ  miało  przyśpieszyć rozwiązanie problemu     
złego stanu ukraińskiej gospodarki rolno-hodowlanej. 12]                                   
W nowej sytuacji, przy całkowicie zmienionych priorytetach naukowych i ob-  
ciążeniach zajęciami  dydaktycznymi, profesorowie  polscy zatrudnieni w kil- 
kunastu zakładach instytutu, nie mieli oficjalnych możliwości podejmowania 
nowych  tematów  badawczych  wykraczających poza problemy wyznaczane  
im  przez  ukraińskie  kierownictwo  placówki. Jednak wielu  z nich, wierząc     
w pomyślne dla kraju  zakończenie wojny, takie możliwości widziało i konty-
nuowało pracę  poza  Instytutem nad  tematami  rozpoczętymi jeszcze  przed 
zajęciem Lwowa przez  wojska radzieckie. Prof.Kazimierz Szczudłowski wy- 
korzystując sprzyjające  możliwości  oficjalnych  pobytów w ukraińskich koł- 
chozach  hodowlanych i kontaktów z  kierownikami takich gospodarstw, roz-
szerzał i  uzupełniał  podjęte  przed  wojną  problemy z zakresu rozmnażania 
zwierząt hodowlanych. Prócz wykorzystania uzyskiwanych wspólnie z nauko- 
wcami radzieckimi wniosków z  badań w praktyce  hodowlanej gospodarstw   
kołchozowych, kontynuował w zakresie tej tematyki pisarstwo naukowe. Re- 
zultatem  pracy było opublikowanie  wkrótce  po  repatriacji  do kraju  trzech  
książek  naukowych w  tym podręcznika  dla studentów i lekarzy weterynarii.   
Prof. Alfred Trawiński będąc kierownikiem Naukowego Zakładu o Środkach 
Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego Lwowskiego Instytutu Weterynaryj- 
nego, zajmował  się  nieoficjalnie pracą  naukową z  zakresu drobnoustrojów 
przewodu pokarmowego u zwierząt. Z tych zagadnień  po powrocie do kraju, 
jednocześnie z  zaangażowaniem  w  tworzenie Instytutu Weterynaryjnego w 
Puławach  (którego został  dyrektorem), w latach 1948 - 1949 wydał trzy ksią-  
żki. Prace naukowe wydali też po powrocie do kraju prof.Aleksander Zakrze- 
wski z anatomii  patologicznej zwierząt domowych; prof.Tadeusz Olbrycht o 
podnoszeniu żywotności i płodności zwierząt hodowlanych i podstawach roz- 
woju  zootechniki  miczurinowskiej w  Związku  Radzieckim i prof.Staniław 
Legeżyński  z  zakresu  mikrobiologii; prof. Andrzej  Klisiecki  z  zakresu fiz- 
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jologii i zależności zdrowia zwierząt od klimatu. Prace naukowe przygotowa-   

wane już podczas pracy na Wydziale Rolno-Leśnym Politechniki Ukraińskiej    

i w Lwowskim  Instytucie Weterynaryjnym  publikowało  szereg  innych pol- 

skich profesorów po  powrocie do kraju. Ich  postawa miała  wyraźny wpływ  

na  to, że  wielu polskich pracowników naukowych jako niezbędni fachowcy, 

uniknęło  represji, aresztowań  oraz zesłania  do radzieckich obozów zagłady. 

Zgromadzone z  okresu  pracy w Instytucie  wyniki  badań spowodowały, że     

profesorowie ci  po  powrocie  do  kraju  przyczynili się  nie tylko do powsta-    

nia akademickiego szkolnictwa technicznego, rolniczego oraz medycyny we-    

terynaryjnej ale również do wytyczenia w tych dziedzinach głównych kierun-   

ków  naukowo-badawczych.

Mimo krytycznych opinii wyrażanych przez niektóre konspiracyjne  środowi-

ska niepodległościowe we Lwowie, traktujące pracę  naukową w ukraińskich 

placówkach badawczych jako zdradę interesów państwa podziemnego, zdecy- 

dowana większość profesorów polskich zatrudnionych na wszystkich wydzia- 

łach, w katedrach i zakładach Lwowskiego Instytutu Politechnicznego oraz In- 

stytutu Weterynaryjnego, pracę dydaktyczną i naukową prowadziła do zajęcia 

miasta przez wojska niemieckie. Postępowanie  naukowców lwowskich wyni-

kające z realnej oceny położenia polskiego państwa i społeczeństwa, popiera-   

ły rozsądne  kręgi polityków i inteligencji  nie tylko  krajowej  ale też emigra- 

cyjnej. Był to w  tym  czasie  jedyny sposób uniknięcia aresztowań, zapewnie-   

nia bezpieczeństwa rodzinom, zdobycia środków na utrzymanie i możliwości 

udzielania  pomocy  polskiej  młodzieży chcącej studiować. Nie mniej istotną  

motywacją do prowadzenia pracy badawczej w tak specyficznych warunkach 

przymusu  polityczngo i psychologicznego, była nadzieja (w większości speł- 

niona), wykorzystania wyników badań po  wojnie w wolnym kraju. Jak wyni-

ka z oceny uczestników tych wydarzeń, praca  naukowa w strukturach Lwow- 

skiego  Instytutu  Politechnicznego i Weterynaryjnego w  ówczesnych warun-

kach była w pewnym  stopniu  możliwa, dzięki  niezwykłej  integracji psycho-

logicznej kadry naukowej i dużemu osobistemu zaangażowaniu we wszystkie 

sprawy polskich profesorów pełniących kierownicze funkcje, takich jak  Wło-

dzimierz Krukowski. Ogólnie szanowany i ceniony za  kompetencje i wykazy- 

waną troskę przez  zdecydowaną  większość pracowników i polską młodzież,  

był ostro  krytykowany (podobnie  też jak inni  profesorowie) za współpracę     
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z „Sowietami"przez  przedstawicieli  prawicowych  organizacji  niepodległoś- 

ciowych i niektórych kolegów, którym dał pracę i zapewniał bezpieczeństwo. 

Przejawiane przez niego zaangażowanie w ochronę kilkudziesięciu pracowni-

ków naukowych  oraz  młodzieży  kontynuującej naukę przed represjami i za-  

pewnianie  tym grupom  minimalnych warunków życia było możliwe jedynie  

we  współpracy  z organami  radzieckimi, poparciu  wielu profesorów i kilku-

nastu  znanych  przedstawicieli polskiej  kultury wchodzących w skład władz  

administracyjnych Lwowa. Współdziałanie  prof.Władysława Krukowskiego    

z„Sowietami" podobnie jak kilkunastu innych w ochronie polskiej kadry i stu- 

dentów przed represjami ze strony radzieckiej służby bezpieczeństwa źle oce- 

nili też Niemcy, którzy w dniu 4 lipca 1941r. bestialsko ich rozstrzelali. Traf-

ne są więc powojenne  oceny dotyczące roli profesorów lwowskich w rozwo-  

ju w  Polsce  wyższego  szkolnictwa  weterynaryjnego, które  dotyczą wszyst-   

kich dziedzin edukacji. „To dzięki  nim  została  zachowana ciągłość polskiej    

myśli weterynaryjnej. Kształtowali ją też podczas wojny zarówno we Lwowie, 

najpierw w ramach powołanego przez władze sowieckie Weterynaryjnego In-

stytutu jak  również  niemieckich  fachowych  kursach weterynaryjnych" 13]

                                                                                           

4. Prace medyczno-biologiczne lwowskiego środowiska naukowego

         

          Dziedziną akademicką, w której  także umożliwiono polskim pracowni-    

kom prowadzenie pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej była medycyna.

Podobnie jak w całej płaszczyźnie działalności Instytutu Politechnicznego, 

również kształcenie ukraińskich kadr medycznych i zabezpieczenie sanitarno-

epidemiologiczne ludności a także  sił  zbrojnych, znajdowały się  w centrum 

zainteresowania  tak ukraińskich władz republikańskich i centralnych w Mos-

kwie. Po  przekształceniu  Wydziału  Lekarskiego UJK  w  Lwowski Instytut    

Medyczny, dotychczas istniejące kliniki, zakłady (katedry) teoretyczne i labo-  

ratoria, po niewielkich tylko zmianach, pozostawiono w przedwojennym skła-   

dzie personalnym. Jak pisze  prof.Tomasz Cieszyński: „Wydział Lekarski we     

Lwowie był zatem czynny i to prawie w komplecie". 14]                                     

W skład kierownictwa Instytutu  oprócz Ukraińców wszedł też prof.Bolesław  

Jałowy, który został dziekanem  placówki do spraw  naukowych, ordynatorzy 

10  klinik, kierownicy 14 zakładów  teoretycznych oraz 5 pracowni  oddziału 
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farmaceutycznego. Gremium to będące  Radą Naukową, kierowaną  przez uk- 

raińskiego  dyrektora, jego  zastępcę i prof. Bolesława Jałowego, podejmowa-  

ło wszelkie  decyzje  dotyczące  funkcjonowania  klinik i zakładów teoretycz- 

nych, kształcenia  studentów, pracy naukowej a także udziału kadry instytutu     

i klinik w  profilaktyce  medyczno - zdrowotnej i epidemiologicznej na rzecz     

sił  zbrojnych, instytucji administracyjnych, zakładów przemysłowych, ludno-

ści miasta i republiki. Dobry potencjał kadrowy, naukowy oraz techniczny no- 

wej placówki, władze  lokalne i centralne  starały się maksymalnie wykorzys-   

tać (prócz  kształcenia  studentów  oraz  profilaktyki zdrowotnej ludności) do 

dwóch innych  ważnych dla kraju zadań. Pierwszym z nich było podnoszenie 

poziomu  teoretycznego  i doskonalenie  praktyczne w zorganizowanej  struk-

turze  kliniczno - zakładowej  ukraińskich i rosyjskich kadr medycznych, pop- 

rzez prowadzenie podyplomowych studiów dla kandydatów nauk. Drugim ce- 

lem  jaki  władze  radzieckie realizowały w praktyce, było też  wykorzystanie    

dotychczasowego  dorobku naukowego polskich profesorów, uzyskanego we 

wszystkich dziedzinach medycyny klinicznej, teoretycznej oraz farmakologii  

w  latach międzywojennych oraz rezultatów z badań bieżących.                          

Jak wspomina uczestnik ówczesnych wydarzeń prof.Tadeusz Kielanowski, ce- 

le medyczno-naukowe, które władze radzieckiej Ukrainy zamierzały osiągnąć 

przy udziale  polskich  naukowców, miały główny  wpływ na przyjęty wobec  

Polaków sposób traktowania i ogólnie życzliwy stosunek do kadry naukowej. 

Względna stabilizacja  bytowa  polskich pracowników naukowych  zatrudnio- 

nych we wszystkich strukturach Instytutu i szpitalach miejskich oraz wykony- 

wanie pracy  związanej  wyłącznie z medycyną, pozbawionej treści ideologii 

radzieckiej jak to miało miejsce w kołchozowej gospodarce rolnej, pozwalały 

profesorom pomimo wielu osobistych rozterek  oraz wątpliwości na kontynu- 

owanie  prac  już  rozpoczętych i podejmowanie  wielu  nowych  tematów ba-   

dawczych według planów Instytutu oraz własnego uznania. 15]                          

Zamierzenia  władz  politycznych i naukowych  radzieckiej  Ukrainy o  szero- 

kim wykorzystaniu dorobku  polskich  uczonych z zakresu medycyny były re- 

alne i wypływały z wszechstronnej  znajomości ich osiągnięć w latach  przed-

wojennych i możliwościach bieżących. Było to realne, gdy w składzie  niena-  

ruszonego w większym  stopniu Wydziału Lekarskiego zmienionego na Insty-

tut  Medyczny, znajdowało się tak wielu  uczonych  światowej sławy wszyst-
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kich  dyscyplin  medycyny i farmakologii. Z uwagi  na dużą  liczbę  polskich  

profesorów w tym środowisku akademickim o tak znaczących dokonaniach i 

ograniczony zakres merytoryczny pracy, główna uwaga została skoncentrowa- 

na  na  najważniejszych  osiągnięciach z  lat  międzywojennych, rozwijanych    

oraz  udoskonalanych  w okresie   radzieckiej  okupacji miasta. Spośród klini- 

cystów o ważnych  dla  medycyny polskiej dokonaniach naukowych znanych 

już w latach międzywojennych w całej Europie, którzy nie zaniechali też pra- 

cy w okresie okupacji radzieckiej i niemieckiej, należy wymienić chirurga or- 

topedę prof.Adama Grucę. Po uzyskaniu habilitacji w 1928r., pracował w Kli- 

nice Chirurgicznej Wydziału Medycznego UJK, gdzie doskonalił swoje umie- 

jętności u jednego  z  nestorów polskich ortopedów prof.Hilarego Schramma. 

W lutym 1931r., zostaje ordynatorem chirurgii w szpitalu lwowskiej ubezpie-

czalni  społecznej a w październiku tego roku chirurgii dziecięcej  w Szpitalu  

św. Zofii, gdzie już  latem 1938r. zastała go nominacja profesorska.

W całym okresie  pracy kliniczno - naukowej lat  międzywojennych, odbywa   

wiele podróży do głównych klinik chirurgii  ortopedycznej we Włoszech, An-

glii i Francji, gdzie nawiązuje osobiste kontakty z kierownictwami tych placó-

wek i  poznaje stosowanie nowoczesnych  metod  operacyjnych. Już jako pro-

fesor, aż do wybuchu wojny, uzyskane na Zachodzie wiadomości teoretyczne    

i umiejętności praktyczne  przekazuje  podczas wykładów i zajęć klinicznych 

kadrze  chirurgów  ortopedów Wydziału  Lekarskiego UJK. Równocześnie z     

pracą kliniczną, dydaktyczną i publicystyką  naukową, wprowadza i wykorzy-

stuje w przeprowadzanych zabiegach stawu biodrowego wiele nieznanych do-

tychczas w chirurgii nowoczesnych narzędzi operacyjnych i aparatury ortope-

dycznej. Po zajęciu Lwowa przez siły radzieckie, prof.Adam Gruca, znany już 

władzom  ze swoich  osiągnięć, w  styczniu 1940r. obejmuje  stanowisko kie-

rownika Kliniki Chirurgii Ogólnej w ukraińskim Instytucie Medycznym.Wia-

domości o stosowanych przez niego nowatorskich  metodach leczenia ortope-

dycznego docierają do kilku istniejących klinik radzieckich w Charkowie, Ki-

jowie, Mińsku i Moskwie. Z tych też ośrodków  radzieckiej ortopedii przyjeż- 

dżają do prof.Adama Grucy na konsultacje czołowi chirurdzy krajowi. Prócz 

kierowania  kliniką, organizacji  oraz udziału w zajęciach  dydaktycznych ze 

studentami i kształcenia  kandydatów nauk, kontynuował  także pisarstwo na- 

ukowe, które  nie znajdowało jeszcze w tym czasie odzwierciedlenia w wyda-
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wanych publikacjach. Radykalne pogorszenie sytuacji osobistej i zawodowej 

profesora jak  też wszystkich Polaków lwowskich uczelni  nastąpiło po wybu-

chu wojny między dwoma  okupantami  oraz opanowaniu miasta w ostatnich 

dniach czerwca 1941r.przez armię niemiecką.Trudne i niebezpieczne dla pol-

skich  naukowców życie pod okupacją radziecką, w której mogli  oni jeszcze     

w miarę normalnie egzystować i kontynuować  pracę badawczą, zmieniło się  

od początku  lipca 1941r. w niewyobrażalny koszmar. Podobnie  jak  na  zaję-   

tych  już  przez  dwa  lata  ziemiach Polski etnograficznej, także  na  terenach   

wschodnich rozpoczęli hitlerowcy niszczenie polskiej inteligencji a szczegól- 

nie  uniwersyteckiej. Początkiem  działania  niemieckich  oprawców we Lwo- 

wie przy  pomocy  ukraińskich  nacjonalistów było  wyciągnięcie z mieszkań 

oraz  rozstrzelanie  w dniu 4 i 12  lipca 25 najbardziej  znanych  polskich nau- 

kowców ze  wszystkich  uczelni, w  tym również 12  profesorów  z  dawnego 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. 16]                   

Kolejna okupacja Lwowa i wzmożone represje  stosowane nie tylko przez hit- 

lerowców ale też przez pewnie teraz czujących się ukraińskich nacjonalistów 

bardzo  utrudniały życie polskim pracownikom naukowym. Ci, którym udało  

się przetrwać, pomimo  ograniczonych  możliwości,  pracy  badawczej nie za- 

przestali. Zdecydowana  większość  polskich  profesorów ze zlikwidowanego 

ukraińskiego  uniwersytetu i z byłych instytutów podjęła pracę w charakterze 

wykładowców na utworzonych przez Niemców Państwowych Kursach Zawo-

dowych. Zaangażowanie w niemieckich instytucjach umożliwiało minimalną 

egzystencję ekonomiczną i względne bezpieczeństwo, chroniło przed areszto-

waniem i wywozem  do Rzeszy. Stwarzało  równocześnie  warunki do uczes-

tnictwa w tajnym kształceniu młodzieży.                                                               

Były to  czynniki, mające  decydujący  wpływ na  rozpoczęcie  pracy  na Kur-   

sach  Zawodowych  przez większość  pozostałych  przy  życiu profesorów, w     

tym także przedstawicieli lwowskiej  medycyny takich jak:Tadeusz Baranow- 

ski, Franciszek  Groer, Józef Markowski, Mieczysław Wierzuchowski, Boles-

ław Jałowy, Jan Lenartowicz, Zygmunt Albert, Rudolf S.Weigl i Bolesław Po- 

pielski. W placówkach  utworzonych  przez  Niemców, znalazło  pracę wielu     

młodszych pracowników  naukowych  medycyny takich  jak dr Stefan Koczo-  

rowski, dr Tadeusz  Kielanowski  oraz  szereg  innych, którzy  w wolnym już     

kraju  odegrali też znaczącą  rolę  w polskim  szkolnictwie  wyższym i nauce.
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Także prof.Adam Gruca podjął pracę wykładowcy na Niemieckich  Państwo-

wych Kursach Medyczno-Przyrodniczych. W całkowicie  nowych już warun-    

kach oprócz oficjalnych zajęć dydaktycznych oraz pracy w szpitalu, uczestni-    

czył w tajnej  edukacji  studentów i prowadził  rozpoczęte  w latach okupacji 

radzieckiej tematy pracy  badawczej z  zakresu usprawniania metod chirurgii 

ortopedycznej oraz rehabilitacji pooperacyjnej. Ze szczególną dociekliwością 

opracowuje nowe metody leczenia schorzeń narządów ruchu, do czego wyko- 

rzystywał wiedzę uzyskaną  podczas pobytu w wielu  ośrodkach europejskiej 

chirurgii  ortopedycznej  zwłaszcza  w Klinice prof. Freda Albeego  w Londy-   

nie. Jednak  ze  względu  na  rosnące  zagrożenie  ze strony ukraińskich faszy-

stów współpracujących  z hitlerowcami, czego odzwierciedleniem było zabój-  

stwo  prof.Bolesława Jałowego, na początku października 1943r., był on zmu-  

szony do przerwania pracy klinicznej oraz dydaktycznej na Kursach Zawodo-  

wych.W sposób tajny jako naukowiec oraz Naczelny Chirurg Obwodu Lwow-  

skiego Armii Krajowej  został przerzucony na okupowane tereny Polski etno- 

graficznej, gdzie  ukraińscy nacjonaliści  nie mieli już możliwości dokonania 

zamachu. Po wyjeździe  zamieszkuje  on początkowo na Podkarpaciu w miej- 

scowości Lanckorona pod zmienionym  nazwiskiem jako Grzegorz Adamski. 

W nowym miejscu oprócz  prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej, konty-  

nuował  pacę  badawczą. Na  podstawie  zgromadzonych we Lwowie i zabra- 

nych ze sobą  materiałów z prowadzonych badań, mimo złego stanu zdrowia 

„znajduje siły i natchnienie  twórcze do pracy  nad pierwszym tomem swego 

życia - Chirurgii  Ortopedycznej".17] Wiosną 1944r., kiedy  jeszcze w Krako- 

wie znajdowali się okupanci hitlerowscy, wyjeżdża do tego miasta i podejmu-    

je pracę jako  kierownik Ambulatorium PCK. W czerwcu 1945r.przenosi  się     

do zrujnowanej stolicy gdzie rozpoczyna kolejny etap bogatego w dokonania 

życia i pracy kliniczno-badawczej. Wieloletnie doświadczenie kliniczne i gro-    

madzenie materiałów z prowadzonych  badań, pozwoliły profesorowi na opu- 

blikowanie 43 samodzielnych prac  naukowych w tym kilku w pierwszych la- 

tach po zakończeniu wojny. Powstało ponad 200 wykonanych pod jego kiero-  

wnictwem i kilkadziesiąt  projektów  urządzeń ortopedycznych  stosowanych    

w kraju i na świecie. W pamięci kilkudziesięciu wybitnych specjalistów wyk-  

ształconych przez  prof.Adama Grucę oraz kilku tysięcy  pacjentów, pozostał  

on ojcem polskiej ortopedii. 18]
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         Sławnym  kardiochirurgiem w  Drugiej  RP i w Polsce  powojennej był    

również  prof. Wiktor Bross. Chociaż większość życia spędził poza Lwowem    

i z uczelnią  Kazimierzowską  był  związany  z małymi przerwami  tylko w la-

tach 1924-1943, to  dokonania w tej dziedzinie nauki oraz praktyki klinicznej 

mające  początek we Lwowie, w decydujący sposób  wpłynęły na  jego osiąg-

nięcia oraz pozycję w polskiej i światowej nauce. Po uzyskaniu w 1930r. habi-

litacji, już  jako  docent w Klinice Chirurgicznej Wydziału Medycznego UJK, 

kierowanej w latach trzydziestych  między innymi przez prof.Henryka Hilaro-

wicza i prof. Tadeusza  Ostrowskiego, wprowadza  wiele innowacji w kardio-

chirurgicznych i torakochirurgicznych  metodach leczenia pacjentów z niewy-

dolnością  serca i płuc. W tym również  okresie, prócz  prowadzenia  badań z     

z pracy  klinicznej, opublikował  44 artykuły w  medycznych  pismach  krajo- 

wych i zagranicznych  dotyczących chorób serca i leczenia operacyjnego. Po 

zajęciu Lwowa  przez  wojska radzieckie, przekształceniu UJK w uczelnię uk-

raińską, doc.Wiktor Bross nie uzyskał od nowych władz pozytywnej weryfika-

cji politycznej i nie  został  zatrudniony w Lwowskim Instytucie Medycznym  

jako instytucji państwowej.W wyniku  poparcia  przez  polskich  naukowców 

zasiadających w  zarządzie  władz  miasta, podjął pracę w jednym ze szpitali 

miejskich  jako  kierownik  oddziału  chirurgicznego. Nie mając prócz pracy 

klinicznej na oddziale zajęć dydaktycznych ze studentami w Instytucie Medy- 

cznym, wykonywał wraz ze  swoim zastępcą dr.Stefanem Koczorowskim (do 

zajęcia  miasta  przez  armię niemiecką) badania nad doskonaleniem stosowa-   

nych metod operacyjnych oraz ich opracowywaniem teoretycznym, przygoto-

wywanym do publikacji po zakończeniu wojny.19] Prowadzone prace badaw-

cze był  zmuszony  przerwać  po wycofaniu  się z miasta wojsk radzieckich i 

wkroczeniu  do Lwowa  armii niemieckiej. Niebezpieczne dla polskiej kadry 

naukowej  życie  pod  okupacją  radziecką w  której  mogła  jeszcze  w miarę     

normalnie  egzystować i  kontynuować pracę  badawczą, przemieniło  się od     

od początku  w koszmar hitlerowskiej i ukraińsko-nacjonalistycznej gehenny. 

Wśród  zgładzonych w dniu 4 lipca 1941r. 25 profesorów uczelni lwowskich, 

znaleźli się byli przełożeni, współpracownicy i przyjaciele doc.Wiktora Bros- 

sa z  lat międzywojennych i okresu  rządów  radzieckich tacy jak: Władysław  

Dobrzaniecki, Henryk Hilarowicz i Tadeusz Ostrowski, z którymi doskonalił 

przez  kilkanaście  lat metody operacji kardiologicznych i prowadził kształce-   
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nie młodzieży na Wydziale Lekarskim. W tym trudnym dla niego okresie, po 

przestaniu  pełnienia funkcji kierownika  oddziału  chirurgicznego w szpitalu 

miejskim, podjął  pracę jako wykładowca na niemieckich Kursach Medyczno-

Przyrodniczych. W związku z całkowitym brakiem możliwości  prowadzenia     

pracy badawczej  w  sposób  legalny w klinikach  pod  zarządem  niemieckim    

i  uzyskaniem od  przyjaciół  z AK  informacji o ewentualnym dokonaniu na 

niego zamachu przez  ukraińskich nacjonalistów, latem I943r. opuścił Lwów     

i przedostał się do Iwonicza prowadząc prywatną praktykę lekarską. W stycz-    

niu 1944r. po wycofaniu się z tej  miejscowości  armii niemieckiej był współ- 

organizatorem szpitala miejskiego w którym został zatrudniony. Na początku 

1945r., wyjechał do Katowic i rozpoczął  pracę jako kierownik Oddziału Chi- 

rurgicznego w  Szpitalu Ubezpieczeń  Społecznych. Na początku 1946r. prze- 

niósł się do Wrocławia, gdzie objął stanowisko  kierownika II Katedry i Klini- 

ki Chirurgii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki. Pełniąc tę fun-  

kcję, w 1946r. otrzymał nominację profesorską. W 1950r. WL  będący  ośrod- 

kiem klinicznym obydwu uczelni wrocławskich, został przekształcony w Aka-

demię  Medyczną. Nieprzeciętne  doświadczenie  kliniczne, wiedza teoretycz-   

na prof.Wiktora Brossa i umiejętność  skupienia  wokół siebie wybitnych spe-

cjalistów polskiej medycyny w tym  też lwowskich, pozwoliło mu przeprowa- 

dzać już wówczas  najtrudniejsze  zabiegi z zakresu  kardio - i torakochirurgii, 

wykonywane tylko w czołowych klinikach światowej medycyny . Niekonwen- 

cjonalne wyniki prof.Wiktora Brossa oraz jego zespołu, stanowiły też główne 

kryterium powstania „Wrocławskiej Szkoły Chirurgicznej", do  której należe-  

li tak  wybitni profesorowie jak: Stefan Koczorowski, Antoni  Aroński, Tade-  

usz Orłowski, Henryk Kuś, Eugeniusz Rogalski, Anatol Kustrzycki, Ryszard 

Kocięba. Dorobek  naukowy prof. Wiktora Brossa zawiera ponad 500 opubli- 

kowanych w kilku  językach prac, 80  doktoratów i 39  habilitacji. Prof. Woj-

ciech Kustrzycki tak  pisze  we wstępie  do  monografii o tym  wielkim uczo-

nym: „...to postać chirurga, który współtworzył  nowoczesną chirurgię w Pol-    

sce  w  okresie  międzywojennym, a  po II wojnie  światowej  należał  też  do    

bardzo wąskiego grona pionierów kardiochirurgii polskiej." 20]

Jednak nie wszystkim, tak jak prof.Adamowi Grucy i prof.Wiktorowi Brosso-

wi udało się  ocalić  życie, uczestniczyć w  kształceniu kilku pokoleń lekarzy     

i  kontynuować  badania  naukowe dla  rozwoju  medycyny w  wolnym kraju.    
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Dwunastu wybitnych specjalistów polskich we Lwowie w tym 10 profesorów    

i 2 docentów zostało  przez  hitlerowskiego  okupanta  zamordowanych wraz     

z innymi uczonymi  szkół  akademickich już w pierwszych dniach po zajęciu 

miasta. Strata dla polskich  nauk medycznych  ze względu na ich teoretyczny 

oraz  kliniczny dorobek  uzyskany w latach  przedwojennych oraz  rozwijany     

w okresie pierwszej okupacji radzieckiej była ogromna.                                       

- Nie mógł przekazywać  bezpośrednio swojej wiedzy i doświadczenia wielu 

pokoleniom  zgładzony przez hitlerowców prof.Tadeusz Ostrowski, następca    

i przyjaciel „ojca polskiej  chirurgii" prof. Ludwika Rydygiera;w latach 1937-

1938 - dziekan Wydziału Lekarskiego UJK. Pierwszy  zastosował  w medycy- 

nie polskiej nowe metody chirurgicznego leczenia nowotworów i był inicjato- 

rem transplantacji narządów. W trakcie długoletniej  pracy dydaktycznej i kli- 

nicznej  opublikował w kilku językach europejskich kilkadziesiąt opracowań 

dotyczących ważnych problemów nowoczesnej chirurgii. Przeprowadził setki 

doktoratów i dziesiątki habilitacji; kierowane przez niego zespoły były znane     

w całym kraju  jako lwowska szkoła  chirurgiczna, którą  tworzyli specjaliści 

medycyny tego miasta, słynni z profesjonalizmu  klinicznego i naukowego ta-    

cy jak: prof.Henryk Hilarowicz, bliski  przyjaciel  prof.Tadeusza Ostrowskie-    

go i współtwórca osiągnięć oraz renomy lwowskiej szkoły chirurgicznej.           

On to, obok kierownika Kliniki Chirurgicznej, tak w latach międzywojennych    

jak też w okresie pracy w ukraińskim Instytucie Medycznym  przeprowadzał 

najtrudniejsze operacje narządów jamy brzusznej i opracowywał je naukowo. 

W całym długoletnim okresie pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej, 

był autorem  kilkudziesięciu prac z  zakresu chirurgii żołądka. Był też promo-

torem  kilkudziesięciu doktorów i opiekunem  naukowym  kilku habilitantów.

- Prof.Władysław Dobrzaniecki, od 1936r. był dyrektorem Szpitala Dziecięce-

go św. Zofii i jednocześnie ordynatorem  Oddziału Chirurgicznego. W 1938r. 

otrzymał nominację profesorską  na Wydziale Lekarskim UJK. Opublikował 

kilkanaście  prac naukowych z zakresu  chirurgii i hematologii, w tym przeta-

czania  krwi w świetle doświadczeń klinicznych oraz sympatektomii periarte- 

rialnej. Był  w tym  czasie w  kraju pierwszym chirurgiem, który wykonywał 

operacje plastyczne.                                                                                                

- Nestor polskich internistów prof. Roman  Rencki jako wybitny specjalista z 

zakresu  hematologii i gastrologii, był opiekunem  naukowym kilkunastu pro-
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mowanych doktorów i  kilku habilitacji. Z jego  inicjatywy  jako  kierownika     

kliniki chorób wewnętrznych UJK oraz osobistemu zaangażowaniu, powstała     

we Lwowie  pierwsza w kraju  akademicka  służba  zdrowia włącznie z lecze-    

niem uzdrowiskowym schorzeń gastrologicznych.

- Prof.Jan Grek, uczył się u prof.Antoniego Gluzińskiego i prof. Romana Ren- 

ckiego i podobnie  jak jego  nauczyciele był  wysokiej  klasy specjalistą w za- 

kresie gastroenterologii i chorób zakaźnych oraz histologii. Recenzował i pro-

mował wiele prac doktorskich i kilka habilitacyjnych na Wydziale Lekarskim 

UJK. Aż do zajęcia miasta przez wojska hitlerowskie był czynnym prezesem  

funkcjonującego Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego.                                   

- Prof.Witold Nowicki kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK; w uk-

raińskim  Instytucie  Medycznym  patomorfolog. Był  promotorem doktorów, 

opiekunem i recenzentem  kilku  habilitacji. Posiadał też  w dorobku prace  z 

zakresu  patologii  i uczestnictwo  w  zagranicznych sympozjach  naukowych.   

Prof. Stanisław  Progulski  kierownik Kliniki  Pediatrii  na UJK i ukraińskim     

Instytucie Medycznym do czasu jego likwidacji przez okupacyjne władze hit-    

lerowskie wraz  ze  wszystkimi  szkołami wyższymi istniejącymi we Lwowie.   

Klinika  przez  niego kierowana była najlepsza w Polsce; odwiedzali ją także 

naukowcy z innych krajów. Prof.Stanisław Progulski opublikował  ponad 50 

prac naukowych. Był najwybitniejszym pediatrą kształcącym się w klinikach 

Europy zachodniej, w tym też u prof.C.von Pirqueta. Profesor wykonał także 

pierwszy  w Polsce  zabieg wymiany krwi u dzieci chorych na żółtaczkę oraz 

przedstawił w bibliografii medycznej opis erytroblastozy płodowej. Przez 16  

lat był zastępcą prof.Franciszka Groera, od którego czerpał wiedzę i doświad-

czenie kliniczne. Jego najważniejszym opracowaniem naukowym było „Kom-

pendium diagnostyczno-terapeutyczne" wykonane wspólnie z  prof.Stefanem 

Kramsztykiem w 1938r. jako III tom podręcznika pediatrii amerykańskich au-

torów E.Holta i J.Howlada.

- Prof.Adam Sołowij, położnik, ginekolog, ordynator Oddziału Ginekologicz- 

no-Położniczego Państwowego Szpitala  Powszechnego  we Lwowie oraz dy-

rektor Szkoły Położnych, nauczyciel i promotor kilkunastu doktorów położni- 

ków i opiekun  naukowy  szeregu  habilitacji  o bogatym  dorobku publicysty- 

cznym. Będąc już długo na emeryturze oraz mając 82 lata został aresztowany    
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w domu i rozstrzelany wraz z innymi profesorami.

- Doc.dr Stanisław Mączewski pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału Gineko- 

logiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego i dyrektora Państwowej Szko-    

ły Położnych po przejściu prof.Adama Sołowija na emeryturę. Wraz z uzyska-

niem w 1930r. habilitacji, został  na tych stanowiskach zatwierdzony. Proble- 

mami badawczymi nad którymi  pracował w latach istnienia UJK pod kierun-    

kiem prof.Adama Sołowija  oraz  podczas  okupacji radzieckiej, pozostawały   

nadal sprawy  nowotworowe w chorobach kobiecych. Opublikował na intere-  

sujące go tematy  ponad 30 prac  przyczynkarskich w  czasopismach medycz- 

nych krajowych oraz kilka w zagranicznych.

- Doc. dr Jerzy Grzędzielski po uzyskaniu w 1934r. habilitacji pracował jako  

adiunkt w Klinice Okulistycznej UJK kierowanej przez prof. Adama Bednar- 

skiego, aż do  jego naturalnej  śmierci w dniu 11 kwietnia 1941 r. Wiodącym 

tematem  badawczym  pod względem teoretycznym i wielu  prac klinicznych,  

w którym się specjalizował  pod kierunkiem profesora  Adama Bednarskiego, 

były patologie odwarstwienia siatkówki oka. Z tej problematyki opublikował     

on do wybuchu  wojny  ponad  20 artykułów  naukowych z dyscyplin klinicz-

nych  oraz  teoretycznych w  czasopismach  medycznych  i wielu biuletynach 

wydziałów lekarskich uniwersytetów krajowych.                                                  

- Prof.Włodzimierz Sieradzki, ostatni przed  wkroczeniem na ziemie wschod-

nie wojsk niemieckich kierownik Katedry Medycyny Sądowej; w latach 1924-

1925 rektor LUK. Po ukończeniu studiów lekarskich na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim od l lipca 1894r. był asystentem w krakowskim Zakładzie Medycyny 

Sądowej a  następnie w latach 1895 - 1896  odbywał  na tym kierunku studia 

podyplomowe w Paryżu. Po  powrocie  do Krakowa,  już  od  l  października  

1896r. rozpoczął pracę  jako asystent u prof.Leona Wachholza. W międzycza-

sie obronił doktorat, a w 1898 r.  uzyskał na Wydziale Lekarskim UJ  veniam  

legendi  z zakresu medycyny sądowej. Już l października  tego roku doc.Wło- 

dzimierz  Sieradzki  przyjechał  do Lwowa, gdzie na tamtejszym Uniwersyte-   

cie zorganizował Zakład Medycyny Sądowej oraz z polecenia rektora uczelni 

zostaje jego kierownikiem. W roku 1899 mianowano go profesorem  nadzwy- 

czajnym  medycyny;w roku 1904 otrzymuje nominację na profesora zwyczaj- 

nego  medycyny sądowej. Zakładem i katedrą kieruje nieustannie przez 42 la-   

ta do 4 lipca 1941r.W latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej, pod jego kie- 
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runkiem  kilku  współpracowników  obroniło  doktoraty a trzech, których był 

opiekunem naukowym uzyskało  habilitacje, w  tym doc. Bolesław Popielski 

(po śmierci profesora został kierownikiem zakładu). Prof. Włodzimierz Siera- 

dzki  w okresie 42 lat  pracy opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych     

z zakresu  zagadnień  medyczno-prawnych i medycyny   sądowej. W ukończo-   

nych  pomyślnie  badaniach  eksperymentalnych ustalał  metody wykrywania 

tlenku węgla we krwi oraz jego wpływ na zachodzące tam przemiany. 

Prowadzonej działalności naukowo – dydaktycznej  nie  przerwał  również w 

okresie  zatrudnienia w ukraińskim Instytucie  Medycznym, gdzie kierowany 

przez  niego  Zakład Medycyny Sądowej funkcjonował  dalej w pełnym skła- 

dzie osobowym z  lat międzywojennych. Prowadzone przez  niego prace nau- 

kowe, wraz  z  zespołem w Lwowskim  Instytucie Medycznym, zmierzały do 

wypracowania  skutecznych metod wykrywczych w wielu dziedzinach medy- 

cyny, farmakologii i w praktyce  sądowo-kryminalistycznej. Również  w pra-    

cy badawczej prof.Włodzimierz Sieradzki ściśle współpracował z  katedrami  

medycyny  teoretycznej, farmakologii, jak  również  prawa  karnego kierowa-   

nej przez prof.Juliusza Makarewicza.                                                                    

- Prof.Antoni Cieszyński był  jednym z najbardziej  wszechstronnych lekarzy 

stomatologii  zachowawczej  i  chirurgicznej, teoretykiem  problemów  etycz- 

nych medycyny i reformatorem kształcenia stomatologicznego w Drugiej RP.    

W 1905r. ukończył  na Uniwersytecie w  Monachium  studia  dentystyczne o 

wydłużonym  czasie i programie  kształcenia, zrównujące  poziom  absolwen- 

tów tego  kierunku  oraz ich  uprawnienia z pełnymi  studiami lekarskimi. To 

umożliwiło młodemu  adeptowi medycyny otwarcie w monachijskim Instytu- 

cie Dentystycznym  przewodu  doktorskiego  dotyczącego „Reguły izometrii"   

i obronę  dysertacji w 1907r. Po  uzyskaniu  doktoratu  pracując  jako  lekarz   

specjalista  chorób  jamy  ustnej i zębów, przez  ponad 5 lat odbywał kolejne 

specjalizacje; z  chirurgii  stomatologicznej w  Berlinie  u prof.W.D.Millera i     

w Monachium u  kolejnych profesorów z anatomii  patologicznej, z chirurgii 

ogólnej, z  medycyny  wewnętrznej, z  anatomii  i ginekologii. W  trakcie kil-

kuletniej  pracy  w instytutach  niemieckich, opublikował  w wydawnictwach 

europejskich i światowych rewelacyjne w tym czasie osiągnięcia z radiologii, 

chirurgii szczękowej i z kilku  nieznanych dotychczas wynalazków biooptyki 

stomatologicznej. Wiosną 1903r. rozpoczął  starania o  stanowisko dyrektora 
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Instytutu  Stomatologicznego we  Lwowie, wolnego  od  trzech  lat  po śmier-    

ci jego  poprzednika doc.Andrzeja Gońki zmarłego w 1909r. Chęć uzyskania     

przez niego  pracy we Lwowie  była zbieżna z poszukiwaniami kandydata na     

to stanowisko, czynionymi przez władze Uniwersytetu Lwowskiego, posiada- 

jącego  odpowiednie predyspozycje osobowościowe, dorobek  naukowy oraz 

znajomość placówek zagranicznych. Dzięki osiągnięciom naukowym uzyska-

nym w Niemczech, powszechnej popularności w medycznych  środowiskach 

naukowych Warszawy, Krakowa, Lwowa,Wilna, poparciu kandydata przez dy- 

rektora  Instytutu Stomatologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.Win-

centego Łepkowskiego, czynione starania zakończyły się powodzeniem. Spe- 

cjalistę o wysokich  kryteriach stawianych przez władze Uniwersytetu Lwow- 

skiego  znaleziono w osobie doktora Antoniego Cieszyńskiego. Potwierdzała   

to również opinia wystawiona jednocześnie tej kandydaturze przez prof. Win-

centego Łepkowskiego-twórcy stomatologii  na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

że„ten młody oraz  rozmiłowany w swoim  zawodzie lekarz i naukowiec, pra-   

cą swoją, zdolnością i  głęboką wiedzą z  zakresu  swej  specjalności, a szcze- 

gólnie pracami  nad stosowaniem promieni Roentgena w stomatologii, zrobił  

imię swoje rozgłośne nie tylko w Polsce, ale także za granicą": (cyt.za:Z.Wiś-

niewski, Gaz. Lek., 2006/12). W ten  sposób  dr Antoni  Cieszyński w 1913r. 

został dyrektorem Instytutu  Stomatologicznego Uniwersytetu Lwowskiego i 

otrzymał nominację  profesorską. Placówka ta  po kilku  latach dzięki zdolno- 

ściom  organizacyjno-naukowym  jej  kierownika i kształceniu własnej kadry, 

została  przekształcona w  uniwersytecką  klinikę  stomatologiczną. W czasie 

swojego twórczego życia w Drugiej Rzeczypospolitej wydał 47 książek  obej-

mujących swoim  zakresem  wszystkie  dziedziny  stomatologii, z których do- 

tychczas korzystają kolejne  pokolenia  specjalistów. Opublikował też ponad     

370 naukowych  prac  przyczynkarskich w  czasopismach  krajowych oraz za- 

granicznych i wydawał  od  roku 1923  miesięcznik „Polska Dentystyka". Od 

początku lat  trzydziestych  budował  nowoczesną stomatologię lwowską, po- 

przez  rozwinięcie pracy w trzech głównych  płaszczyznach: naukowej w uni-

wersyteckiej  klinice  stomatologicznej kontynuowano  badania  pozwalające 

pracownikom uzyskiwanie kolejnych stopni; dydaktycznej - kształcącej leka-    

rzy stomatologów i społeczno - zawodowej w Związku Stomatologów Lwow- 

skiej Izby Lekarskiej. Uczniowie  profesora, którzy  pod  jego kierunkiem ob-   
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ronili doktoraty i habilitacje, otrzymali w powojennej  Polsce  nominacje pro- 
fesorskie, zostali  kierownikami instytutów i klinik stomatologicznych w aka-  
demiach medycznych. Swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyj- 
ną kontynuował profesor bez większych przeszkód także w okresie pierwszej 
okupacji  radzieckiej  w ukraińskim Instytucie Medycznym, w którym  został    
kierownikiem  Zakładu Stomatologii. Szczególnym zainteresowaniem badaw- 
czym profesora w tym okresie pozostawały problemy chirurgii stomatologicz-  
nej, ulepszanie techniki  rentgenowskiej i maksymalne ograniczenie bólu pod- 
czas operacji.Pracami teoretycznymi i metodami stosowanymi przez niego w 
praktyce  klinicznej  interesowało się także  kierownictwo radzieckiej  służby 
zdrowia.Wyrazem tego było  zapraszanie profesora  na zjazdy naukowe orga- 
nizowane przez ośrodki medycyny akademickiej w Moskwie, Charkowie, Ki-
jowie,  Mińsku, Wilnie a nawet w ówczesnym Leningradzie, gdzie w tamtych 
środowiskach  naukowych  był  znany i  szanowany. Dokonanie  przez   Niem-   
ców zbrodni na 25 naukowcach lwowskich w tym 12 reprezentujących dyscy- 
pliny medyczne  stanowiło  też  bolesną stratę  dla polskiej  nauki i społeczeń-   
stwa. Większość profesorów, którzy w trudnych warunkach okupacji radziec- 
kiej  kształcili  polską młodzież i realizowali  przedwojenne plany badawcze,    
w zdecydowanej większości  odmówiła  proponowaną  przez władze radziec- 
kie ewakuację na wschód  przed zajęciem Lwowa przez wojska  hitlerowskie. 
Żyjąc przez okres  prawie  dwóch lat w uciążliwym  radzieckim  systemie ko- 
munistyczno - indoktrynacyjnym, wierzyli w polepszenie  swojego położenia    
po wkroczeniu wojsk niemieckich i liczyli na to, że nowy okupant reprezentu-
jący cywilizację zachodnią wykaże  tolerancję  wobec  ludzi nauki, co w obli-   
czu tej i innych  zbrodni  okazało się iluzoryczną i niespełnioną  nadzieją.21] 
Oprócz 12  pracowników naukowych medycyny, okupant niemiecki dokonał  
też  zbrodni na 12 profesorach i jednym doktorze  innych  lwowskich uczelni   
istniejących  wcześniej  pod  zmienionymi nazwami  i  ukraińskim kierownic-
twem, w których pracowało ponad 70% poprzedniego stanu polskich naukow-   
ców. Jedną z ofiar niemieckiej   zbrodni  dokonanej w lipcu 1941r.stał się też  
prof. Stanisław Pilat, potomek rodziny z której wywodziło się czterech profe-
sorów w tym dwóch rektorów Uniwersytetu Lwowskiego. Był on specjalistą z     
Politechniki  Lwowskiej  o  międzynarodowej  sławie, prowadzącym  w  Dru-   
giej  RP oraz w ukraińskim już Instytucie Politechnicznym  udane  badania z     
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zakresu chemii paliw. Mimo licznych  trudności związanych z warunkami ży-  

                         cia oraz  przygnębiającą  atmosferą panującą w okresie  

radzieckim, wszyscy                    polscy  naukowcy, których  zamordowali 

później  hitlerowcy pozostawali na  swoich  stanowiskach  do wycofania się z 

miasta wojsk rosyjsko-ukraińskich                      i wkroczenia  do Lwowa  

oddziałów niemieckich, O skali  dokonanych przez najeźdźców zbrodni na 

polskich naukowcach ziem wschodnich świadczą udo- kumentowane źródłowo 

fakty. Wynika z nich, że z uczelni lwowskich przeję- tych przez  Ukraińców, 

które  funkcjonowały  we  Lwowie  w czasie obydwu okupacji radzieckich oraz 

ze zlikwidowanego przez Litwinów USB w Wilnie zginęło lub  zmarło w 

obozach 7 profesorów i 3 docentów, podczas  gdy w la- tach okupacji hitle-

rowskiej ziem wschodnich śmierć poniosło 82 profesorów           i 40 docentów,

z czego  największe straty osobowe nastąpiły wśród pracowni-  ków naukowych

medycyny . W okresie okupacji niemieckiej, najbardziej nara- żone na  

aresztowania i utratę  życia  spośród  polskiej  kadry naukowej  były osoby, 

które  miały jakikolwiek  związek z politycznymi i administracyjnymi  

strukturami władzy radzieckiej a nawet centralnymi instytucjami naukowymi  

tego kraju. Mimo, iż brak jest wyraźnych kryteriów, jakimi kierowali się hitle- 

rowcy skazujący polskich pracowników naukowych na zagładę, listy poskryp- 

cyjne z nazwiskami  straconych wskazują na pewną metodę dokonywanej se- 

lekcji. Większość straconych w pierwszych dniach okupacji stanowiły osoby, 

które  po dojściu do władzy Hitlera były przeciwnikami Trzeciej Rzeszy i pu- 

blicznie dawały temu wyraz, brały udział w spotkaniach  z przedstawicielami 

radzieckich  okupacyjnych władz  politycznych, uczestniczyły w zjazdach na-

ukowych  organizowanych  przez Akademię  Nauk  w  Moskwie lub też  byli 

wśród 150 polskich przedstawicieli w lwowskim zarządzie miejskim. Wśród 

straconych profesorów i docentów, znalazły się osoby wskazane hitlerowcom 

przez ukraińskich nacjonalistów jako  wrogowie Niemiec i nowej Narodowej 

Ukrainy, wiernego  sojusznika Trzeciej Rzeszy w wojnie z  Rosją Radziecką. 

Wskutek takich  denuncjacji, już  na początku hitlerowskiej okupacji Lwowa,    

na listy poskrypcyjne  trafiali  nawet  profesorowie, którzy w okresie Drugiej 

Rzeczypospolitej, narażając się na szykany ze strony władz centralnych oraz     

uczelnianych  byli  zwolennikami  pełnego  dostępu  Ukraińców  do  studiów,   

przeciwnikami  wszelkiego szowinizmu i nietolerancji  wobec Ukraińców na  
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uczelniach lwowskich. Takie stanowisko prezentowali też: Franciszek Groer, 

Witold Nowicki, Stanisław Ostrowski, Rudolf WeigI, Antoni Cieszyński, Hu- 

go Steinhaus, Stefan Banach, Stanisław Kulczyński, Herman Auerbach, Stani-  

slaw Piłat, Kazimierz Bartel. Nie zabrakło wśród obrońców przedwojennej de- 

mokracji i mniejszości  narodowych  profesorów z  nauk humanistycznych ta-

kich jak:Franciszek Bujak, Juliusz  Kleiner, Stanisław Łempicki, Jerzy Kuryło- 

wicz, Kazimierz  Ajdukicwicz, Witold  Taszycki, Roman Ingarden, Zdzisław 

Stieber, Bogdan Suchodolski, Olgierd Górka, Stefan Inglot i Zygmunt Czerny. 

Niektórzy z nich  zostali  zamordowani przez  hitlerowców  na  początku oku-  

pacji lub w okresie  późniejszym, inni ukrywali się przed  niemieckimi i ukra-  

ińskimi służbami  bezpieczeństwa pod  zmienionymi personaliami i adresami  

lub musieli nielegalnie przedostać się na zajęte przez hitlerowców tereny Pol-

ski etnograficznej jak prof.Adam Gruca czy doc.Wiktor Bross. 22]

Postępowanie okupanta radzieckiego i niemieckiego wobec ludności polskiej 

ziem  wschodnich, pomimo  dużej  różnicy w skali  stosowanego terroru było 

podobnie zaplanowane, podporządkowane  ściśle  określonym  planom polity-  

cznym, społecznym, demograficznym, gospodarczym i  wojskowym. Pomyśl-  

na realizacja  zamierzeń w przypadku Rosji Radzieckiej mogła być spełniona 

po całkowitym włączeniu do swoich planów inteligencji i rusyfikacji miejsco-  

wych  Polaków. Stąd  wypływało  zróżnicowanie  metod  oddziaływania poli- 

tycznego, ekonomicznego i  psychologicznego  na  tę grupę, w tym  szczegól-   

nie  na  kadrę akademicką;  represyjnego  od 17 września I939r. do 30 czerw-   

ca 1940r.oraz późniejszej  tolerancji  politycznej, oświatowej, kulturalnej i na- 

rodowościowej   wynikającej  z  załamania  gospodarczego  kraju  i narastają-    

cej groźby wojny z Trzecią Rzeszą. Cel oraz metody działania okupanta hitle- 

rowskiego wobec ludności  polskiej ziem wschodnich, mimo tego iż nie miał     

on w planie jej powszechnej germanizacji, były w dużym stopniu podobne do 

zamiarów radzieckich. Działania represyjno-zastraszające z wymordowaniem 

kilkudziesięciu  pracowników  nauki  lwowskich uczelni i ich rodzin oraz lik- 

widacja  całego  szkolnictwa akademickiego, towarzystw naukowych, instytu-   

cji społecznych, kulturalnych i  gospodarczych już na początku okupacji, mia- 

ły spełnić  podwójną  rolę: sparaliżować tajne  działania  polskich organizacji 

niepodległościowych funkcjonujących  na ziemiach  wschodnich i wyelimino-  

wać wszelki opór Polaków wobec  niemieckich władz okupacyjnych. Założo-    
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ne cele miały w myśl zamierzeń hitlerowców  zapewnić  maksymalne bezpie-    
czeństwo  wschodniego zaplecza frontowego jak również przybywającym do    
Lwowa niemieckim specjalistom-naukowcom oraz ich najbliższym rodzinom. 
Początek  stosowanej  przez  hitlerowców  tolerancji wobec polskiej inteligen-   
cji naukowej, pozostającej bez pracy i możliwości zdobywania środków utrzy-
mania,(wymuszonej sytuacją wojenną i ponoszeniem dużych strat  na froncie 
wschodnim wśród kadry  niemieckiej oraz  konieczności  kształcenia nowych  
fachowców) rozpoczął  się od kwietnia 1942r. Wówczas  postanowiono utwo- 
rzyć we Lwowie oraz  innych  dużych miastach ziem wschodnich Zawodowe 
Kursy Fachowe  o  profilu  medycznym, farmaceutycznym, weterynaryjnym,   
rolniczym, leśnym  oraz   technicznym, na których  wykładowcami zostawali     
też polscy pracownicy naukowi byłych uczelni lwowskich. 23] 
O dużej  zbieżności  planów i perspektywicznych  celów  obydwu okupantów  w
stosunku do  polskiej  inteligencji akademickiej świadczyło wykorzystywa- nie 
tych samych  naukowców i prowadzonych  przez  nich  badań i uzyskiwa- nych
wyników dla  potrzeb  gospodarczych, medycznych  i  wojskowych tak przez  
Związek Radziecki  jak i przez  Trzecią  Rzeszę. Był to dla kierownict-             
wa tych krajów cel nadrzędny, który miał także  zasadniczy wpływ na zróżni- 
cowanie  stosowanych  represji,  dokonanych  na  profesorach  zbrodni,  skali     
i charakteru  tolerancji  mającej  świadczyć o liberalizmie  wobec nauki oraz 
osób podejmujących naukową pracę empiryczną. Takim przykładem były też   
badania  prowadzone  przez doc. Zygmunta Alberta z anatomii patologicznej,    
prace z zakresu medycyny  sądowej prof.Włodzimierza Sieradzkiego (po jego     
straceniu  przez  Niemców) prowadzone  dalej  przez  doc. Bolesława Popiel-
skiego; z weterynarii przez doc.Tadeusza Żulińskiego, czy najszersze w tych     
latach kierowane  przez prof.Rudolfa S. Weigla, prowadzącego wraz z zespo-    
łem prace  badawcze i produkcyjne skutecznej  szczepionki przeciwko tyfuso-   
wi plamistemu dla ludności cywilnej i w różnych  okresach  dla sił zbrojnych    
obydwu okupantów przy ich wsparciu finansowym i technicznym.
Jedną z takich placówek medycznych kierowaną dalej przez prof.Witolda No-
wickiego był  Zakład Anatomii Patologicznej  zatrudniający  kilku  pracowni-
ków w tym dr.Zygmunta Alberta, który do wybuchu wojny przygotował pod 
kierownictwem  naukowym profesora rozprawę  habilitacyjną. Na podstawie 
badań kliniczno-patologicznych oraz napisanej pracy uzyskał również w pier-   
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wszych dniach  października 1939r.veniam legendi z anatomii  patologicznej 

jeszcze na  podstawie  przepisów  obowiązujących w  szkolnictwie wyższym    

Drugiej Rzeczypospolitej. Nie był to podczas okupacji radzieckiej przypadek 

odosobniony, ponieważ aż do  8 stycznia 1940r., kiedy UJK  już definitywnie 

został  zreorganizowany i  przekształcony w Uniwersytet Ukraiński im.Iwana 

Franki, habilitacje  uzyskiwało w ten  sposób  wielu innych pracowników tak-   

że z innych wydziałów uczelni. W okresie okupacji radzieckiej, oprócz wyko- 

nywania z „urzędu" prac  z zakresu  anatomii patologicznej, doc.Zygmunt Al-

bert swoją działalność naukową prowadził bez przeszkód w klinikach szpitali 

miejskich. Koncentrował ją głównie na chorobach układu krążenia, onkologii  

eksperymentalnej  i cytopatofizjologii. Równoległą  płaszczyzną  jego badań 

było  ustalanie stopnia szkodliwości stosowania nitrogranulogenu w leczeniu  

schorzeń  nienowotworowych. Prace  o podobnym  charakterze prowadził po 

śmierci prof.Witolda Nowickiego, już  jako kierownik Zakładu wchodzącego    

w  skład utworzonych przez  hitlerowską  administrację okupacyjną Państwo-  

wych  Medyczno-Przyrodniczych Kursów  Zawodowych. Jednocześnie z pra-  

cą kliniczną w niemieckich lazaretach wojskowych  przekształconych ze szpi- 

tali  miejskich, doc. Zygmunt Albert  prowadził wśród rannych żołnierzy nie- 

mieckich (przywożonych z  frontu  wschodniego) tajną  pracę  dokumentacyj- 

ną, której  celem było ustalenie  wszelkich  faktów   dotyczących popełnionej     

przez  hitlerowców  zbrodni  na polskich  pracownikach  naukowych i ich ro- 

dzinach 4 lipca 194lr. Nawet  zachowanie  ścisłych zasad konspiracji i zbiera-  

nie takich  informacji  wyłącznie w środowiskach  polskich, nie zapewniło je-   

mu bezpieczeństwa. Zdradzony przez  któregoś  z licznych polskich agentów 

będących na usługach niemieckich, został aresztowany ale szczęśliwie przetr-    

wał  całą gehennę gestapowskich  metod śledczych. Zebrane przez siebie fak- 

ty dotyczące tej zbrodni  dokonanej na pracownikach  naukowych lwowskich 

uczelni oraz ich  rodzinach  opublikował jako  pierwszy w kraju w 1964r. Po 

wycofaniu się  wojsk  niemieckich i ponownym  zajęciu  w lipcu 1944r. Lwo-   

wa przez oddziały radzieckie oraz ustanowieniu ukraińskiej administracji, zo- 

stał reaktywowany uniwersytet i wszystkie placówki naukowe funkcjonujące     

w okresie pierwszej  okupacji  radzieckiej, w tym także Państwowy Lwowski 

Instytut Medyczny. Znalazł też tutaj zatrudnienie w Zakładzie Anatomii Pato- 

logicznej doc.Zygmunt Albert, który  oprócz zajęć dydaktycznych z grupami 
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studentów w których byli  tylko nieliczni Polacy, prowadził pracę naukową z 

zakresu chorób układu krążenia i patomorfologii. Swój  pobyt we Lwowie za-

kończył 18 grudnia 1945r.,,kiedy w ramach repatriacji wyjechał z innymi pra-

cownikami lwowskich uczelni do Wrocławia. Tutaj na życzenie dziekana Wy-

działu Lekarskiego prof.Ludwika Hirszfelda otrzymał stanowisko kierownika 

Katedry i Zakładu  Anatomii  Patologicznej. W ten sposób wraz z innymi pra- 

cownikami lwowskiej medycyny  tworzył podstawy  przyszłej  Akademii Me- 

dycznej w tym mieście. Od 1947r., już  jako profesor  i jednocześnie  kierow-  

nik Zakładu Onkologii Eksperymentalnej, prowadził pierwsze w kraju udane 

prace badawcze nad związkami dwuazowymi. Pozwoliły one na zaprzestanie 

stosowania w  przemyśle  spożywczym  szkodliwych, preparatów karcinogen- 

nych jak prontozyl  czerwony i  chryzoidyna. W uznaniu  jego  zasług badaw- 

czych w 1950r. został  wybrany na pierwszego rektora  Akademii Medycznej  

we Wrocławiu a w latach następnych pełnił  kilka innych ważnych funkcji w 

różnych instytucjach medycznych Polskiej Akademii Nauk. 24]

        Utrzymanie względnie likwidacja poszczególnych zakładów naukowych  

w okresie okupacji hitlerowskiej Lwowa, stosowanie wobec polskich pracow-

ników represji  włącznie z ich zagładą, ochrona czy zatrudnienie zależało nie 

tylko od potrzeb i przewidywanych  korzyści  istnienia  takich  placówek, ale 

także od wielu nieznanych do końca uwarunkowań. Takie przypadki nie nale- 

żały do  rzadkości. Jednak  dwa  z nich  (znanych  powojennych profesorów): 

ówczesnego doc.Bolesława Popielskiego z medycyny sądowej oraz biologa i     

bakteriologa prof.Rudolfa Stefana Weigla odbiegały od  metod awansowania, 

postępowania z  polskimi  naukowcami (stosowanymi  przez  radzieckie i nie- 

mieckie  władze  okupacyjne), obejmujących kierownicze funkcje. Doc.Bole-

sław Popielski był od 1932r.współpracownikiem prof. Włodzimierza Sieradz- 

kiego, straconego  przez  hitlerowców 4 lipca1941r. Podczas  pracy  w  lwow-  

skim  Zakładzie  Medycyny  Sądowej i Państwowym  Zakładzie  Higieny kie- 

rowanym przez prof.Ludwika Hirszfelda oraz praktyki zagranicznej, specjali- 

zował  się w  zakresie  serologii  krwi i  jej  przetaczania. Dzięki  kilkuletnim    

studiom  uzupełniającym, związanym z przygotowaniem pracy habilitacyjnej, 

uzyskał w tej dziedzinie niezbędne przygotowanie naukowe i praktyczne. Ta- 

ka wiedza pozwoliła również młodemu naukowcowi na to, że w l 936r. mógł   

on utworzyć  przy Zakładzie Medycyny Sądowej we Lwowie pierwszą w kra-   
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ju pracownię  serologiczną  grup  krwi wraz ze stacją  krwiodawców i Działu  

Biologicznego Instytutu Ekspertyz Sądowych w Warszawie, której został kie- 

rownikiem. Zainicjowane przez  niego  badanie  grup krwi z wykorzystaniem 

metod  stosowanych w  medycynie  sądowej  we  Lwowie, uzyskało  wymiar  

ogólnokrajowy. Otrzymana w  czerwcu 1939r. na  Wydziale Lekarskim UJK     

habilitacja  potwierdziła jego osiągnięcia  naukowe i czołową pozycję wśród     

polskich badaczy  zajmujących się  serologią i przetaczaniem  krwi. Przed za- 

jęciem Warszawy  przez  wojska  niemieckie wyjechał w ramach mobilizacji  

do Kamienia Koszyrskiego, gdzie  do czasu  zajęcia  ziem wschodnich przez  

Armię Radziecką pełnił służbę  jako lekarz jednego ze szpitali polowych WP.    

W połowie grudnia 1939r.dostał się do Lwowa, gdzie przy poparciu prof.Wło- 

dzimierza Sieradzkiego będącego kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej 

Lwowskiego  Państwowego  Instytutu Medycznego, został  zatrudniony jako     

starszy asystent  profesora. Głównym  zajęciem  doc.Bolesława Popielskiego     

w tym czasie było  wykonywanie  ekspertyz medyczno-prawnych dla  sądów     

i prokuratur i uczestnictwo w zajęciach  dydaktycznych ze  studentami medy- 

cyny. Jednocześnie z pracami realizowanymi z „urzędu", prowadził  badania 

naukowe  w  zakresie  swoich  zainteresowań. Po  wybuchu  wojny z Trzecią  

Rzeszą, przed  wycofaniem  się ze Lwowa wojsk  radziecko-ukraińskich, kie- 

rownictwo Instytutu Medycznego i przedstawiciele władz miejskich propono-  

wali  obydwu  naukowcom wyjazd do Moskwy, względnie  do innego miasta     

na dalekim zapleczu  przyszłego frontu. Obydwaj z takiej  propozycji nie sko-  

rzystali, podobnie jak większość Polaków zatrudnionych na ukraińskich uczel- 

niach. Po zbrodni  popełnionej przez hitlerowców na grupie polskich profeso- 

rów w której  znalazł  się także Włodzimierz Sieradzki, zlikwidowano wszyst- 

kie szkoły wyższe  funkcjonujące w okresie  okupacji radzieckiej. Zakład Me- 

dycyny Sądowej we Lwowie  został przez  niemieckie władze okupacyjne re- 

aktywowany już  na początku lipca 1941r., a jego  kierownikiem mianowano 

doc.Bolesława Popielskiego. Jego jako  wysokiej  klasy  specjalistę  hitlerow-   

skie władze Lwowa  mianowały na to  stanowisko  w niewyjaśnionych bliżej 

okolicznościach. Zakład stanowiący filię Głównego Zakładu GG w Krakowie, 

podlegał  niemieckim  władzom  policyjnym, które to decydowały o obsadzie  

kadrowej jak  również  profilu  pracy w warunkach  wojennych. Z chwilą roz- 

poczęcia pracy w całkowicie  innych warunkach, placówka ta  została  drugą  
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po warszawskiej, filią  Państwowego  Instytutu  Medycyny Sądowej i  Krymi- 

nalistyki w Krakowie, którego  dyrektorem  był dr Werner Beck. Placówki te, 

podległe Wydziałowi Zdrowia GG z uwagi na to, że  miały dostęp do tajnych 

spraw Trzeciej  Rzeszy, już  od  wiosny 1942r. przeszły  pod zwierzchnictwo  

Państwowej  Policji  Bezpieczeństwa GG. Także po zmianie podporządkowa-  

nia politycznego, kierownikiem placówki pozostał nadal doc.Bolesław Popiel- 

ski. Jemu  podlegało  trzech  pracowników: dr Adam Kozłowski, lek. Florian 

Dylewski i lek. Bohdan Myrc. W okresie okupacji niemieckiej Lwowa, głów-  

nymi zadaniami jakie realizowała ta  placówka były sprawy zlecane jej do ba- 

dania  przez  hitlerowskie  organa  bezpieczeństwa. Działania  doc.Bolesława 

Popielskicgo  cieszącego się zaufaniem niemieckich zwierzchników, spotyka-   

ły się z coraz większą dezaprobatą ze strony polskich organizacji niepodległo- 

ściowych a nawet  lwowskiego  kierownictwa  ukraińskich nacjonalistów, za- 

wiedzionych  coraz bardziej niemieckim sojusznikiem. Nieprzychylne odczu-  

cia panujące w tych  środowiskach  dotyczące jego osoby w związku z konty- 

nuacją pracy dla potrzeb  hitlerowskiej Policji Kryminalnej i organów bezpie- 

czeństwa oraz uzyskane  przez te służby  informacje o  zagrożeniu jego życia, 

miały być zasadniczą przyczyną przeniesienia  docenta wraz z rodziną w paź- 

dzierniku 1943r. do  Krakowa, gdzie  rozpoczął  pracę w  Zakładzie  Medycy-

ny Sądowej, kierowanym  przez  dr. Wernera  Becka. Jak wskazują  dostępne  

źródła, zmiana  miejsca  zamieszkania  oraz  rozpoczęcie  pracy w  Krakowie  

wynikało nie  tylko z zagrożenia. Było to  możliwe dzięki ich osobistej znajo-  

mości  zawartej  jeszcze w 1937r. podczas  pobytu doc.Bolesława Popielskie-    

go na kursie  dokształcającym z optyki w fabryce  Zeissa w Jenie, gdzie prze-  

bywał również dr Werner Beck jako asystent tamtejszego Zakładu Medycyny 

Sądowej. Pomimo tego, że w całym okresie powojennym, ludzie nauki zajmu- 

jący się tą problematyką nie natrafili na  materiały archiwalne lub inne, które-  

by w jakikolwiek sposób świadczyły o działaniu doc.Bolesława Popielskiego  

na niekorzyść  polskiego  społeczeństwa, to  sposób zmiany miejsca zamiesz-  

kania, zaangażowanie zawodowe w tej specyficznej niemieckiej placówce w 

Krakowie jak też  utrzymywane kontakty towarzyskie w tym środowisku mu-

szą powodować mieszane  odczucia. Była zasadnicza różnica w sposobie opu-  

szczenia Lwowa ze względu na osobiste bezpieczeństwo i zmiany miejsca za- 

mieszkania w 1943r. przez  prof. Adama Grucę i doc. Wiktora  Brossa, wyjeż-  
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dżających ze Lwowa w sposób tajny przy pomocy AK, pozostawiając dorobek  

oraz prowadzących nędzną  egzystencję w nowym miejscu  pod zmienionymi 

nazwiskami, a wyjazdem doc.Bolesława Popielskiego zorganizowanym jemu 

przez służby niemieckie. Także  życie w obcym  środowisku do końca wojny 

pod patronatem zagorzałego wroga Polaków dr.Wernera Becka i praca w krę-  

gu hitlerowskiej  policji państwowej i dla jej potrzeb niewiele miała wspólne-    

go z badaniami  naukowymi. Zadania i charakter  pracy  wykonywanej przez  

niemiecki  Zakład Medycyny Sądowej  w Krakowie i jego  szefa  jednoznacz-    

nie negatywnie  scharakteryzował prof. Jan Olbrycht - były kierownik tej pla- 

cówki w ostatnich  latach  międzywojennych, który od kwietnia 1940r.został 

zatrudniony w Zakładzie  jako ekspert sądowy. Przed zamknięciem przez hit- 

lerowców Uniwersytetu Jagiellońskiego kierował na Wydziale Lekarskim tej 

uczelni  Zakładem Medycyny Sądowej  oraz był obok prof.Włodzimierza Sie- 

radzkiego i doc.Bolesława Popielskiego z UJK najbardziej  znanym w kraju i  

na świecie ekspertem w tej dziedzinie. W dniu 6 listopada ł939r. kiedy  gesta-

powcy aresztowali  profesorów oraz zlikwidowali UJ podczas „Sonderaktion 

Krakau", uniknął ich  losu tylko  dlatego, że był niezbędny hitlerowcom jako     

ekspert z zakresu  medycyny sądowej  w dochodzeniach o charakterze krymi- 

nalnym. W jednej ze  spraw prowadzonych przez  Gestapo  dotyczącej ważne-   

go folksdeutscha i zarazem agenta, zmarłego na skutek picia alkoholu metylo- 

wego miał  profesor  polecenie  fałszywie  potwierdzić  po  wykonanej sekcji  

zwłok, iż osoba ta poniosła śmierć w wyniku otrucia przez Polaków w jednej     

z krakowskich  restauracji. W związku  z  tym, iż  wydanie  takiej ekspertyzy 

groziło aresztowaniem właściciela tego  lokalu i przebywających  tam w tym 

czasie Polaków, prof.Jan Olbrycht sporządził dokument odpowiadający praw-

dzie. Odmowa wykonania polecenia stała się z inicjatywy dr.Wernera Becka 

podstawą aresztowania profesora oraz jego zesłania w lipcu 1942r. do obozu     

koncentracyjnego Auschwitz. Charakterystyczna  jest także sylwetka psycho- 

logiczna  hitlerowca  będącego kierownikiem tak ważnej placówki, decydują-

cym o losie polskich  pracowników. Jak wynika z relacji prof.Jana Olbrychta,  

dr Werner Beck, przed przybyciem do Krakowa w kwietniu 1940r.i objęciem 

funkcji  kierownika  Zakładu Medycyny Sądowej po zwolnieniu z tego stano-

wiska  profesora, był asystentem  i sadystycznym  gestapowcem  we  Wrocła-    

wiu. Zakład  krakowski  nazywał Instytutem Sądowo-Lekarskim GG a siebie     
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tytułował  dyrektorem. Prof. Jan Olbrycht po  likwidacji UJ pozostawał w za-    

kładzie  jedynie  z  wymuszonej  brakami  kadrowymi konieczności, jako kie-

rownik oddziału sądowo-lekarskiego. Obecność profesora  była niewątpliwie 

dla dr.Wernera Becka niewygodna. Prócz posiadanej  nad nim przewagi w za-

kresie  wiedzy merytorycznej, był  autorytetem dla  wszystkich  polskich  pra-

cowników  zatrudnionych w  zakładzie a jego obecność  dawała im  poczucie   

bezpieczeństwa i  wrażenie  pracy w polskiej  placówce.  Autorytet  profesora 

wpływał też tonująco na złe  zachowanie i ograniczenie prześladowania Pola- 

ków przez niemiecki personel. Takie postępowanie zatrudnionych tutaj Niem-

ców było możliwe jak wspominał prof.Jan Olbrycht jedynie przy kierowniku 

psychicznie  niezrównoważonym, który  mógł  w sadystyczny sposób  zastra-   

szać i szantażować polskich pracowników, nawet przy użyciu broni. Jego ulu-  

bionym i często  praktykowanym  zajęciem  było wysyłanie znajomym Niem-

com  popielniczek  wykonanych z  czaszek i innych  przedmiotów z ludzkich  

kości. Również  tajne  dostarczanie  kierownikowi  złotych  zębów  uzyskiwa-   

nych podczas prac sekcyjnych prowadzonych przez niemieckich lekarzy nale- 

żało do  ich  służbowych obowiązków. Nieustannie  aktywny w  codziennym  

prześladowaniu Polaków, już od czerwca 1942r. dr Werner Beck znacznie po-

szerzył zakres  realizowanych  przestępstw. Równoległą płaszczyzną zbrodni-

czej  działalności wspólnie  z innymi gestapowcami, było  likwidowanie szpi- 

tali dla umysłowo i nerwowo  chorych, wysyłanie pacjentów do  obozów zag- 

łady, lub osobiste zabijanie obłożnie chorych za pomocą zastrzyków. 25]           

W takich warunkach, po rozpoczęciu w październiku 1943r. pracy w krakow-   

skim zakładzie kierowanym przez dr.Wernera Becka, iluzoryczna  była także  

możliwość  prowadzenia  przez doc.Bolesława Popielskiego  badań będących 

sednem  jego  naukowego  życia, jak  to  miało  miejsce  w  czasach  Drugiej   

Rzeczypospolitej lub podczas pierwszej okupacji  radzieckiej. W dostępnych  

materiałach źródłowych jak również w publikacjach przyczynkarskich, okres 

piętnastu  miesięcy  jego  pracy w niemieckim Zakładzie Medycyny Sądowej   

w Krakowie stanowi  w odniesieniu do pracy naukowej czas nieudokumento- 

wany. Wynika to też z faktu, iż nie ma wydanej przez niego po wojnie lub w 

latach późniejszych  głębszej  refleksji  osobistej z okresu  pracy w zakładzie 

kierowanym  przez dr.Wernera  Becka w  kontekście  socjologiczno-politycz- 

nym i naukowym, cechującym  środowisko w którym  przebywał  oraz praco-
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wał, podobnych do  opracowań prof. Jana Olbrychta. Jego  pierwsza  publika-    

cja  dotycząca  zakładu  niemieckiego z  roku 1968  charakteryzująca  przede 

wszystkim  problemy organizacyjno-zawodowe, zawiera niewiele informacji  

na temat  nauki i  możliwości  jej  kontynuowania w ówczesnych warunkach  

przez polskich pracowników tej  placówki. Niedostatek ten  uniemożliwia wy- 

prowadzenie szerszych wniosków merytorycznych  dotyczących możliwości 

podejmowania przez niego  w tym czasie badań naukowych, trudności w ich  

prowadzeniu lub przyczyn zaniechania.                                                                 

W połowie  stycznia 1945r., po  ucieczce  niemieckiego  kierownika zakładu 

dr.Wernera Becka przed wojskami  radzieckimi do Wrocławia, jego obowiąz-   

ki pełnił przez kilka miesięcy doc.Bolesław Popielski. Po wyzwoleniu Krako-   

wa spod okupacji  hitlerowskiej i reaktywowaniu Uniwersytetu Jagiellońskie- 

go wyznaczono  nowego kierownika Zakładu Medycyny Sądowej, którym w     

czerwcu 1945r.został  po powrocie z obozu  ponownie prof.Jan Olbrycht. Od     

wyzwolenia Krakowa do opuszczenia miasta, doc.Bolesław Popielski oprócz 

wykonywania  obowiązków  wynikających z charakteru  placówki, którą kie-   

rował, swoją  pracę  prowadził w  dwóch  głównych płaszczyznach: odbywał  

specjalizację z zakresu  dermatologii i wenerologii pod kierunkiem prof.Fran- 

ciszka Waltera i opracowywał w sposób tajny materiały uzyskane od dr.Tade-    

usza Pragłowskicgo, dr.Mariana  Wodzińskicgo i  dr.Marii  Byrdy, dotyczące 

zbrodni katyńskiej. Wszystkie te osoby w kwietniu I943r.były członkami pol-

skiej grupy RGO-PCK wchodzącej w skład  międzynarodowej komisji wyko- 

nującej prace ekshumacyjne w Katyniu, którymi kierował niemiecki profesor  

Gerhard Buhtz -dyr.Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskie-

go. Już w  czerwcu 1945r. doc. Bolesław  Popielski  wyjechał  do Wrocławia, 

gdzie  objął  tymczasowe  kierownictwo  nad  Zakładem Medycyny Sądowej,  

podległym Wydziałowi  Lekarskiemu, który w  tym  czasie wchodził jeszcze     

w skład Uniwersytetu oraz Politechniki Wrocławskiej. Po nominacji profesor- 

skiej w 1946r. został  zatwierdzony  na  zajmowanym stanowisku. W wyniku  

nabytego  doświadczenia w Zakładach Medycyny Sądowej we Lwowie i Kra- 

kowie i odbytych studiów specjalizacyjnych pod kierunkiem prof.Franciszka 

Waltera, od roku 1950 rozpoczął wydawanie prac  naukowych o nowych usta- 

leniach w orzecznictwie sądowo - lekarskim. W zakładzie  wrocławskim pow- 

stała  pierwsza w  kraju  sekcja  serologiczna, którą nazwano pracownią sero-    
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hematologii  sądowo - lekarskiej. Prowadzono  w niej  prace z  zakresu  pozy-    

tywnego  oznaczania  substancji  grupowej „H" w śladach biologicznych. Po-    

mimo, iż w sprawie zbrodni katyńskiej prof. Bolesław Popielski był doskona-    

le zorientowany i  zebrał w sposób niejawny wiele  udokumentowanych infor-  

macji, a w jednej z szaf  pancernych Zakładu  przechowywał przez  30 lat kil-   

ka czaszek ofiar (przywiezionych przez prof.Gerharda Buhtza z Katynia), nie 

mógł  tych  wiadomości  ze  względów politycznych upowszechnić w kraju i 

ujawniać przed pracownikami Zakładu lub innych placówek Wydziału Lekar-

skiego. Polskie  dokumenty i fakty o  dokonanej przez NKWD zbrodni w Ka- 

tyniu w postaci  raportu  sądowo-lekarskiego zostały ujawnione pierwszy raz     

w Londynie dopiero w 1947r., przez dr.Mariana Wodzińskiego przebywające- 

go na emigracji. Ujawnienie  tego faktu nastąpiło wówczas, kiedy:„po zakoń-

czeniu  odbudowy Zakład  Medycyny Sądowej we Wrocławiu jak pisze prof. 

Tadeusz Marcinkowski, były szef podobnej placówki ze Szczecina, tętnił peł-

nią  życia i twórczą  pracą. Jego działalność dydaktyczną oraz naukową mog-

łem podziwiać na  wielu konferencjach. Kierownika cechowała ogromna wie-

dza oraz  doświadczenie, a przy tym ujmujący sposób bycia, byłem pełen po- 

dziwu dla jego wszechstronnej wiedzy i bystrości spojrzenia". 26]

          Przedstawicielem  polskich nauk biologiczno-medycznych we Lwowie,

któremu władze Rosji Radzieckiej i hitlerowskich Niemiec poświęcały szcze-

gólną uwagę w  latach  istnienia Drugiej Rzeczypospolitej, jak  też po zajęciu

ziem wschodnich przez  obydwu okupantów był prof. Rudolf  Stefan Weigl i 

jego dokonania w zwalczaniu tyfusu plamistego. Nie było to zainteresowanie 

przypadkowe, wynikające jedynie z bieżących i wymuszonych potrzeb wojen- 

nych. Profesor  oraz jego  dokonania  w wirusologii  i skuteczne  leczenie  tej   

strasznej choroby, stały się ewenementem w światowej medycynie już w koń-

cu lat  dwudziestych, chociaż  cała droga do późniejszych osiągnięć była wie- 

loletnia i niezwykle trudna. Już od 1907r. po  uzyskaniu  doktoratu został asy- 

stentem prof.Józefa Nusbauma-Hilarowicza w Katedrze Biologii, gdzie przez  

kilka  lat pod  jego kierunkiem uzupełniał wiedzę z zakresu hematologii oraz     

histopatologii. Dalszy  okres  jego  pracy  badawczej  po  uzyskaniu w 1913r. 

habilitacji  przypadł na okres pierwszej wojny światowej. Zasadniczą inspira-

cją do zainteresowania  młodego  uczonego  problematyką  wirusologii  oraz     

chorobą tyfusu plamistego, stało się również odkrycie dokonane już w 1909r.    
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przez  francuskiego  bakteriologa  Charlesa  Nicoliea, iż  rolę roznosiciela za-    

razka  spełnia  wesz ludzka i wykrycie  tego wirusa  w jelitach wszy w 1916r.

przez wirusologa brazylijskiego Da Rocha Limę. Już w czasie służby wojsko-

wej w medycznym oddziale wirusologii w latach pierwszej wojny światowej     

armii austro - węgierskiej a po  wojnie także  w oddziałach  medycznych WP   

Drugiej  Rzeczypospolitej, rozwijał  swoje  zainteresowania i prowadził bada-    

nia w zakresie  chorob  wirusologicznych w tym  szczególnie tyfusu plamiste-    

go. Lata wytężonej pracy pozwoliły docentowi a od 1918r. również kierowni-  

kowi  Zakładu  Biologii Uniwersytetu  Lwowskiego  na stosowanie poczynio-

nych ustaleń teoretycznych w praktycznym likwidowaniu choroby tyfusu pla-  

mistego wśród ludności polskiej, przy pomocy wytwarzanej szczepionki. Pod- 

stawą jego  sukcesu w wynalezieniu i  wytwarzaniu  szczepionki  było przyję-   

cie całkowicie  odmiennego założenia  hodowania  wirusa tej choroby w natu- 

ralnym a nie  sztucznym  środowisku, w  przeciwieństwie do  innych naukow-

ców,  których  wieloletnie   badania   zakończyły się  niepowodzeniem. Istota  

odkrycia prof. Rudolfa Weigla  szczepionki i powodzenie w jej  wytwarzaniu,  

sprowadzały się do stosowania ściśle  określonych procedur. Jego najważniej- 

szym odkryciem było  hodowanie  zarazka  tyfusu  w naturalnym środowisku,

jakim  były  jelita  wszy  odzieżowej. Zakażenie  zarazkiem  wszy, wykarmio-   

nej ludzką krwią oraz wycięcie  zakażonych jelit tych owadów z których przy-

gotowywano  szczepionkę, stało się podstawą sukcesu profesora i jego współ- 

pracowników. 27]  Wraz z nominacją profesorską uzyskaną w 1931r., i rozpo- 

częciem  produkcji  szczepionki  na dużą skalę, nie tylko stosował ją w kraju,

ale  również  wśród  ludności w Afryce, Azji i  Ameryce  Południowej. Jego o- 

siągnięcia w latach  międzywojennych były naukowcom wielu  państw znane, 

bacznie  obserwowane i  analizowane. Instytucje odpowiedzialne za  przeciw- 

działanie  występowania masowych epidemii w Rosji Radzieckiej, Republice   

Weimarskiej i hitlerowskich Niemiec, utrzymywały z profesorem systematycz- 

ny kontakt naukowy, korzystały z jego doświadczeń oraz wytwarzanego leku. 

Chociaż prace nad  wynalezieniem szczepionki przeciwtyfusowej były prowa-

dzone również  w innych krajach już od połowy XIX wieku, wszystkie zakoń-

czyły  się  niepowodzeniem, a  kilku  naukowców  zarażonych  wirusem  przy-

płaciło je życiem. Jego światowy rozgłos  ze skuteczności stosowanego prepa- 
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ratu nie  tylko w Polsce  ale  też w niektórych krajach Afryki, Azji i Ameryki 

Południowej, miały  decydujący wpływ na stosunek do  profesora czynników

politycznych  Związku Radzieckiego oraz hitlerowskich Niemiec, po zajęciu

ziem wschodnich oraz  zmiennej okupacji Lwowa. Uwarunkowania wynikają- 

ce z międzynarodowej  popularności i dążenie  obydwu  okupantów do wyko-   

rzystania jego możliwości  naukowych i produkcyjnych szczepionki w zabez- 

pieczeniu epidemiologicznym sił zbrojnych, były zasadniczymi powodami to- 

lerancyjnego stosunku do jego osoby oraz  zespołów którymi kierował. W ok-  

resie okupacji  radzieckiej  ziem  wschodnich znalazło to odzwierciedlenie w 

tym, że już w końcu września 1939r., wraz z  reorganizacją  całego polskiego

szkolnictwa wyższego  istniejącego we Lwowie, władze  radzieckiej Ukrainy

utworzyły Instytut Sanitarno-Bakteriologiczny  do którego włączono z całym 

składem personalnym  Zakład Biologii Ogólnej  funkcjonujący dotychczas w 

zlikwidowanym uniwersytecie polskim. W nowych warunkach  politycznych 

prof. Rudolf Weigl  został  kierownikiem Katedry Biologii, obejmując  jedno- 

cześnie stanowisko  dyrektora  instytutu do spraw  naukowych. Umiejętności

naukowe profesora  oraz  technologia wytwarzania  tak  potrzebnej  Rosji Ra- 

dzieckiej szczepionki, odegrały decydującą rolę w tym, że pozostawiono pro-

fesorowi  nieograniczone  kompetencje  w  sprawach  kadrowych  oraz  duże

możliwości korzystania ze środków finansowych.Naukowcowi i jego wszyst-

kim pracownikom dano jednocześnie pełne gwarancje bezpieczeństwa, które 

były przez nowe władze przeważnie dotrzymywane. Dowodem  autorytetu ja-   

kim  cieszył się  profesor były zaproszenia na konferencje naukowe organizo-

wane przez centralne  instytucje radzieckie, odwiedziny zakładu lwowskiego

przez profesorów i akademików radzieckich uniwersytetów a nawet przedsta- 

wicieli centralnych oraz  republikańskich  władz  państwowych.Wytwarzanie 

dużych ilości  szczepionki dla  potrzeb wojsk radzieckich, stwarzalo warunki     

do konspiracyjnego przekazywania znacznej części tego preparatu oddziałom 

AK i ludności polskiej ziem wschodnich a nawet wysyłanie jej na tereny oku- 

powane  przez  wojska hitlerowskie. Możliwości przekazywania szczepionki 

polskiemu podziemiu  oraz ludności  żydowskiej w obozach, potwierdzają in- 

formacje uzyskane bezpośrednio  od prof.Rudolfa Weigla podczas jego poby- 

tu w Krakowie, po opuszczeniu Lwowa w jesieni 1944r. przez jego przyjacie-   

la profesora UJ Henryka Gaertnera. 28]

254



                                                          

     Okres kilkunastu miesięcy w miarę ustabilizowananej sytuacji psychologi- 

cznej oraz materialnej życia jaką zapewniały władze ukraińskie prof.Rudolfo- 

wi Weiglowi i pracownikom  polskim  zatrudnionym  w Instytucie Sanitarno- 

Bakteriologicznym, przemienił się w czas niepewności dalszego losu po zaję-

ciu Lwowa  przez  wojska  hitlerowskie. Niepewność ta wynikała z wielu res-

trykcyjnych  poczynań wobec  polskiej inteligencji w tym zbrodni dokonanej  

na polskich  pracownikach  naukowych a  także  ich  rodzinach 4 lipca 1941r.    

W takich  warunkach  pracownicy  medyczni  podobnie  jak  wszyscy polscy  

naukowcy we Lwowie czekali na decyzje  nowego i okrutniejszego okupanta.  

W znamienny sposób charakteryzuje atmosferę tego wyczekiwania uczestnik  

tych  wydarzeń, organizator  kształcenia  akademickiego oraz nauki  polskiej  

we  Lwowie, prof. Zygmunt Albert: „…nie wiedzieliśmy, czy szkoły wyższe  

będą funkcjonowały, a jeśli tak, to w jakich rozmiarach. Nikt nie łudził się co  

do jednego, że tak  rozbudowanych  personalnie przez władze radzieckie  za- 

kładów i klinik Niemcy  nie będą  utrzymywali”. 29] Plany wobec  polskiego  

środowiska  medycznego we Lwowie niemieckie władze  okupacyjne ujawni-   

ły już  w pierwszych  dniach  lipca 1941r., kiedy Ukrainiec  prof. Marian Pan- 

czyszyn  otrzymał od  prezydenta  Działu Nauki i Oświaty w rządzie General-

nego Gubernatorstwa dr. Adolfa Watzkego nominację na komisarycznego za- 

rządcę  Instytutu  Medycznego. Zgodnie  z  wytycznymi  władz  niemieckich, 

zostały przerwane  wszystkie  zajęcia w katedrach i  zakładach teoretycznych,   

z których z wyjątkiem profesorów-kierowników, zwolniony został cały perso- 

nel. Swoje miejsca pracy utrzymali  jedynie pracownicy  zatrudnieni w ambu- 

latoriach, klinikach i oddziałach szpitalnych, które  przekształcono w niemiec-  

kie  lazarety  wojskowe. Zakład  Biologii  kierowany  w  okresie  radzieckim    

przez prof.Rudolfa Weigla, wchodzący w skład zlikwidowanego przez Niem-  

ców Instytutu Sanitarno-Bakteriologicznego, stał się filią nowo utworzonego 

Krakowskiego Instytutu Medyczno -Wirusologicznego. Kompetencyjnie zos-    

tał  on  wyłączony  spod  kierownictwa  władz  Generalnego Gubernatorstwa     

oraz  całkowicie podporządkowany sztabowi Naczelnego Dowództwa Wojsk 

Lądowych (Instytut Für Fleckfieber und Virusforschung des OKH).

Podporządkowanie Zakładu naczelnemu dowództwu Wehrmachtu było najko-

rzystniejszym  rozwiązaniem  jakie mógł wybrać profesor z przedstawionych

przez  Niemców propozycji. Takie  zwierzchnictwo  zapewniało profesorowi 
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wyłączenie zakładu spod kompetencji oficjalnego nadzoru ze strony Gestapo. 

Choć nie oznaczało to, iż placówka ta pozostawała poza kontrolą agenturalną 

tej  formacji  oraz  inwigilacją  zatrudnionych tam osób,  jak również przebie-

giem realizacji  produkcji  preparatu. Ograniczony nadzór bezpośredni  stwa-

rzał szersze  możliwości  prowadzenia  przez prof. Rudolfa Weigla  oraz jego 

zaufane  osoby  działalności  konspiracyjnej. Z tych współzależności  oraz za- 

grożeń   zdawał  sobie  niewątpliwie  sprawę  profesor pozostający w ścisłym 

kontakcie z kierowniczymi strukturami AK od których to  uzyskiwał  niezbęd-   

ne  instrukcje  oraz  informacje o stopniu i  formach  zainteresowania jego za- 

kładem ze strony  niemieckich i ukraińskich organów  bezpieczeństwa. Choć

do czasu ponownego  zajęcia  Lwowa  przez  wojska radzieckie wywiad  AK

nie wykrył  żadnego  agenta w zakładzie, to nie oznaczało, że takiego  w nim 

nie było, w sytuacji istniejącej w środowiskach  polskiej  inteligencji we Lwo-

wie. Nawet ostra procedura przyjmowania do pracy zarządzona przez profeso-

ra nie  mogła tego zapewnić, kiedy w latach  obydwu okupacji  podejmowało 

w zakładzie pracę  ponad 500 osób. Było to realne tym bardziej wśród zróżni- 

cowanych politycznie Polaków skoro tylko we Lwowie, kilkanaście tysięcy z

nich przyjęło narodowość niemiecką. Jak pisze prof.Grzegorz Hryciuk-„zjawi- 

sko renegactwa na taką skalę nie miało  miejsca na obszarze Generalnego Gu- 

bernatorstwa w porównywanych warunkach swojego precedensu”. 30] Atmo-

sfera ciągłego  zagrożenia  sprawiała, iż szczególnego  znaczenia  nabierał do-

bór kadr tylko spośród ludzi najbardziej  zaufanych i znanych kadrze  kierow- 

niczej z przeszłości. Dużą rolę w sprawdzaniu osób w stosunku do których by-   

ły jakiekolwiek wątpliwości polityczne odgrywały odpowiednie struktury AK. 

Mobilność do wykonywania dla Niemców trudnych i w ocenie wielu nie wta-  

jemniczonych w sedno  sprawy  kontrowersyjnych  moralnie zadań i sprawne

funkcjonowanie  zakładu, zapewniały  osoby z kadry kierowniczej znane pro-

fesorowi jeszcze z lat międzywojennych. Stąd też  jego wieloletnimi i najbliż- 

szymi współpracownikami byli:dr Anna Herzig, dr Zbigniew Stuchly, dr Hen- 

ryk Mosing, dr Karol Różycki,  dr Jan Strzak, dr inż. Stefan Szybalski. 

Wykorzystując przyznaną zakładowi  przez dowództwo OKH i kierownictwo 

Instytutu  krakowskiego dużą samodzielność w sprawach naukowych oraz ka-  

drowych, koncentrowano pracę zakładu w czterech  głównych płaszczyznach:

-  wytwarzania  wzrastającej nieustannie ilości  szczepionki  zabieranej przez
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   niemiecką służbę sanitarną;

-  tajnej  ochronie  wirusologicznej całej ludności polskiej we Lwowie w tym

   osób z politycznych oraz wojskowych organizacji niepodległościowych;         

-  przekazywania leku  więźniom w  obozach  koncentracyjnych i  gettach na

   ziemiach wschodnich oraz okupowanych terenach Polski etnograficznej;

-  ochronie możliwie dużej ilości polskich pracowników akademickich przed

   aresztowaniami  oraz wywozem do Niemiec poprzez ich zatrudnianie;             

-  zgromadzenie  dokumentów  technologii  wytwarzania  szczepionki  w per-

   spektywie zakończenia wojny i powrotu do kraju.   

Pełne realizowanie wymagań stawianych  przez niemieckie  kierownictwo w  

zakresie wytwarzania szczepionki i ugruntowanie w ten sposób niemieckiego 

zaufania, było też podstawą  pomyślnego  wykonania zadań konspiracyjnych. 

Dzięki  wysiłkom  podejmowanym  przez prof. Rudolfa Weigla i jego  współ-

pracowników, w okresie  hitlerowskiej  okupacji Lwowa zatrudniano w zakła-

dzie około 150 osób  spośród profesorów, docentów i doktorów, w tym wielu 

luminarzy  polskiej  nauki. Wśród  polskich  naukowców  zatrudnionych jako     

karmiciele  wszy  znajdowali  się przedstawiciele  nauk medycznych, humani- 

stycznych, technicznych, matematycznych i wielu ludzi kultury. Wszyscy po-   

przez zatrudnienie w zakładzie znaleźli ochronę przed represjami, możliwość    

udziału w tajnym  kształceniu  polskiej  młodzieży, realizację swoich planów    

naukowych oraz pomoc materialną w formie skromnego wynagrodzenia. 

Jak wspomina jeden z zatrudnionych w zakładzie prof.Alfred Jahn-„u Weigla

pracował prawie cały Uniwersytet Lwowski. Gdy karmiłem wszy, obok mnie

siedział znany lwowski psycholog prof.Kreutz, a w pobliżu widziałem sławne- 

go matematyka  profesora  Banacha”. 31]  Prócz  naukowców zatrudnienie w    

zakładzie znajdowały osoby  spośród  organizatorów i szefów  wojskowych i

politycznych struktur niepodległościowych. Wśród nich był Karol Bankowiec-

szef sztabu lwowskiego  okręgu ZWZ,Tadeusz Garliński-członek Delegatury  

Rządu okręgu lwowskiego, Aleksander Szczęścikiewicz-byłykomendant ZHP     

oraz członek władz ZWZ, Stanisław Babiak - dowódca grupy Kedyw okręgu  

lwowskiego, prof.Edward Rybka-pracownik polityczny  komendy AK Lwów, 

Józef  Gąsowski- dowódca  łączności  radiowej  Komendy AK- Lwów. W za- 

kładzie prof. Rudolfa Weigla pracowało  wielu byłych oficerów Straży Grani-

cznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska  Polskiego i kierownicy tajnych
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wydawnictw  organizacji  politycznych, wojskowych i  akademickich. Różno-

rodność  składu  pracowników i cel  zatrudniania osób  z tych  środowisk oce-  

nia wnikliwie pracownik  zakładu prof.Tomasz  Cieszyński- „W tym ciężkim 

okresie nieustających represji niemieckich, wywozów na przymusowe roboty

do Niemiec, aresztowań  w związku z podziemną organizacją wojskową, oraz

działalnością  tajnego  nauczania, jak również  zbrodni  dokonywanych przez

agentów  UPA owładniętych żądzą mordu, Instytut Weigla- jak go powszech-

nie  nazywano, stanowił ostoję i bastion  polskości  oraz arkę przetrwania dla  

pozostałej przy życiu społeczności akademickiej we Lwowie.” 32]

Głównymi wyznacznikami psychologicznymi, jakimi  kierowali  się  Niemcy 

wobec prof. Rudolfa Weigla i jego  zakładu, była wymuszona potrzebami wo-

jennymi  konieczność akceptowania  jego  potrzeb i stosunkowo  dużej samo-

dzielności zapewniającej okupantowi  nieustanną  produkcję szczepionki.

Zwiększające się zapotrzebowanie na ten preparat mogło być realizowane tyl-

ko w warunkach funkcjonowania zakładu prof.Rudolfa Weigla, ponieważ ist-

niejący  w tym czasie we Lwowie całkowicie niemiecki Instytut Behringa nie

byłby w  stanie zaspokoić  ciągle wzrastających  potrzeb. Brak innej alternaty- 

wy wymuszał  na  niemieckim  kierownictwie Instytutu Wirusologii liberalne  

traktowanie polskiej  placówki i jej   różnych potrzeb. Częściowa stabilizacja     

życia pracowników  naukowych  zatrudnionych w zakładzie zapewniała mini- 

malne  zarobki i nieskrępowaną  możliwość przebywania w mieście o każdej 

porze dnia i nocy na podstawie specjalnego dokumentu OKH. Było to dla wie-

lu profesorów, docentów i doktorów  bodźcem do podejmowania  pracy bada-

wczej z tematów  rozpoczętych jeszcze przed wojną lub kontynuowanych już

w okresie okupacji radzieckiej. Równoległą płaszczyzną pracy  naukowej dla  

wielu z nich było uczestnictwo w seminariach oraz pisanie prac w związku z    

ubieganiem się uzyskania  kolejnego  stopnia  naukowego, w  tym  habilitacji. 

Podejmowanie oraz  kontynuowanie  wielokierunkowych  badań  naukowych 

przez pracowników zakładu  biologii jak też  wielu zaufanych osób spoza tej 

placówki było organizowane przez kilkunastu członków Tajnej Rady Wydzia- 

łu Lekarskiego UJK  utworzonej  w jesieni 1941r.  Jednym  z 11 naukowców 

wchodzącym w jej  skład był również prof.Rudolf Weigl. Oprócz kierowania 

wszystkimi  sprawami  związanymi z tajnymi studiami medycznymi polskiej  

młodzieży, Tajna Rada  WL odbywała  także  posiedzenia w Zakładzie Biolo- 
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gii, podczas  których zatwierdzano  kolejne habilitacje, które po wojnie zosta-   

ły uznane  przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego jako zgodne    

z przepisami obowiązującymi w Drugiej Rzeczypospolitej. 33]

Korzystny rozwój  wydarzeń  związanych z istnieniem  zakładu, umożliwiają-

cy zapewnienie  pracownikom  stabilizację  życia i  bezpieczeństwo  osobiste 

wynikał ze  splotu  wielu  okoliczności przedwojennych i okupacyjnych doty- 

czących osoby  profesora  i jego  wynalazku. Osiągnięcia badawcze oraz sku-

teczność wynalezionej  szczepionki już w połowie lat trzydziestych spowodo- 

wały, że prof.Rudolf  Weigl stał  się znany w czołowych  ośrodkach wirusolo- 

gicznych oraz bakteriologicznych na świecie w tym także niemieckich. Utrzy-  

mywał on z większością tych instytucji kontakty naukowe a z wieloma profe- 

sorami Trzeciej Rzeszy także osobiste. Jeszcze przed zajęciem Lwowa przez 

wojska niemieckie, służby sanitarne tego kraju  były doskonale zorientowane

o skuteczności preparatu, który  po otrzymaniu  na  początku kwietnia 1940r. 

od władz  radzieckich, przetestowano  na więźniach obozu koncentracyjnego     

w Buchenwaldzie. Pomimo  prowadzenia  przez  niemieckich naukowców in- 

tensywnych prac  badawczych, żadnemu z  zakładów  niemieckich w tym naj-  

większemu Behringwerke w Marburgu-Lahn, aż do wojny ze Związkiem Ra- 

dzieckim nie udało  się wyprodukować klasy i skuteczności preparatu wytwa- 

rzanego przez prof. Rudolfa Weigla. Po rozpoczęciu  wojny z niedawnym so- 

jusznikiem oraz  pogarszającymi  się warunkami sanitarnymi hitlerowskiej ar-

mii, w której już w pierwszych miesiącach jej trwania ponad 23 tys.żołnierzy 

zachorowało na tyfus plamisty, produkcja dużych ilości szczepionki stała się  

priorytetem w  planach  służby sanitarnej  tego  państwa. Były to  zasadnicze 

przyczyny, które  wymusiły na niemieckich władzach  ochronę prof. Rudolfa 

Weigla oraz całego składu  osobowego zakładu, pomimo  jego wcześniejszej

ścisłej współpracy naukowo - produkcyjnej z licznymi radzieckimi instytucja-   

mi naukowymi. 34] 

Bezpośrednie podporządkowanie zakładu prof.Rudolfa Weigla niemieckiemu 

dyrektorowi Instytutu Medyczno-Wirusologicznego w Krakowie płk.prof.Her-

manowi Eyerowi a pośrednio armijnej centrali higieniczno-sanitarnej w Berli-

nie kierowanej przez prof.Siegfrieda  Handlosera, było  znane i respektowane

przez  instytucje okupacyjne Lwowa ( w tym  najważniejsze, dla  spokojnego 

funkcjonowania zakładu ) Gestapo oraz ukraińską służbę bezpieczeństwa. 
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W tych warunkach, Zakład Biologii jako jedyna polska placówka był we Lwo-

wie oazą bezpieczeństwa dla kilkuset Polaków. Schronienie i równowagę psy- 

chiczną  znalazła  tam  również  inteligencja  akademicka  i dobrze  zakonspi-  

rowane osoby z organizacji  niepodległościowych w okresie  okupacji hitlero- 

wskiej Lwowa aż  do  likwidacji  zakładu i wywiezienia jego  wyposażenia la-

boratoryjnego na  początku 1944r. Brak materiałów źródłowych, pamiętnikar-

skich lub  innych, nie pozwala  też dokładnie  ustalić, w jaki sposób w 1944r. 

prof.Rudolf Weigl opuścił Lwów i znalazł  się w Krościenku  nad Dunajcem.  

Czy była to  ewakuacja  profesora i jego  rodziny  zorganizowana przez tajne 

struktury AK, czy przy pomocy dobrze znanych profesorowi osób z kierowni-

ctwa niemieckiego  instytutu w Krakowie? Kiedy i w  jakich okolicznościach

założył w nowym miejscu zamieszkania prywatną pracownię wirusologiczną,

jakie i dla  kogo  wykonywała prace, w jaki  sposób prof. Rudolf Weigl objął 

kierownictwo Katedry Bakteriologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co skło- 

niło profesora w 1948r.do opuszczenia Krakowa i objęcia kierownictwa Kate- 

dry Biologii  Ogólnej  na Uniwersytecie Poznańskim? Wszystkie te sprawy z 

życia naukowego byłyby mało  istotne w odniesieniu  do zdecydowanej więk-

szości polskich  pracowników naukowych, którzy opuścili Lwów w tym trud-

nym okresie przełomu  drugiej  wojny światowej. Są one jednak niezwykle is- 

totne i konieczne do  ustalenia wobec  uczonego i  światowego  odkrywcy tej    

miary co prof. Rudolf Weigl. Nawet wspomnienia wnuczek profesora Krysty-

ny Weigl-Albert oraz  Ewy Weigl-Poznańskiej, nie wyjaśniają spraw dotyczą-

cych ostatnich i trudnych lat z życia profesora  ale pozostawiają  wiele wątpli-  

wości. „Po wojnie jak piszą-zamiast zasłużonego uznania spotkał go los tragi- 

czny. Nikczemne  pomówienia i oskarżenia, przed  którymi  nie  mógł się bro- 

nić, a także brak entuzjazmu dla nowego, narzuconego ustroju, zmieniły jego 

życie. Pozbawiony  kontaktów z zaprzyjaźnionymi naukowcami, izolowany i 

osamotniony był już całkiem innym człowiekiem, smutnym i rozgoryczonym. 

Zmarł 11 sierpnia 1957 roku, jest  pochowany w Alei  Zasłużonych na Cmen- 

tarzu Rakowickim w Krakowie”. 35] 

Z przedstawionego  stanu  przedwojennego  nauki jak  też możliwości prowa-

dzenia badań przez polskich  uczonych  na ziemiach wschodnich, które znala- 

zły się pod okupacją  radziecką i niemiecką, wypływa  kilka wiążących temat  

wniosków. Mimo analogii w natężeniu stosowanych restrykcji oraz ogranicze- 
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niu  podmiotowości  polityczno - administracyjnej  polskiego  społeczeństwa,    

w tym  szczególnie  inteligencji  akademickiej, istniała zasadnicza  różnica w 

zakresie  wolności  naukowej, z której  polscy studenci i profesorowie  mogli 

korzystać pod  okupacją radziecką i niemiecką. Nawet bez  uwzględnienia ce-

lów państwowych obydwu okupantów w których określoną rolę wyznaczano 

polskim pracownikom naukowym, nie można dostrzec pomijanego przez wie- 

lu historyków  faktu, że nieporównanie  większe  możliwości  ludziom  nauki  

polskiej stwarzał represyjny„liberalizm sowiecki” tak w odniesieniu do kształ- 

cenia młodzieży oraz  prowadzenia pracy badawczej. Przejęte i zmienione or-    

ganizacyjnie przez władze  radzieckiej Ukrainy  uczelnie wyższe we Lwowie,

zatrudniały ponad 90% przedwojennej kadry naukowej a studia w zależności  

od profilu, w tym medyczne  kontynuowało do 60% polskiej młodzieży. Dos- 

tosowane do  potrzeb i możliwości  prowadzenia badań mieli pracownicy uni- 

wersytetu z wyjątkiem  kierunków  uznanych za ideologiczne. Ważne dla roz- 

woju powojennej nauki polskiej prace prowadzili  profesorowie z nauk techni- 

cznych, chemicznych, rolniczych, weterynaryjnych oraz biologiczno-medycz-  

nych. Tylko spośród   pracowników prof. Rudolfa Weigla, 74 osoby zajęły po 

wojnie na uczelniach krajowych stanowiska docentów i profesorów. 36]

                 

5. Lwowskie towarzystwa naukowe (1918-1945), ich rola w Drugiej RP oraz

    możliwości prowadzenia pracy badawczej w latach obydwu okupacji 

                     

         Towarzystwa naukowe w całym okresie istnienia Drugiej Rzeczypospo- 

litej, stanowiły jedno z ważnych ogniw organizacyjnych nauki polskiej i były

najbardziej masową formą uczestnictwa inteligencji uniwersyteckiej w nauce 

oraz realizacji większości prac badawczych. Głównymi organizacjami tego ty- 

pu posiadającymi status towarzystw naukowych ogólnych była Polska Akade- 

mia  Umiejętności  w Krakowie, Akademia Nauk Technicznych z siedzibą w  

stolicy, Warszawskie Towarzystwo  Naukowe i  Towarzystwo  Naukowe we 

Lwowie. To one wraz ze wszystkimi uczelniami wyższymi, instytutami resor-

towymi  oraz  towarzystwami  i  zrzeszeniami specjalistyczno - zawodowymi,  

prowadziły w latach  międzywojennych badania i przygotowanie  kadr nauko- 

wych. Poprzez ścisłe powiązania formalne członków towarzystw z ośrodkami  
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akademickimi, następował  też  ich duży wzrost liczebny, elitaryzacja i przek- 
ształcanie się większości z nich w zamknięte zrzeszenia  naukowe. Wszystkie   
bez wyjątku  towarzystwa naukowe tak ogólne jak też  specjalistyczne, łączy-  
ły pracę  badawczą  wykonywaną na rzecz  wielu instytucji  rządowych z roz- 
wojem  naukowym  ich  członków, którzy  w  zdecydowanej większości byli   
pracownikami akademickimi  uczelni  państwowych realizującymi też  plany  
rad  wydziałowych. Członkostwo w  towarzystwach  i praca  w  tych instytuc-  
jach była istotną formą wymiany doświadczeń  badawczych i realizowania za-  
mierzeń publicystycznych o charakterze  naukowym w wydawnictwach i wie-  
lu zakładach  poligraficznych  pozostających  pod  zarządem tych organizacji. 
W takiej sytuacji, już w roku 1936 cztery  krajowe  towarzystwa akademickie 
postanowiły dokonać  dalszej konsolidacji pracy naukowo-badawczej. Zamie-
rzenie to było  realizowane poprzez utworzenie  wspólnego Komitetu Porozu- 
miewawczego, który  powołał w głównych ośrodkach  uniwersyteckich kraju
15 struktur  naukowych  dla poszczególnych  dyscyplin oraz Radę Nauk Ścis-
łych i Stosowanych  celem uzgadniania wspólnego  stanowiska w skali  kraju.
Podjęte przez kierownictwa  naukowych towarzystw akademickich  prace nie
dały oczekiwanych rezultatów, ponieważ wraz z podnoszeniem poziomu nau- 
kowego tych czterech elitarnych  organizacji nastąpiło  osłabienie  trwających 
dotychczas  silnych  więzi  ze  społeczeństwem. W związku  z „akademizacją” 
i „elitaryzacją” ich  działalność naukowo-badawcza  była przeważnie oderwa-
na od potrzeb  ekonomicznych  oraz  kulturalnych ludności, ponieważ swoją 
uwagę  koncentrowały  w coraz większym  stopniu na naukach empirycznych. 
Następująca izolacja egalitarna dotyczyła bez  wyjątku wszystkich krajowych 
towarzystw „akademickich” w tym przede  wszystkim  lwowskiego. Oderwa-
nie od  potrzeb  społecznych i  brak większego zainteresowania działalnością  
lwowskiej organizacji ze strony słabego przemysłu ziem wschodnich z jedno- 
czesnym  symbolicznym  finansowaniem  ze strony państwa, pogłębiały nara-
stające trudności w prowadzeniu badań nawet w zakresie nauki „czystej”.Nie 
brakowało też podobnie  jak w innych grupach społecznych tarć i zawiści po-  
między członkami wywodzącymi  się ze  środowisk akademickich a składem 
osobowym licznych organizacji i stowarzyszeń zawodowych Lwowa. 37] 
Bezpośrednio  przed  zajęciem  miasta przez  wojska  radzieckie we wrześniu  
1939r., istniało i działało kilkanaście  towarzystw  naukowych i stowarzyszeń
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zawodowych. Największym z nich o charakterze naukowo-oświatowym, było  

utworzone  w 1921r. „Towarzystwo  Naukowe  we  Lwowie,” które skupiało  

lwowską  oraz  krajową elitę uniwersytecką. O jego akademickim i elitarnym  

charakterze świadczyła organizacja wzorowana na uczelniach wyższych oraz

skład osobowy. Całą instytucją  przed wybuchem wojny kierował zarząd, któ- 

rego prezesem  był prof. Franciszek Bujak, wiceprezesem prof. Jan Hirschler   

a sekretarzem prof.Przemysław Dąbkowski. Towarzystwo posiadało Wydział

Filologiczny-kierownik: prof.Stanisław Witkowski, Historyczno-Filozoficzny-

kierownik:prof.Władysław Abraham; Matematyczno-Przyrodniczy-kierownik:

prof.Seweryn Krzemieniewski. Sekretarzami poszczególnych wydziałów byli:

prof.Eugeniusz Kucharski, prof.Przemysław Dąbkowski  oraz  prof.Benedykt 

Fuliński. W skład TNL wchodziły też: Sekcja Historii  Sztuki i Kultury kiero-

wana przez  prof.Leona Pinińskiego i prof.Władysława Podlacha oraz Sekcja  

Historii  Społecznej i Gospodarczej, której kierownikiem był prof.Franciszek

Bujak a sekretarzem prof.Stefan Inglot. W okresie od jesieni 1937r.do wiosny 

1939r. stan liczebny TNL był zmienny i wynosił od 360 do 370 osób, z czego  

ok.50%  stanowili członkowie zamiejscowi  z Warszawy, Krakowa, Poznania, 

Łodzi, Lublina, w tym też z kilkunastu krajów  zachodnich. Wszystkie wydzia-

ły i sekcje  stanowiły  samodzielne  struktury  naukowe  oraz były kierowane   

przez wybitnych  profesorów  lwowskich uczelni. Pomimo tego, iż w nazwie  

organizacja ta miała towarzystwo naukowe, to praktycznie jej członkami byli 

również  wybitni ludzie kultury oraz inteligencja reprezentująca inne zawody. 

Towarzystwo prowadziło też w całym okresie międzywojennym szeroki zak- 

res prac  edytorskich i wydawniczych  ze  wszystkich  dyscyplin naukowych;  

czołowym ich inicjatorem i promotorem był prof.Franciszek Bujak. Głównie 

pod  jego  kuratelą  naukową  i  organizacyjną  były wydawane  ważne  publi-

kacje TNL takie  jak:„Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych”, „Archi-

wum  Naukowe”,  „Zabytki  Dziejowe”,  „Zabytki  Piśmiennictwa Polskiego”,

„Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Lwowskiego” oraz „Prace Wydzia-

łów  Towarzystwa Naukowego Lwowskiego”. Edycja tak  dużej liczby publi-

kacji była możliwa dzięki ścisłej współpracy władz towarzystwa z kierownic-

twem Wydawnictwa Naukowego we Lwowie, Zakładu Narodowego-„Ossoli-

neum” i Kasy im.Józefa Mianowskiego.Wszystkie prace, ze względu na war- 

tość edytorską i  merytoryczną  cieszyły się  uznaniem  polskich naukowców. 
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Mimo  pełnienia  funkcji  kierownika  Zakładu a  od 1931r. Instytutu Historii     

Społeczno - Gospodarczej  UJK,  prof. Franciszek Bujak był członkiem PAU 

a w latach 1932-1937 prezesem  Polskiego Towarzystwa Historycznego i wi- 

ceprezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 1936  do 1939r. 38]

         Wśród licznych towarzystw oraz stowarzyszeń specjalistyczno-zawodo-   

wych funkcjonujących we Lwowie w latach międzywojennych jako organiza-

cje ogólnokrajowe  lub ich oddziały, które  wniosły znaczący wkład do postę-  

pu  oraz  popularyzacji  wielu  dziedzin nauk humanistycznych były również:  

- Towarzystwo Historyczne, które utworzył we Lwowie w 1886r. jako organi- 

zację regionalną prof.Ksawery Liske, grupującą  historyków i miłośników tej 

dyscypliny nauki. Jak stanowił statut  TH, organizacja ta miała na celu wspie-

ranie rozwoju  nauk historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów

Rusi Czerwonej. Pierwszym prezesem został jego założyciel a wiceprezesem

Tadeusz Wojciechowski, skarbnikiem Antoni Prochaska, sekretarzem Oswald

Balzer a  członkami zarządu  Wojciech  Kętrzyński, Fryderyk Papee i Roman

Piłat. W 1887r. utworzono organ naukowy Towarzystwa„Kwartalnik History-

czny”, którego  redaktorem naczelnym  został prof. Ksawery Liske  a sekreta-

rzem  Ludwik  Finkel. W statucie przyjętym w 1891r. postanowiono także, iż 

jednym z głównych zadań TH będzie  inspirowanie członków do podejmowa-

nia  samodzielnej  historycznej  pracy naukowej i  publikowanie wyników ba- 

dań. W wolnym już kraju polscy historycy przyjęli propozycje prof.Władysła-

wa Konopczyńskiego utworzenia jednej organizacji krajowej. Nastąpiło to na  

zjeździe w 1925r., kiedy organizacja lwowska licząca 116 osób  została przek-   

ształcona w Polskie Towarzystwo Historyczne. Na forum wileńskim w 1935r.  

uczestniczyło już 618 członków w tym kiludziesięciu z oddziału lwowskiego. 

W latach 1937-1947 kierował PTH  po  przybyciu  z Wilna już  jako profesor  

UJK Ludwik  Kolankowski - były dyrektor Biblioteki i Archiwum Ordynacji 

Zamojskiej  oraz senator Drugiej RP, wybitny historyk i badacz okresu jagiel- 

lońskiego. Od początku grupowało wybitnych historyków polskich takich jak 

Ludwik Finkel, Stanisław  Zakrzewski, Ludwik Kolankowski, Franciszek Bu- 

jak, Władysław  Konopczyński, Przemysław Dąbkowski, Adam Szelągowski, 

Kazimierz Tymieniecki,  Konstanty  Chyliński, Stanisław  Zajączkowski, Os- 

wald Balzer, Wojciech Kętrzyński, Stanisław Łempicki, Tadeusz Manteuffel-

Szoege. Miało  ono  nie  tylko wpływ  na popularyzację  wiedzy historycznej     
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ale też na umacnianie tożsamości narodowej. Organem  PTH był „Kwartalnik 
Historyczny” ukazujący  się  w  latach 1887-1953  natomiast wydawnictwem  
regionalnym oddziału lwowskiego była „Ziemia Czerwieńska” w którym pub- 
likowano najważniejsze problemy dotyczące ziem wschodnich. 39]                    
- Polskie  Towarzystwo Filologiczne (Socjetas Philologa Polonorum), założo- 
ne w 1893r. przez prof. Ludwika Ćwiklińskiego z Uniwersytetu Lwowskiego, 
którego był też długoletnim prezesem, nawet po przeniesieniu siedziby Zarzą-
du Głównego do Krakowa.We Lwowie pozostał przy Uniwersytecie Jana Ka- 
zimierza prężnie działający Oddział PTF w pracach którego uczestniczyli też 
znani profesorowie  tej uczelni tacy jak: Stanisław Łempicki, Jerzy Kowalski, 
Władysław Strzelecki, Bronisław  Biliński. Członkami  innych oddziałów  re- 
gionalnych PTF  była również w przeważającej  większości polska kadra pro-  
wadząca  badania z  zakresu  kultury antycznej tej miary jak: prof. Jan  Otręb-
ski, prof.Tadeusz  Lehr- Spławiński, prof.Zenon Klemensiewicz, prof.Witold 
Doroszewski, prof.Kazimierz Nitsch. W latach 1894 - 1969 z przerwą w okre-
sie wojennym, był  również  wydawany co  6 miesięcy główny organ publicy- 
styczny PTF -„Eos” oraz „Kwartalnik Klasyczny”. 40] 
- Polskie Towarzystwo Filozoficzne utworzone w 1904r. przez profesora Uni-
wersytetu  Lwowskiego  Kazimierza Twardowskiego. Wykształcony  na  Wy- 
dziale Filozoficznym  w Wiedniu  pod  kierunkiem filozofa i  psychologa nie- 
mieckiego Franza Brentano (gdzie też uzyskał habilitację) oraz  innych profe-  
sorów z filologii  klasycznej, fizyki oraz matematyki był w pełni ukształtowa- 
nym  naukowcem  już  z  chwilą  przybycia  do Uniwersytetu Lwowskiego w 
1895r. Publikowane prace z zakresu  metodologii badawczej w filozofii i psy- 
chologii i jego teoria podziału nauk na aprioryczne i empiryczne jak też klasy-
fikacja zjawisk  umysłowych, zapoczątkowały nowe trendy w polskiej filozo-
fii i psychologii. Podstawą jego działalności było uprawianie filozofii z wyko- 
rzystaniem  metody  analitycznej. Zastosowanie  jej  pozwoliło uczonemu na 
tworzenie  nowoczesnej szkoły badawczej w zakresie  psychologicznej teorii  
pojęć filozoficznych. Głoszone przez  niego teorie miały znaczący wpływ na     
kształtowanie poglądów  naukowych  czołowych humanistów całego starego 
kontynentu, w tym również autorytetu filozofii niemieckiej oraz europejskiej  
Edmunda Husserla. Dzięki  niemu i jego pracownikom  takim jak prof.Stanis-   
ław Leśniewski oraz prof.Kazimierz Ajdukiewicz  powstała nowoczesna war-  
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szawsko-lwowska szkoła filozofii. Jej główni reprezentanci to tacy profesoro- 

wie  jak: Roman Ingarden, Tadeusz Kotarbiński, Leon Chwistek, Bogdan Su-  

chodolski, Tadeusz Czeżowski, Zygmunt Zawirski, Jan Łukasiewicz, Henryk 

Elzenberg, Maria Ossowska oraz Alfred Tarski. Wszyscy naukowcy wykształ-

ceni w wolnej już Polsce  przez prof.Kazimierza Twardowskiego  będący pra-

cownikami UJK, byli  znani  w  polskich  środowiskach  intelektualnych z pu- 

blikowanych prac monograficznych oraz artykułów w wydawanym od 1911r. 

czasopiśmie „Ruch Filozoficzny” redagowanym przez prof.Kazimierza Twar-  

dowskiego aż do jego śmierci w 1938r.  Wykształcił on nie tylko specjalistów   

z filozofii i psychologii ale również z innych dyscyplin naukowych takich jak: 

Zygmunt Łempicki, Ryszard Gansiniec, Juliusz Kleiner czy Jerzy Kuryłowicz,

którzy w ostatnich  latach  istnienia Drugiej Rzeczypospolitej zajęli poczesne 

miejsce  w krajowej  nauce. Koncepcje  naukowe w dziedzinie  filozofii i psy-

chologii prezentowane przez profesora od 1918r.w wolnej Polsce, oraz rozwi-

jane  wcześniej w  Polskim Towarzystwie Filozoficznym, stały się  podstawą

utworzenia  akademickich ośrodków filozoficznych w Warszawie, Krakowie, 

Poznaniu i Wilnie. Pomimo  tego, iż PTF liczyło  tylko  około 80 osób w tym

większość  pracowników  naukowych z uniwersyteckich Wydziałów Humani- 

stycznych, organizacja  ta  była w latach międzywojennych inicjatorem  oraz  

organizatorem  głównych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i populary- 

zatorskich z filozofii, logiki i psychologii. 41]                                                      

- W lwowskim  systemie  oświatowo-badawczym, społecznym i kulturalnym     

lat międzywojennych ważną rolę spełniało założone w 1895r.przez profesora 

Uniwersytetu  Lwowskiego  Antoniego  Kalinę  Polskie  Towarzystwo  Ludo-

znawcze. Jego  też wybrano na pierwszego prezesa tej organizacji a jej sekre-    

tarzem został prof. Adolf Strzelecki. Współtwórcami tej ważnej dla środowis- 

ka akademickiego i społeczeństwa polskiego organizacji byli znani pracowni- 

cy uniwersyteccy oraz Zakładu Narodowego „Ossolineum”. Wśród wielu wy- 

bitnych  osób  wchodzących  w  skład  komitetu  założycielskiego był języko- 

znawca-prof. Jan Baudouin  de Courtenay, etnograf-prof. Jan Karłowicz, zoo-   

log prof. Benedykt Dybowski, geograf-prof.Eugeniusz Romer, prof.Stanisław 

Ciszewski-etnolog oraz ówczesny  dyrektor „Ossolineum” historyk, etnograf,  

wydawca, prof.Wojciech Kętrzyński. Dzięki opiece władz Uniwersytetu PTL 

było zdolne przetrwać  najgorszy dla niego okres I wojny światowej, odzyski- 
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wania i  utrwalania  niepodległości  Drugiej  Rzeczypospolitej. W roku 1895, 

ukazał się pierwszy  numer  rocznego pisma „Lud”, będącego przez cały czas 

centralnym  periodykiem  naukowym  i  informacyjnym Towarzystwa. Głów- 

nym  zadaniem  wynikającym  z  pierwszego  statutu  Towarzystwa było pro- 

wadzenie  wszechstronnych badań  naukowych dotyczących polskiego społe- 

czeństwa, jego życia, kultury duchowej i materialnej, gromadzenie danych dla

kolejnych  pokoleń i  ich  publikowanie. Walne  Zgromadzenie Towarzystwa  

Ludoznawczego zwołano we Lwowie 9 lutego 1895r. a pierwsze posiedzenie     

naukowe  odbyto  28 lutego 1895r. w sali wykładowej zakładu geografii Uni-

wersytetu, na którym pisarz  dr Iwan Franko będący członkiem PTL wygłosił 

odczyt „O współczesnych kierunkach w ludoznawstwie”. Aż do śmierci w ro- 

ku 1916, brał  udział w wielu  najważniejszych przedsięwzięciach PTL i łago-   

dził konflikty występujące  pomiędzy polską i ukraińską inteligencją  Lwowa. 

To on 34 lata później  we wrześniu1939r. po dokonanej agresji  przez wojska 

radzieckie  oraz  zajęciu  ziem wschodnich, został patronem przejętego przez 

władze  ukraińskie Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od chwili powstania, wła-

dze towarzystwa nawiązywały także kontakty z innymi  polskimi organizacja-  

mi społecznymi i kulturalnymi w zaborze  rosyjskim i pruskim a w kilku tam- 

tych  miastach  pozyskano  też  członków  korespondentów. Nawet w okresie  

trwania  pierwszej  wojny światowej TL nie przerwało  działalności dzięki za- 

angażowaniu w jego prace  wielu  pracowników  naukowych uniwersytetu w  

tym prof.Jana Czekanowskiego, prof.Wilhelma Bruchnalskiego, Henryka Bie- 

geleisena i doktora  Adama  Fischera. Ze względów  organizacyjnych w dniu     

30 stycznia 1904r. redakcję "Ludu"przekazano do Krakowa pod kierownictwo 

prof. Karola Potkańsklego i jego  zastępcy Seweryna Udzieli. W 1910 r. pow- 

stała  na  Uniwersytecie  Lwowskim  pierwsza  katedra  etnologii  kierowana     

przez aktywnego członka PTL prof.Stanisława Ciszewskiego. Po odzyskaniu

przez Polskę niepodległości  oraz włączenia ziem wschodnich w granice Dru-

giej  Rzeczypospolitej na mocy Traktatu Ryskiego, Polskie Towarzystwo fun- 

kcjonowało nadal, a zakres jego  prac został  znacznie rozszerzony.

Jedną z metod  jak  najszerszego  włączania  do realizowanych przedsięwzięć

inteligencji  akademickiej, było  organizowanie ogólnokrajowych sesji nauko- 

wych, podczas których omawiano istotne problemy socjologiczne, kulturalne,

i demograficzne dotyczące kraju i ziem wschodnich, z których sprawozdania
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publikowano w czasopiśmie „Lud” a od roku 1934 również w „Pracach Etno-

graficznych”, kiedy  zaczęło ukazywać się pismo a na prezesa PTL został wy- 

brany prof.Jan Czekanowski. Poza prowadzeniem  działalności wydawniczej,  

organizowaniem  konferencji oraz gromadzeniem księgozbioru etnograficzne-

go i archiwalnego, kierownictwo  tej organizacji  przez  cały okres międzywo-

jenny utrzymywało ścisłą  współpracę  z Ministerstwem Wyznań Religijnych    

i Oświecenia  Publicznego w  zakresie  przygotowywania  propozycji tematy-   

cznych do programów i podręczników szkolnych. 42]     

       Działały też we Lwowie zasługujące na uwagę ze względu na dokonania  

badawcze i publicystyczne  oddziały  krajowe: Polskiego Towarzystwa Mate- 

matycznego, Chemicznego i Przyrodników im.M.Kopernika. Kierownictwo te-   

go ostatniego  współpracowało z Muzem  Przyrodniczym im.Dzieduszyckich. 

Odrębne i wyjątkowe  znaczenie w latach  międzywojennych  w zapewnianiu 

sprawnego  funkcjonowania wszystkich bez wyjątku  struktur naukowych we 

Lwowie w tym również Towarzystw miał Zakład Narodowy im.Ossolińskich   

z największym po Jagiellońskim księgozbiorem na ziemiach polskich.

- Znaczącym w nauce polskiej było lwowskie środowisko matematyków, któ-  

rzy  jeszcze  przed  odzyskaniem  przez  Polskę  niepodległości pracowali na 

Uniwersytecie oraz w wielu innych istniejących w tym czasie uczelniach. Do  

najwybitniejszych lwowskich naukowców starszego pokolenia należeli:profe- 

sorowie:Stefan Kaczmarz, Antoni  Łomnicki, Włodzimierz Stożek, Stanisław

Ruziewicz, Juliusz P.Schauder i Herman  Auerbach. To oni  na przełomie XIX    

i XX wieku stworzyli  we Lwowie słynny w kraju i poza jego granicami ośro-

dek matematyczny i wykształcili takie sławy polskiej oraz światowej matema-  

tyki  jak: Hugo  Steinhaus, Stefan  Banach, Kazimierz  Bartel, Jerzy Albrycht 

Władysław Orlicz, Bronisław Knaster, Feliks Barański, Stanisław Mazur, Sta- 

nisław Ulam, Marek Kac oraz Stanisław Saks. Już z chwilą odzyskania przez  

Polskę  niepodległości w 1918r., Lwów  obok  Warszawy i Krakowa  stał się  

głównym ośrodkiem  nauk matematycznych w kraju. Tutaj powstała też słyn- 

na „Lwowska Szkoła Matematyczna”, która  wraz z warszawską i krakowską  

wyznaczała kierunki badawcze oraz dydaktyczne polskiej matematyki. Podej- 

mowane przez  czołowych  profesorów lwowskich koncepcje naukowe już w 

pierwszych  latach  niepodległości prowadzono w dwóch głównych płaszczy-  

znach. Pierwszą  z  nich  był  udział  w  badaniach  planowanych i  realizowa-
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nych  przez  Instytuty, w których naukowcy  byli zatrudnieni. Drugą sferą ich 

działania była samorealizacja badawcza, publicystyczna i prelekcyjna w Lwo- 

wskim Towarzystwie Matematycznym, utworzonym  z inicjatywy prof. Stefa-   

na  Banacha w 1921r., będącym  oddziałem  powstałej  już  rok  wcześniej w 

Krakowie organizacji krajowej, której pierwszym  prezesem został prof.Stani- 

sław  Zaremba  a w skład  Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego    

wszedł  także  prof. Stefan Banach. W roku 1929  oddział lwowski rozpoczął  

wydawanie naukowego czasopisma „Studia  Mathematica” poświęconego za-    

gadnieniom  nauk matematycznych  realizowanych  przez  ośrodki  krajowe i   

osiągnięciom  matematyki światowej. Z uwagi na wysoki poziom publikowa-

nych w nim prac w wielu językach zachodnich, było ono w niedługim  czasie 

nie tylko periodykiem lwowskiej  szkoły matematycznej ale ważnym w skali 

światowej pismem naukowym, przedstawiającym  osiągnięcia w zakresie ma- 

tematycznej analizy funkcjonalnej. Członkowie  lwowskiego  oddziału  PTM

publikowali  swoje  prace  w wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności

i  w  warszawskich  czasopismach  matematycznych „Fundamenta  Mathema-  

tica”, „Pracach Matematyczno - Fizycznych” i „Wiadomościach matematycz-

nych”. Bardziej  ścisła i skoordynowana współpraca naukowa Oddziału War-

szawskiego i Lwowskiego zaznaczyła się w 1932r., kiedy obydwie szkoły roz-   

poczęły wspólne wydawanie publikacji książkowych „Monografie Matematy-

czne”. Nie mniej owocna współpraca  istniała  pomiędzy czołowymi matema-   

tykami lwowskimi oraz  krakowskimi. Od chwili powołania Oddziału Lwow-

skiego, większość jego  członków tworzyła jedną z trzech  polskich szkół ma- 

tematycznych, którą kierowali prof. Stefan Banach oraz prof.Hugo Steinhaus.    

W odróżnieniu od krakowskiej, zajmującej się matematyczną analizą klasycz-

ną, równaniami różniczkowymi oraz funkcjami analitycznymi i warszawskiej, 

preferującej  w pracach  teorię mnogości i topologię, naukowcy szkoły lwow- 

skiej prowadzili badania w zakresie analizy funkcjonalnej, stanowiącej w tym 

czasie nowoczesną dziedzinę  matematyki rozwijaną w kraju do końca XX w. 

Prócz  udziału w  pracach Oddziału, czołowi  matematycy lwowscy aż do wy-

buchu wojny we wrześniu 1939r.wygłaszali odczyty podczas naukowych zja- 

zdów krajowych, utrzymywali  kontakty z  naukowcami  ośrodków zagranicz- 

nych, uczestniczyli w  kongresach  międzynarodowych i publikowali  oraz re-  

cenzowali prace w centralnym organie PTM „Annales de la Societe Polonaise    
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Mathematique".  O docenianiu  zaangażowania i wkładu  lwowskich naukow- 
ców w rozwój PTM może  też świadczyć fakt, że w kwietniu 1939r. podczas     
ostatniego  przed   wojną krajowego  zjazdu na  prezesa tej organizacji wybra-   
no prof.Stefana Banacha a na sekretarza prof.Bronisława Knastera. 43]
- Niezwykle ważną  rolę  w strukturze  naukowej oraz  gospodarczej  Drugiej 
Rzeczypospolitej  po  ponad  120 letniej  niewoli  spełniało  Polskie Towarzy-   
stwo Chemiczne. Naukowcy oraz praktycy z dyscyplin chemicznych funkcjo-  
nujący dotychczas przeważnie w obcych i rozbitych systemach akademickich  
oraz przemysłowych  trzech państw zaborczych, zdawali sobie sprawę, że tyl-  
ko zjednoczenie tego środowiska pozwoli na szybkie odrodzenie  kształcenia  
na poziomie wyższym oraz utworzenie tak niezbędnego krajowi podstawowe-
go przemysłu  chemicznego. Jednym z segmentów  tego  systemu stanowiące-   
go też opcję społeczną omijającą sformalizowane struktury akademickie oraz 
ministerialne, stały  się w odrodzonym  państwie organizacje korporacyjne ja- 
kimi były również wszystkie towarzystwa naukowo-zawodowe.
Z tych  przesłanek  wychodzili także profesorowie: Leon Marchlewski, Tade- 
usz Miłobędzki, Wojciech Świętosławski, Józef Zawadzki, Stanisław Tołłocz- 
ko, Jan  Zawidzki,Tadeusz Koźniewski, Karol Dziewoński, Wacław Dziewul-
ski, Stanisław Kalinowski, Władysław Leppert, Stefan Niementowski, Włady-
sław Natanson,  Józef Pietruszyński i Bronisław Koskowski, którzy opracowa-    
li plan  utworzenia Polskiego Towarzystwa Fizyczno - Chemicznego. W tym  
celu dnia 29 czerwca 1919r. zwołano w Warszawie zebranie założycielskie z  
udziałem 118 przedstawicieli polskich ośrodków akademickich znanych prak-
tyków zatrudnionych w odradzającym się polskim przemyśle chemicznym.        
Zebrani przyjęli  zmienioną  nazwę i powołali do życia Polskie Towarzystwo  
Chemiczne. Większość  członków  komitetu  założycielskiego  weszła  też w  
skład zarządu  utworzonej  organizacji, której to pierwszym  prezesem został     
prof. Leon Marchlewski z Uniwersytetu  Jagiellońskiego.W składzie zarządu  
znaleźli się także prof. Stefan Niementowski i prof. Ignacy Mościcki  ze Lwo- 
wa. Wśród członków  forum założycielskiego  było kilkunastu  chemików ze
wszystkich uczelni lwowskich i wileńskich  oraz przedstawicieli z kierownic- 
twa  zakładów  chemicznych  ziem  polskich. W skład PTCH weszło pięć od- 
działów regionalnych w takich ośrodkach akademickich kraju jak Warszawa, 
Kraków,  Lwów, Wilno, Poznań i  Łódź, z których drugi po stolicy, bo już je-  
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sienią 1919r. powstał we Lwowie pod kierownictwem prof.Ignacego Mościc- 
kiego; zajmował to stanowisko do roku 1924.  Pomimo  sprawnego funkcjono-
wania PTCH jak też  jego oddziałów, poza sferą  skutecznego wpływu Towa-  
rzystwa pozostawały również kadry  inżynierów  zatrudnionych w przemyśle
chemicznym. Aby  zintegrować  środowisko  akademickie z  produkcyjnym i 
koordynować współdziałanie w najważniejszych dla kraju sprawach, postano-   
wiono zorganizować w stolicy w dniu 3 kwietnia 1923r. Zjazd PTCH z udzia-
łem kadry  inżynierskiej polskiego  przemysłu.Było to pierwsze spotkanie du- 
żego  gremium  chemików oraz  fizyko-chemików zatrudnionych w polskich 
uczelniach i odradzającym  się przemyśle. Uczestników Zjazdu  powitał prof. 
Władysław Natanson  w  imieniu  Polskiej Akademii  Umiejętności oraz Uni- 
wersytetu  Jagiellońskiego i  prof. Ignacy Mościcki  jako  prezes  PTCH. We     
wspólnej części naukowo - referatowej przewodniczyli: prof.Stanisław Lipko- 
wski, prof. Stefan Pieńkowski oraz  prof. Jan Zawidzki. Prof. Wojciech Świę-
tosławski omówił znaczenie  pierwszego  zjazdu  naukowego dla wytyczenia 
kierunków rozwoju polskiego  szkolnictwa akademickiego w dyscyplinach fi-
zycznych i chemicznych i rozwoju  przemysłu. Referaty naukowe przedstawi-   
li uczestniczący w  zjeździe  czołowi polscy fizycy i chemicy w tym  profeso- 
rowie:  Wojciech Świętosławski, Stefan Pieńkowski, Ignacy  Mościcki, Leon 
Marchlewski, Czesław Białobrzeski oraz Tadeusz Woyno. Dążenie kierownic- 
twa do zjednoczenia polskiej  nauki i praktyki chemicznej nie dało oczekiwa- 
nych rezultatów. Pomimo utrzymywania pomiędzy poszczególnymi kierowni-
ctwami związków kontaktów służbowych  oraz  powiązań  interpersonalnych,
do końca lat międzywojennych nie udało się połączyć kilku  organizacji w je-
dno stowarzyszenie o charakterze naukowo-zawodowym.  
Pomimo tego, iż  PTCH w swoim statucie oraz jego wszystkie oddziały w op- 
racowanych planach przygotowanych  na podstawie dokumentu centrali obej- 
mował szeroką gamę problematyki, to kierunki pracy PTCH sprowadzały się     
w dalszym ciągu przede wszystkim do spraw  naukowych oraz popularyzator- 
skich tej  dyscypliny wiedzy wśród społeczeństwa, i w niewielkim tylko stop-  
niu odpowiadały oczekiwaniom  kadry inżynierskiej  zatrudnionej  w przemy-   
śle chemicznym. Stanowiło to  jedną  z głównych przyczyn  utworzenia w lis-
topadzie1927r. specjalistycznej organizacji zawodowej pn: „Związku Inżynie-   
rów Chemików  Byłych  Wychowanków Politechniki Warszawskiej”. 
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Związek ten  ograniczony  statutowo  personalnie  do uczelni  warszawskiej i     

nie  obejmujący kadry z innych uczelni akademickich, jak też nie spełniający 

zakładanych  oczekiwań  przez  większość  kadry  technicznej  został rozwią-    

zany  już  w  lutym 1930r.  W tym  też roku  powołano „Związek Inżynierów  

Chemików  Rzeczypospolitej  Polskiej”, którego  członkami  mogli  być  pra-  

cownicy  zatrudnieni w całym  krajowym  przemyśle  chemicznym. W czasie   

istnienia tych  niezależnych organizacji w kraju powstała także w Warszawie     

w dniu  17 lutego 1933r. kolejna  struktura  zawodowa  „Związek Chemików   

Polskich”; jej prezesem został prof. Edmund Trepko. W ten sposób w drugiej 

połowie  lat  trzydziestych  istniały i funkcjonowały z  różnym  skutkiem trzy 

organizacje reprezentujące interesy naukowe i zawodowe polskich chemików. 

Brak porozumienia  między kierownictwami  powstałych organizacji zawodo-

wych  skupiających  inżynierów  chemików nie  mogło też  mieć stymulujące- 

go wpływu na warunki pracy, położenie  polskiej kadry  chemicznej oraz roz-  

wój tej  gałęzi przemysłu w latach  międzywojennych. W tej sytuacji PTCH i 

podległe  mu oddziały pozbawione w swojej pracy problematyki  zawodowej,

mogły skupiać główną uwagę na  tematach  naukowych realizowanych przez

jego członków będących jednocześnie  pracownikami  uczelni  akademickich, 

publikowania  uzyskiwanych wyników w czasopiśmie Towarzystwa „Roczni- 

kach Chemii” lub wydawnictwach  książkowych oraz  szerokiej pracy popula- 

ryzatorskiej we wszystkich kręgach polskiego społeczeństwa.

Jednym z dobrze zorganizowanych i aktywnych naukowo ośrodków regional- 

nych PTCH był oddział we Lwowie, kierowany od chwili utworzenia jesienią 

1919r. przez  prof. Ignacego Mościckiego a po nim  prof. Stefana Niementow- 

skiego aż do jego śmierci w 1925r. Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicz- 

nego we  Lwowie  skupiał  głównie  pracowników  naukowych politechniki i  

uniwersytetu. Jego  członkami  oprócz  założycieli  organizacji krajowej było   

wielu znanych profesorów  z uniwersytetu jak: Julian Tokarski, Włodzimierz 

Trzebiatowski  i Wiktor Kemula. Wśród licznych uczonych politechniki, pro-   

wadzących działalność  w oddziale lwowskim PTCH  byli: prof. Ignacy Moś- 

cicki, Wiktor Jakób, Czesław Reczyński, Stanisław Pilat, Wacław Leśniański, 

Adolf Joszt, Tadeusz Pompowski, Bronisław Nartowski. Rozbicie krajowego 

środowiska  inżynierów chemików  na trzy  organizacje  zawodowe nie tylko 

uniemożliwiało wytyczenie wspólnego i optymalnego planu rozwoju polskie- 
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go przemysłu  chemicznego, ale  też  szersze i aktywne  uczestnictwo  prakty-   

ków tej gałęzi gospodarki  ziem  wschodnich w pracach PTCH. Oddział Lwo- 

wski, jako  dobrowolne  zrzeszenie  naukowców i nauczycieli  szkół średnich

jak  też  ludzi  innych  zawodów  przejawiających  zainteresowanie  naukami     

chemicznymi, już z  chwilą powstania stanowił niezależną organizacyjnie i fi- 

nansowo  strukturę od  szkół akademickich, funkcjonujących  w  tym mieście, 

chociaż skupiał ponad 80% stanu  osobowego pracowników akademickich re- 

prezentujących  nauki  chemiczne. Dużą aktywność w pracy  Oddziału Lwow-

skiego PTCH przejawiało będące jego członkami kierownictwo spółki badaw- 

czej „Metan”, którą  już w 1916r. założył Ignacy Mościcki i Kazimierz Kling.

Przekształcona w 1922r.w Chemiczny Instytut Badawczy z własnym pismem

„Metan” (od 1920r.„Przemysł Chemiczny”) stanowiła dla oddziału lwowskie- 

go istotną  bazę do prowadzenia  prac badawczych i możliwości publikacji aż  

do objęcia przez prof.Ignacego Mościckiego urzędu  prezydenta RP i przenie- 

sienia  zarządu  Instytutu w 1926r.do Warszawy. Główne kierunki pracy lwo-  

wskich chemików akademickich w latach międzywojennych  będących człon- 

kami PTCH, wypływały ze statutu i wytycznych władz centralnych przekazy- 

wanych oddziałom na kolejnych pięciu zjazdach krajowych, które odbyły się     

w latach 1923-1938.  Jednak  ze  względu na ograniczony  rozwój przemysłu 

chemicznego na  ziemiach wschodnich, specyfikę narodowościową i ogólnie   

niski poziom  przygotowania  chemicznego  ludności i wynikający stąd mały 

stopień zainteresowania tą sferą gospodarki, działalność PTCH ukierunkowa- 

na była  na wybrane  środowiska. Przede  wszystkim  należała  do nich kadra 

akademicka, kierownictwa i inżynierowie  nielicznych na tych terenach zakła- 

dów oraz instytucji o  profilu chemicznym, nauczyciele i uczniowie ostatnich 

klas średnich  szkół chemicznych i personel kierowniczy urzędów administra-  

cji państwowej oraz organizacji społecznych. Stan liczebny  tego  oddziału w 

składzie którego zdecydowaną większość  stanowili  pracownicy naukowi bę- 

dący inicjatorami, organizatorami i wykonawcami wszystkich przedsięwzięć  

takich jak: posiedzenia, konferencje, konkursy studenckie oraz odczyty, oscy- 

lował w latach międzywojennych w granicach 50 osób. W tym też okresie od- 

było się 113 zebrań plenarnych członków i sympatyków Towarzystwa, na któ- 

rych przedstawiono 155 referatów o  tematyce  naukowej i gospodarczej doty-  

czącej problematyki chemicznej. Najbardziej aktywnymi członkami organiza-
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cji byli pracownicy naukowi, którzy pełnili funkcje kierowników poszczegól-  

nych zespołów tematycznych. Oni także, jako  przedstawiciele  tego oddziału   

uczestniczyli w pięciu zjazdach krajowych i kilkunastu konferencjach między- 

narodowych. Z oceny kierownictwa krajowego  wynika, że  oddział  lwowski 

pod względem upowszechniania  nauk chemicznych zajmował czołowe miej- 

sce w strukturze  kraju. Potwierdzeniem  tego  było  wybranie na IV Zjeździe

ogólnopolskim, odbytym w Wilnie w dniach 29 VI-2 VII w 1938r.prof.Adol-    

fa  Joszta na stanowisko prezesa  Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 44]

- Znaczącą rolę w całym okresie międzywojennym odgrywało  także Polskie  

Towarzystwo Przyrodników im.M.Kopernika, powstałe we Lwowie 17 stycz- 

nia 1875r., gdzie  jako  organizacja  ogólnopolska miało swoją siedzibę; jego 

pierwszym prezesem został europejskiej sławy mineralog  prof. Feliks Stefan

Kreutz. Wśród członków założycieli znaleźli się też tacy uczeni lwowscy jak: 

prof. Bronisław Radziszewski, prof. .Emil Godlewski  (senior), prof. Marceli  

Nencki, prof.Józef Rostafiński i prof.Szymon Syrski. Głównym przedmiotem  

zainteresowania naukowego członków towarzystwa były problemy z zakresu  

geologii, mineralogii, petrografii, botaniki, zoologii i fizjografii  Polski  połu- 

dniowej, w  tym  ochrony  wszelkich  zabytków przyrody. Działalność nauko- 

wą, prelekcyjną i publicystyczną  przerwaną  w latach 1914 -1918,  rozpoczę-  

li  członkowie  towarzystwa  dopiero po zakończeniu  pierwszej  wojny świa-

towej. Wraz z kształtowaniem  się struktur geopolitycznych kraju po ciężkiej  

wojnie z  Rosją, wiele trudnych problemów  stanęło przed  polskimi naukami    

w tym przyrodniczymi, które miały być też  realizowane  na odzyskanych zie-  

miach wschodnich przez naukowców z ośrodków akademickich Lwowa oraz  

Wilna. Dużą aktywność w tym  względzie  przejawiało  kierownictwo i człon- 

kowie Towarzystwa Przyrodników im.M. Kopernika grupujące profesorów z 

UJK  oraz  Politechniki Lwowskiej. 

Temu celowi  poświęcił  główną  uwagę pierwszy zjazd fizjografów polskich,   

zebrany w Krakowie  w dniach  3-5 stycznia 1924r.; wówczas  godność  prze- 

wodniczącego  nadano  nieobecnemu  z  powodu  choroby prof. Benedyktowi  

Dybowskiemu. W obradach sekcji zoologicznej  uczestniczyło  kilku naukow-

ców  ze Lwowa w tym: prof.Jan.A.Bayger,  prof. Benedykt Fuliński, prof.Jan 

Hirschler, prof.Jan Noskiewicz i prof.Jan Pruffer z uniwersytetu  wileńskiego. 

Jak pisze prof.Jerzy Pawłowski:„…gremium to  zostało zwołane z inicjatywy
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komisji  fizjograficznej  PAU, w  porozumieniu  z Towarzystwem  Przyrodni-

ków  im.M.Kopernika we Lwowie. Najważniejsze  postanowienia w zakresie

nauk zoologicznych dotyczyły organizacji programu badań terenowych w no- 

wych granicach, jak też w szkołach wyższych i średnich, wreszcie propozycji  

ustaw o ochronie przyrody w tym gatunkowej ochronie zwierząt. Najważniej-

szą uchwałą  zjazdu był podział kraju  na  terytoria badawcze i ośrodki nauki  

odpowiedzialne  za  badania terenowe”.45] Lwowski  ośrodek naukowy obej- 

mował według tego podziału tereny Wołynia, Karpat  wschodnich i część Lu-  

belszczyzny. W ten  sposób Towarzystwo Przyrodników  im.M.Kopernika ja-   

ko ważna organizacja naukowa ziem wschodnich, obejmująca początkowo za-  

sięgiem tylko województwo lwowskie, stało się w końcu lat trzydziestych for-  

macją  ogólnopolską skupiającą już ponad  tysiąc członków. Najliczniejszym   

pod  względem kadry naukowej stał  się oddział lwowski; jego członkami by-   

li uczeni tak znakomici  jak: prof.Henryk Arctowski, prof. Stanisław Kulczyń-   

ski, prof. Stanisław  Pawłowski, prof. Arkadiusz  Musierowicz i  mikrobiolog    

prof. Seweryn Krzemieniewski, który  od 1937r.  był  jednocześnie prezesem  

Polskiego Towarzystwa Botanicznego mającego swoją siedzibę  we  Lwowie.   

W latach trzydziestych z inspiracji  profesora powstał w m. Krzywczyce koło 

Lwowa rezerwat flory stepowej, w którym podczas okupacji radzieckiej zosta-   

ło zatrudnionych wielu  naukowców z  byłego UJK  oraz Wydziału  Rolniczo-

Lasowego Politechniki. Polskie Towarzystwo Przyrodników wydawało w róż- 

nych okresach takie czasopisma naukowe jak:„Kosmos”, „Wszechświat” oraz 

„Przyroda i Technika”. Zgromadziło  także  jeden z największych księgozbio-   

rów wśród tego typu organizacji, liczący we wrześniu 1939r.  kilkadziesiąt ty- 

sięcy woluminów. 46]

- Ważnym  wśród  omawianych organizacji społecznych istniejących w tym    

mieście było  też Towarzystwo  Geograficzne  Lwowskie  powstałe w kwiet-   

niu 1926r.w osiem lat po utworzeniu organizacji ogólnokrajowej;jego pierw- 

szym przewodniczącym został prof.Eugeniusz Romer. W zebraniu założycie- 

lskim wzięło udział ponad 60 osób w tym wielu znanych naukowców lwow- 

skich uczelni i przedstawicieli  inteligencji  sprawujących  ważne funkcje w 

strukturach  oświatowych, kulturalnych i administracyjnych  miasta. To spo-

śród nich  wybrano zarząd  organizacji, w składzie  którego  znalazły się tak    

znane osoby jak:prof. Henryk Arctowski, prof.Adam Fischer, prof.Stanisław 
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Kulczyński, prof. Kasper Weigl, prof. Julian Tokarski, generał Bolesław Po- 

powicz  (reprezentujący Dowództwo OK nr VI-Lwów), dr Józef  Wąsowicz,   

dr Julian Czyżewski, dr Leonard (Leonhard) Stahl, dr August Zierhoffer, se-   

kretarz  towarzystwa.  Zdecydowana  większość  członków organizacji była  

też pracownikami  uniwersytetu i innych szkół  wyższych reprezentujących 

również poza geograficzne  dyscypliny naukowe oraz lwowską inteligencję.   

Z uwagi na skład  personalny jak też  dorobek  naukowy, struktura ta będąc     

w całym okresie przedwojennym samodzielną i niezależną od kierownictwa 

krajowego, stała się w końcu  lat  trzydziestych drugim  po Krakowie ośrod-

kiem nauk  geograficznych i popularyzacji  tej dziedziny wiedzy wśród spo- 

łeczeństwa, w tym szczególnie kadry dydaktycznej i uczniów starszych klas

lwowskich  szkół średnich. Od chwili ukonstytuowania wydawało periodyk 

geograficzny„Czasopismo Geograficzne” a w latach 1933-1938 z inicjatywy 

dr.Franciszka Uhorczaka ukazywał się miesięcznik geograficzny„Z bliska i     

z daleka” oraz „Przegląd Krajoznawczy”. Działalność Towarzystwa Geogra- 

ficznego Lwowskiego jako organizacji samodzielnej, była w okresie między- 

wojennym prowadzona w dwóch zasadniczych płaszczyznach: wewnętrznej  

obejmującej zjazdy sprawozdawcze, posiedzenia naukowe i publiczne zebra-  

nia prelekcyjne  oraz  zewnętrznej. Zagraniczna aktywność sprowadzała się    

do uczestnictwa w  konferencjach  naukowych  na  zaproszenie  organizacji  

międzynarodowych, m.in.udział prof.Eugeniusza Romera w czerwcu 1927r.    

w drugim  Zjeździe  Słowiańskich  Geografów  oraz Etnografów  w Pradze. 

Przykładem  naukowej a nawet  politycznej  aktywności i pracy TGL w pła-   

szczyźnie wewnętrznej  były także  tematy, które  prezentowali na posiedze- 

niach przedstawiciele  instytucji  politycznych i rządowych. W  dniu 28 paź- 

dziernika 1927r. generał Władysław Sikorski na posiedzeniu  naukowym, w  

którym uczestniczyło 320  przedstawicieli lwowskich szkół akademickich i  

władz  administracyjnych, zaprezentował  referat dotyczący wpływu terenu  

wschodnich  obszarów Rzeczypospolitej na taktykę i strategię prowadzonej 

wojny. Na wykładzie prof.Władysława Szafera 25 listopada 1927r. o parku 

narodowym Yellowstone w USA obecnych  było 240 osób, w większości na-  
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uczycieli i uczniów  szkół  średnich. Podobnie dużą  frekwencją cieszyły się  

wykłady prof.Eugeniusza Romera, prof.Jana Czekanowskiego, prof. Antonie-

go  Jakubskiego, prof. Michała  Siedleckiego  oraz  prof. Mieczysława  Lima-  

nowskiego. W grupie  nieustannie  aktywnych  naukowo  członków  towarzy-

stwa liczącej w końcu lat trzydziestych około 50 osób, znajdowali się oprócz  

geografów  matematycy, historycy, biolodzy, prawnicy  a  nawet  astronomo- 

wie. Jego  członkami  byli  również  pracownicy  naukowi  pełniący  funkcje 

kierowników katedr oraz zakładów wszystkich lwowskich uczelni. Jednym z     

nich był prof.Eugeniusz Rybka, który w 1932r.objął kierownictwo katedry  i 

zakładu  astronomii na  UJK po  profesorze  Henryku Arctowskim, będącym

przez kilka lat wiceprezesem Towarzystwa Geograficznego Lwowskiego.47]

- Wiodącą w polskich naukach botanicznych organizacją społeczną powstałą     

i funkcjonującą  we  Lwowie  w okresie  istnienia  Drugiej   Rzeczypospolitej 

było  również Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Za inicjatorów utworze- 

nia tej niezwykle  ważnej i aktywnej  organizacji  uważa się kilkunastu lwow-

skich naukowców z Politechniki oraz ziemian i pasjonatów ochrony przyrody. 

Osobami, które  w największym  stopniu przyczyniły się do jego powołania i 

sprawnego  działania był Seweryn Krzemieniewski, Julian Brunicki, Szymon 

Wierdak, Stanisław hr.Dzieduszycki, Antoni Wróblewski, Stanisław Golczew- 

ski, Eugeniusz Poluszyński, Adolf Beinlich. Konsultacje i ustalenia dotyczące 

przebiegu  tworzenia  towarzystwa rozpoczęte przez  gremium inicjatorów w 

styczniu 1924r. w Zakładzie Botaniki Lasowej Politechniki Lwowskiej kiero- 

wanym przez dr.Szymona Wierdaka, trwały do 7 grudnia 1924r. kiedy to wła- 

dze miejskie zatwierdziły  statut  tej  organizacji. Pierwszy  zjazd członków i  

sympatyków PTD  odbył się  we Lwowie 20 lutego 1925r., w którym oprócz 

członków założycieli uczestniczyli inni znani ludzie nauki, kręgów gospodar- 

czych  oraz społecznych. Podczas  zebrania  plenarnego  ustanowione zostały 

władze  organizacji, zatwierdzono  statut i  ustalono  strukturę  organizacyjną.   

Prezesem  został  dr Bolesław  Orzechowicz  a dwoma  zastępcami prof.Piotr 

Hoser oraz prof.Stanisław Sokołowski. W składzie zarządu znaleźli się także 

Stanisław hr.Dzieduszycki, August hr.Krasiński, Stefan Makowiecki,  Stefan  

Piątkowski, dr Władysław Szafer,  dr Tadeusz  Wilczyński,  dr Szymon Wier-  

dak  oraz  dr Kazimierz  Suchocki - członek  zarządu Polskiego Towarzystwa  

Leśnego. Głównymi  formami  działalności  organizacyjnej i  naukowej PTD 
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wynikającej z  treści  przyjętego statutu  było: przygotowywanie  corocznych 

zjazdów sprawozdawczych, seminariów oraz konferencji naukowych z udzia- 

łem  kadry polskich uczelni akademickich o profilu  rolniczym  oraz przedsta- 

wicieli centralnych  władz  państwowych. W płaszczyźnie edukacyjnej plano- 

wano  spotkania kadr fachowych PTD z nauczycielami oraz młodzieżą szkół  

średnich, studentami i wybranymi  grupami lokalnych społeczności, w tym z     

leśnikami oraz rolnikami. Wynikające ze  statutu  zadania planowano realizo-   

wać we współpracy z innymi  podobnymi organizacjami zagranicznymi oraz  

krajowymi. Szczególne też współdziałanie kontynuowało towarzystwo z trze- 

ma istniejącymi w latach międzywojennych społecznymi organizacjami przy-

rodniczymi o podobnym  charakterze  oraz znaczeniu i roli  jaką  spełniały w     

polskiej nauce. Najważniejszą  z nich  na ziemiach  wschodnich i decydującą

o rozwoju kilku  dyscyplin naukowych w Drugiej RP było  utworzone w pier- 

wszej  połowie XIX  wieku  przez Józefa hr. Dzieduszyckiego  oraz  rozbudo-

wane o nowe i bogate  działy  naukowe  przez jego syna Włodzimierza Muze- 

um Przyrodnicze  im.Dzieduszyckich, któremu  następnie  patronował Stanis-

ław  hr.Dzieduszycki. Instytucja  ta kierowana  w  okresie  międzywojennym   

przez  prof.Jarosława  Łomnickiego, prof. Jana Kinela, prof. Benedykta Fuliń- 

skiego, prof. Romana  Kuntze  oraz  botanika  UJK Tadeusza  Wilczyńskiego    

wyznaczała wspólnie  z naukowcami Wydziału Rolniczo-Lasowego Politech- 

niki Lwowskiej (którzy w  większości byli  również członkami Polskiego To- 

warzystwa Dendrologicznego) kierunki rozwoju oraz tematy wykonywanych    

prac  naukowych z  zakresu  zoologii, botaniki a w niej z dendrologii. Współ-   

pracę  taką  prowadzono  też  z Fundacją  Działyńskich - „Zakłady Kórnickie” 

utworzoną w 1925r.  z inicjatywy Władysława hr.Zamoyskiego - juniora (już    

po jego śmierci) oraz  z  Polskim Towarzystwem Botanicznym powstałym w 

Warszawie  w 1922r. pod  kierownictwem  prof. Bolesława Hryniewieckiego. 

Zarząd  Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  nawiązał także  podobną  

współpracę   z  Narodowym Muzeum  Przyrodniczym  powstałym w Warsza-   

wie w 1927r., którego dyrektorem został prof.Tadeusz Jaczewski. 

Już podczas zebrania założycielskiego PTD we Lwowie ustalono, że pismem 

reprezentującym edytorsko utworzoną organizację będzie„Rocznik Polskiego 

Towarzystwa Dendrologicznego”; miał go prowadzić dr Szymon Wierdak, je-

dnocześnie będący od 1920r.  współredaktorem  czasopisma „Sylwan”  wyda- 
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wanego  przez zarząd Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego również  był  

aktywnym i długoletnim członkiem. Jego pomocnikami oraz  współpracowni-  

kami  redakcyjnymi zostali: prof. Konstanty Stecki i prof.Hanna Czeczotowa. 

Dziesięć  omówionych  towarzystw  istniejących w latach  międzywojennych    

we Lwowie stanowiło najbardziej reprezentatywną grupę spośród wszystkich

organizacji społecznych  o charakterze  naukowym nie  tylko w tym  mieście     

ale także na całych  ziemiach  wschodnich. Lwowskie towarzystwa naukowe     

z poszczególnych dyscyplin o charakterze ogólnopolskim posiadały także kil- 

ka ekspozytur  krajowych w tym  też wileńskich. Wszystkie  one w latach ist- 

nienia  Drugiej  Rzeczypospolitej  uczestniczyły  czynnie w tworzeniu współ-

czesnych kierunków krajowej nauki. 48] 

 

6. Zarys historyczno-chronologiczny wileńskich szkół wyższych i towarzystw

    naukowych i ich działalność w latach niewoli i II Rzeczypospolitej 

            

         Uczelnie wyższe i pozaakademickie towarzystwa naukowe funkcjonują-

ce w Wilnie w latach  międzywojennych  posiadały  całkowicie odmienną od

lwowskich historię i wynikające stąd możliwości  działania w środowisku tak 

zróżnicowanego narodowościowo  społeczeństwa ziem wschodnich. Odmien-   

ność ta wynikała tak z procesów ukształtowanych w okresie istnienia Rzeczy-

pospolitej Obojga Narodów, jak też z uwarunkowań historyczno-politycznych   i

etnograficznych  powstałych  na  wileńszczyźnie w  ponad 120 latach utraty  

niepodległości i pełnej zależności od  cesarstwa  rosyjskiego. Krańcowo inne 

były też możliwości życia oraz  zakresu  swobód obywatelskich ludności pol- 

skiej, litewskiej i białoruskiej  na wileńszczyźnie pod panowaniem  carskim i 

społeczności  polskiej  oraz  ukraińskiej  w zaborze  cesarstwa  austriackiego. 

Restrykcyjna polityka carów rosyjskich i liberalna władców austriackich mia- 

ła także decydujący wpływ  na  możliwość realizacji  swobód  obywatelskich    

w zakresie szkolnictwa akademickiego i naukowych instytucji pozaakademic- 

kich we Lwowie oraz Wilnie. Z tych też  uwarunkowań wynikała zasadnicza 

zależność, iż  we Lwowie w latach  zaborów funkcjonowały polskie uczelnie 

wyższe i placówki  naukowe z pelną  autonomią, jedynie nadzorowane przez 

administrację austriacką a w Wilnie instytucje takie chociaż formalnie w pew- 

nych okresach polskie, były kierowane przez administrację rosyjską i pod ści-   
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słą kontrolą carskich służb bezpieczeństwa. Różnice w uwarunkowaniach po-  
litycznych oraz  prawnych  dotyczyły również  możliwości  tworzenia w tych 
miastach  polskich  uczelni, organizacji społecznych, kulturalnych  oraz towa- 
rzystw naukowych w latach utraty niepodległości od XVIII do XX wieku. 
Już wraz   z rozbiorem Pierwszej  Rzeczypospolitej w 1772r. przez trzy grani-
czące z Polską  mocarstwa, zmieniły się  także  radykalnie  możliwości istnie-  
nia oraz funkcjonowania wszystkich  instytucji oświatowych i naukowych na 
terenach  wschodnich Rzeczypospolitej. Różnorodny był też los utworzonego  
w 1578r. przez  króla  Stefana  Batorego Uniwersytetu Wileńskiego. Przejęty    
po I rozbiorze przez zarząd gubernatorów carskich funkcjonował z ograniczo-   
ną samodzielnością do 1797r., kiedy  po  klęsce  Powstania Kościuszkowskie-  
go przekształcony został  w Szkołę  Główną  Wileńską, zmienioną po sześciu    
latach w 1803r.  w Carski Uniwersytet Wileński, którego  rektorem  został Jan 
Śniadecki. Naczelnym kuratorem całej  wileńskiej oświaty i nauki mianowały 
władze rosyjskie Adama Jerzego ks.Czartoryskiego (jeszcze zwolennika cara 
Aleksandra I)  późniejszego ministra spraw  zagranicznych Rosji. Utworzona 
uczelnia w Wileńskim Okręgu Naukowym była nie tylko centrum kształcenia 
akademickiego ale też z  życia kulturalnego Litwy. Ona również, nawet  z tak 
ograniczoną  autonomią i całkowicie zrusyfikowana, została zlikwidowana w 
1832r. jako wyraz represji po  Powstaniu Listopadowym. Wiele osób z kadry 
naukowej oraz spośród inteligencji kilku innych zawodów i ich rodzin, które 
miały jakikolwiek  związek  z  powstaniem, musiały emigrować do  Niemiec, 
Francji, Belgii, Anglii a nawet państw zamorskich. Wśród uchodźców pierw- 
szej „ Wielkiej  Emigracji” znalazł  się  również  jeden  z przywódców  pow- 
stania  Adam Jerzy ks.Czartoryski. To właśnie  dzięki  poparciu  księcia oraz
zaangażowaniu  patriotycznej  inteligencji, która  znalazła  się na emigracji z 
Warszawy, Wilna, Lwowa, Poznania i  Krakowa, 29  kwietnia 1832r. zostało  
utworzone w  Paryżu  jedno z największych  na  wychodźstwie stowarzyszeń   
kulturalno-naukowych:Towarzystwo Literackie Polskie, którego twórcami by- 
li też m.in:Ludwik Plater, Jan  Niepomucen Umiński oraz Teodor  Morawski. 
Z inicjatywy kierownictwa tej organizacji, 24 listopada 1838r. powstała w Pa- 
ryżu Biblioteka  Polska, którą w pierwszych latach  kierowal historyk - sekre-   
tarz księcia Adama J. Czartoryskiego  Karol Sienkiewicz. W wyniku połącze-  
nia w 1854r. Towarzystwa  Literackiego z utworzonym przez Juliana Ursyna  
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Niemcewicza w 1836r.Wydziałem Historycznym powstało największe liczeb- 

nie i najważniejsze  na  emigracji Towarzystwo Historyczno-Literackie. Rów-

nież w Paryżu z inicjatywy Stanisława G.Worcella utworzono w dniu 30 listo-

pada 1848r.francuskie Towarzystwo Przyjaciół Polski Demokratycznej, które

w dużym zakresie wspierało finansowo polskich emigrantów. Biblioteka Pol- 

ska wspólnie  z Towarzystwem Historyczno - Literackim przez  kilkadziesiąt    

lat firmowały oraz  finansowały wydawanie  książek i czasopism  o tematyce 

patriotycznej, niepodległościowej, dzieł literackich, malarskich i polskiej pra-  

sy. Podobne stowarzyszenia o charakterze kulturalno-naukowym powstały w 

Anglii. Do najważniejszych należy zaliczyć takie  jak utworzone już w lutym 

1832r. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski, Towarzystwo Wzajemnego    

Oświecenia  (1834)  i powstałe w 1843r.  Grono  Historyczne  Polskie. W ten  

sposób już po Powstaniu Listopadowym w warunkach ostrych represji, kiedy    

to na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim  po likwidacji  szkolnictwa wyż- 

szego twórczość z większości dziedzin  nauki była zakazana i zwalczana, rea-  

lizowano ją w jakiejś  części na emigracji. Po upadku kolejnego powstania w 

1864r. nasilił się także exodus  inteligencji z Królestwa Polskiego na Zachód,

w tym  szczególnie  do Francji, gdzie  uciekinierzy  wspomagani przez  starą    

emigrację znajdowali najlepsze warunki do życia i pracy. Główna działalność   

inteligencji  twórczej skupiła się w Paryżu w powstałych tam  towarzystwach    

naukowych, kulturalnych, społecznych, politycznych  oraz  w  Bibliotece Pol-   

skiej na Wyspie świętego Ludwika. Wszyscy oni swoją twórczą pracę w trud-   

nych emigracyjnych warunkach  realizowali z myślą o wykorzystaniu uzyska-  

nych rezultatów w scalonym i wolnym już kraju. 49]

         W przeciwieństwie do Zachodu gdzie polscy emigranci popowstaniowi 

mieli nieograniczone możliwości wyrażania w  sposób  twórczy polskości po-  

przez  działalność  literacką, kulturalną i naukową, w  guberniach  Królestwa 

Polskiego  pod  carską  dyktaturą wszelkie  formy pobudzania  w  ten sposób 

świadomości narodowej były surowo karane. W celu ogarnięcia  pełnym nad-

zorem byłych pracowników uniwersyteckich  oraz  przeciwdziałania w naras- 

taniu jakiegokolwiek  oporu politycznego  czy intelektualnego, już od począt-   

ku XIX w. władze  guberni  wileńskiej  rozpoczęły  tworzenie licznych  rosyj-   

skich instytucji naukowo - badawczych, oświatowych i kulturalnych. Jednym    

z takich posunięć było  przekształcenie Wydziału Medycznego Uniwersytetu    
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w rosyjską Akademię Medyko-Chirurgiczną w której zatrudniono w większo-

ści kadrę ściągniętą z uczelni rosyjskich. Dla tych celów w latach 1805-1899  

władze carskie przy poparciu kuratora  oświaty Adama Jerzego  ks.Czartorys- 

kiego (do wybuchu powstania w 1831r.)  i przybyłych  tutaj licznych urzędni- 

ników, profesorów rosyjskich i przedstawicieli polskiej  i litewskiej  szlachty  

utworzyły wiele stowarzyszeń  naukowych i organizacji kulturalnych, w tym  

kilka wiodących. Już w 1805r.powstało w Wilnie Cesarskie Towarzystwo Le-  

karskie działające do 1914r. Była to medyczna organizacja naukowa o charak- 

terze międzynarodowym, licząca w 1863r. około 400 rosyjskich oraz europej-   

skich specjalistów medycyny klinicznei i teoretycznej, w tym kilkudziesięciu  

Polaków z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania. Innym stowarzyszeniem 

powołanym dzięki staraniom  członków polskich i litewskich szlacheckich ro-

dów  jak Tyszkiewiczowie, Czapscy i  Giedroyciowie, przy  pomocy profeso- 

rów  ze zlikwidowanego przez  carat Uniwersytetu Wileńskiego oraz miejsco- 

wych intelektualistów, powstała w 1855r. Wileńska Komisja Archeologiczna 

będąca protoplastą  późniejszych  towarzystw naukowych tworzonych w tym 

mieście. Z inicjatywy Komisji i pod jej  nadzorem  powstało oraz prowadziło  

działalność Muzeum  Starożytności. Instytucja ta, zatrudniająca  jako pracow- 

ników  historyków, przyrodników, lekarzy i ludzi kultury oraz grupująca spo-  

łeczników z  kręgów szlacheckich, organizowała i  kierowała  badaniami nau-  

kowymi z archeologii, historii, biologii  i literatury w zakresie  jaki był możli- 

wy w warunkach carskich restrykcji narodowościowych oraz politycznych.       

W ciągu niespełna 10 lat funkcjonowania tych połączonych w jedną strukturę  

organizacyjną placówek, stały się zbiornicą rozproszonych na wileńszczyźnie 

wielu polskich księgozbiorów, dokumentów historycznych dotyczących prze- 

szłości  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  i Rzeczypospolitej „Obojga Naro-  

dów” i innych pamiątek  przekazywanych placówce przez patriotyczne kręgi  

polskiego  społeczeństwa. Była to  do  wybuchu Powstania  Styczniowego w 

1863r. najważniejsza polska  placówka  muzealno-archeologiczna, prowadzą-ca

badania naukowe  oraz  działalność wydawniczą  zgodną z planami i gene-  

raliami politycznymi władz carskich w Petersburgu oraz wytycznymi admini- 

stracji  wileńskiej. Kierowana przez  ugodowego  wobec  carów  Eustachego  

hr.Tyszkiewicza współpracowała oraz zatrudniała wielu znanych w tym okre-

sie intelektualistów Wileńszczyzny  takich jak: Władysław Syrokomla, Józef  
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Ignacy  Kraszewski, Teodor  Narbutt, Michał  Baliński, Mikołaj  Malinowski,  

Adam Zawadzki czy też archeolog Adam Kirkor. 

W kontekście szerokich powiązań rosyjskich i europejskich oraz współpracy     

z innymi  polskimi  ośrodkami  naukowymi w  Warszawie, Krakowie i  Lwo-  

wie  przekształcała się ona wbrew woli  władz w instytucję  ogólnonarodową.    

Z uwagi na  zasięg i  formy prowadzonych prac archiwalno-naukowych oraz  

dokumentacyjnych, już w 1864r. po upadku Powstania Styczniowego została 

zlikwidowana przez tłumiciela zrywu narodowego Michaiła Murawjowa i ge-

nerał - gubernatora Wilna Włodzimierza Nazimowa. Pozostawiono z poprzed- 

niej struktury jedynie Komisję Archeologiczną, która  pod  nowym kirownict- 

wem oraz  zmienioną nazwą jako Komisja Archeograficzna prowadziła aż do  

1915r. prace  mające na celu  uzasadnienia  naukowego  powiązania historycz- 

nego i etnograficznego  oraz  terytorialnego Wileńszczyzny z imperium rosyj-   

skim. Oprócz Wileńskiej  Komisji Archeologicznej powstało  też w tym prze- 

dziale czasowym w Wilnie  kilka innych placówek naukowo-kulturalnych za-

trudniających także polskich naukowców ale  kierowanych  prawie wyłącznie 

przez profesorów  lub polityków rosyjskich. Pomimo krótkotrwałej liberaliza-   

cji politycznej jaka  nastąpiła po objęciu władzy w 1855r. przez cara Aleksan- 

dra II Romanowa  wyrażającej  się  w zniesieniu  zakazu używania polskiego  

języka w szkołach  średnich, prowadzenia  zajęć z historii, geografii i literatu-   

ry polskiej i używania w druku książek tylko cyrylicy, ogólna sytuacja restry- 

kcji powróciła do poprzedniego stanu po stłumieniu Powstania Styczniowego.   

Bardziej  zrusyfikowane było Centralne  Archiwum Wileńskie funkcjonujące 

w latach 1852-1915  kierowane  przez urzędników  rosyjskich i zwolenników

caratu jak jego kierownik pochodzący z Łotwy Iwan Sprogis. Wiernopoddań-

czość starano się zapewnić poprzez odpowiedni dobór pracowników, którymi

w tej instytucji mogły być wyłącznie osoby wyznania  prawosławnego pocho-  

dzące z ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zmienionego przez ca-  

rat na Zachodni Kraj. O natężeniu rusyfikacji świadczył też fakt  obowiązywa-

nia w latach 1866-1906  zakazu pisania jakichkolwiek książek wyłącznie w ję-

zyku  polskim  bez  jednoczesnego  drukowania  cyrylicą. W przeciwieństwie 

do Lwowa i Krakowa nie ukazywała się w Wilnie polskojęzyczna prasa a nie- 

liczna  młodzież  polska  podejmowała studia we Lwowie, Krakowie, krajach  
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Europy zachodniej a nawet  w Petersburgu i Moskwie. Wprowadzony po stłu- 

mieniu Powstania Styczniowego  zakaz  budowy katolickich obiektów sakral- 

nych został  uchylony  dopiero w 1897r.  Na straży rusyfikacji i ograniczania 

wolności narodowej miały stać  także  inne  utworzone przez  władze carskie 

Wilna  instytucje  oświatowe oraz naukowe takie jak: Północno-Zachodni Od-    

dział  Cesarskiego  Towarzystwa  Geograficznego, Muzeum  Murawjowa  w    

Wilnie  oraz Wileński Oddział Towarzystwa Krzewienia Rosyjskiej Oświaty  

Historycznej. Pomimo  restrykcyjnej  polityki  narodowościowej, ograniczeń 

oświatowych i możliwości prowadzenia pracy naukowej, w zrusyfikowanych  

w większości instytucjach było wielu  polskich  profesorów i  twórców  naro-  

dowej kultury ze  zlikwidowanych przez carat uczelni, bibliotek oraz teatrów. 

Utworzone przez  nich  w tym  czasie  nieliczne  tajne organizacje oświatowe 

będące drugą  płaszczyzną ich działania obok oficjalnego uczestnictwa w pla- 

cówkach rosyjskich, zostały połączone w Towarzystwo  Oświaty  Narodowej,  

którego kierownictwo powierzono  wileńskim  organizatorom  oświaty dla lu- 

du dr. Witoldowi Węsławskiemu i Emmie Dmochowskiej. Tajną organizacją

o naukowym charakterze było utworzone w 1999r. Towarzystwo Miłośników

Starożytnictwa i Ludoznawstwa. Powstało z  inicjatywy intelektualistów Wil- 

na takich jak:Tadeusz Wróblewski (prezes), Lucjan Uziębło, Henryk Mościc- 

ki, Kazimierz Poderni oraz Bronisław Malewski. Dzięki temu, nawet przy nie- 

ustannych ograniczeniach i dyskryminacji możliwe było  zatrudnianie w tych    

instytucjach  licznych przedstawicieli  polskiego życia naukowego oraz kultu- 

ralnego Wilna. Mimo  skupienia w wielu  placówkach  nawet w tak złych wa-  

runkach politycznych, narodowościowych i kulturalnych szeregu  czołowych 

intelektualistów  w  tym  uniwersyteckich, szkolnictwo  akademickie i nauka  

polska w Wilnie na początku XX wieku znajdowały się w stanie całkowitego 

regresu w stosunku  do poziomu  jaki prezentowała  przed  Powstaniem Listo- 

padowym w1831r. Polityka kadrowa władz guberni wileńskiej polegająca na 

obsadzaniu  stanowisk  administracyjnych, oświatowych i  naukowych przez

obywateli rosyjskich, miała jednoznaczny wydźwięk. Zasadniczym  celem ta- 

kich wielokierunkowych  działań  było wyeliminowanie  wpływu polskiej oś- 

wiaty na kształtowanie świadomości społecznej; jak  pisze prof. Leszek Zasz- 

towt: - „…w okresie międzypowstaniowym  zagadnienia oświaty na ziemiach 

litewsko - ruskich stały się  kwestiami o podstawowym  znaczeniu w obrębie  
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polityki państwa rosyjskiego.” 50] W wyniku  klęski Powstania Listopadowe- 

go, oraz Styczniowego w 1864r.i stosowania w odwecie przez władze carskie  

w okresie ponad osiemdziesięciu lat wszelkich  możliwych retorsji w tym też 

likwidacji w Wilnie polskiego  szkolnictwa wyższego i nauki, tak ważne dzie- 

dziny w życiu narodu  polskiego na  wileńszczyźnie  przestały istnieć a jedno 

pokolenie inteligencji akademickiej i możliwe przez nią dokonania do 1918r.    

zostały bezpowrotnie  utracone. Tak wszechstronna  degradacja  szkolnictwa

oraz nauki  polskiej  nie  miała miejsca we  Lwowie  ani  Krakowie nawet po    

upadku  powstania w 1848r. wznieconego  przeciw  cesarstwu austriackiemu.

Różnice w zakresie  wolności  intelektualnej w tych ośrodkach akademickich,   

a Wilnie wchodzącym w skład  cesarstwa rosyjskiego dostrzegali też czołowi 

humaniści będący pracownikami naukowymi we Lwowie, Krakowie i Wilnie.

Widział to także  profesor  UJ Marian Zdziechowski, pracownik reaktywowa-

nego w 1918r. Uniwersytetu Stefana Batorego i jego późniejszy rektor. 

To on na początku XX wieku jako współtwórca „Klubu Słowiańskiego” pow-

stałego w Krakowie publicznie wyrażał opinię, że Polacy tylko w Cesarstwie

Austro-Węgierskim jako państwie uczestniczącym w rozbiorach, mają  szero-

kie prawa polityczne oraz nieograniczoną wolność w zakresie  kultury, kształ-

cenia na poziomie uniwersyteckim, pracy naukowo-badawczej oraz działania 

w dowolnych towarzystwach naukowych. 51]

         Zahamowanie  represji narodowościowych i pewna liberalizacja ustano- 

wionego przez władze carskie prawa w dziedzinie kultury oraz oświaty nastą- 

piły dopiero  od  początku XX wieku, na  co  wpłynęlo  wiele ważnych wyda-   

rzeń  wewnętrznych  zachodzących w Rosji i niekorzystnych  dla  tego  kraju  

uwarunkowań  międzynarodowych. Niewątpliwie, przyczyną wszystkich póź-

niejszych  liberalnych ustępstw  ze  strony  cara  Mikołaja II, tak wobec włas- 

nego społeczeństwa jak też narodów podbitych, była przegrana w 1904r. woj-   

na z Japonią na którą  poświęcono  pokaźną  część  zasobów  ekonomicznych    

kraju . Zakończona  dużymi  stratami  osobowymi w siłach  zbrojnych w tym  

utratą części floty wojennej, doprowadziła do  poważnego  kryzysu gospodar-  

czego państwa oraz  obniżenia i tak już  niskiego  poziomu  życia rosyjskiego 

społeczeństwa, a to było też bezpośrednią przyczyną podejmowania w latach    

1904-1906  masowych akcji  protestacyjnych  przez robotników w Petersbur-   

gu, Moskwie  oraz innych dużych miastach Rosji i Królestwa Polskiego. Wy-  

285



                                                          

darzenia rewolucyjne w Rosji poparło też społeczeństwo polskie, czego wyra-  

zem była  zorganizowana w dniu 13 listopada 1904r. przez Józefa Piłsudskie-  

go demonstracja w Warszawie, który uzyskanie przez  Polskę niepodległości  

widział w powszechnym powstaniu zbrojnym, w przeciwieństwie do Narodo- 

wej  Demokracji Romana Dmowskiego  upatrującego  najlepsze rozwiązanie 

wolnościowe w dużej  autonomii bez  odrywania  się  od cesarstwa rosyjskie- 

go. Chcąc  zapobiec  wystąpieniom  rewolucyjnym w całym  Królestwie  Pol- 

skim w tym  także w ośrodkach  miejskich  guberni  wileńskiej, car oraz jego 

otoczenie 12  grudnia 1904r. wydają  rozporządzenie  dotyczące  liberalizacji    

oświaty. Zezwalało  ono w  guberniach  zachodnich  na używanie w mowie i 

piśmie oprócz litewskiego oraz białoruskiego także  języka polskiego w szko- 

łach i urzędach. Było to pierwsze  ustępstwo władz  carskich od upadku Pow-  

stania Styczniowego. Nie zadawalało to polskiego społeczeństwa, które w od-

powiedzi  na  krwawo  stłumioną  demonstrację w Łodzi oraz Petersburgu w 

1905r., gdzie wówczas  zginęło kilkaset osób, zorganizowało  strajki w zakła- 

dach przemysłowych Królestwa Polskiego. Napięta  sytuacja rewolucyjna na  

ziemiach polskich i litewskich była  przyczyną  wymuszenia na carze Mikoła-   

ju II kolejnych ustępstw w rosyjskim konstytucjonalizmie, w tym nadania też 

szerszych  uprawnień Dumie  przy  zatwierdzaniu ustaw. Wyrazem zgody na    

daleko idące ustępstwa w demokratyzacji  cesarstwa  rosyjskiego i szerszych 

praw  dla  narodów  podbitych, był  carski  manifest z 17 października 1905r. 

Jesienią 1905r. władze guberni wileńskiej zgodziły się  na wydawanie w tym

mieście polskich gazet, którymi był „Kurier Litewski” oraz od 1906r. „Dzien-

nik Wileński”. Również w tym roku, w zakresie swobód stowarzyszeniowych, 

społeczność polska  mogła tworzyć  dowolne towarzystwa zawodowe, nauko-

we, oświatowe oraz kulturalne. 52]

Przemiany w zakresie swobód  obywatelskich zachodzące w  Rosji w  latach 

1904-1907, które objęły także całe Królestwo Polskie w tym też wolności oś-

wiatowej i naukowej, zostały wykorzystane  przez  polską inteligencję w Wil-  

nie w tym nieliczną już uniwersytecką, która  przetrwała i pozostała  tutaj po   

upadku Powstania  Styczniowego. W związku  z brakiem  możliwości reakty- 

wacji polskiego  szkolnictwa wyższego, główną  uwagę  skupiono na tworze-   

niu towarzystw oświatowo - naukowych, które  chociaż  w  pewnym  stopniu     

mogły rekompensować brak w tym czasie polskiego systemu akademickiego. 
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        Największą i najważniejszą organizacją o tym charakterze było utworzo-

ne za zezwoleniem  władz carskich Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk w Wilnie,  

które po zawiązaniu się w 1906r., powstało formalnie w wyniku uzyskania w 

dniu 17 stycznia 1907r.od  władz  gubernialnych  niezbędnej rejestracji legali-  

zacyjnej. Inicjatorami  utworzenia  tej  organizacji  byli  intelektualiści wileń-   

scy  w  tym: Ludwik  Abramowicz,  Eliza  Orzeszkowa,  Władysław  hr.Tysz-   

kiewicz, Michał  Brensztejn  oraz  Kazimierz Chodyniecki - redaktor „Atene-   

um Wileńskiego” do 1928r., późniejszy profesor Uniwersytetu Poznańskiego

i prof. Wandalin Szukiewicz - wybitny archeolog i badacz  ziem wschodnich.  

Jej pierwszym prezesem został ks.Jan Kurczewski, wiceprezesem Władysław  

Zahorski a sekretarzem prof. Stanisław Kościałkowski. Od  chwili powstania  

cieszyło się dużym poparciem; świadczyła o tym jego liczebność po utworze- 

niu - około 160 osób, w większości  byłych pracowników naukowych.Brak w 

Wilnie uniwersytetu lub innej polskiej uczelni humanistycznej skłonił zarząd 

do przyjęcia struktury  wydziałowej pozwalającej na  prowadzenie pracy nau- 

kowo - badawczej w  zakresie i poziomie  uczelni wyższej. Przewidywane za- 

mierzenia zarządu już na tym etapie, były głównym wyznacznikiem przyjętej  

organizacji i obsady  kadrowej. Z tego  powodu  w ramach TPN powstał: Wy- 

dział I  Filologiczny, Wydział II  Matematyczno – Przyrodniczy, Wydział III  

Nauk Filozoficzno - Historycznych i Prawno - Społecznych. Już od początku   

podjęcia działalności  program  tej społecznej  organizacji  sprowadzał się do 

trzech głównych kierunków mających zapewnić w przyszłości osiągnięcie ce-  

lów zawartych w statucie. Pierwszym oraz  najważniejszym zamierzeniem by-  

ło utworzenie  biblioteki  naukowej, która  miała w tym czasie stanowić bazę 

źródłową  do prowadzenia pracy  badawczej. Kolejnym  celem było podjęcie 

szerokiej  działalności prelekcyjno-oświatowej we  wszystkich środowiskach 

inteligencji wileńskiej. Utworzenie  muzeum  narodowego  gromadzącego za-  

bytki polskiej kultury materialnej  rozproszone na terenach litewskich było w 

planach kierownictwa  towarzystwa trzecim  kierunkiem podjętych działań w 

latach 1907-1914, w trudnym okresie przed wybuchem pierwszej wojny świa- 

towej. Podstawą  miała  być dobrze  zorganizowana  a także  bogata w zbiory   

biblioteka. Jak  pisał w „ Ateneum Wileńskim” jeden  z organizatorów Towa- 

rzystwa Michał Brensztejn:„Pierwszą myślą  zawiązującego się w roku 1906 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk  było stworzenie w Wilnie polskiej  Biblioteki 

287



                                                          

Naukowej, złożonej  przede  wszystkim z dzieł  związanych z ziemią, ludnoś-   

cią i przeszłością byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz druków w ob- 

rębie tegoż terytorium wydanych.” 53] 

Początkiem  imponującego  liczebnie i  merytorycznie  księgozbioru  zgroma- 

dzonego do1939r., był dar 242 tomów dzieł  historycznych przekazanych To-

warzystwu 19 lutego 1907r. przez  istniejące dotychczas  tajne  Koło Miłośni-

ków Starożytności. Kilkudziesięciu  członków  Koła po podjęciu decyzji o sa- 

morozwiązaniu, wstąpiło wspólnie  z przewodniczącym mec.Adamem Karpo- 

wiczem do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Entuzjazm społeczeństwa polskie-

go w Wilnie sprawił, że jesienią tego roku zgromadzono  6,5 tys. książek ska- 

talogowanych przez dr. Ludwika Czarkowskiego i Stanisława Gicewicza, któ- 

re gromadzono już w kilku pomieszczeniach pałacyku, otrzymanego na włas- 

ność w  darze  od Józefa hr.Przeździeckiego.W połowie 1913r. kilkanaście ty-

sięcy woluminów przy osobistym zaangażowaniu członka zarządu prof.Stani- 

sława Kościałkowskiego przewieziono do własnego  budynku bibliotecznego 

przy ówczesnej  ulicy Mostowej 8. W tym też roku, po  samorozwiązaniu To-

warzystwa Muzeum  Nauki i Sztuki jego zbiory  przekazano do Biblioteki To-

warzystwa Miłośników Nauk a jego  członkowie  wstąpili do  nowej dla nich  

organizacji. Sprzyjające  okoliczności w gromadzeniu  księgozbioru sprawiły,  

że przed zajęciem Wilna przez wojska niemieckie w jesieni 1915r. biblioteka 

TPN  liczyła już około 18 tysięcy woluminów z najważniejszych dziedzin na-  

ukowych a muzeum kilkaset  eksponatów z polskiej kultury materialnej. Pod- 

jęte i kontynuowane przez TPN  prace mające na celu integrację wileńskiego 

środowiska naukowego oraz-organizacyjne w tworzeniu podstaw ekonomicz- 

no-programowych  zostały przerwane we wrześniu 1915r. po  wkroczeniu do 

miasta armii  niemieckiej i wydaniu przez nią  zakazu prowadzenia działalno-   

ści   o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym oraz naukowym. 

Sytuacja nie uległa też  zmianie w kilku  następnych latach, gdy kończyła się 

pierwsza wojna światowa i trwała  polsko-radziecka.W okresie pięciu lat bra- 

kowało stabilizacji związanej z przemieszczaniem się  przez tereny frontów i 

przemiennym pobytem w Wilnie wojsk  niemieckich, rosyjskich  oraz Armii 

Czerwonej (IX 1915-X 1920).W tych trudnych dla TPN latach, główne prace  

wykonywane w tej organizacji koncentrowały się na zabezpieczeniu zbiorów  

przed  utratą i zniszczeniem  oraz ich katalogowaniem. Inne działania wynika-  
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jące ze statutu realizowano dopiero od jesieni 1920r., kiedy nastąpiła normali- 
zacja życia  społeczeństwa  polskiego w Wilnie po  zajęciu miasta przez  woj- 
ska gen. Lucjana Żeligowskiego. Podobne trudności  przeżywały w tym okre- 
sie wszystkie polskie  towarzystwa i organizacje  wileńskie o charakterze spo-  
łecznym, oświatowym oraz naukowym. Ich praca w  warunkach tymczasowo- 
ści i destabilizacji  oraz  braku  wszelkich możliwości  kontynuowania badań    
zakończyła  się  całkowicie dopiero  po  wojnie z  Rosją  Radziecką w 1921r. 
Lata pokoju, aż do 1939r. były okresem  intensywnego rozwoju Wileńskiego  
Towarzystwa  Przyjaciół Nauk wynikającego z  założeń statutowych jak rów-
nież z bieżących planów realizowanych przez kolejnych prezesów tej ważnej  
dla nauki  polskiej  organizacji jak: prof.Władysława Zahorskiego, prof.Stani- 
sława Kościałkowskiego oraz członków zarządu profesorów:Stefana Srebrne- 
go, Stanisława Zajączkowskiego, Władysława Dziewulskiego, Ryszarda Mie-  
nieckiego i Mariana  Morelowskiego. O intensywności pracy i  rozwoju TPN  
świadczył fakt, że  posiadało ono  przed  wojną  kilkuset  członków wywodzą-   
cych się ze wszystkich  uniwersytetów oraz  szkół  wyższych krajowych i kil-   
kunastu uczelni zagranicznych. Liczni profesorowie  będący członkami towa- 
rzystwa  wileńskiego  należeli do  organizacji  ogólnopolskich  lub  spełniają-   
cych taką rolę lokalnych. Do Towarzystwa Naukowego  we Lwowie należeli
też uczeni z Uniwersytetu Stefana Batorego  będący jednocześnie  członkami 
wileńskiego  TPN   jak  prof. Stefan  Ehrenkreutz,  prof. Henryk Łowmiański,  
prof.Marian Zdziechowski, prof. Kazimierz  Kolbuszewski ( w 1932r. podjął   
pracę na uniwersytecie lwowskim), doc.Seweryn Wysłouch, doc.Jan Adamus. 
Biblioteka naukowa zgromadziła w całym okresie istnienia zbiory liczące ok.  
120 tys. woluminów  oraz kilka tysięcy starodruków.Wydawane  przez Towa-  
rzystwo  czasopisma  takie  jak „Ateneum Wileńskie”,  „Rozprawy”, i  „Rocz-
nik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, należały do najlepiej redagowa-  
nych krajowych periodyków naukowych. Przez  cały okres  istnienia TPN  w 
Drugiej Rzeczypospolitej, jego członkami byli najwybitniejsi przedstawiciele 
polskiej nauki w tym też niektórzy rektorzy oraz  członkowie Senatu USB, ta-   
cy jak:prof. Michał Siedlecki, prof.Wiktor E.Staniewicz, prof. Kazimierz Opo-   
czyński, prof.Edward Bekier, prof. Ludwik Kolankowski, prof.Tadeusz  Cze- 
żowski, prof. Stanisław  Pigoń, prof. Stefan  Ehrenkreutz,  prof.Henryk  Łow-  
miański, prof. Jan  Oko czy prof. Manfred Kridl. 54]   
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    Wśród wileńskich społecznych organizacji oświatowych posiadających sta-   

tus towarzystwa była  też „Biblioteka  imienia Eustachego i  Emilji Wróblew- 

skich” utworzona za zgodą władz carskich 12 listopada 1912r.przez syna fun- 

datorów mec.Tadeusza Stanisława Wróblewskiego. Zgodnie z postanowienia-

mi statutowymi była  organizacją o charakterze  oświatowo-naukowym kiero-

waną przez Komitet Zarządzający, którego  prezesem  był Tadeusz Wróblew-

ski, a  jej  stan  liczebny nie  mógł  przekroczyć 100  osób. Sekretarzem towa- 

rzystwa  wybranym na walnym zebraniu dnia 5 stycznia 1912r. został Maksy- 

milian Maliński; w skład zarządu weszli:Adam Rymsza,Władysław Malinow-  

ski, Ignacy Parczewski, Marian  Strumiłło i  Ksawery Zubowicz. Mimo  zare- 

jestrowania organizacji jako  towarzystwa o charakterze  bibliofilskim, posia- 

dało ono oprócz  księgozbioru liczącego  kilkanaście  tysięcy woluminów bo-   

te kolekcje cennych dokumentów  archiwalnych i muzealiów z zakresu malar-  

stwa, rzeźby oraz  numizmatyki z XVI i XVII wieku. Elitarny skład Towarzy-

stwa pod względem  społecznym i intelektualnym  powodował, że jego człon-  

kowie skoligaceni byli z wieloma rodami polskimi Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego. To od nich i otoczenia  rodzinnego w  którym  przebywali, napływały 

do Towarzystwa  Biblioteki im.Wróblewskich  najcenniejsze  kolekcje biblio-

filskie, malarskie, medalierskie, numizmatyczne  oraz wsparcie finansowe. 

Najhojniejszymi darczyńcami na rzecz Towarzystwa byli: Tadeusz Wróblew-

ski, Antoni Waszkiewicz, prof.Zygmunt Jundziłł, Bronisław Wróblewski, Sta- 

nisław Marenicz, Aleksander Wojnicz, Maria Herbut - Heybowiczówna, Lud-   

wik Abramowicz, Michał Brensztein i Michał Węsławski. Jeden z najcenniej- 

szych darów  otrzymalo Towarzystwo po  Ludwiku Albercie  Zasztowtcie 22

listopada 1919r. na  podstawie  jego  testamentu  sporządzonego już w 1913r.   

Lata pierwszej wojny światowej oraz konfliktu polsko-radzieckiego o ziemie 

wschodnie w tym także Wilno (1918 - 1920), nie pozwolily na zrealizowanie 

projektów budowlanych  dla Biblioteki oraz spowodowały utratę przeznaczo-  

nych na ten cel funduszy i papierów  wartościowych  otrzymanych od donato- 

rów. Stworzona sytuacja zmusiła prezesa i zarząd do zmiany statutu oraz pod- 

daniu  się  nadzorowi  państwa, sprawowanemu  przez Delegata Rządu. Zmia- 

ny  statusu personalno - strukturalnego i nazwy dokonano 14  września 1922r. 

Powstało z  organizacji  już  istniejącej „Towarzystwo Pomocy Naukowej im. 

Eustachego i Emilji Wróblewskich”; jego prezesem  został prof.Marian Zdzie- 
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chowski  a  wiceprezesem  oraz  kustoszem  zbiorów  Tadeusz  Wróblewski     
(po jego śmierci 3 VII 1925r. Ludwik Abramowicz). Członkami  zarządu zos-  
tali:Jan Piłsudski, Stanisław Sadkowski, Ludwik Abramowicz, prof.Zygmunt 
Jundziłł, prof.Stanisław Kościałkowski, prof. Jerzy Lande  oraz dr Witold Sła- 
wiński.  Jeszcze  przed  śmiercią, Tadeusz Wróblewski przystał na propozycję 
MWR i OP  połączenia  zbiorów  Biblioteki  Miejskiej, Uniwersyteckiej oraz
Fundacji  Wróblewskich  w  jedną  Państwową  Bibliotekę  im.Wróblewskch,   
co nastąpiło 1 lutego 1926r.;  jej dyrektorem  został dr Stefan Rygiel. Placów-
ka ta posiadająca w końcu lat trzydziestych  kilkadziesiąt  tysięcy zgromadzo- 
nych woluminów, znakomicie kierowana przez ( ostatniego przed wybuchem 
wojny) dyrektora dr.Stefana Burharda, spełniała niezwykle ważną  rolę tak w 
polskiej nauce, jak  również kształceniu akademickim polskiej młodzieży.55]
Oprócz  centralnego księgozbioru  naukowego  zgromadzonego w Bibliotece 
im.Wróblewskich, powstało oraz działało w Wilnie kilka małych Towarzystw 
środowiskowo-zawodowych, które  w  latach 1907 - 1920  utworzyły książni-
ce o profilu naukowo-beletrystycznym. Odrębność taką zachowały Towarzys- 
twa  Wzajemnej  Pomocy Nauczycielek i Wychowawczyń, z  których w roku 
1907  powstała  biblioteka.  Jej  twórcami i opiekunami byli: Stanisław Karpo- 
wicz i Kazimiera  Ostachiewiczowa. Od 1928r. jako Biblioteka  Miejska nr 1  
pod patronatem  zarządu miasta znajdowała się  przy ul.Ostrobramskiej 5. Jej  
zbiory  w  końcu  lat  trzydziestych liczyły  ponad 10 tys. woluminów, w tym    
30% naukowych. Podobną do  niej  była Biblioteka  Miejska nr 2, utworzona     
już  w 1902r. w wyniku  starań Elizy Orzeszkowej, Wincentego Chełmińskie-
go i Wacława Makowskiego. Od  1919r. rozpoczęła w Wilnie  działalność Bi-
blioteka im.Tomasza  Zana  utworzona  przez  Polską Macierz Szkolną Ziem
Wschodnich. W tym roku  powstała w Wilnie Biblioteka Archiwum Państwo- 
wego, która zgromadziła zbiory Wileńskiego Centralnego Archiwum, Wileńs- 
kiej  Komisji Archeograficznej i Muzeum  im.Murawjowa. Ważną  placówką     
w realizacji  zadań  oświatowych  była utworzona 12 listopada 1924r. Central-   
na Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

Inicjatorem  jej powołania  był Zygmunt Gąsiorowski a kolejnymi prezesami
zarządu  do 1939r. byli: Stefan  Świderski, Zygmunt Fedorowicz, Jan  Bobka, 
Tadeusz Młodkowski, Jerzy Ostrowski  oraz Edward Rzeszowski. Wszystkie 
książnice wileńskie z wyjątkiem Państwowej Publicznej Biblioteki Uniwersy- 
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teckiej  (od 1926r.)  im.Wróblewskich funkcjonujące w latach 1918-1939 sta- 
nowiły integralną część licznych  towarzystw oświatowo-naukowych. Różno-
rodność zgromadzonych przez nie zbiorów, których liczba w 1939r.oscylowa-   
ła w  granicach 120 tys. woluminów,  mających  około 40%  dzieł naukowych, 
skłaniały kierownictwa największych bibliotek do utrzymywania współpracy  w
zakresie  ich  udostępniania kadrze  akademickiej oraz  studentom. Oprócz  
wymiany  egzemplarzy  dubletowych, częstą  formą  współdziałania stosowa-  
ną  przez TPN  było również  przekazywanie w depozyt  zbiorów naukowych 
Państwowej Publicznej Bibliotece Uniwersyteckiej im.Wróblewskich, braku-  
jących w zasobach uczelnianych. Dobra  organizacja i sprawne kierownictwo  
kolejnych dyrektorów akademickiej książnicy w Wilnie: prof.Stanisława Pta- 
szyckiego, prof.Ludwika Janowskiego, prof.Witolda Nowodworskiego, dr Ste-    
fana  Rygla i  prof. Adama Łysakowskiego umożliwiły zgromadzenie księgo- 
zbioru, liczącego  we wrześniu  1939r. ponad 670  tysięcy woluminów, zagar- 
niętego  już  na  początku 1940r. przez Państwowy Instytut Języka Litewskie-   
go i Literatury. 56]
       Utworzenie w wolnej już Polsce w dniu 28 sierpnia 1919r. Uniwersytetu 
Stefana Batorego, nie  gwarantowało pracownikom uczelni pełnych możliwo- 
ści prowadzenia  badań  w powstających  dopiero  strukturach  akademickich. 
Praca kadry naukowo - dydaktycznej  sprowadzała się w tym czasie do wyko- 
konywania  niezbędnych  zadań o  charakterze  organizacyjnym, zabezpiecze-    
nia  wyposażenia technicznego zakładów oraz  zapewnienia sobie i swoim ro- 
dzinom możliwości przetrwania w warunkach wojennych. Główną tego przy-  
czyną był  niepomyślny  przebieg  wojny z Rosją i zagrożenie  zajęcia Wilna 
przez Armię Czerwoną. Z uwagi na pogarszanie się położenia WP na froncie, 
praca uczelni  została w końcu kwietnia 1920r. przerwana a kadra naukowa z  
rektorem  prof.Michałem Siedleckim ewakuowana z miasta, które w czerwcu 
1920r. zajęły wojska radzieckie. Sytuacja zmieniła  się dopiero w sierpniu po 
wycofaniu się z miasta Rosjan i zajęciu  jego w dniu 7 września 1920r. przez 
armię gen.L.Żeligowskiego. Chociaż powrót kierownictwa oraz kadry nauko-    
wej do miasta, w którym stacjonowały już oddziały polskie nastąpił w końcu  
sierpnia, to możliwości  prowadzenia  dalszych  prac na  uczelni uzyskano do- 
piero po  zawarciu  z  Rosją  Radziecką 12 października 1920r. rozejmu a 18  
marca 1921r. pokoju w Rydze. Dopiero wówczas, kadra uniwersytecka prócz 
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uczestnictwa w procesie  dydaktycznym i  badaniach  organizowanych przez 

poszczególne instytuty, rozpoczęła pracę, która  po kilku latach pozwoliła na 

utworzenie  nowych  towarzystw  naukowych umożliwiających prowadzenie 

pracy badawczej i popularyzacji nauki  poza strukturami uczelnianymi. W ta-

kich  warunkach  oprócz  najważniejszego  w Wilnie  samodzielnego towa-  

rzystwa regionalnego będącego organizacją całkowicie autonomiczną jak  

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, kilka z nich reaktywowało swoje istnienie 

lub zostało utworzonych w Drugiej Rzeczypospolitej w formie kół lub od-  

działów niektórych towarzystw krajowych. Jednym z  nich było też powo-   

łane w Wilnie w 1925r. przez  prof. Jana  Oko  Polskie  Towarzystwo  Fi- 

lologiczne. Oprócz utworzenia oraz  objęcia nad tą organizacją kierownic- 

twa, był on również  założycielem czasopisma  polskich  filologów „Eos”.  

Jak wynika  ze  statutu  Towarzystwa wileńskiego zasadniczym celem tej 

organizacji  było utrwalanie  jak też  popularyzacja  wśród społeczeństwa  

polskiego  wiedzy  o kulturze  antycznej, literaturze i  języku narodowym. 

Odzwierciedlenie realizacji jego planów programowych uwidaczniało się  

w uczestnictwie jako  członka w pracach wileńskiego TPN i licznych pub- 

likacjach naukowych w „Pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”. 

To głównie dzięki niemu oraz innym uczonym z USB jak:prof.Stefan Sre-  

brny, prof. Jan  Safarewicz, prof. Stanisław  Pigoń,  prof. Stanisław  Koś-   

ciałkowski, prof. Jan Otrębski i prof.Marian Zdziechowski, odbywały się   

zjazdy  naukowe z  udziałem uczonych ze wszystkich polskich środowisk    

uniwersyteckich.Profesorowie filologii klasycznej oraz polonistyki wileń- 

skiej  należeli  też  do innych stowarzyszeń jak: Towarzystwo  Literackie  

im.Adama  Mickiewicza, Związek Zawodowy Literatów Polskich  czy wi-  

leńskie TPN, którego prof.Marian Zdziechowski (jeden z rektorów USB)  

w ostatnich latach  życia był jednocześnie jego  prezesem. Rozległość  je- 

go zaangażowania  naukowego i  społecznego  sprawiła, iż  był on  czoło- 

wą  postacią w  środowisku  akademickim i kulturalnym Wilna. Tak duża  

inwencja tych naukowców, ich udział w pracach  wielu struktur uniwersy- 

teckich i towarzystwach  naukowych  doprowadziły też do wypracowania    

nowych  koncepcji  metodologicznych  oraz  kierunków  badawczych zna- 

nych powszechnie w krajowych środowiskach  humanistycznych jako Wi-   
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leńska Szkoła Filologiczna. 57]                                                                     

Aktywnym środowiskiem  akademickim w okresie międzywojennym byli 

również wileńscy historycy . To oni wspólnie z historykami lwowskimi po-

parli propozycję prof. Władysława Konopczyńskiego z  UJ, zjednoczenia 

ogółu tych pracowników akademickich we wspólną  organizację, któraby 

objęła wszystkie  dziedziny polskiej  historiografii i była  reprezentantem    

w kontaktach międzynarodowych. Myśl zjednoczeniowa zaczęła nabierać  

realnego kształtu, kiedy to zdecydowana większość naukowców wyraziła    

zgodę na zgłoszoną propozycję a już w sierpniu 1924r. przyjęto na zwoła-

nym zebraniu statut PTH. Finałem  przygotowań  było zorganizowanie je-  

sienią  1925r.w Wilnie zjazdu krajowego, na którym dotychczasowa auto-  

nomiczna organizacja lwowska przekształciła się w Polskie Towarzystwo 

Historyczne;do niego wstąpili czołowi historycy ze wszystkich ośrodków 

akademickich kraju a pierwszym prezesem tej organizacji został prof.Sta-

nisław Kościałkowski. Uczestniczący w zjeździe historycy USB  utworzy-  

li wileński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego kiero-  

wnictwo powierzono również prof. Stanisławowi Kościałkowskiemu. 

Powołano  zarząd wileńskiego oddziału PTH, do którego  weszli również 

historycy z USB tacy jak:prof.Alfons Parczewski, prof.Teofil E.Modelski, 

prof. Stefan Ehrenkreutz, prof. Feliks  Koneczny i prof. Kazimierz Chody-  

niecki. Organizacja wileńska w 1925r. liczyła 47 członków wywodzących 

się  w  większości  spośród  kadry  naukowej  Instytutu Humanistycznego    

USB, nauczycieli szkół średnich, bibliotekarzy  oraz  archiwistów. Cechą 

charakterystyczną tej organizacji było to, iż większość jej członków - wy- 

bitnych naukowców, równolegle z pracą  badawczą i dydaktyczną  na uni- 

wersytecie  lub  innych  uczelniach, miało ścisły  związek z postępowymi 

korporacjami akademickimi o charakterze  ideowo-patriotycznym, takimi  

jak Cresovia Vilnensis, Konwent Polonia, Batoria czy Leonidania. 58] 

Chociaż w całym kraju istniało około dwustu  korporacji o różnym  zabar-  

wieniu polityczno-narodowym (kilkanaście na uczelniach lwowskich), to

akademicko - patriotyczne na ziemiach  byłego zaboru rosyjskiego w tym  

w Wilnie, grupujące elitę  profesorską miały znaczenie szczególne. 

Członkami  kilku  korporacji  funkcjonujących  w wileńskim  środowisku   
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akademickim  było  około 15% kadry naukowej, wśród  nich kilku też rek-

torów  USB  jak prof.Władysław Dziewulski, prof. Marian  Zdziechowski, 

prof. Kazimierz  Opoczyński  czy prof. Witold Staniewicz. Zdecydowana 

większość  kadry naukowej USB i  innych uczelni, należącej do  Korpora-   

cji Akademickich  była  też  jednocześnie członkami  towarzystw istnieją-

cych  w Wilnie  w latach  międzywojennych. W ten  sposób  ukształtował  

się w tym ośrodku  naukowym powiązany  oraz  złożony interpersonalno- 

służbowy  system  współpracy, uzgadniania  zasadniczych problemów ba- 

dawczych oraz sposobów i możliwości ich  realizacji. Niektóre  z nich, ta-   

kie  jak TPN  oraz  Towarzystwo: Instytut Naukowo - Badawczy  Europy  

Wschodniej, posiadające  własne  archiwa,  księgozbiory, wydawnictwa i 

czasopisma, w istotny  sposób  umożliwiały wykonywanie zamierzeń nau- 

kowych członkom towarzystw, którzy byli pozbawieni takich możliwości    

w miejscu  pracy. Wileński  Oddział PTH  objął  nadzorem  metodologicz-

nym programy  studiów z dyscyplin nauk historycznych w uczelniach aka-

demickich oraz  zakres i treści  programowe  nauczania  obowiązujące  w

szkolnictwie średnim. Duży wkład wnieśli w latach 1929-1930 czołowi hi- 

storycy USB będący  członkami tej organizacji, w przygotowanie polskie- 

go słownika  bibliograficznego, którego  treści  omawiano  podczas kilku- 

dziesięciu  posiedzeń  naukowych  z udziałem przedstawicieli innych pol-  

skich  uniwersytetów. Wyrazem  uznania dla wileńskich historyków było 

powierzenie  im przez Zarząd PTH przygotowanie VI Zjazdu tej organiza-

cji, który odbył się w 1935r. w Wilnie. Poświęcono go związkom dynasty-

cznym Wielkiego Księstwa Litewskiego z Rzeczypospolitą i znaczeniu te-  

go wydarzenia  dla  obydwu  narodów. Członkowie wileńskiego Oddziału 

PTH kształtowali treść i poziom prac zamieszczanych w Kwartalniku His-  

torycznym, którego redaktorem w latach 1932-1936 był prof.Teofil E.Mo- 

delski. Natomiast prof. Ludwik Kolankowski, który do 1936r. był pracow- 

nikiem USB oraz członkiem zarządu wileńskiego Oddziału PTH, w latach 

latach1937-1939  (już w UJK), został  prezesem  PTH. Profesorowie zrze- 

szeni w towarzystwie wileńskim prócz  pracy naukowej wynikającej z pla-   

nów i zapotrzebowania  kierownictwa  oddziału a także  władz krajowych,  
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uczestniczyli równocześnie w kilku zjazdach międzynarodowych. 59] 

Przedstawione  towarzystwa  naukowe  oraz stowarzyszenia oświatowe ut- 

worzone i funkcjonujące w Wilnie od upadku Powstania Styczniowego w 

1864r. do września 1939r. nie obejmują wszystkich istniejących wówczas.  

Zostały uwzględnione tylko  te  najważniejsze  organizacje o charakterze 

ogólnym, reprezentujące nauki humanistyczne. One to bowiem w najwięk-

szym stopniu wpływały na kształtowanie świadomości politycznej i histo-

rycznej  polskiego  społeczeństwa  wileńszczyźny w latach panowania za- 

borcy carskiego i niezwykle trudnym ze względu na skomplikowaną sytu- 

ację  narodowościową w okresie  istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Nie

miały one  natomiast  żadnego wpływu (podobnie jak inne instytucje RP)    

na wyrabianie pozytywnego  stosunku  ludności  litewskiej  oraz białorus-   

kiej do  państwowości  polskiej, dla  której  pozostawała przez cały okres 

międzywojenny tworem całkowicie obcym oraz  nieustannie zwalczanym.

Szczegóną  rolę w  kształtowaniu i podtrzymywaniu  negatywnego stosun-   

ku do Polski spełniały też  litewskie  stowarzyszenia oświatowe i kultural-   

ne  skupiające  inteligencję  wileńską  takie  jak: Towarzystwo Kulturalne   

„Ajdas” powstałe w Nieświerzu w 1906r., Litewskie Towarzystwo Nauko-  

we powołane w 1907r. oraz Towarzystwo Oświaty „Rytas” z 1911r. Głów-

nym celem  utworzonych w Wilnie  przez  przedstawicieli litewskiej inteligen-   

cji towarzystw  naukowych, oświatowych i  społeczno - kulturalnych  oprócz

działań statutowych, była konsolidacja narodowościowa Litwinów, przeciwsta- 

wianie  się  wszystkim  formom  polonizacji i umacniania  instytucji państwo-

wych  II  RP. Wielu  przedstawicieli gremiów  kierowniczych  litewskich  to- 

warzystw bez  względu  na  ich charakter, miało  powiązania  z  władzami ko- 

wieńskimi i  realizowało  ich  antypolską  politykę w sprawach terytorialnych,   

oświatowych i społecznych. Odbiciem negatywnego stosunku do polskiej pań- 

stwowości była krytyka oraz podważanie wszelkich prac władz miejscowych    

i centralnych, pasywność w życiu społecznym jak również negowanie przyna-  

leżności tych  terenów  do Rzeczypospolitej a nawet  udział w akcjach dywer-  

syjno-szpiegowskich. Jak wynikało z danych zawartych w dokumentach Insty-   

stytutu Spraw Narodowościowych z przebiegu tych konfliktów, sytuacja była 

na tyle groźna, że polskie władze centralne zostały zmuszone  do podejmowa-  
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nia bardziej zdecydowanych przedsięwzięć w tym też  do  rozwiązywania naj- 

bardziej antypolsko nastawionych towarzystw litewskich. 60]   

Funkcjonowało w Wilnie  w latach  międzywojennych  też  kilka białorus-  

kich organizacji oświatowo-kulturalnych z których największymi i najbar-  

dziej aktywnymi były:Towarzystwo Inteligencji Białoruskiej, Białoruskie 

Towarzystwo  Naukowe  i Towarzystwo  Szkoły  Białoruskiej. Wszystkie 

skupiały najbardziej wykształconą i aktywną białoruską inteligencję , nega- 

tywnie przeważnie nastawioną do jakichkolwiek związków  państwowych   

z Drugą  Rzeczypospolitą. W swoich  postawach oraz działaniach znajdo-

wały one  też pełne  poparcie  ze  strony  duchowieństwa  prawosławnego,   

które  wszelkimi metodami przeciwstawiało się jakiejkolwiek polonizacji.   

Wyrazem  tej  antypolskiej  postawy stał się powszechny udział osób duchow- 

nych prawosławia  oraz inteligencji  wszystkich zawodów w tworzeniu wielu 

tajnych  organizacji oraz  wspieraniu zbrojnych grup nacjonalistycznych. 61]

Nasilającej się i groźnej  sytuacji i możliwego oddziaływania ze strony nacjo- 

nalistycznych oraz lewicowych organizacji litewskich i białoruskich na społe-  

czeństwo polskie w tym młodzież studencką, władze centralne starały się też 

zapobiegać poprzez zaangażowanie  do  tego celu  polskiej  kadry wileńskich 

uczelni. Szczególną rolę w tych planach miał spełniać w Wilnie USB oraz 

wszystkie polskie  organizacje  naukowe, oświatowe i kulturalne, a szcze- 

gólnie profesorowie-członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wileńskie-  

go  Koła  Polskiego  Towarzystwa Filologicznego  oraz Oddziału Polskie-   

go Towarzystwa Historycznego.To one właśnie wspierane  przez Korpora-  

cje Akademickie i Studenckie oprócz pracy naukowo - popularyzatorskiej  

organizowały spotkania z inteligencją polską w Wilnie  i innych miastach 

województwa. Chociaż forma  zbiorowego  kontaktu z ludnością stosowa-  

na przez polską kadrę akademicką umożliwiała kompetentne przedstawia-  

nie  wielu  najtrudniejszych  spraw  państwowości  polskiej  na  ziemiach   

wschodnich i istniejące zagrożenia, to nie miała ona istotnego wpływu na 

zmianę stosunku ludności miejscowej do II Rzeczypospolitej. 

Skromnych wyników  uzyskiwanych w polonizacji i asymilacji słowiańskich  

mniejszości narodowych nie poprawiło też utworzenie państwowej placówki 

naukowej  Instytutu Badań Spraw Narodowościowych. Ośrodek ten, podlega- 
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jący bezpośrednio specjalnemu Komitetowi przy radzie ministrów oraz pozo-   

stający pod jej nadzorem, miał planować  skuteczne metody asymilacji mniej-   

szości  narodowych  kresów  wschodnich w ramach  społeczeństwa polskiego.   

Dysponując dużymi  środkami finansowymi i przygotowanym  do tego perso- 

nelem naukowym, opracował wiele koncepcji teoretycznych dotyczących pro- 

blemów  demograficzno - narodowościowych  kresów wschodnich, w formie 

prognoz oraz analiz, które pozostawały tylko w sferze teoretycznej. Autorami

licznych opracowań  naukowych, popularnych, i artykułów publicystycznych, 

sprawozdań, memoriałów  oraz  postulatów z  zakresu historii, ekonomii, pra- 

wa,  polityki, socjologii, demografii  czy  geografii  kresów  wschodnich byli

profesorowie  z Wilna i Lwowa  będący  członkami  towarzystw  naukowych, 

działacze społeczni i polityczni, piastujący  różnorodne  stanowiska  państwo- 

we, samorządowe i partyjne, ziemianie  oraz osoby wojskowe. Problemy tam 

poruszane odzwierciedlały atmosferę  polityczną oraz  społeczną panującą w    

kraju w latach  dwudziestych w związku  z  zamiarem przywrócenia państwo-

wości polskiej  na  przejętych  kresach  wschodnich i abstrakcyjne koncepcje  

ideologiczne, postulujące  tworzenie  Polski  mocarstwowej w  dawnych gra- 

nicach historycznych. W literaturze naukowej oraz  publicystyce podejmowa-   

no alarmistyczne tematy o jednoznacznym wydźwięku ideowo - politycznym,   

uzależniającym  istnienie  silnej  Polski   od  posiadania  kresów  wschodnich. 

Nieliczni  tylko  historycy całego  okresu dwudziestolecia  międzywojennego 

stali na  stanowisku  granic  etnograficznych. Pozostali  uczeni w przeważają-   

cej większości  całkowicie  aprobowali też w tej kwestii poglądy polityków i     

naukowo uzasadniali wielkie korzyści płynące z  uzyskania przez Polskę gra-  

nic historycznych na wschodzie sięgających górnego Dniepru, Prypeci, Hory-

nia i Dźwiny. Planowane oraz wykonywane zadania przez powołane do tego 

agendy polityczne, administracyjne, społeczne oraz polskie towarzystwa, mia- 

ły stwarzać korzystne warunki  sprzyjające  powstawaniu w polskich środowi- 

skach inteligenckich  czynnika  konsolidacji  narodowej i nie poddawania się 

wpływom propagandowym podobnych  organizacji litewskich  i białoruskich. 

W ten sposób nauka polska w tym też zdecydowana większość spośród kilku- 

dziesięciu profesorów-członków towarzystw naukowych o profilu humanisty-  

cznym istniejących w Wilnie oraz Lwowie, tak jak władze polityczne, rozwią- 

zanie problemu  narodowościowego upatrywało nie w szerokiej autentycznej 
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autonomii ludności miejscowej w ramach  państwa polskiego, tylko w poloni- 

zacji ziem  wschodnich. Przy tak  wysokim stopniu  świadomości  narodowej, 

politycznej oraz  dążeniu do  utworzenia  własnego i  niezależnego od Polski 

państwa okazało  się nierealne. Tak więc, w okresie istnienia II Rzeczypospo- 

litej żyło na  kresach aż  do  utraty  niepodległości  we wrześniu 1939r., kilka  

skonfliktowanych, wrogich  oraz  nie uznających siebie nawzajem narodowo-  

ści  bez  jednolitego  społeczeństwa i perspektyw  na  zmianę  tej  politycznie 

oraz demograficznie patologicznej sytuacji.

Bez względu na  skalę  trudności w jakich powstawały i funkcjonowały wszy-  

stkie towarzystwa Wilna i Lwowa w latach  zaborów oraz wolnej już  Polsce, 

kilka  tysięcy ich  członków będących jednocześnie pracownikami  szkół aka- 

demickich, uzyskało znaczący oraz uznawany dorobek naukowy tak w środo- 

wiskach krajowych oraz zagranicznych. Działalność tych organizacji w latach  

międzywojennych, w zasadniczy sposób wpłynęła również na  zmianę metod  

uprawiania nauki. Prace  badawcze wykonywane w Drugiej RP w ramach wielu 

instytutów  akademicko - resortowych pod  patronatem i całkowitym finansowa-   

niu przez państwo, w coraz większym stopniu były przejmowane  też przez towa-  

rzystwa  naukowe, które  prowadzono w  oparciu o  finanse  uzyskiwane z mece-   

natu społecznego. Organizacje  te mogły istnieć też dzięki temu, że  głównymi 

fundatorami umożliwiającymi ich  pracę były rody magnackie. Duży udział w fi-  

nansowaniu mieli również właściciele  większości dużych  zakładów przemysło- 

wych, firm handlowych i spółek wydawniczych oraz takich organizacji jak Kasa  

im. Mianowskiego, Muzeum  Przyrodnicze  Dzieduszyckich, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich  czy  też  Fundusz  Kultury Narodowej im. Józefa Piłsudskiego.   

W taki to sposób, wileńskie i lwowskie towarzystwa ogólnokrajowe i ich ekspo- 

zytury okręgowe, jako społeczny ruch nauki pozwalały  członkom  na realizację  

prac badawczych i  publikację  wyników, co byłoby  utrudnione lub  niemożliwe    

w  takim  zakresie w  ramach uczelni. Członkostwo w  towarzystwach  stwarzało 

możliwości udziału w  zjazdach i kongresach  zagranicznych, nawiązywanie kon-  

taktów z ośrodkami europejskimi i wymianę doświadczeń badawczych. Wszyst- 

kie wileńskie i lwowskie  towarzystwa  naukowe, bez  względu na  barwę ide- 

ologiczną ich członków, pozostały w źródłach pisanych oraz pamięci społecz- 

nej jako dobrze  zorganizowane  instytucje  realizujące ważne  zadania nauko-   

we, oświatowe i kulturalne a nawet państwowo - polityczne poza  uczelniami  

299



                                                          

akademickimi, co miało szczególne  znaczenie i wymowę w wielonarodowoś- 

ciowych aglomeracjach Wilna i Lwowa  oraz  na całych  kresach wschodnich.   

Szczególną rolę  integracyjną i polityczną  spełniały towarzystwa naukowe o 

profilu  humanistycznym  wśród ludności  polskiej w końcu lat trzydziestych,

kiedy nastąpiło  uaktywnienie ukraińskich grup nacjonalistycznych. To człon-  

kowie  tych  organizacji  podczas  spotkań z  ludnością, wyjaśniali  jej trudne    

sprawy związane z sytuacją na  kresach i określali sposób postępowania. Z ta-

kim dorobkiem  intelektualnym, rozbudowaną  infrastrukturą urbanistyczną i    

jej  wyposażeniem, bibliotekami  z  dziesiątkami tysięcy naukowych wolumi-  

nów, bogatymi  archiwami cennych  dokumentów z dwudziestoletniej działal-

ności, rozwiniętymi wydawnictwami oraz dobrze wyposażonymi technicznie 

zakładami  poligraficzymi, powiązaniami z  krajowymi  i  zagranicznymi pla- 

cówkami nauki oraz szeroką działalnością społeczną, zastał kilkanaście tysię- 

cy członków tych organizacji 17 wrzesień 1939r. w Wilnie i Lwowie. 62]

7. Polskie towarzystwa  naukowe  Wilna i Lwowa w latach  okupacji litewsko-

    radzieckiej oraz niemieckiej

                                              

         Jeszcze przed wkroczeniem na ziemie wschodnie wojsk radzieckich, kiedy

to  tereny  Polski  etnograficznej zajmowały już  wojska hitlerowskie, kierownic-

twa towarzystw naukowych Wilna  zdając sobie sprawę z możliwości agresji ze 

strony  wschodniego  sąsiada, dokonywały oceny  takiego zagrożenia i  planowa-    

ły sposób działania w nowych  już  warunkach. Ostatnie też posiedzenie zarządu     

przed  wkroczeniem  do Wilna wojsk  radzieckich zwołał też 13 września 1939r.    

prezes Towarzystwa Przyjaciół  Nauk prof.Stanisław Kościałkowski, w  którym 

uczestniczyli także: prof. Władysław Dziewulski, prof. Stanisław Zajączkowski,     

prof.Marian Morelowski i prof.Stefan Srebrny. Zasadniczym tematem  zebrania 

oprócz wielu bieżących spraw związanych z wojną i sposobem postępowania w 

warunkach wzrastającej agresji Litwinów do ludności  polskiej,  było  możliwie  

szybkie wykorzystanie posiadanych środków finansowych z „Funduszu Kultury 

Narodowej im. J.Piłsudskiego” na  cele  wydawnicze  kilku książek w  tym rów-     

nież Słownika Biobibliograficznego  dawnego  Uniwersytetu Wileńskiego opra- 

cowanego  przez  historyka  kultury  Ludwika  Janowskiego. Obawę o  los kraju, 

istnienie USB oraz możliwość  dalszego funkcjonowania wileńskiego  Oddziału 

Polskiego  Towarzystwa Historycznego  wyrażał  również  prezes  prof. Ludwik  
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Kolankowski, który utracił  wszelki kontakt  z zarządem krajowym w Krakowie 

zajętym już przez wojska hitlerowskie. Ze względu na wydarzenia wojenne oraz  

powołanie większości pracowników  zakładów drukarskich do oddziałów fronto-  

wych  WP, nie było  możliwe  wydanie w 1939r. wielu  prac m.in. prof.Henryka 

Łowmiańskiego. Podobne rozterki  przeżywał  również prezes wileńskiego Koła  

Polskiego Towarzystwa  Filologicznego prof. Jan Oko oraz  kierownicy kilkuna-   

stu innych podobnych stowarzyszeń wileńskich. 63]

      Po  agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939r.i zajęciu 

ziem wschodnich  w tym Wilna i Lwowa, sytuacja jaką stworzyli w tych mia-  

stach w  różnych  okresach  okupanci rosyjscy  i litewscy  polskiej inteligencji    

akademickiej,była podobna w sprawach politycznych ale zasadniczo różniła się   

w zakresie wolności intelektualnej. Wojskowe  (radzieckie) władze okupacyjne     

Wilna, przed przekazaniem miasta Litwinom (28 X 1939), nie wydały żadnego     

rozporządzenia zalecającego  likwidację  lub  też zabraniającego  istnienia oraz 

pracy polskiej administracji,  szkół, wyższych uczelni i towarzystw naukowych.    

W miarę tolerancyjne traktowanie   pracowników  akademickich  w Wilnie w   

okresie  czterdziestodniowych  rządów radzieckich  kiedy istniały tutaj  nadal 

wszystkie polskie instytucje  oświatowe włącznie z uniwersytetem oraz  towa-  

rzystwami naukowymi, zmieniło się w  restrykcyjne już  od  końca października 

1939r.wraz z przejściem miasta pod cywilny zarząd litewski. Nowy rząd republi-

kański unieważnił wszystkie akty prawne byłych  władz polskich  na podstawie 

których  powstaly struktury  administracyjne, oświatowe  i gospodarcze  w  tym  

również towarzystwa naukowe.Wszystkie instytucje polskie chcące dalej istnieć  

lub rozpocząć działalność  zostały  zobowiązane  do złożenia  stosownych doku- 

mentów i ponownej  rejestracji w litewskich już urzędach Wilna. Do tej procedu- 

ry, która okazała się  podstępną dostosowały się w  dobrej wierze kierownictwa  

wszystkich towarzystw, które chciały nawet  w tych trudnych warunkach konty- 

nuować dalszą działalność. W ten  to sposób, władze litewskie, które już wcześ-

niej postanowiły nie wydawać zgody na funkcjonowanie polskich  instytucji nau- 

kowych, uzyskały  wszystkie  niezbędne  dane o ich  składzie  osobowym, siedzi-   

bach i planowanych programach pracy. Informacje te  były potrzebne  litewskim   

służbom bezpieczeństwa do prowadzenia  inwigilacji i dokonywania aresztowań 

pracowników ze  zlikwidowanego  w dniu 15  grudnia 1939r. USB, którzy także     

w większości byli członkami  towarzystw naukowych. Sytuacja w zakresie stoso-  

301



                                                          

wania przez Litwinów  szykan oraz  represji  wobec  polskich naukowców pogor- 

szyła się radykalnie po utworzeniu (21 VIII 1940) Litewskiej Socjalistycznej Re- 

publiki, która została włączona w skład ZSRR. Natomiast wszystkie polskie towa- 

rzystwa naukowe, których  dorobek  w większości  rozgrabiono w  imieniu litew- 

skiego  prawa  a księgozbiory i  archiwalia  wywieziono  do  bibliotek oraz archi-   

wów  radzieckich, takiego zezwolenia nie uzyskały do końca wojny. 64]

Nawet w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach okupacyjnych, wbrew inten-

cjom i szykanom władz litewskich, kierownictwa towarzystw naukowych, zawie- 

szając  oficjalnie  działalność, kontynuowały ją  nadal w  ograniczonym zakresie.  

Korzystano tutaj z  wzorców pracy stosowanej w organizacji tajnego kształcenia 

polskich  studentów  już  po  zlikwidowaniu 15  grudnia 1939r. przez  Litwinów  

Uniwersytetu  Stefana Batorego. Dalszą  działalność  przy  zmniejszonej  liczbie     

członków oraz skromniejszych programach ze  względu na wydarzenia wojenne 

oraz  warunki  okupacyjne  organizowali w   różnym  zakresie  kierownicy towa- 

rzystw lub  też  ich  wieloletni  członkowie-profesorowie, którym  udało się unik-   

nąć aresztowań. Takim przykładem są  wspomnienia prof.Tadeusza Czeżowskie- 

go z wileńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zatrudniony 

jako nauczyciel w polskich klasach litewskiego gimnazjum dla dorosłych organi- 

zował i prowadził  nadal działalność tej organizacji. O intensywności jego pracy 

nawet w takich warunkach świadczy fakt, że w okresie okupacji litewskiej i hitle-  

rowskiej odbyło się w mieszkaniach prywatnych 143 poufnych zebrań członków 

Oddziału PTF. Większość  pracowników akademickich ze zlikwidowanego Uni- 

wersytetu Stefana Batorego, którzy organizowali tajną działalność wileńskich to- 

warzystw naukowych nawet w tak specyficznych warunkach, kontynuowała jed- 

nocześnie pracę  dydaktyczną na tajnych kompletach z młodzieżą studencką lub     

w szkołach  średnich. Ich  ochroną  przed  aresztowaniem  była legalna  praca w 

urzędach lub  szkołach litewskich. Nawet tego  typu środki ostrożności nie zapo- 

biegały stosowania wobec nich licznych aresztowań przez litewskie lub niemiec- 

kie służby bezpieczeństwa i wysyłania  do obozów  przymusowej pracy, co spot-

kało też w 1943r. prof.Tadeusza Czeżowskiego. 65]

           Odmienne oraz dużo korzystniejsze, jak miało to miejsce w Wilnie przeję- 

tym przez administrację litewską od wojsk radzieckich, kształtowały się warunki    

do podejmowania takiej  działalności  w  okresie okupacji przez większość towa-    

rzystw naukowych we Lwowie, istniejących tutaj do 17 września 1939r. Po zaję-
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ciu ziem wschodnich  przez wojska radzieckie i utworzeniu we Lwowie ukra- 
ińskiej administracji i nasilających się represji wobec ludności polskiej, nastą- 
piła niepewność i wyczekiwanie  na rozwój sytuacji. Kontynuowanie dalszej     
działalności  pracownicy naukowi  uzależniali od  wydarzeń  politycznych za- 
chodzących w mieście oraz planów nowych władz wobec  polskich instytucji 
akademickich, w których  ważną  rolę  spełniały współpracujące  z nimi towa- 
rzystwa naukowe. Decyzje takie  zapadły 22  września 1939r. po zajęciu mia- 
sta przez wojska  radzieckie. Wówczas to, jak wspomina  świadek i uczestnik  
tamtych  wydarzeń - wówczas  pracownik  naukowy Politechniki Lwowskiej 
prof.Robert Szewalski: -„wszystkie instytucje zostały zobowiązane do natych-  
miastowego rozpoczęcia działalności. Rektor  Wereszczyński  zarządził więc 
otwarcie Politechniki, rozpoczęto  egzaminowanie, wpisy  na  wszystkich wy- 
działach…Mimo  uchodźstwa za  granicę  oraz  wojennego  rozproszenia, do 
wpisów  zgłosiła się  rekordowa  liczba studentów-Ślązaków  oraz z Politech- 
niki  Warszawskiej…Przybyło  też uczonych z Warszawy oraz Krakowa, któ- 
rzy uzupełnili  duże  braki w  kadrze naukowej Politechniki Lwowskiej”. 66]
Pracę dydaktyczną i naukową  rozpoczynał  też Uniwersytet Iwana Franki ze
wszystkimi katedrami prawno - humanistycznymi, których kierownikami zos- 
tali w większości profesorowie polscy. Podejmowały także działalność samo-
dzielne instytuty w tym medyczny co potwierdza też ówczesny patomorfolog
prof.Zygmunt Albert pisząc, że władze radzieckie w  zorganizowanym po 17
września 1939r. szkolnictwie wyższym dopuściły do  kontynuacji, względnie 
rozpoczęcia studiów przez  wszystkich  miejscowych Polaków i  tych, którzy  
przybyli do Lwowa z  ziem okupowanych już przez wojska hitlerowskie. 67]
W każdym instytucie bez  względu na  to czy był o profilu  medycznym, tech- 
nicznym, rolniczym czy humanistycznym, większość kadry stanowili profeso-
rowie polscy. Wielu z nich w szkolnictwie  wyższym Lwowa przejętym oraz 
zreorganizowanym przez władze ukraińskie  zajęło ważne stanowiska kierow-  
nicze o czym mogą świadczyć niektóre tylko przykłady, kiedy to:    
  -  prof. Włodzimierz  Burzyński  został  prorektorem i dziekanem Wydziału
     Mechanicznego Instytutu Politechnicznego;
  -  prof.Stefan Banach-dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uni-
     wersytetu  oraz  członkiem korespondentem  Ukraińskiej Akademii  Nauk;
  -  prof. Hugo Steinhaus – prodziekan Wydziału Matematyczno - Fizycznego 
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     Uniwersytetu i członek  korespondent Ukraińskiej Akademii Nauk;

  -  prof. Edwin Hauswald - objął kierownictwo Katedry Budowy Maszyn In-

     stytutu Politechnicznego; 

  -  prof.Tadeusz Broniewski - kierownikiem Katedry Historii Architektury w

     Instytucie Politechnicznym; 

  -  prof. Stefan Rozmarym-prodziekan Wydziału Prawa Państwowego ZSRR; 

  -  prof.Kazimierz Przybyłowski - kierownik Katedry Prawa Cywilnego; 

  -  prof.Leon Chwistek był kierownikiem Katedry Logiki Matematycznej;

  -  prof.Juliusz Kleiner - został kierownikiem Katedry Literatury Polskiej;

  -  prof. Jakub K.Parnas-kierownik Katedry Chemii Lekarskiej Inst. Politech;

  -  prof. Przemysław  Dąbkowski-kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa;

  -  prof. Eugeniusz  Rybka  pozostał  kierownikiem  lwowskiego  Obserwato-

     rium Astronomicznego i  rozpoczął  współpracę  z Akademią Nauk ZSRR. 

Wśród  kilkuset pracowników naukowych  Uniwersytetu  i samodzielnych In-

stytutów Radzieckich  było też kilkudziesięciu profesorów, którzy do zajęcia 

miasta  przez  wojska  radzieckie byli członkami licznych i aktywnych  towa-  

rzystw  naukowych, w  tym  kilku ich  prezesami  albo  członkami  zarządów. 

Wśród nich  były takie  osobowości  nauki  polskiej jak: historyk prof. Franci-   

szek Bujak, filozof prof.Kazimierz Ajdukiewicz, historyk oświaty prof. Stani- 

sław Łempicki-wykładający na uniwersytecie  ukraińskim literaturę  staropol-

ską, fizykochemik prof.Włodzimierz Trzebiatowski, chemik prof.Edward Su-  

charda, archeolog  prof. Edmund J. Bulanda, ekonomista  prof. Henryk  Koro-   

wicz - pracownik  naukowy Państwowego Lwowskiego Instytutu  Handlu Ra-  

dzieckiego (b.rektor  Akademii Handlu  Zagranicznego) i  inni pełniący funk-   

cje  kierownicze w Instytucie Rolno-Lasowym i Weterynaryjnym  68]

          Pierwsze rozporządzenie radzieckich władz wojskowych o podjęciu na-

tychmiastowej działalności dotyczyło nie  tylko uczelni wyższych  ale też po- 

zostałych struktur miejskich. Obejmowało ono też urzędy, zakłady przemysło- 

we, placówki  handlowo - usługowe, szkoły wszystkich  typów i stopni  oraz 

instytucje kultury. Z uwagi na brak w mieście odpowiednich kadr narodowoś- 

ci ukraińskiej i  rosyjskiej, przez  kilka  pierwszych  miesięcy  we wszystkich    

instytucjach większość stanowili Polacy, których stopniowo  pozbawiano pra- 

cy i środków na utrzymanie. W niewielkim tylko stopniu zwolnienia takie do- 

tyczyły polskich  profesorów zatrudnionych we wszystkich  uczelniach lwow-   
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skich przejętych i zreorganizowanych przez radziecko-ukraińskie władze aka- 

demickie. W taki to sposób, w nowych  już  strukturach  organizacyjnych lwow-  

skich szkół wyższych znalazło zatrudnienie ponad 80%  polskiej kadry naukowo- 

dydaktycznej oraz większość pracowników administracji. 

W miarę poprawny stosunek do polskich pracowników naukowych kontrasto-

wał z prześladowaniami politycznymi na  tle narodowościowym i masowymi

deportacjami ludności innych  zawodów w tym przede wszystkim z kierowni- 

czych środowisk polskiej inteligencji miejskiej zaangażowanej w przeszłości     

w działalności  państwowej, politycznej lub  partyjnej. W ośrodku  akademic-   

kim Lwowa, nawet  w pierwszych miesiącach  tak dużego  natężenia represji  

wobec innych warstw polskiego społeczeństwa w 1940r., we wszystkich lwo- 

wskich uczelniach  funkcjonujących teraz pod  zarządem ukraińskim widocz-   

ne było życzliwe oraz tolerancyjne z konieczności traktowanie polskiej inteli-  

gencji  akademickiej. Potwierdzają to autorzy kilkunastu  publikacji przygoto-   

wanych na podstawie archiwaliów rosyjskich, ukraińskich, litewskich i biało- 

ruskich,  chociaż i w tym środowisku były aresztowania osób podejrzanych o   

działanie  w polskich  organizacjach  tajnych. Jak pisał  prof. Czesław Madaj-  

czyk: „Zła atmosfera  trwała  aż  do  upadku  Francji. Później, pod  wpływem 

różnych czynników, zaczęła się  ona zmieniać na  korzyść, ale w zasadzie tyl-   

ko w miastach i w stosunku do świata kultury, nauki i dziennikarzy”.69]

Brak jest  natomiast w tych  pracach  miarodajnych oraz udokumentowanych     

danych dotyczących wydanych  zarządzeń przez  władze radzieckie o rozwią- 

zaniu lub zakazie  dalszego  funkcjonowania  takich  polskich organizacji jak     

towarzystwa naukowe. Tylko w pojedynczych przypadkach nieliczni autorzy    

przedstawiają takie  informacje  dokumentowane publikacjami  umieszczony-   

mi w przypisach, które  niewiele  mają  wspólnego  z obiektywizmem  nauko-  

wym. Wskazane  przez  nich  źródła  nie  zawierają  bowiem żadnych danych  

eksponowanych w treści opracowań. 70] 

          W większości publikacji dotyczących polskich towarzystw naukowych ist- 

niejących w  latach  przedwojennych w Wilnie  i Lwowie, jako  datę  graniczną     

dla obydwu ośrodków  akademickich  zaznaczającą kres ich istnienia oraz dzia- 

łalności podawany jest  dzień  dokonanej agresji  na Polskę  l7 września 1939r.  

Przyjęta przez większość autorów cezura chociaż pozornie wydaje się prawdopo-  

dobna, to ze wzglądu na odmienną sytuację w zakresie wolności intelektualnej i 
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traktowania polskiej  kadry  naukowej  pod  okupacją  litewską w Wilnie oraz ra-  

dziecką we Lwowie nie odpowiada stanowi faktycznemu. Nie potwierdzają tego 

bogate materiały  źródłowe  podane w przypisach  uzyskane w archiwach ukraiń-  

skich, litewskich, białoruskich oraz  rosyjskich na podstawie których wydano kil- 

kadziesiąt prac  monograficznych i opublikowano  setki  artykułów przyczynkar- 

skich. W większości dotyczą one rozporządzeń i ustaw wydanych przez radziec-

kie władze, regulujących problemy administracyjne, naukowe, oświatowe, kultu- 

ralne i gospodarcze na  byłych  polskich  ziemiach wschodnich. Na podstawie in- 

formacji tam zawartych  można stwierdzić, że w Wilnie już po przejęciu władzy     

przez administrację  litewską  od  wojsk  radzieckich w  dniu 28 września 1939r.  

nastąpił prawny zakaz  istnienia wszystkich  instytucji, w tym  także towarzystw  

naukowych, utworzonych  na  podstawie  przedwojennego  ustawodawstwa  pol-  

skiego. Nie  znaleziono  natomiast  w  dostępnych  źródłach  krajowych żadnych  

danych, że Ukraińcy sprawujący władzę we Lwowie rozwiązali polskie towarzy-  

stwa naukowe względnie  zakazali ich dalszego funkcjonowania. Przy tak znacz- 

nej wolności intelektualnej  posiadającej  przez  polską  inteligencję akademicką,    

jej dużym zaangażowaniu w  pracach  radzieckich  struktur  administracyjnych i  

naukowych, istnienie towarzystw w nowych warunkach oraz kontynuacja przez  

nie dalszej pracy lub jej  zaniechanie zależały przede  wszystkim od wielu złożo- 

nych oraz poza  politycznych czynników psychologicznych, osobowych i ekono-  

micznych. W zasadzie wszystkie  bez  wyjątku  kierownictwa samodzielnych to-  

warzystw naukowych lwowskich oraz  oddziałów i sekcji ogólnopolskich w wy- 

niku szoku spowodowanego  klęską  państwa polskiego i niepewnością  swojego    

losu przerwały działalność lub ją kontynuowały w  ograniczonym tylko zakresie, 

wyłącznie na podstawie własnych decyzji, oczekując na dalszy rozwój wydarzeń. 

Taką metodę postępowania stosowały też największe lokalne organizacje w tym  

mieście o  zasięgu  ogólnokrajowym  jak: Towarzystwo  Naukowe  we  Lwowie, 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lwowskie Towarzystwo Geograficzne, Pol- 

skie Towarzystwo Dendrologiczne, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Ko- 

pernika. Podobną taktykę  ograniczonego  działania lub hibernacji przyjął też Za-

rząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, który w dniu wybuchu woj- 

ny przebywal  we  Lwowie, gdzie  przygotowywał VIII  Zjazd  tej organizacji.    

Już po zajęciu miasta  przez wojska  radzieckie, kierownictwo PTH odbyło    

jeszcze dwa pełne  oficjalne  zebrania plenarne. Omawiano na nich najważ-  
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niejsze  sprawy  dotyczące  możliwości  dalszej  działalności w warunkach     

utraty  całego majątku  nieruchomego  we Lwowie i wyłączenia z uczestni-   

ctwa w pracach towarzystwa wielu wybitnych członków zamieszkałych na     

terenach okupowanych już przez wojska hitlerowskie. 71]  

Podobne  rozterki  przeżywały kierownictwa  wszystkich  lwowskich towa- 

rzystw naukowych o zasięgu ogólnokrajowym lub będące lokalnymi oddzia- 

łami. Członkami tych stowarzyszeń byli też w ponad 50 procentach intelektualiś-   

ci z ziem polskich zajętych  już przez  wojska hitlerowskie, jak też z wielu zagra-  

nicznych środowisk akademickich. Wojna i zawarty pomiędzy  obydwoma agre-  

sorami układ Ribbentrop-Mołotow i dokonany podział Polski, całkowicie wyklu-   

czyły  możliwość  ich  uczestniczenia w  pracach  wszystkich  lwowskich  towa- 

rzystw  naukowych. Zdecydowana większość członków tych organizacji - około     

70 procent wywodzących się  też spośród młodszych  pracowników naukowych 

lwowskich uczelni, którzy zostali wcieleni do  oddziałów  frontowych oraz brali 

udział w działaniach wojennych wyginęli, znaleźli  się w hitlerowskich i radziec- 

kich obozach jenieckich lub przedostali się wraz z oddziałami wojskowymi poza    

granice kraju. Pozostali we  Lwowie tylko profesorowie-członkowie towarzystw   

nie podlegający mobilizacji. Ich zasadniczą płaszczyzną  zainteresowania w trud- 

nych warunkach wojny i okupacji było podjęcie pracy zapewniającej im względ-    

ne bezpieczeństwo oraz dającej szanse uzyskiwania środków na utrzymanie.  

Przyczyną potęgującą  skalę  trudności uniemożliwiających reaktywowanie dzia-    

łalności lwowskich  towarzystw naukowych podobnie jak w przypadku PTH, by-   

ła utrata przez nie całego majątku nieruchomego, w tym budynków lub wydzielo-  

nych w nich  własnych  pomieszczeń  oraz ruchomego, takiego jak wyposażenie     

techniczne przejęte  przez  władze ukraińskie i księgozbiory włączone do Ossoli-  

neum. Wszystkie  towarzystwa  pozbawione  zostały również wszelkiego wspar-    

cia finansowego, które uzyskiwały przed wojną od instytucji państwowych, spo- 

łecznych oraz osób prywatnych. 

Wskazane ograniczenia okupacyjno-wojenne przy stosunkowo małej skali stoso- 

wanych represji wobec polskich pracowników naukowych ze strony radzieckich 

służb bezpieczeństwa i zdecydowanie duże zaangażowanie polskich kadr w stru- 

kturach  ukraińskiego szkolnictwa wyższego i wynikające  stąd  uwarunkowania     

nie wywarły żadnego wpływu  motywacyjnego  na  podjęcie  przez zarządy tych 
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organizacji dalszych prac. Możliwości podejmowania działalności przez towarzy-

stwa (które nie zostały wykorzystane) znacząco wzrosły po klęsce Francji od lata 

1940r. To wówczas prócz wszechstronnego zaangażowania polskich profesorów  

w ukraińskim szkolnictwie wyższym oraz nauce, nastąpiła znacząca liberalizacja  

w polskiej oświacie i kulturze. Już  w styczniu 1940r. powołano komisję z  udzia-

łem  polskich przedstawicieli w celu zreformowania szkolnictwa podstawowego  

oraz  średniego w  obwodzie lwowskim. Przy opracowaniu  nowych programów  

szkolnych brali udział:Eustachy Kuroczko, Stanisław Skrzeszewski, Jerzy Borej- 

sza i Zofia Charszewska. Podręczniki opracowywali też doświadczeni nauczycie-   

le  szkół średnich oraz  pracownicy szkół wyższych i literaci, w tym prof. Juliusz 

Kleiner,  prof. Stanisław  Łempicki,  prof. Witold  Taszycki,   Mieczysław  Jastrun,   

i Julian Przyboś będący też nadal członkami nie  rozwiązanych  formalnie lwow-

skich towarzystw naukowych. To  wówczas  w lwowskiej prasie, którą  niektó-  

rzy współcześni autorzy nazywają polskojęzyczną, jak np. „Czerwony  Sztan- 

dar” i  kwartalniku  literackim „Nowe Widnokręgi”, coraz  częściej  ukazywa-   

ły się artykuły dotyczące spraw polskich. Były poświęcone przede wszystkim  

polskiej kulturze w  tym  też ówczesnym  znanym  artystom i pisarzom lwow-  

skim oraz przybyłym tutaj z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lublina. Pisano 

też  o Adamie Mickiewiczu, Aleksandrze Fredrze, Bolesławie Prusie oraz Eli-

zie  Orzeszkowej. Pojawiły się również artykuły pisane  przez polskich profe-  

sorów zatrudnionych na Uniwersytecie im.Iwana Franki. Od początku 1940r. 

rozpoczął pracę Państwowy Polski Teatr Dramatyczny kierowany przez Wła- 

dysława Krasnowieckiego w  którym  występowali Jan  Kreczmar, Józef Wę-  

grzyn, Wanda  Siemaszkowa, Aleksander Bardini, Tadeusz Surowa oraz licz-   

ni aktorzy przybyli tutaj z miast, które znalazły się pod okupacją hitlerowską. 

Spełniał on niezwykle ważną  rolę w konsolidacji i kształtowaniu tożsamości  

narodowej polskiej ludności w tym mieście. Jak pisze Joanna Chłosta:„Miesz- 

kańcy  okupowanego  Lwowa tłumnie  wypełniali sale Państwowego Polskie-   

go Teatru Dramatycznego. Kilkanaście  premier i kilkadziesiąt  przedstawień 

odbyło się  przy pełnej sali. Do Biblioteki Ossolineum  przychodzili spragnie-    

ni…informacji  lwowiacy. Na  wykładach polskich  profesorów na  uniwersy- 

tecie  zapełniały się  sale  wykładowe. Nakład „Czerwonego  Sztandaru” i in- 

nych, mniej nakładowych  czasopism, był do końca wykupywany ”. 72] Waż-

ną  rolę w konsolidacji  patriotycznej  inteligencji polskiej we Lwowie w tym    
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akademickiej, spełniała początkowo  podarowana w 1817r. przez Józefa Mak- 

symiliana  hr.Ossolińskiego w  okresie  wszechwładnej  niemczyzny austriac-   

kiej w Galicji  duża  biblioteka naukowa we Lwowie, która po śmierci jej fun-  

datora (1826), otrzymała  nazwę Zakładu Narodowego  imienia Ossolińskich.    

W długim  okresie  bezprawia  dokonywanym na  narodzie  polskim przez za-    

borców, jego nauce i kulturze, każda  książka w ojczystym języku była ważna   a

Biblioteka Ossolińskich z jej kilkudziesięcioma tysiącami woluminów była 

dobrem bezcennym. Wśród światłych mecenasów polskiej kultury i nauki jak: 

Józef Karol Dzieduszycki (1776-1847) - zbiory muzealne i biblioteczne w Po- 

turzycy k.Sokala, Wiktor Baworowski (1826-1894)-Biblioteka Fundacji Baw- 

rowskich  we Lwowie, Mieczysław Pawlikowski (1844-1903) - współtwórca 

Biblioteki Gwalbertowskiej w Medyce, i inni-nazwisko Józefa Maksymiliana 

hr.Ossolińskiego  zasługuje  na szczególne podkreślenie. Wówczas, kiedy po 

klęskach  kolejnych  powstań  nawet  większość  światłych  ludzi przejawiało     

też zniechęcenie, to  Józef  Maksymilian  hr.Ossoliński  wyznawał zasadę, że     

utrata niepodległości politycznej, a utrata niezależności duchowej to nie to sa-  

mo i aż do śmierci działał przez wiele lat pro publico bono. Zasadzie plenipo- 

tenta  hołdowali  też  przez  kilkadziesiąt  lat, w  tym także w  całym  okresie     

II Rzeczypospolitej, kolejni  dyrektorzy Ossolineum  doprowadzając do prze-

kształcenia  biblioteki  w  instytucję o  charakterze  naukowym, bibliofilskim,   

muzealnym  oraz  edytorskim. Nawet  okresowe  trudności  finansowe, istnie- 

jące w  połowie lat  dwudziestych  XX w. nie  miały dużego wpływu na dzia-   

łalność tak  pożytecznej  dla Lwowa  instytucji. Braki  finansowe rozwiązano  

poprzez  utworzenie w 1926r. Towarzystwa  Przyjaciół  Ossolineum, którego 

członkami zostali światli przedstawiciele sfer rządowych nauki, kultury i gos- 

podarki; jednym z nich  był także Prezydent Drugiej Rzeczypospolitej Ignacy 

Mościcki. Wszyscy członkowie i sympatycy aktywnie współdziałali w zwięk- 

szaniu zasobów  finansowych Zakładu aby utrzymać dar Ossolińskich dla ko- 

lejnych  pokoleń. Dzięki temu, Zakład Narodowy im.Ossolińskich funkcjono-

wał sprawnie do  wybuchu wojny w 1939r. i zajęcia  ziem wschodnich przez 

wojska radzieckie. Po śmierci ostatniego przedwojennego dyrektora Ludwika 

Bernackiego (18 IX1939), zachował status quo  oraz  przetrwał w najtrudniej- 

szym okresie  radzieckiej okupacji od 23 września do 30 listopada 1939r. By-    

ło to możliwe dzięki bezinteresownej determinacji  wszystkich pracowników     
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a szczególnie  kierującego w tym  czasie Zakładem naczelnego kustosza Mie- 

czysława Gębarowicza. To dzięki niemu jak również tymczasowemu zarządo-

wi i Jerzemu Borejszy, który  od końca  listopada  został  nowym dyrektorem, 

skonsolidowano i chroniono  zbiory  bibliofilskie oraz udzielano pomocy ma-  

terialnej nie mających zatrudnienia pracownikom naukowym. Celem nowego 

dyrektora, nawet w tym  trudnym  okresie była nie tylko ochrona przed znisz- 

czeniem i grabieżą cennych  księgozbiorów, ale także przekształcenie Ossoli- 

neum w ośrodek umożliwiający prowadzenie przez  polskich profesorów pra-    

cy badawczej. Postawiony sobie cel w dużym  stopniu realizował poprzez za- 

trudnianie polskich  naukowców dla których zabrakło miejsca na Uniwersyte-

cie im. Iwana Franki  oraz w samodzielnych  Instytutach  Naukowych. W ten 

sposób umożliwił kontynuowanie dalszej pracy badawczej  licznym specjalis-  

tom z  kierunków historyczno - socjologicznych, uważanych teraz  przez wła-   

dze  radzieckie  za  wrogie  ideologicznie  jak: prof. Józef  Feldman, prof. Ro-   

man Gródecki, prof.Tadeusz Mańkowski, prof.Wacław Olszewicz, prof.Józef  

Chałasiński oraz prof.Stanisław Ossowski. Wszyscy do niedawna byli aktyw- 

nymi  członkami  lwowskich  oraz krajowych towarzystw naukowych. Pracę   

w Zakładzie  znajdowało również wielu  literatów, artystów i ludzi innych za- 

wodów dla których  praca w Ossolineum  pozwalała  zdobyć środki  na  utrzy-   

manie i była  gwarancją  bezpieczeństwa. W ten  sposób  przez  kilka  najtrud- 

niejszych  miesięcy do  końca  marca 1940r.,  za  dyrektora Jerzego  Borejszy,    

to Ossolineum razem z polską  sekcją  Państwowych Wydawnictw dla Mniej- 

szości Narodowych kierowaną przez Adama Bromberga, przez cały czas oku-   

pacji radzieckiej koordynowały większość przedsięwzięć kulturalnych,badaw- 

czych i edytorskich. Instytucje  te, realizując  tak  szeroki  zakres  zadań  speł- 

niały w tym czasie rolę  specyficznego towarzystwa naukowego i charytatyw- 

nego, w którym  znajdowała  niezbędną  pomoc polska inteligencja akademic-   

ka. Sytuacja  tej  grupy  zawodowej  uległa  znacznemu  pogorszeniu wraz ze  

zmianą kierownictwa Zakładu, kiedy to na początku kwietnia 1940r. Jerzy Bo-

rejsza pomimo  lewicowych  poglądów i proradzieckiego  nastawienia, został  

zwolniony z pełnionej funkcji, ponieważ zbyt zdecydowanie zabiegał o niena- 

ruszalność oraz  przetrwanie  Ossolineum. Utrata  stanowiska była rezultatem 

braku z jego strony akceptacji dokonywanej przez władze ukraińskie dewasta-  

cyjnej i rabunkowej  reorganizacji Ossolineum, którego  księgozbiory zostały  
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włączone  do nowo  utworzonej Biblioteki  Akademii  Nauk USRR. 

Niektórzy historycy podważają prawdziwość informacji zawartych w opraco- 

waniach opublikowanych w kraju do 1989r., że komunista polski narodowoś-  

ci żydowskiej jak Jerzy Borejsza  mógł zabiegać u władz  radzieckich o utrzy- 

manie Ossolineum w całości, jako polskiej instytucji wraz z biblioteką, muze-

um i wydawnictwem - bez sprawdzenia szczerości jego intencji w archiwach 

ukraińskich oraz rosyjskich. Bezkrytycznie  natomiast są oceniane nie do koń-

ca znane i uzasadnione intencje  oraz dokonania  Mieczysława  Gębarowicza 

jako opiekuna tej instytucji po opanowaniu Lwowa  przez wojska niemieckie, 

który  z  nadania Wydziału  Nauki  i Nauczania  Rządu GG został w sierpniu  

1941r.  kolejnym  po  Władysławie Tadeuszu Wisłockim (zgładzonym przez 

ukraińskich  nacjonalistów)  zarządcą  komisarycznym  Ossolineum i  Biblio-    

teki Bawrowskich. W tym  to czasie komunista o „podejrzanej” (przez niektó-   

rych  autorów) proweniencji Jerzy Borejsza, walczył  na  froncie  wschodnim

z mordercami  lwowskich  profesorów  oraz  był  organizatorem  polskich for-

macji wojskowych gen.Zygmunta Berlinga. Dla moralnego oraz politycznego  

uzasadnienia  podjętej  przez M. Gębarowicza  decyzji  współpracy z okupan-   

tem niemieckim w wielu opracowaniach zawarte są informacje, iż wraz z peł- 

nieniem  funkcji  oficjalnej, sprawował  jednocześnie  konspiracyjne  kierow- 

nictwo nad Zakładem im.Ossolińskich z polecenia przedwojennego  kuratora 

Ossolineum Andrzeja  ks.Lubomirskiego, który  w okresie  okupacji hitlerow-

skiej w  obawie  przed  aresztowaniem  sprawował  swój urząd we Lwowie z 

Przeworska poprzez prof. Franciszka Bujaka. Przyjęcie przez niego kierowni- 

ctwa nad placówką spotkało się z dezaprobatą  zdecydowanej większości pol- 

skiej inteligencji we Lwowie w tym przede wszystkim akademickiej, będącej

członkami tajnych organizacji  niepodległościowych. Objęcie  przez M.Gęba- 

rowicza  tego urzędu nastąpiło już miesiąc  po  dokonaniu przez hitlerowców 

perfidnej zbrodni (4 VII 1941)  na  kilkudziesięciu profesorach polskich i ich 

rodzinach. Nie mogło być zrozumiałe  dla  polskiej  inteligencji akademickiej 

prowadzącej działalność konspiracyjną postępowanie M. Gębarowicza, który 

nie tylko był zwolennikiem ale również organizatorem dokonanej przez hitle- 

rowców ewakuacji ze Lwowa do  Krakowa w 1944r. zbiorów Ossolineum ja-    

ko cennego  łupu  wojennego Trzeciej  Rzeszy. Nastąpiło  to  w chwili, kiedy 

również na kresach  wschodnich istniały i funkcjonowały  polityczne, admini-  

311



                                                          

stracyjne i wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które w tym

czasie nie wyznawało też innej alternatywy powojennej jak polskość Lwowa,  

Wilna oraz całych kresów z pewną tylko korektą granicy wschodniej. W skła-

dzie powojennej Rzeczypospolitej ze  zmodyfikowanym  ustrojem społeczno-

politycznym Polski międzywojennej  znalazłaby się także  cała infrastruktura

naukowa w tym zbiory Ossolineum. Z planów polityczno-ustrojowych przed- 

stawicieli Polskiego Państwa  Podziemnego wynikało  też,  że wszelkie dobra     

w tym nauki i kultury należało  chronić na miejscu  przed  zniszczeniem oraz     

nie dopuścić przed ich ewakuacyjnym rabunkiem tak przez  okupanta radziec- 

kiego jak też  hitlerowskiego. W zaistniałej  we Lwowie sytuacji oraz kreowa-

niu przez wielu  autorów Mieczysława Gębarowicza  na opiekuna oraz obroń-   

cę zbiorów Ossolińskich, powstaje  wiele  wątpliwości  co do słuszności jego 

postępowania i nadzorczej  roli  kuratora tajnego Ossolineum Andrzeja hr.Lu- 

bomirskiego, który zapewne  był także  wtajemniczony w generalia  stawiane     

w tym czasie przez Rząd Emigracyjny oraz inne czynniki Polskiego Państwa  

Podziemnego  wobec  kresów  wschodnich. Ewakuacja  zbiorów Ossolineum  

przez  okupanta  hitlerowskiego i czynne w  niej  uczestnictwo  Mieczysława     

Gębarowicza nie mogło być też z jego  strony właściwym zachowaniem w sy-   

tuacji, kiedy dalszy ich los nie mógł być mu znany, ponieważ Niemcy w tym     

czasie  nie przewidywali jeszcze  bezwzględnej porażki, ani zwrotu zasobów  

nieistniejącej Polsce lub tej, która wbrew ich interesom mogła powstać w nie-    

określonej  bliżej zwycięskiej dla nich  perspektywie. Mało wiarygodna, i nie     

wynikająca z  uzasadnienia merytorycznego opartego na źródłach a z przesła-    

nek emocjonalno-politycznych, jest argumentacja dotycząca troski Mieczysła-  

wa Gębarowicza o  zbiory Ossolineum  jaką  przedstawia autor publikacji Ma-    

ciej Matwijów, pisząc że: „Troska  o los  polskich dóbr  kulturalnych we Lwo-

wie  zmuszała prof.Gębarowicza do szukania różnych sposobów ich ochrony. 

W związku ze  zbliżaniem się linii  frontu do ziem polskich i coraz wyraźniej 

rysującą  się  perspektywą  objęcia  Lwowa  działaniami  wojennymi, a co za     

tym idzie ponowną okupacją sowiecką, M.Gębarowicz w ścisłym porozumie-

niu z  dyrektorem  Biblioteki  Jagiellońskiej dr. Edwardem  Kuntze  wystąpił  

jesienią 1943 r.z inicjatywą ewakuacji najcenniejszej części zbiorów Ossoliń- 

skich z zagrożonego Lwowa do Krakowa. Podjęcie  ostatecznej decyzji w tej 

sprawie  na  pewno  nie  było  dla niego łatwe, ale rozwój  wypadków  wojen-   
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nych  przesądził sprawę” („Semper  Fidelis” 3/1993). Trudno określić jakimi  
pobudkami  w  postępowaniu  kierował  się  Mieczysław Gębarowicz,  chcąc  
ewakuacji najcenniejszych  zbiorów  nawet  przy pomocy  okupanta hitlerow- 
skiego aby nie zostały przejęte  przez zbliżające się wojska radzieckie. Nastą-
piło to wówczas, kiedy nie  była jeszcze przesądzona możliwość zachowania  
przez Polskę ziem wschodnich w granicach wyznaczonych pokojem  Ryskim 
przy pomocy  mocarstw  zachodnich, w co  niezachwianie i do  końca  wojny 
wierzył  Polski  Rząd Emigracyjny i  jego  wszyscy  przedstawiciele  krajowi.   
O oczekiwaniach pełnego poparcia w tej najważniejszej dla rządu sprawie ze 
strony Rady Atlantyckiej i USA były kolejne informacje przekazywane przez 
gen. Władysława  Sikorskiego  prezydentowi  RP  Władysławowi Raczkiewi-  
czowi  z  uczestnictwa w  naradach  tego  gremium już od 28 listopada 1940r.
i jego memorandum „że Polska  nie odstąpi  od  swoich spraw na Wschodzie”  
Na podstawie decyzji podjętej przez Mieczysława Gębarowicza można także 
wnioskować, że już  wówczas  nie  wierząc w zachowanie przez Polskę ziem 
wschodnich i  lepszą  perspektywę  odzyskania  zbiorów  Ossolineum wywie-
zionych do Niemiec, które po zakończeniu  wojny poniosą ostateczną klęskę, 
podjął   ryzykowną  lecz  szczęśliwą  w  konsekwencji  decyzję. Wysyłanych     
do Krakowa zbiorów nie udało się też uchronić przed wywozem do Niemiec   
dyrektorowi  Biblioteki Jagiellońskiej dr.Edwardowi Kuntze, zajmującego te- 
raz stanowisko starszego kustosza w Niemieckiej Bibliotece  Państwowej kie- 
rowanej przez  zagorzałego członka NSDAP doktora Gustawa Abba. Oprócz  
zbiorów Jagiellońskich, biblioteka  stanowiąca główny ośrodek bibliograficz- 
ny Instytutu  Niemieckiej  Pracy na  Wschodzie  (Institut  für Deutsche Ostar-   
beit)  przejęła też zbiory wszystkich  pozostałych  uczelni krakowskich, z któ- 
rych najcenniejsze  już  od 1944r. ewakuowano  do Rzeszy. Zbiory lwowskie 
wywiezione z Krakowa  do Niemiec (Dolny Śląsk), odzyskane  zostały także 
przypadkowo dopiero w 1946r. W tym samym roku przybyła transportem ko-  
lejowym ze Lwowa  do Wrocławia  duża część pozostałych zbiorów Bibliote- 
ki Ossolineum, którymi początkowo opiekowal się rektor Uniwersytetu Wroc- 
ławskiego prof. Stanisław  Kulczyński  oraz  dyrektor  Biblioteki  tej  uczelni   
prof. Antoni Knot; włączono je w 1947r. do  kolekcji  Ossolineum. Jednym z 
inicjatorów oraz organizatorów ich odzyskania i przywozu do kraju był Jerzy 
Borejsza-poseł  KRN, współpracujący  z  Biurem  Rewindykacji  i Odszkodo- 
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wań Ministerstwa Kultury i Sztuki. To on, wspólnie z prof. Antonim Knotem, 

ówczesnym kierownikiem Referatu Rewindykacyjnego Wrocławskiego Urzę- 

du  Wojewódzkiego i  sekretarzem  reaktywowanego  w 1946r. Towarzystwa 

Przyjaciół  Ossolineum, kontynuował  starania o odzyskanie  pozostałych we 

Lwowie zasobów. Znaczny  wkład w ustalenie  miejsc przechowywania zbio-

rów we Lwowie oraz  pomoc w organizacji  transportu  do kraju wniósł także 

Mieczysław Gębarowicz, będący od jesieni1944r. do wiosny 1945r. kierowni- 

kiem „sektora  polskiego” zbiorów  Ossolińskich  a  następnie pracownikiem  

naukowym Państwowego Uniwersytetu im.Iwana Franki. W latach 1950-1951 

Jerzy Borejsza, już jako wiceprzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ossoli-  

neum spełniającego  też  funkcje kuratorską, był jednocześnie jego  prawnym    

pełnomocnikiem. Odzyskane w dużej części zbiory były początkowo zebrane   

w XVII-wiecznym budynku poklasztornym Zakonu Kawalerów Mieczowych

a następnie przeniesione do wyremontowanego  całkowicie  już  na początku 

1947r. zespołu  urbanistycznego przeznaczonego  wyłącznie  dla  nich. Pierw-   

szym powojennym dyrektorem Zakładu Narodowego im.Ossolińskich został 

prof. Antoni Knot a  po  nim  Eugeniusz  Szlapak. Nieprzewidziany  i  skom- 

plikowany  los  obydwu  byłych  kierowników  Ossolineum  z  okresu  lwow- 

skiego sprawił, że gorący zwolennik  wartości Drugiej Rzeczypospolitej oraz  

negatywnie ustosunkowany do ZSRR  Mieczysław Gębarowicz, z jemu tylko 

znanych powodów i niezrozumiałych dla  otoczenia, pozostał  w obcym sobie 

państwie  komunistycznym, podczas  gdy  zwolennik i obrońca  tego  ustroju 

znalazł swoje miejsce do  życia w powojennej Polsce z ograniczoną suweren- 

nością oraz  politycznie uzależnionej od ZSRR ale  całkowicie  już  ukształto- 

wanej terytorialnie, jednolitej demograficznie, narodowościowo  i  kulturowo.  

W takiej Polsce  znalazł  swoje  miejsce  inny lwowianin i dobry znajomy ko-  

munisty Jerzego Borejszy (co  skrzętnie jest pomijane), dyrektor Ossolineum 

Antoni Knot, który w latach pięćdziesiątych otrzymał od  władz PRL nomina-  

cję profesorską. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany

wysokimi  odznaczeniami państwowymi jak: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy- 

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I Kla-sy

oraz  odznaczeniami  resortowymi i wojewódzkimi. Jak  wynika z  relacji  

wspomnieniowych, wszystkie  te  zaszczyty jako  aktywny  członek Stronnic-    

twa Demokratycznego (będącego  wiernym  sojusznikiem PZPR oraz  organi-  
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zacji, której 17 członków było też posłami KRN), przyjmował jako  człowiek  

zachowujący „do ówczesnej rzeczywistości cyniczny dystans”. 73] 

        Drugim oprócz Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum, które istniało i pro-   

wadziło  działalność w okresie  radzieckiej  okupacji  miasta, rozpoczętą jesz-    

cze przed wybuchem wojny było utworzone w 1936r. Towarzystwo Budowy  

Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. Przedsięwzięcie, którego podjął się   

w latach  trzydziestych XX w. Janusz Witwicki oraz pracownicy Politechniki  

Lwowskiej było powtórzeniem pracy, którą częściowo udało się zrealizować     

w formie dzieła malarskiego w końcu XVIII w.Witoldowi Dolińskiemu oraz 

nie udało się tego dokonać Aleksandrowi Czołowskiemu w roku 1893. Inicja-

tor i koordynator tego dzieła  inż.arch. Janusz Witwicki rozpoczął prace przy-  

gotowawcze w roku 1928. a jej finałem było utworzenie w 1934r. przy Zakła-

dzie Historii  Architektury Politechniki Lwowskiej modelarni. Wówczas nad

projektem panoramy rozpoczął  prace  zespół  w skład  którego weszło wielu 

etatowych pracowników  Zakładu w tym: prof.Adam Lenkiewicz, dr Ludwik 

Zaturski,  dr Jarosław Słoniewski, dr Zygmunt Morwitz i mgr Kazimierz Ma- 

tejski. Jak pisze Maciej  Matwijów w analitycznej oraz  wnikliwej publikacji: 

„Prace nad tym modelem (rekonstrukcją fortyfikacji miejskich) były po kilku 

latach na tyle zaawansowane, że we wrześniu 1936 r., w okresie  trwania Tar-

gów Wschodnich, został  wystawiony na  widok  publiczny w westybulu Tea-    

tru Wielkiego  we Lwowie. Idea  odtworzenia  historycznego wyglądu  a nas- 

tępnie stworzenia  Panoramy Plastycznej spotkała się  od samego początku z 

zainteresowaniem ze  strony  przedstawicieli świata nauki i kultury”. 74]  Po- 

parcie  dla tego  projektu wyrażało się  również w tym, że w końcu 1935r. po-  

wołany został komitet realizacji  tego  zadania, który już w  lipcu 1936r. prze- 

kształcił się w prawne Towarzystwo Budowy  Panoramy Plastycznej Lwowa, 

kierowane przez prof.Mariana Osińskiego  z Politechniki Lwowskiej. Panora-    

ma w myśl planów pomysłodawcy Janusza  Witwickiego, miała  pokazać naj- 

ważniejsze zabytki  architektoniczne. Brano również pod  uwagę historyczne

budowle państwowe, system obronny, zespoły urbanistyczne polskich rodów 

szlacheckich i całą infrastrukturę  religijną. Artystycznie  wykonana  makieta 

miała akcentować  piastowski  rodowód Lwowa z XVIIIw., sięgający czasów  

panowania  Króla Władysława IV. Poprzez wykonanie  tej koncepcji, Janusz 

Witwicki oraz kierownictwo  towarzystwa planowało  osiągnąć jednocześnie   
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cel naukowy, dydaktyczny i propagandowy.Termin zakończenia odtwarzania 

plastycznego panoramy miasta i pokazanie jej społeczeństwu wyznaczono na     

rok 1940, w którym  przypadała 600-letnia  rocznica  założenia Lwowa przez 

króla Kazimierza Wielkiego oraz przyłączenia  Ziemi  Czerwińskiej do Koro-

ny. Pomimo starań sfinalizowania tego  niezwykle ciekawego projektu popie- 

ranego przez zwolenników panoramy, to do 17 września1939r. został on zrea- 

lizowany w niewielkim  jedynie  zakresie. Nie zakończono  ambitnego dzieła   

w wyznaczonym terminie tak ze względu na istniejące rozbieżności w ocenie 

jego wartości naukowej i z tego względu zasadności wykonania, jak również  

braku  odpowiednich środków finansowych. W okresie władzy sprawowanej 

przez administrację radzieckiej Ukrainy, dalsze funkcjonowanie lub zaniecha-

nie pracy nad przedwojennym projektem makiety Lwowa, przy ogromie trud-

ności  finansowo - materiałowych oraz lokalowych zależało wyłącznie od kie-  

rownika zespołu dr.Janusza Witwickiego, który podjął decyzję o dalszym kon- 

tynuowaniu  pracy. Z martyrologiczno - patriotycznych  treści  powtarzanych    

w wielu publikacjach wynika, że represje stosowane wobec polskich naukow-

ców skłoniły także kierownictwo TBPPDL do przyjęcia  metody pracy tajnej, 

co nie jest  potwierdzone  źródłowo i  nie  odpowiada  stanowi  faktycznemu   

funkcjonowania  tego  zespołu. Spośród  grupy  osób, które  były zatrudnione   

przy wykonywaniu  makiety w  wolnym  od pracy zawodowej czasie, nikt do 

końca okupacji radzieckiej nie  został aresztowany i nie zginął. Nie może też 

być  wątpliwości, że  przy tak  rozbudowanym  radzieckim  aparacie NKWD     

na którego usługach było też wielu Polaków z  kręgów ZWZ, istnienie Towa- 

rzystwa  Budowy  Panoramy  Plastycznej Dawnego Lwowa, którego  działal- 

ność nie miała charakteru ideologicznego, był tym organom znany i tolerowa-

ny. W okresie okupacji hitlerowskiej po likwidacji wszystkich  polskich insty-  

tucji naukowych i zakazu  ich  funkcjonowania, prace  przy makiecie  panora-   

my prowadzono  do zakończenia  wojny  konspiracyjnie. Mimo  realnego nie-  

bezpieczeństwa  istniejącego w  tym  czasie i  braków  finansowo - materiało-   

wych prace kontynuowano  pod kierunkiem  dr.Janusza Witwickiego jeszcze 

ponad  rok po  zakończeniu  wojny. Realizowanie dzieła, które  miało na celu  

udokumentowanie  polskości  Lwowa  wywołało w środowiskach lwowskich 

nacjonalistów nienawiść wobec osoby autora i jego  morderstwo, już po uzys-  

kaniu zezwolenia na wywóz dzieła tuż przed repatriacją do kraju. Jak wynika    
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z informacji o bracie stryjecznym  autora Panoramy Michale Witwickim, któ-   

ry brał również  udział w jej  wykonaniu, zamieszczonej w  publikacji ukraiń-  

skiej "Будуємо uнакше" wydanej  specjalnie  we  Lwowie w 2004r.  na 100-

lecie  urodzin  Janusza Witwickiego- „Praca  nie została  ukończona, a  życie 

twórcy  tragicznie przerwane  przez  skrytobójcze  morderstwo w lipcu 1946 

roku”.75]  Jego zabójstwo  stanowiące  jedno  z dziesiątków tysięcy  zbrodni     

na ludności polskiej ziem wschodnich, którą  wiekowe  wydarzenia historycz-   

ne tutaj usadowiły, zostało  dokonane z  nienawiści  na osobie,  której  dzieło  

zaświadczało chociażby częściowo o wspólnym  prawie do życia na wschod- 

nich  rubieżach  Rzeczypospolitej. Po  przywiezieniu  dzieła  do  kraju  przez     

żonę  Janusza Witwickiego w 1946r. przechowywano je do roku 1974  w Mu- 

zeum Narodowym a następnie w Zakładzie Architektury Politechniki Warsza-  

wskiej, o czym ze względów politycznych poinformowany był tylko prof.Jan 

Zachwatowicz. W roku 1975 przywieziono Panoramę  Lwowa do Wrocławia     

i oddano do  Muzeum Architektury, w którym do  roku 1990 prowadzono jej     

renowację; następnie w latach 1994-2003  prezentowano ją we wrocławskim  

Muzeum  Sztuki  Medalierskiej. Dopiero  po 60 latach  od  przywiezienia Pa-

noramy Janusza Witwickiego do  kraju i jej  przejęcia w 2006r. przez Zakład 

Narodowy im.Ossolińskich we Wrocławiu, dzieło to znalazło stałe miejsce w

Sali Lwowskiej Muzeum Książąt Lubomirskich. 76]

        Specyficzną cechą  lwowskich towarzystw naukowych w okresie okupa- 

cji radzieckiej  Lwowa była w zasadzie całkowita  rezygnacja z  reaktywowa- 

nia tych instytucji  przez  ich kierownictwa  przedwojenne i podjęcie chociaż 

ograniczonej  działalności. Brak dalszej pracy tych  społecznych instytucji w 

nowych warunkach nie wynikał z urzędowego  zakazu władz ukraińskich, po-

nieważ w przeciwieństwie do polskiej  konspiracji  niepodległościowej o cha-

rakterze polityczno - wojskowym  nie stanowiły  zagrożenia dla radzieckiego   

systemu okupacyjnego. Nie rozpoczęły w nowych warunkach działalności na- 

wet takie apolityczne  struktury  jak  stowarzyszenia politechniczne, chemicz-   

ne, medyczne, rolnicze, przyrodnicze  czy  matematyczne w  sytuacji, gdy na 

Uniwersytecie im.Franki, kierownikami katedr nawet o charakterze  wybitnie 

humanistycznym uważanych za ideologiczne, byli także profesorowie polscy.

Zaniechanie działalności lub jej prowadzenie w ograniczonym tylko zakresie za-

leżało przede wszystkim od indywidualnych decyzji kierownictw. Zdecydowana 
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większość polskiej kadry  naukowej  zatrudnionej na uniwersytecie w katedrach     

o profilu matematyczno-fizycznym, biologicznym oraz w samodzielnych instytu-

tach, mająca  nieograniczony  dostęp do  aparatury badawczej i środków finanso- 

wych prowadziła  badania, którymi  były zainteresowane  kierownictwa tych pla- 

cówek. Profesorowie, którzy  w większości byli w  przeszłości  członkami  towa-  

rzystw naukowych, realizowali oprócz  zadań bieżących zlecanych przez kierow-  

nictwa ukraińskie,  kontynuowali  prace  badawcze  rozpoczęte  jeszcze w latach  

przedwojennych. Mając takie  możliwości i przewidując  ogrom trudności, które  

musieliby  pokonywać  w przypadku  podjęcia decyzji prowadzenia  podobnych 

prac poza uczelnią, wybierali wariant  łatwiejszy i bezpieczniejszy. Zajmowanie 

neutralnego a nawet  życzliwego stanowiska przez władze  moskiewskie oraz re-  

publikańske czynniki ukraińskie  wobec polskiej inteligencji we Lwowie, w tym 

szczególnie  akademickiej, wypływały z  dwóch  zasadniczych i  wiążących  się 

nawzajem  przyczyn. Piewszą z  nich było znaczne  zaangażowania tej grupy za- 

wodowej w  radzieckich  strukturach  administracyjnych  oraz  naukowych i nie- 

wielkiego udziału  uczonych  w działalności  tajnej  przeciwko  temu systemowi.  

Liczna grupa  profesorów  nie tylko o poglądach  lewicowych wywodzących się 

nawet z przedwojennych elitarnych  środowisk inteligencko - ziemiańskich, była

oprócz  wymienionych już prodziekanów i kierowników katedr członkami lwow- 

skich władz  radzieckich oraz  centralnych instytucji  naukowych, o czym  mogą

świadczyć chociażby niektóre tylko przykłady. Aktywny przed wojną współtwór-

ca Towarzystwa  Filologicznego we Lwowie prof.Juliusz Kleiner w okresie oku- 

pacji radzieckiej  będąc  na Uniwersytecie  im.Iwana Franki  kierownikiem Kate-   

dry Literatury Polskiej, inicjował  wiele form współpracy profesorów polskich z  

radzieckimi  instytucjami  naukowymi. W 1940r. jako  przedstawiciel władz uni- 

wersyteckich był  organizatorem  obchodów 85 rocznicy śmierci Adama Mickie- 

wicza  z  udziałem  przedstawicieli władz  państwowych z Moskwy oraz Kijowa.   

Prof.Jakub K.Parnas, będąc kierownikiem Katedry Chemii Lekarskiej na Uniwer- 

sytecie im.Iwana Franki został członkiem Akademii Nauk ZSRR. W latach 1943-

1946 objął  stanowisko  dyrektora  Instytutu  Biochemii w Moskwie. Prof.Stefan 

Rozmaryn w latach 1940-1941 był na Uniwersytecie im.Iwana Franki prodzieka- 

nem Wydziału Prawa. Po ewakuacji w  czerwcu 1941r. z naukowcami radziecki- 

mi do Swierdłowska był  zatrudniony w Instytucie Prawa  jako pracownik nauko-

wy; prof.Eugeniusz Rybka-dyrektor Obserwatorium Astronomicznego i członek     
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zarządu  miejskiego  we  Lwowie. W  latach  okupacji  radzieckiej  wielokrotnie     
uczestniczył w  konferencjach naukowych  w  Moskwie i  ówczesnym Leningra- 
dzie, organizowanych przez Akademię Nauk ZSRR. Prof.Leon Chwistek znany
logik, filozof i  malarz, zwolennik współpracy z  władzami  radzieckimi, po ewa-
kuacji na  wschód w  czerwcu 1941r. został  członkiem  ZPP a  w 1944r. posłem
KRN. Prof.Eustachy Żyliński, kierownik Katedry Algebry na uniwersytecie ukra- 
ińskim; od 1945r. wszedł  do władz kierowniczych  ZPP we  Lwowie a w 1946r. 
został konsulem w Kijowie. Za współpracą z władzami ukraińskimi prócz nauko- 
wców, opowiadała się zdecydowana  większość pisarzy, dziennikarzy i polskich  
artystów. Wyrazem tych  zapatrywań  była proradziecka treść  twórczości literac-  
kiej, poetyckiej, artykułów prasowych oraz wystawianych sztuk. Kilkudziesięciu  
polskich naukowców w tym wielu  profesorów, będących organizatorami i ucze- 
stnikami pracy naukowo - dydaktycznej  w strukturach  ukraińskich, nie  wyrazi-   
ło zgody na repatriację do  kraju po  zakończeniu wojny oraz  kontynuowało dal-   
szą pracę w instytucjach  ukraińskich i rosyjskich. Kilkunastu  profesorów wcho-
dziło w skład  wielonarodowościowej  rady  miasta  Lwowa. Jak  pisze  z troską     
oraz wielkim patriotycznym dla  nich współczuciem  Barbara Winklowa: „wszy- 
scy oni  podobnie jak Boy musieli przyjąć  nominację z rąk sowieckich”. 77]
Drugim nie mniej ważnym czynnikiem, który powodował stosowanie przez wła- 
dze radzieckie we Lwowie wobec polskich naukowców mało represyjnej teleran-
cji intelektualnej, było zaangażowanie prawie całych sił bezpieczeństwa na zwal- 
czanie i likwidacje polskich  organizacji  zbrojnych  powstałych samorzutnie lub  
takich jak ZWZ tworzonych na  ziemiach wschodnich  przez przedstawicieli pol-
skich władz emigracyjnych. Walka i likwidacja  polskiego  podziemia zbrojnego     
była najważniejszym i nadrzędnym  zadaniem w polityce  represyjnej  realizowa-   
nej na ziemiach wschodnich od ich zajęcia aż  do  wybuchu wojny radziecko-nie-
mieckiej. Uzyskanie założonego celu przez  radzieckie służby bezpieczeństwa w
likwidowaniu polskich organizacji wojskowych w ciągu  kilkunastu miesięcy za- 
kończyło się dużym powodzeniem dzięki agentom będącym na usługach radziec- 
kich wojsk specjalnych i KGB, wywodzących  się też  spośród  kadry oficerskiej 
WP. Niektórzy z nich  jak major Emil Macieliński, będący przez  kilka miesięcy 
dowódcą  zgrupowania  zbrojnego ZWZ -2 we  Lwowie, wiedział  o  najważniej-  
szych  rozkazach i decyzjach  podejmowanych  przez  naczelne dowództwo pol-    
skie i władze  emigracyjne, które  przekazywał  radzieckim mocodawcom. W re- 
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zultacie jego  zdradzieckiej  działalności i podobnych  agentów  w  okresie kilku 

miesięcy prawie  całkowicie  rozbite  zostało polskie  podziemie zbrojne w woje- 

wództwach wschodnich. Tragicznym tego następstwem było aresztowanie kilku-  

set członków organizacji, z których większość stracono a pozostałych deportowa-

no do obozów pracy. W wyniku  zdrady, aresztowani  zostali także  najwyżsi do-  

wódcy struktur zbrojnych  ZWZ i wojskowi przedstawiciele polskich władz emi- 

gracyjnych  przysłani  na ziemie  wschodnie, tacy  generałowie jak: Marian Janu-  

szajtis, Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Władysław Jędrzejewski, Michał Toka- 

rzewski oraz Leopold Okulicki. 78]     

Podczas trwającej kilkanaście miesięcy pierwszej okupacji ziem wschodnich, lik-

widacja polskiego  podziemia  politycznego i zbrojnego była celem nadrzędnym, 

któremu podporządkowano intensywność oraz skalę  stosowania represji wobec 

innych Polaków, w tym także  naukowców nie podejmujących działalności anty- 

radzieckiej. Duża  spolegliwość wszystkich  grup polskiej inteligencji lwowskiej 

poddanej  infiltracji w  tym także profesorów, w  niewielkim  tylko stopniu zaan-  

gażowanych w  konspiracji polityczno-wojskowej, nie wymuszały na okupancie 

stosowania wobec tych  grup  restrykcji i ograniczeń indywidualnych lub zbioro-  

wych. Stąd wypływała  stosunkowo duża  niezależność  intelektualna i niewyko-  

rzystana możliwość  zrzeszania się w organizacjach takich  jak towarzystwa nau- 

kowe, nie  zagrażające  systemowi  radzieckiemu. Rezygnacja  z kontynuowania     

dalszej pracy  przez  kierownictwa  głównych  towarzystw naukowych wynikała    

nie tylko z ograniczeń  ekonomiczno-organizacyjnych i trudności  okupacyjnych

ale też  ze  złożonych (w tamtych warunkach  utraty  suwerenności  państwowej) 

czynników psychologicznych, specyficznych tylko dla środowisk akademickich.    

We współczesnej polskiej publicystyce historycznej w dalszym ciągu wyraża-

ny jest pogląd, że polska inteligencja we Lwowie w tym również akademicka 

poparła radzieckie władze okupacyjne. Miało się to wyrażać w braniu udziału  

w pracach  ukraińskich  struktur  państwowych i uniwersyteckich co jest utoż-

samiane z pewną formą  kolaboracji i zdrady narodowej. Jest to ocena uprosz- 

czona, nie odzwierciedlająca wielu złożonych przyczyn zachowań ludzkich w    

w jakże skomplikowanej sytuacji politycznej ziem wschodnich lat 1939-1945, 

kiedy to ich ustabilizowane życie jakie mieli w Drugiej Rzeczypospolitej, pla-

ny osobiste, rodzinne, zawodowe i naukowe legły w gruzach po agresji na Pol- 

skę Związku Radzieckiego  oraz  zajęciu ziem wschodnich. Brak możliwości 
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określenia  swojego dalszego  losu i perspektyw  życia w  warunkach wszech- 

obecnego terroru, marazmu  a nawet strachu, wymusiły na  polskiej inteligen-  

cji akademickiej  przyjęcie wobec okupanta  racjonalnej i chyba jedynej w ta- 

kiej sytuacji strategii postępowania. Potencjalnie nawet osoby, które nie anga-   

żowały się w działalność konspiracyjną mogły być zagrożone aresztowaniem, 

represjami  oraz  zesłaniem do obozów  pracy przymusowej, bez  względu na 

swój rodowód ideologiczny z okresu Drugiej Rzeczypospolitej oraz prezento- 

wane w tym czasie poglądy polityczne. W nowej rzeczywistości nie było waż-  

ne czy osoba z tego środowiska  aprobowała komunizm z pobudek ideowych  

jak  Wanda Wasilewska, Leon  Pasternak, Julian Stryjkowski, Jerzy Borejsza, 

Lucjan Szenwald,  czy też  z konieczności  zapewnienia sobie możliwości ko-  

egzystencji wymuszonej  strachem  ze względu  na „podejrzane”pochodzenie 

rodzinne  oraz przeszłość polityczną. Mieli taką Jerzy Putrament,  Jan Brzoza, 

Jakub K. Parnas, Stefan Rozmaryn  czy Władysław Broniewski. I jedni  i dru-

dzy bez względu na wyznawane poglądy mogli się czuć zagrożeni. Być może, 

podjęcie działalności  towarzystw  naukowych w warunkach  akceptacji miej- 

scowych władz a także  braku  stosowania  przez te organizacje w swej pracy   

jakiejkolwiek konspiracji ocenianoby również jako przejaw kolaboracji. Naj-   

liczniejsze środowisko wśród  polskiej inteligencji w tym akademickiej stano- 

wiły osoby, dla których  najważniejszym  wyznacznikiem postępowania była 

możliwość przetrwania oraz doczekania niewiadomego dla nich końca wojny. 

Stosowały one elastyczną strategię konformistyczno-realistyczną, tak potępia- 

ną oraz  traktowaną w  ówczesnej  publicystyce „patriotycznej,” jak też przez 

niektóre osoby z władz Polskiego Państwa Podziemnego za  czynną kolabora-    

cję z radzieckim okupantem oraz jawną zdradę interesów narodowych. Mimo  

upływu  kilkudziesięciu  lat  od  tamtych wydarzeń, podobnie nieuprawnione 

oraz „jednoznacznie  słuszne” oceny, aczkolwiek  coraz  rzadziej, są  jeszcze 

prezentowane  w historycznej  publicystyce współczesnej  przez  nielicznych     

już autorów „moralnie udręczonych”. 79] 

           Nawet ograniczona wolność intelektualna, którą  posiadała polska inte-

ligencja akademicka we Lwowie  w okresie  kilkunastu  miesięcy okupacji ra- 

dzieckiej  skończyła się definitywnie  wraz  z zajęciem  miasta  przez  wojska 

hitlerowskie. Podobnie jak na  terenach Polski  etnograficznej stanowiącej Ge- 

neralne Gubernatorstwo, po zajęciu  ziem wschodnich nazwanych Dystryktem 
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Galicja, wszystkie polskie i ukraińskie  instytucje oświatowe, społeczne a tak- 

że kulturalne, które dotychczas funkcjonowały, uległy likwidacji. Przejawiane  

złudzenia polskich pracowników  naukowych  o  tolerancyjności „zachodniej   

kultury germańskiej” zostały tragicznie rozwiane  już 4 lipca 1941r., w kilka      

dni po zajęciu miasta i zgładzeniu na wstępie trwania faszystowskich rządów, 

kilkudziesięciu profesorów  lwowskich  uczelni, w tym  niektórych wraz z ro- 

dzinami. W tych warunkach, przy tak dużych  stratach osobowych wśród pol-

skiej  kadry  akademickiej, nieustannym  zagrożeniu  życia  oraz tak drastycz- 

nego pogorszenia się egzystencji, która dotychczas nie była najlepsza, zaprze- 

stano  bezpowrotnie w  tej ponurej  codzienności  wszelkiej  myśl i o towarzy- 

stwach  naukowych, prowadzenia  pracy badawczej lub  kształcenia  polskich

studentów.Nieustannie nasilające się  represje hitlerowskich służb bezpieczeń- 

stwa, wspomaganych przez faszystowsko - nacjonalistyczne  ugrupowania uk-  

raińskie, bez  możliwości skutecznej  ochrony, pogarszały i tak złe w tym śro- 

dowisku  nastroje. Takie  też  informacje  przekazywane  Polskiemu Rządowi     

w Anglii przez  wywiad AK już w pierwszych dniach lipca 1941r. i osoby ze 

Lwowa  przedostające się  na  Zachód, spowodowały niezwłoczne zaintereso-  

wanie się tymi sprawami kierownictwa Departamentu Oświaty i Kultury przy 

Delegaturze Rządu na Kraj. Zaplanowanie sposobu udzielania pomocy lwow-

skim pracownikom naukowym i skoordynowanie wielu innych spraw, DOiK 

powierzył swojemu przedstawicielowi Czesławowi Wycechowi, który w koń-  

cu lipca 1941r. przy pomocy AK przedostał się do Lwowa  pod zmienionymi  

personaliami. W trakcie kilku  tajnych  spotkań  z profesorami  kierownictwa     

byłego UJK oraz Politechniki  uzgodniono wszystkie  sprawy dotyczące tego     

środowiska w tym najważniejsze jak:

- wysokość i formy udzielania pomocy materialnej  pracownikom naukowym

  we Lwowie przez  Fundusz Kultury Narodowej oraz  inne utworzone w tym  

  celu takie  instytucje jak  Ministerstwo  Opieki Społecznej Rządu RP w Lon-

  dynie, RGO i PCK; 

- utworzenia tajnych form kształcenia akademickiego polskiej młodzieży pod

  ogólnym kierownictwem prof.Edmunda Bulandy;

- kontynuowanie  w tajny  sposób pracy badawczej z tematów podjętych jesz-

  cze w zlikwidowanym Uniwersytecie im.Iwana Franki  oraz  samodzielnych

  ukraińskich instytutach naukowych.
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Ze względu na  szczególnie represyjną  politykę okupanta  hitlerowskiego wo- 

bec polskich  pracowników akademickich w tym też  zakazu gromadzenia się

i organizowania zebrań, brak możliwości  lokalowych i duże  straty  osobowe  

wśród członków towarzystw naukowych mieszkających we Lwowie oraz nie- 

wiadomy  los i  rozproszenie wojenne członków zamiejscowych, nie  podjęto   

wiążącej  decyzji o reaktywowaniu i działalności  tych  organizacji w okresie  

wojny.80]  Nawet wówczas, kiedy od kwietnia 1942r. Niemcy z uwagi na po- 

noszone straty wojenne  wśród swoich  kadr  utworzyły Zawodowe Kursy Fa- 

chowe na których znalazło zatrudnienie oraz zarobek większość polskich pro- 

fesorów, nie  podejmowali oni  prób reaktywowania  towarzystw naukowych  

także ze względu  na bezpieczeństwo własne i swoich rodzin. Wykorzystując

legalne zatrudnienie w niemieckich placówkach, zgodnie z ustaleniami przyję-

tymi podczas narad przedstawicieli lwowskich  profesorów z Czesławem Wy- 

cechem, aż do końca okupacji niemieckiej  uczestniczyli oni tylko w naborze     

chętnych na studia  spośród  polskiej  młodzieży, jej selekcji  oraz  tworzeniu   

kilkuosobowych kompletów  akademickich kierunków humanistycznych. 80]    

W lipcu 1944r. do uwolnionego  przy pomocy oddziałów AK Lwowa weszły 

wojska radzieckie a po nich przedstawiciele  administracji ukraińskiej ewaku- 

owanej  z miasta w 1941r. Już w jesieni 1944r. rozpoczęła pracę większość in-

stytucji w tym Uniwersytet im.Iwana Franki i istniejące uprzednio samodziel-

ne Instytuty Naukowe, w których  zatrudniano  teraz przede  wszystkim Ukra-

ińców i Rosjan. Od wiosny 1945r. następowała  szybka i widoczna  ukrainiza-   

cja miasta opuszczanego przez ludność polską, którą przesiedlano do kraju w 

nowych już granicach. Wszystkie  zmiany we Lwowie i na  polskich ziemich 

wschodnich rozgrywały się  równolegle z wydarzeniami  międzynarodowymi,    

o których wówczas  polska  ludność  kresowa w tym też kadra naukowa zmu-  

szana do  wyjazdu  wiedziała  niewiele. Wstępne decyzje o utracie  przez Pol-    

skę ziem wschodnich zapadły wcześniej  podczas  konferencji teherańskiej w 

1943r. bez jej  udziału, kiedy to „wierni sojusznicy”- USA i Wielka Brytania

w pełni akceptowały żądania Józefa Stalina. Ostateczne jej  zatwierdzenie na- 

stąpiło w Poczdamie (17 VII-2 VIII 1945), bez prawa głosu Polskiego Rządu

Emigracyjnego, któremu 5 sierpnia 1945 r.na podstawie decyzji mocarstw za- 

chodnich cofnięto uznanie i prawo do  reprezentowania  polskiego  społeczeń- 

stwa w  stosunkach  międzynarodowych. Uzyskanie  przez  Polskę w wyniku   

323



                                                          

podjętych wtedy postanowień po utracie  ziem  wschodnich, nabytków teryto-     

rialnych na zachodzie i północy z inicjatywy Józefa Stalina kosztem Niemiec, 

przy dużym oporze „sojuszników zachodnich,”pozwoliło na przemieszczenie

ze Wschodu około 1.5 miliona Polaków na  uzyskane dla kraju  tereny. Tutaj 

znaleźli też miejsce do życia i pracy wraz z rodzinami naukowcy z ośrodków  

akademickich Wilna i Lwowa. To oni  tworzyli od  podstaw polskie szkolnic- 

two akademickie  w Lublinie, Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku, Łodzi, Pozna-

niu i Białymstoku. Polscy profesorowie z  ziem wschodnich  byli również ini- 

cjatorami  reaktywowania  lub tworzenia od  podstaw  w okresie Drugiej Rze- 

czypospolitej licznych towarzystw naukowych regionalnych i krajowych, któ-   

re tak dużo wnosiły do rozwoju wielu dyscyplin polskiej nauki w Wilnie oraz 

Lwowie. Również  po  zakończeniu  wojny  reaktywowano  względnie  utwo-    

rzono od podstaw  kilkanaście tego typu  organizacji dzięki  uczonym jak np.: 

prof.Ludwik Kolankowski, prof. Henryk Łowmiański, prof.Franciszek Bujak,

prof. Stanisław  Zajączkowski, prof.Adolf  Joszt, prof.Wiktor  Jakób, prof.Ed-

ward  Sucharda,  prof.Witold  Doroszewski, prof. Alfred Jahn, prof.Jerzy Ko-

walski, prof.Juliusz Kleiner,  prof.Kazimierz Ajdukiewicz, prof.Kamil Stefko 

prof.Jan Czekanowski, prof.Leon Halban, prof.Kazimierz Moszyński, prof.Bo-

lesław  Wilanowski, prof.Tadeusz B. Miłobędzki, prof.Rajmund Gostkowski,

prof. Jan Popow, prof. Stefan  Bagiński, prof. Emil B.Leyko, prof. Stanisław      

Kulczyński, prof. Hugo Steinhaus, prof. Karol Maleczyński, prof. Jan Oko. 

Chociaż w składzie  tej grupy  naukowców przybyłych z  Wilna i Lwowa nie     

ma wszystkich, którzy przyczynili się do odtworzenia po wojnie tak ważnych 

organizacji społecznych, to również i oni wnosili  znaczący wkład  w powsta- 

nie i ukierunkowanie działalności towarzystw naukowych w najtrudniejszym  

okresie powojennym. Utworzenie tych organizacji  we wszystkich ośrodkach 

akademickich kraju stanowiło ważne  wydarzenie dla społeczności akademic-

kiej, stwarzało  możliwości  twórczości badawczej, popularyzatorskiej i  prze- 

noszenia do powojennego dorobku intelektualnego  nabytych doświadczeń z  

wileńskiego Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk  oraz  Towarzystwa Naukowego     

we Lwowie. Kontynuowanie tradycji  tych miast miało szczególne znaczenie     

dla powojennych ośrodków krajowych z którymi to związała swoje życie po-    

nad połowa naukowców przybyłych z polskich ziem wschodnich.

Głównymi tematami  badań  prowadzonych z humanistyki przez członków to- 
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warzystw i autorów publikacji spoza tych organizacji, wywodzących się z kre- 

sów wschodnich, była z przymusu ideologicznego problematyka związana  z 

polskimi ziemiami  etnograficznymi, w tym z miastami i  regionami gdzie za- 

mieszkali po wojnie. Ze względu na  polityczną  zależność Polski od ZSRR i      

cenzuralne rygory, w latach  czterdziestych i pięćdziesiątych zabronione było 

podejmowanie w pracach humanistycznych  tematów, które  w jakiejkolwiek 

formie pośredniej lub bezpośredniej wiązały się z Wilnem, Lwowem i całymi 

kresami wschodnimi. Brak możliwości druku  publikacji o takim charakterze   

w kraju, skłaniał wielu  naukowców do zamieszczania prac pod zmienionymi 

nazwiskami w czasopismach europejskich państw zachodnich.Jednak wszyst- 

kie  towarzystwa naukowe  powstałe w wolnej Polsce z tak znaczącym udzia- 

łem  profesorów z  ziem wschodnich wiązało  to, że stały  one na  straży naro- 

dowej kultury i nauki oraz broniły „humanistycznego postrzegania życia”.81]

 

ROZDZIAŁ VII

PROBLEMY  EKONOMICZNE  TAJNEGO SZKOLNICTWA   

AKADEMICKIEGO                     

1. Wpływ ogólnego zubożenia społeczeństwa na warunki

    bytowe ludzi nauki        

        Wraz z utratą niepodległości w roku 1939, naród polski utracił też samo- 

dzielność  ekonomiczną. Bezwzględne postępowanie hitlerowskich służb bez- 

pieczeństwa i będącego na jego usługach niemieckiego aparatu administracyj- 

nego w drastyczny sposób  obniżyło poziom egzystencji wszystkich Polaków,  

w tym i ludzi nauki. 1] Ogólne  zubożenie wszystkich  warstw społeczeństwa   

wynikało tak z utraty  mienia w  wyniku wojny, oraz  oficjalnej konfiskaty ca-  

łego majątku  państwowego i prywatnego przez  niemieckie  instytucje okupa-  

cyjne. W okresie  od 5 października 1939r. do 31 maja 1943r. skonfiskowano    

w Generalnym Gubernatorstwie około 690 tys. gospodarstw rolnych o powie- 

rzchni  ponad 6 milionów hektarów. Na mocy niemieckich  dekretów  wywła- 

szczono ich właścicieli  bez  odszkodowania. Przeprowadzono masowe konfi- 
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skaty w przemyśle, handlu i rzemiośle. Zabór i rabunki mienia polskiego były 

stałym elementem polityki prowadzonej w GG przez Hansa Franka, dążącego 

do globalnej grabieży ziem polskich. 2] Pogarszająca się sytuacja ekonomicz-   

na polskich  gospodarstw  rolnych, przedsiębiorstw  przemysłowych oraz zak-  

ładów spółdzielczych, będących przed wojną ważnymi źródłami uzyskiwania 

środków finansowych  na  cele społeczno-charytatywne i pomoc dla ludności, 

niepokoiła  Rząd  Emigracyjny i  jego  przedstawicieli w  okupowanym kraju. 

Wyrazem  tego były publikacje  w prasie  konspiracyjnej, wyjaśniające społe- 

czeństwu grabieżcą politykę ekonomiczną okupanta prowadzoną na ziemiach 

polskich, ganiono w niej  nadgorliwość  polskich urzędników  skarbowych w 

ściąganiu podatków od Polaków. Apelowano także do przedsiębiorców i kup- 

ców polskich o zwiększenie udziału w świadczeniach  na rzecz rodaków znaj- 

dujących się w tragicznych warunkach życiowych. W podziemnej prasie kry- 

tykowano także przemysłowców i kupców, którzy jak zaznaczano- „obojętni     

na głos wspólnoty narodowej i w pogoni za własnymi interesami, bezpieczeń-

stwem i wygodą ...zbyt dokładnie i gorliwie stosują się do wrażych ustaw i za- 

rządzeń, zmierzających do wyniszczenia  sił  narodu". 3]  Postępowanie takie- 

jak  pisano-było szczególnie naganne i szkodliwe. Okupant hitlerowski stoso-

wał dyskryminującą  politykę  skarbową i ubezpieczeniową oraz głodowe wy- 

nagrodzenie za  wykonywaną  pracę zawodową. Duży wpływ na ogólne dras- 

tyczne obniżenie  zamożności  społeczeństwa  polskiego  miało bezpośrednie  

okradanie obywateli polskich  przez funkcjonariuszy policji, Gestapo, SD, Si-    

po i przedstawicieli  niemieckiej  administracji  z którymi  mieli nieszczęście     

spotkać się  obywatele  polscy  zatrzymani przypadkowo czy  też podczas za-   

mierzonych aresztowań i przesłuchań. 

Wszyscy tracili z zasady całą własność osobistą a z ich domów i mieszkań w 

wyniku prowadzonych rewizji zabierano wszystko co miało jakąkolwiek war- 

tość. Tak ciężkie  położenie ekonomiczne  całego  społeczeństwa  stawiało w     

trudnej sytuacji  wszystkie środowiska  twórcze, chociaż warunki bytowe pra-  

cowników akademickich, w porównaniu do innych grup  inteligencji polskiej, 

kształtowały się nieco odmiennie. 4] Stosunkowo duża  część kadry szkolnic-   

twa  akademickiego posiadała w latach  międzywojennych pełną  stabilizację. 

Stąd też ta grupa zawodowa w pierwszych miesiącach okupacji w mniejszym 

stopniu odczuwała trudności  związane z zapewnieniem sobie  oraz swoim ro-  
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dzinom minimum egzystencji. Otrzymywanie w okresie międzywojennym do- 

syć  wysokiego  uposażenia  pozwoliło także  pracownikom  naukowym zgro-  

madzić pewne rezerwy. Taki status materialny  umożliwił im nie tylko przetr- 

wać okres  najtrudniejszy, ale  również  brać  czynny udział w  tworzeniu zrę-

bów tajnego szkolnictwa akademickiego. 5]  Młodsi pracownicy naukowi wy- 

konywali pracę zarobkową w innych zawodach. Wielu z nich decydowało się     

na podjęcie  jej w  instytucjach  zarządzanych  przez  okupanta. Zatrudnienie,   

obok zarobku, dawało też inne korzyści, w tym ochronę przed aresztowaniem 

lub wywozem na roboty przymusowe do Niemiec. Pracownicy naukowi zara- 

biali więc w księgarniach i sklepach  jako  robotnicy, urzędnicy i sprzedawcy, 

prowadzili też handel na  własną rękę, zajmowali się  kierowaniem warsztata-  

mi rzemieślniczymi lub pracą w nich. Możliwości były stosunkowo duże, po-  

nieważ w samej tylko Warszawie w 1942r. było ponad 9400 różnego rodzaju 

punktów  handlowych  oraz  warsztatów  rzemieślniczych. Minimalna  nawet  

stabilizacja  ekonomiczna pozwalała na podejmowanie przerwanej pracy nau- 

kowej lub uczestniczenie w konspiracyjnym szkolnictwie.6] Dodatkowe zaję- 

cia podejmowane  przez pracowników  naukowych były tylko  jednym ze źró- 

deł zdobywania środków na  utrzymanie. Otrzymywali oni  również wynagro- 

dzenie za pracę  pedagogiczną  wynoszące od 9 do 30 zł za godzinę. Lekarze, 

którzy byli  wykładowcami  tajnych  studiów  medycznych, zatrudniali się w 

placówkach służby  zdrowia  będących  pod  zarządem niemieckim, gdzie po- 

bierali  wynagrodzenie w wysokości od 150 do 700 zł miesięcznie. Dużą licz- 

bę stanowili lekarze specjaliści, prowadzący jednocześnie  praktyki prywatne. 

W związku z tym, iż dochody tej grupy wykładowców uległy  tylko nieznacz- 

nemu zmniejszeniu-w porównaniu  do okresu przedwojennego, osoby te rezy- 

gnowały z pobierania  wynagrodzenia od  kierownictwa  tajnych studiów aka-    

demickich na rzecz młodszych lekarzy, znajdujących się w najtrudniejszej sy- 

tuacji, lub innych kolegów. Zdecydowana większość starszych pracowników 

naukowych medycyny swoje uczestnictwo w tajnym procesie dydaktycznym 

traktowała jako obowiązek patriotyczny. 7]

2. Zakres i skuteczność wsparcia udzielanego pracownikom naukowym

    przez osoby prywatne, instytucje i organizacje charytatywne
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        Nie pozostawały obojętne na trudne położenie pracowników naukowych 
osoby prywatne i instytucje polskie działające legalnie w okupowanym kraju. 
W  ogólnospołeczną akcję  niesienia  pomocy szeregu ludziom nauki czynnie 
włączyli się księgarze polscy, pracujący w legalnie istniejących księgarniach    
i placówkach  wydawniczych w  porozumieniu z  Radą  Główną Opiekuńczą.   
Oto w  Krakowie kierownictwo lwowskiego Oddziału „Ossolineum" nawiązy- 
wało kontakty z  zaufanymi  księgarzami. To oni  ustalali  adresy profesorów 
krakowskich potrzebujących pomocy i dokonywali oceny prywatnych księgo-  
zbiorów. Na podstawie przeprowadzonej wyceny, RGO dokonywała fikcyjne- 
go, choć formalnie udokumentowanego zakupu wybranych  książek, wypłaca- 
jąc z własnych funduszy wytypowanym uczonym uzgodnione sumy. Zakupio-
ne dzieła  pozostawały w  dalszym  ciągu u ich  właścicieli  jako  depozyt, ze 
względu  na ,,rzekomy" brak odpowiednich  magazynów, w  których to RGO 
mogłaby zakupione książki przechowywać. Istniejące  legalnie wydawnictwa 
stosowały praktykę wypłacania profesorom  zaliczek  na prace, które zgodnie    
z zawartymi umowami miały być wydane w okresie późniejszym. Samo tylko 
„Ossolineum" w Krakowie wydawało z tego tytułu ok.150 tys.zł. rocznie. Cen- 
nym źródłem uzyskiwania  dodatkowych dochodów, umożliwiających prowa- 
dzenie tajnej  pracy dydaktycznej lub  naukowej, była możliwość  zawierania 
umów autorskich z tajną firmą  wydawniczą Stefana Kamińskiego. To dzięki 
jego inicjatywie, czterdziestu  profesorów wielu  dyscyplin  naukowych otrzy-  
mywało comiesięczne honoraria za prace złożone w wydawnictwie, które dru-  
kowane były w sposób  tajny w okresie  okupacji, bądź  przygotowane do wy- 
dania po  zakończeniu wojny. Część swoich  zysków z tak  prowadzonej dzia- 
łalności  gospodarczej firma  Stefana Kamińskiego oraz  księgarnie spółdziel-   
cze przeznaczały na wsparcie pracowników naukowych. Nie mniej ważną po- 
mocą było fikcyjne  zatrudnianie w instytucjach wydawniczo-księgarskich w 
charakterze pracowników, ludzi nauki szczególnie zagrożonych. Osoby takie  
zaopatrywano w  niezbędne  dokumenty chroniące  przed  aresztowaniem. 8] 
Zrozumienie i dobrą wolę  wykazali Polacy  zajmujący  znaczące stanowiska     
w administracji okupacyjnej. Taki przykład  stanowił  także Julian Kulski ów-  
czesny prezydent okupowanej Warszawy. Przy jego  osobistym  zaangażowa- 
niu Średnią  Szkołę Zawodową przekształcono na Miejską  Szkołę Handlową, 
której kierownictwo objął prof.Edward Lipiński. W ten to sposób szkoła mog- 
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ła otrzymywać z kasy  miejskiej dosyć pokaźne środki finansowe, przeznacza- 
ne na cele związane z tajnym kształceniem  akademickim. Podobnie wykorzy- 
stywano laboratoria oraz warsztaty  szkół zawodowych, które funkcjonowały   
za zezwoleniem  władz okupacyjnych. Wykonując  różnorodne  prace usługo-   
we dla instytucji i osób prywatnych, uzyskiwano  fundusze na pomoc dla pra- 
cowników  nauki  znajdujących się  w trudnych warunkach  materialnych. 9] 
Podejmowanie przez prezydenta Warszawy  nielegalnych  decyzji, często też  
sprzecznych z  zarządzeniami i  wytycznymi  zwierzchnich  władz  okupacyj-  
nych, było aktem odwagi  nie  tylko z jego strony, ale  także ze strony najbliż- 
szych  współpracowników. Jednym  z  nich  był Aleksander Ivanka, szef war- 
szawskiego Wydziału Finansowego  To dzięki  jego  pomysłowości omijania  
przepisów okupacyjnych, setki tysięcy złotych z kasy miejskiej płynęło na ce- 
le związane z tajnym kształceniem  studentów medycyny lub pomoc zdrowot- 
ną dla ludności stolicy, w tym rannych żołnierzy zbrojnego ruchu oporu. 10]
Również  w Warszawie  powstało i aktywnie funkcjonowało Stowarzyszenie 
Drobnych Kupców. Innym celem  działalności  tej organizacji było zbieranie     
w środowisku  kupieckim  stolicy składek  pieniężnych na pomoc dla pedago-
gów i bibliotekarzy, które przekazywano rektorowi tajnego UW, prof.Stefano- 
wi Pieńkowskiemu, i dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.11] W szczegól-
nie trudnym położeniu znaleźli się  naukowcy wysiedleni z ziem włączonych  
do Rzeszy, którym od samego początku starano się zapewnić pomoc i opiekę. 
Wyrazem tej troski  było utworzenie  z inicjatywy Zarządu Głównego Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej i aktywu  okręgowego tej  organizacji w Warsza-
wie, Lublinie, Kielcach i Krakowie Zespołów  Ziem  Zachodnich dla Wielko- 
polski, Śląska  oraz Pomorza. Ich  głównym  zadaniem było udzielanie wszel- 
kiej możliwej pomocy nauczycielom wszystkich szczebli i stopni, którzy zos-
tali wysiedleni z tych terenów, oraz ułatwianie ludziom  nauki nawiązywania 
kontaktów ze swoimi ośrodkami. 12]
Aby objąć tą akcją jak najszersze  grono  osób ze  wszystkich uczelni warsza- 
wskich, jak też pracowników naukowych  przybywających do stolicy z Pozna-
nia, Lublina, Wilna i Lwowa,  na  początku 1940r.,  z  inicjatywy i pod  kierow- 
nictwem prof. Antoniego Gałeckiego, utworzono organ koordynujący: Komi-   
tet Pomocy Pracownikom Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Przez pięć lat oku- 
pacji  Komitet  Pomocy Pracownikom UZZ  zajmował  się  trudną  działalnoś- 
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cią  charytatywną. Ścisły też kontakt ze wszystkimi  środowiskami  społeczeń-   
stwa polskiego umożliwił zapewnienie 153 osobom wysiedlonym z Poznania 
znośnych  warunków  egzystencji. 13]  W marcu 1942 r. został  utworzony w   
Warszawie Komitet Rektorski, posiadający nieco szerszy zakres kompetencji 
niż Komitet Pomocy Pracownikom UZZ. Obok stolicy obejmował on swoim 
zasięgiem  także  pracowników  naukowych uczelni  warszawskich wysiedlo- 
nych do Lwowa oraz Wilna. Szczególnie  ułatwione było  też  nawiązywanie 
kontaktów  z  naukowcami Warszawy  wyjeżdżającymi do  Lwowa, gdzie ist-   
niała podobna  organizacja. Już we  wrześniu 1939 r., z inicjatywy prof. Zyg- 
munta K.Nowakowskiego i prof. Stanisława Kota, powstał Komitet  Pomocy 
Uchodźcom; jego  działalność  sprowadzała  się do  wspierania pracowników 
naukowych przybyłych tam  z Krakowa i innych  ośrodków akademickich za-  
jętego kraju. Komitet Pomocy Uchodźcom posiadał  w swym składzie:sekcję 
rejestracyjną, kierowaną przez doc.Jana Hulewicza, sekcję żywnościową nad- 
zorowaną przez doc. Adama Bochenka i sekcję  mieszaną podległą prof.Jano- 
wi Safarewiczowi. 14] Poprzez  szerokie  kontakty ze społeczeństwem, człon- 
kowie tych komitetów uzyskiwali pieniądze, żywność, leki, odzież i inne środ- 
ki, które rozdzielano pracownikom  naukowym. W tej wielkiej  akcji pomocy, 
decydującej w dużym  stopniu o przetrwaniu, uczestniczyło  także  patriotycz-   
ne duchowieństwo, którym w Warszawie  kierował ks. dr Maksymilian Rode.   
O tym, jak duża  była  pomoc, świadczył fakt, iż w ostatnich dwóch latach ist- 
nienia UZZ, na zasiłki  dla  pracowników  naukowych i studentów tej uczelni 
wypłacono przeszło 200 tys.zł. 15] Część  kadry naukowej Krakowa, pozosta- 
jącej poza zasięgiem Komitetów Pomocy, korzystała ze  świadczeń Wydziału 
Opieki Społecznej m.Krakowa.16]  W akcję pomocy czynnie  włączyły się or-  
ganizacje i instytucje  zawodowe  Krakowa, między  innymi Związek Spółek 
Zarobkowych. Dzięki życzliwości dyrektora tej instytucji, Rudolfa Jędrzejew- 
skiego, kasa  krakowskiego  Komitetu Pomocy Profesorom była ciągle zasila-  
na finansowo. Podobną inicjatywę podjęły też Zakłady Przemysłowe w Gum- 
niskach, na czele  z dyrektorem Adamem Dygałem, Związek Plantatorów Ty- 
toniu w Wieliczce i  Spółdzielnia  Księgarska ,,Czytelnik". Związek Ziemian 
tylko na przestrzeni 1943 r. przekazał  na ten  cel 300 tys. zł. w gotówce oraz 
wiele tysięcy w postaci  różnorodnych towarów i  żywności.17] Źródłem uzy- 
skiwania pokaźnych funduszy były  także dary  lub  bezprocentowe pożyczki 
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zaciągane przez  przedstawicieli Delegatury Rządu od ludzi znajdujących się     

w dobrych  warunkach materialnych, a m.in. ziemian, kupców  oraz przedsta- 

wicieli wolnych zawodów, którym  wystawiano  pisemne poświadczenia. Wi- 

doczny wpływ na  szeroki zasięg udzielanej pomocy przez dobrze sytuowane 

warstwy  społeczeństwa, w tym  kierowników spółdzielni i właścicieli  przed- 

siębiorstw, wywierała presja  stosowana  przez władze  podziemne na łamach 

prasy konspiracyjnej. 18]  W akcję  wsparcia  włączały się też niektóre przed- 

siębiorstwa  zagraniczne prowadzące działalność produkcyjną w okupowanej 

Polsce.19] Nie pozostała też  obojętna na  położenie  pracowników nauki lud-

ność wiejska. Na apel  kierownictwa  Ruchu Ludowego, już  od wiosny1940r. 

pospieszyli z pomocą ludziom nauki chłopi. Kierownictwo Ruchu Ludowego  w

Krakowie, mając swoich przedstawicieli w tajnym Uniwersytecie Jagielloń- 

skim  w osobach prof.Leona Marchlewskiego, prof. Stanisława  Pigonia oraz  

prof. Franciszka Bujaka, będących również jednocześnie  członkami Komisji    

Oświaty przy Okręgowym Kierownictwie  Ruchu Ludowego, nie tylko znało  

wystarczająco potrzeby, ale  skutecznie oddziaływało na podległych sobie lu- 

dzi i instytucje w  kierunku  świadczenia  środowiskom naukowym Krakowa 

niezbędnej  pomocy materialnej. 20] Mimo dużego zaangażowania społeczne-

go, spontaniczna i niewystarczająco  zorganizowana  akcja  nie mogła jednak 

spełnić wszelkich oczekiwań. Nie wszyscy mieli takie rozeznanie sytuacji jak 

Kierownictwo Ruchu Ludowego. Dlatego w jednych miastach pomocy udzie-   

lano tylko znikomej liczbie  naprawdę  potrzebujących, w innych ją dublowa-

no. O wielotorowości w tym działaniu może świadczyć fakt, że tylko w samej 

Warszawie, oprócz  organizacji działających konspiracyjnie, istniało legalnie 

kilka  instytucji  zajmujących się opieką społeczną, w tym Stołeczny Komitet 

Samopomocy Społecznej, utworzony na podstawie uzgodnionych warunków  

kapitulacji; Rada Opiekuńcza Miejska-przemianowana później  na Polski Ko-  

mitet Opiekuńczy Warszawa-Miasto; Polski Komitet Opiekuńczy Warszawy     

z siedzibą  w Pruszkowie; Polski Czerwony Krzyż Zarząd Miejski w Warsza-

wie oraz  Rada  Główna Opiekuńcza Zarząd  na miasto  stołeczne Warszawa. 

Wszystkie te instytucje  za  zgodą  okupanta prowadziły niezależną od siebie 

pracę  w zakresie pomocy dla ludności stolicy, wśród  której pracownicy nau-  

kowi stanowili pokaźną  grupę. Powstaniu  polskich  organizacji pomocy spo-  

łecznej w okupowanym  kraju sprzyjała zewnętrzna polityka Trzeciej Rzeszy, 
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zwłaszcza  dążenie  do stworzenia  pozorów przestrzegania postanowień mię-  

dzynarodowych. Mając na uwadze możliwość sojuszu ze Związkiem Radziec- 

kim (jeszcze  przed  planowaną  agresją na państwa zachodnie), już w listopa-

dzie 1939 r., generalny gubernator Hans Frank przyjął z USA przedstawicieli 

Komitetu Herberta Hoovera. Omawiał z nimi sprawy związane z tworzeniem 

polskich organizacji charytatywnych i warunkami ich działalności. Na przeło-

mie lat 1939-1940 w okupowanej  Polsce przebywała też delegacja amerykań- 

skiego Czerwonego Krzyża, w składzie której znajdowali się przedstawiciele 

wielu  organizacji  światowych. 21] Zabiegi Trzeciej  Rzeszy o  dobrą opinię

międzynarodową, dążenie do umocnienia swojej pozycji w Polsce, zaangażo- 

wanie w wojnie przeciwko krajom bałkańskim, przygotowanie agresji na pań- 

stwa  zachodnie i  dążenie do  zawarcia  układów  ze Związkiem Radzieckim, 

wszystko to zmuszało Niemcy hitlerowskie do  wielu  ustępstw na rzecz pow-  

stawania i działania  polskich  organizacji charytatywnych. Sytuacja politycz-

na i strategiczna w jakiej  znalazły się Niemcy wpłynęła niewątpliwie  na wy- 

rażenie przez hitlerowców  zgody na  utworzenie Rady Głównej Opiekuńczej, 

będącej  główną organizacją charytatywną na  zajętych terenach polskich sta- 

nowiących Generalne  Gubernatorstwo. Od  zajęcia  w czerwcu 1941r. przez  

wojska niemieckie  ziem  wschodnich  będących pod  okupacją radziecką, za-    

sięg terytorialny udzielanej pomocy przez RGO powiększył się także o utwo- 

rzony Dystrykt Galicja. Organizacja  ta  już od  połowy 1940r. przy czynnym 

zaangażowaniu  wielu  ofiarnych Polaków, w tym  głównie  jej  szefa Adama 

hr.Ronikiera  spełniała  wiodącą  rolę wśród  wszystkich polskich organizacji  

pomocy społecznej  w okupowanym kraju. 22] Mimo iż  od chwili powstania 

RGO była pod  stałym  operacyjnym i policyjnym  nadzorem  władz niemiec- 

kich to w całym okresie  swojego istnienia jej kierownictwo nigdy nie uległo 

presji okupanta i nie działało przeciwko  interesom narodowym. 23] Centrala 

RGO, mieszcząca się w Krakowie, miała w swoim  składzie dziewięć wydzia- 

łów, które zajmowały się poszczególnymi grupami problemów związanych z     

opieką oraz pomocą dla ludności polskiej. Centrala i agendy terenowe dostar-  

czały potrzebującym żywności, odzieży, pieniędzy; pomagały więźniom oraz 

uchodźcom jak  również ludziom nauki. 24] O dużym zakresie  tej działalnoś- 

ci może świadczyć fakt, iż w samym  tylko Lublinie  od  utworzenia RGO do  

marca 1943 r. instytucja ta, przy współdziałaniu z pracownikami PCK, objęła 
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akcją pomocy 11 tys. osób, w tym także pracowników  nauki  z uczelni krajo- 

wych  znajdujących się  w tym  czasie w mieście. 25] Stan  wymuszonej tole-   

rancji wobec  istnienia i działania  różnorodnych organizacji  charytatywnych    

w zajętej  Polsce  skończył się  definitywnie  wraz  z agresją Niemiec na pań-    

stwa zachodnie i osiągnięciem  zamierzonych  celów  politycznych, dyploma- 

tycznych i militarnych w Europie. W wyniku tego, już wiosną 1940r. władze 

okupacyjne  zaczęły  likwidować  polskie  organizacje  charytatywne, w  tym    

PCK i Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej, pracujące dotychczas za 

zgodą  niemieckich  władz wojskowych. Zakaz działalności organizacji legal-   

nie istniejących był  bezpośrednią  przyczyną  tworzenia  organizacji  tajnych, 

spełniających podobne  zadania.26]  W maju 1942 przy Komitecie Obywatel-  

skim w Krakowie, któremu przewodniczył metropolita ks.Adam Sapieha, po-

wstał tzw. Fundusz Pomocy Naukowej. Inicjatorem  jego utworzenia był Cze- 

sław Wycech  ówczesny dyrektor Departamentu  Oświaty i Kultury Delegatu-

ry Rządu Londyńskiego oraz  prof. Stefan Pieńkowski rektor tajnego Uniwer- 

sytetu Warszawskiego. Do końca  okupacji  z  pomocy Funduszu skorzystało   

około 130 pracowników  naukowych z  ośrodków  akademickich okupowane-

go przez Niemcy kraju na ogólną sumę ponad 500 tys.złotych. Objęcie pomo- 

cą finansową oraz rzeczową najbardziej  potrzebujących było możliwe dzięki     

udziałowi w tej  akcji  pełnomocnika RGO okręgu  krakowskiego i pracowni-    

ków  Komitetu  Opiekuńczego  miasta  Krakowa. 27] W skład Komitetu Oby- 

watelskiego, obok  metropolity Adama ks.Sapiehy, wchodzili: prof.Stanisław 

Kutrzeba,  prof. Władysław Szafer, prof. Ludwik  Piotrowicz, stanowiąc tzw. 

Komitet Trzech. Nie zważając  na  grożące niebezpieczeństwo, prof. Ludwik 

Piotrowicz  zorganizował w swoim  mieszkaniu główny punkt  udzielania po- 

mocy kadrze  naukowej. Komitet Obywatelski wspomagany  był także przez 

osoby prywatne i stowarzyszenia przemysłowo - handlowe. Większość istnie- 

jących w Warszawie  firm  wydawała  intelektualistom  polskim fikcyjne zaś- 

wiadczenia o ich zatrudnieniu. 28]  Z Komitetem Trzech czynnie współpraco-

wał dyrektor  Związku  Spółek Zarobkowych, późniejszy wiceprezes  Banku  

Emisyjnego Rudolf Jędrzejewski, oraz wiele osób duchownych, w tym szcze- 

gólnie: ks.prof.Józef Archutowski, ks. Edward  Lubowiecki i ks.Stefan Maza- 

nek. Wszyscy oni za  działalność w pracach Komitetu  Obywatelskiego  oraz     

pomoc przybywającym do Krakowa z Poznania, Wilna, Lwowa oraz Warsza-  
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wy zostali aresztowani i osadzeni w obozie koncentracyjnym. 29]

Instytucją prowadzącą podobną akcję był Komitet Pomocy dla Pracowników 

Szkół Wyższych, utworzony już pod  koniec  okupacji 1 października 1944r.,  

którym kierowali: prezes PAN prof.Stanisław Kutrzeba, prof. Walery Goetel, 

prof.Ludwik Piotrowicz oraz doc.Kazimierz Lepszy. Dzięki ofiarności ludno-

ści Krakowa, a  szczególnie pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego 

UJ i Akademii Górniczej, Komitet był w stanie zdobyć  pokaźne sumy, które 

przeznaczano  na wspieranie  potrzebujących napływających z Warszawy do 

Krakowa po  upadku  powstania. Sprawna praca tego organu wynikała z jego  

organizacji, w której ważną  rolę spełniały  referaty opiekuńcze. Od chwili je- 

go utworzenia do końca  okupacji, z pomocy tej instytucji korzystało 120 pra- 

cowników naukowych i 132 osoby  spośród  ich rodzin przybyłych do Krako-

wa z Warszawy.30] Licząca się tak wymiernymi efektami ofiarność społecze- 

ństwa, wspomagającego  finansowo i rzeczowo  inteligencję  akademicką  taj-   

nego szkolnictwa wyższego, chociaż  poważna, nie  mogła  zaspokoić wszyst-   

kich potrzeb. Zwiększały się one  wraz z  rozbudową i doskonaleniem organi- 

zacji szkolnictwa  wyższego i nauki w latach  okupacji niemieckiej. W przeci-

wieństwie do ruchu oporu o charakterze  politycznym czy militarnym tworzo-  

nym, kierowanym i finansowanym  od pierwszych dni okupacji przez instytu-

cje podległe organizacyjnie Rządowi Emigracyjnemu, szkolnictwo akademic- 

kie przez pewien  okres  jako  proces żywiołowy, pozostawało tak poza wpły-

wem polskich władz na  uchodźstwie, jak również  ich przedstawicieli w oku- 

powanym kraju. Pełna niezależność tajnych uczelni  wyższych od czynników 

zagranicznych w zakresie  organizacji  studiów, programu i form  kształcenia, 

trwająca do końca 1941r., uniemożliwiała otrzymywanie większych środków 

finansowych z dotacji Rządu Emigracyjnego (jak to miało miejsce w później- 

szym okresie). Mimo iż tajne nauczanie zostało podjęte w sposób spontanicz- 

ny przez pracowników naukowych  poszczególnych ośrodków akademickich  

bez jakiejkolwiek inspiracji  przedstawicieli  Rządu Emigracyjnego lub Dele- 

gatury, to instytucje te  od samego  początku doceniały  powstający w okupo-   

wanym kraju  system tajnego  kształcenia  akademickiego. To też było powo- 

dem, że jeszcze przed  przyjęciem określonych ram  organizacyjnych udziela-   

no tym strukturom w sytuacjach  szczególnie trudnych doraźnej pomocy, któ-   

rą  z biegiem czasu przekształcano w stałą dotację finansową. 31]
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Równolegle z oficjalną  akcją Rządu  Emigracyjnego, już na  początku 1940r. 

przy gabinecie gen.Władysława Sikorskiego w Angers  we Francji, z inicjaty-

wy doc. Kazimierza Wodzickiego  profesora  Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, powstała  ważna  instytucja  społeczno-charytatywna pod nazwą 

„Fundusz Kultury Narodowej". Czerpiąc środki finansowe ze składek polonii 

francuskiej i dotacji rządu  polskiego, instytucja ta rozpoczęła  szeroką  akcję 

pomocy ludziom nauki i kultury w okupowanym kraju. Po klęsce Francji kon- 

tynuowano dalszą  działalność  w Londynie pod kierownictwem Jana Hulewi-

cza. W grudniu 1940r. placówki FKN, mające swoje siedziby w Sztokholmie, 

Lizbonie i Ankarze, rozpoczęły  akcję (obejmując  nią  w okupowanym kraju 

250 osób) w zakresie wspierania polskich intelektualistów. Zasadniczą formą 

pomocy rzeczowej, stosowaną przez FKN, było przesyłanie na adresy wybra- 

nych osób w kraju paczek  z trwałymi  produktami żywnościowymi i odzieżą.  

Aby  nie  narażać  adresatów na  represje ze  strony okupanta  za  utrzymywa-

nie kontaktów  z Wielką Brytanią, wszystkie  przesyłki  były wysyłane ze sto-   

lic państw  neutralnych: Lizbony, Ankary i Sztokholmu. Nadawcami były po-  

zostające w tajnym kontakcie z FKN osoby prywatne lub firmy z tych państw. 

W  korespondencji  potwierdzającej  odbiór  przesyłek  adresaci  przekazywa-  

li w zakodowany sposób  adresy i  nazwiska innych  osób  ze  środowiska na- 

ukowego potrzebujących także takiej pomocy. Zakres działania FKN systema- 

tycznie wzrastał, obejmując w 1941r. także ludzi nauki oraz kultury nie tylko    

z Warszawy i Krakowa, ale  też  z Wilna i Lwowa. W listopadzie 1943 r. ewi- 

dencja osób, którym FKN udzielał  pomocy, obejmowała  około 1000 pracow- 

ników nauki, ludzi kultury i sztuki. Podobną akcję wysyłkową prowadziły też 

inne instytucje  emigracyjne, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Mi-

nisterstwo Opieki Społecznej Rządu Londyńskiego. Koordynował te przedsię- 

wzięcia z  ramienia  Delegatury Rządu Departament  Pracy i  Opieki Społecz-   

nej. Organ  ten, z posiadanych  około 15 milionów  złotych, 1,2  mln przezna- 

czył na pomoc  pracownikom  naukowym. Cały fundusz przeznaczony na ten 

cel, znajdujący się w latach wojny na  koncie  tej instytucji  został przydzielo-   

ny do dyspozycji DOiK. 32] Nieustanne  monity słane na Zachód o zwiększe-

nie pomocy skłoniły rząd polski  w Anglii do  szukania nowych, innych form  

pomocy ludziom  nauki i kultury. W porozumieniu i przy współpracy  agend  

Czerwonego Krzyża Włoch, Węgier, Portugalii oraz Szwecji powstał oddziel-   
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ny system organizacyjny, obejmujący swoim zasięgiem ludzi nauki w Polsce, 
którzy byli dotychczas  pomijani w uzyskiwaniu pomocy z tej wielkiej patrio-    
tycznej akcji organizowanych przez Polaków z Zachodu. 33]
Organem spełniającym podobną rolę w okupowanym kraju był Dział Nauki i     
Szkolnictwa Wyższego, utworzony już w jesieni 1940r.przy Delegaturze Rzą-  
du Londyńskiego. Kierownikiem  placówki  krajowej  został  były rektor Uni- 
wersytetu  Warszawskiego, prof. Stefan  Pieńkowski. Otrzymując fundusze z  
Delegatury Rządu, zajmował się, tak  jak  agendy zagraniczne, niesieniem po- 
mocy i opieki pracownikom naukowym i ich  rodzinom, podobnie studentom   
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie efektywną pracę 
Działu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie  zawdzięczano przede 
wszystkim prof. Stefanowi W. Bryle dziekanowi Wydziału Architektury Poli- 
techniki Warszawskiej. Poświęcając wiele  energii i  własnego  czasu, walnie 
przyczynił się do stworzenia sprawnego systemu pomocy, która w wielu przy-
padkach była jedynym źródłem utrzymania dla kilkuset osób spośród pracow-  

ników naukowych całego  systemu  tajnego szkolnictwa  akademickiego. 34] 
Praca Działu Nauki i Szkolnictwa Wyższego została usprawniona po włącze-
niu tej  placówki  (z końcem 1941 r.) do Departamentu Oświaty i Kultury De- 
legatury Rządu Londyńskiego na kraj. Uległy  wtedy  rozszerzeniu uprawnie-  
nia w korzystaniu z tego  rodzaju świadczeń. Osobom  zaangażowanym w in-
nych formach walki z okupantem, które jednocześnie uczestniczyły też w taj-    
nym szkolnictwie, wypłacano miesięczne pensje. 35]

3.Pomoc Rządu Londyńskiego, instytucji zagranicznych oraz organizacji 
polonijnych

         Potrzeby finansowe tajnego szkolnictwa akademickiego, będącego rów-    
nież w gestii Departamentu Oświaty i Kultury, częściowo pokrywał też Rząd  
Londyński  w  ramach  ogólnego  finansowania  administracji  konspiracyjnej. 
Świadczy o tym fakt, że w planie wydatków Delegatury Rządu Londyńskiego  
na rok 1943 przeznaczono na  finansowanie  poszczególnych  członów tej ad-  
ministracji ponad 4330 tys. dolarów, z czego 20 procent otrzymały do swojej  
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dyspozycji wszystkie  piony  oświaty i kultura. 36] Pomoc  finansowa Rządu  

Londyńskiego  udzielana  ludziom nauki i kultury  była kontynuowana przez   

cały okres  okupacji, osiągając w 1944r. ok. 250 tysięcy złotych  miesięcznie. 

Korzystało z niej systematycznie 1500 pracowników naukowych, a także wy- 

bitnych reprezentantów polskiej  kultury.37] Ogólnie na oświatę konspiracyj- 

ną wszystkich stopni w roku 1944 przeznaczono około 100 milionów złotych,  

z tego 14,5  miliona  wydatkowano na  pomoc  nauczycielom oraz  pracowni- 

kom kultury. 38]  Przekazywanie funduszy na ten cel osobom kompetentnym  

wymagało od władz konspiracyjnych, przedstawicieli politycznych i oświato- 

wych wielu zabiegów organizacyjnych. Pracownicy kierowanego przez Wac- 

ława Schayera  Sekretariatu Generalnego DOiK, w którym  skupiało się gros 

spraw organizacyjno-finansowych, nawiązywali  kontakty  z poszczególnymi  

środowiskami akademickimi oraz pojedynczymi osobami, dokonując dokład-    

nego rozeznania  w rzeczywistej  sytuacji  materialnej  pracowników oświaty     

konspiracyjnej.39] Godny podkreślenia  jest też fakt  udzielania przez Depar-    

tament Oświaty i Kultury  lub bezpośrednio przez  Rząd  Emigracyjny pomo-    

cy materialnej  wszystkim ludziom  nauki i kultury polskiej  bez  względu na

ich narodowość. Z tych źródeł otrzymywała również pomoc finansową kadra 

dydaktyczna  tajnych studiów  medycznych organizowanych w getcie warsza- 

wskim. Jeszcze wcześniej, bo już od listopada 1939, wspomagano finansowo    

Polską  Sekcję  Pomocy  przy  Litewskim Czerwonym Krzyżu dla internowa-  

nych Polaków. Łożono też  pewne  sumy na  wydatki związane z organizacją  

tajnych kompletów  medycznych, stomatologicznych oraz  farmaceutycznych    

w Wilnie i Kownie. 40]

Poza Rządem Emigracyjnym ważnym źródłem  zagranicznym, z  którego na- 

pływały  pieniądze, były też instytucje polonijne w wielu  państwach  świata.  

W ostatnich latach  międzywojennych  powstał w Kanadzie Komitet Obrony 

Narodowej i Pomocy Polsce. W związku z zagrożeniem Polski ze strony Nie- 

miec, Komitet  rozpoczął  wśród  polonii  kanadyjskiej zbiórkę  pieniędzy na  

Fundusz Obrony Narodowej. Po zajęciu Polski  przez  armię hitlerowską Ko- 

mitet Obrony Narodowej  udzielał  krajowi pomocy finansowej za pośrednic- 

twem organizacji społeczno - charytatywnych z przeznaczeniem  dla jeńców 

wojennych, wśród których było wielu  nauczycieli akademickich. Wraz z po- 

mocą  finansową  napływającą od  środowisk  polonijnych, wzrastało ich  za- 
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interesowanie wydarzeniami w okupowanym kraju. W Ottawie powstała też  

Agencja Informacyjna, przekazująca  prasie  kanadyjskiej i wybitnym  polity- 

kom dane o położeniu  inteligencji  polskiej, w tym  ludzi nauki. Podobne za-    

interesowanie krajem i zaangażowanie  emocjonalne  notowano  wśród polo-    

nii australijskiej. Już 19 października 1939r. Rada tej organizacji zwołała nad-   

zwyczajny zjazd, podczas  którego opracowano  program  udzielania skutecz-   

nej pomocy rodakom. Udział w nim  wzięło  szerokie forum polonii australij- 

skiej, skupiające  organizacje  społeczne i duchowne. W nurt niesienia pomo-    

cy krajowi włączyła się też  polonia amerykańska. O dużej skali zaangażowa- 

nia  świadczy 1,5 mln. dolarów  zebranych  w  USA i  przekazanych  tajnymi  

kanałami do Polski  już jesienią 1940 r. W Stanach  Zjednoczonych Ameryki 

Północnej i Kanadzie  powstał  też  Ogólnoamerykański  Komitet  Biskupów. 

Instytucja ta, posiadająca duże możliwości finansowe, udzielała pomocy prze- 

de wszystkim duchowieństwu i organizacjom charytatywnym prowadzonym     

w kraju przez Kościół. Pomoc uczonym polskim zadeklarowała Fundacja Ko-   

ściuszkowska  za  pośrednictwem  Commision  for  Polish  Relief  American    

Red Cross  oraz YMCA. Korzystając  z usług  tych  organizacji, już w 1941r.

wysłano do Polski 100 ton lekarstw i 140 ton odzieży.41] Szeroka  propagan- 

da środowisk   polonijnych w USA  na rzecz  pomocy  narodowi polskiemu i 

ich presja na oficjalne czynniki amerykańskie przyniosły określone rezultaty. 

Były prezydent USA  Herbert Hoover przeprowadził  rozmowy z przedstawi-

cielami  władz  niemieckich w sprawie  udzielenia  przez Stany Zjednoczone    

AP pomocy dla ludności  polskiej w wysokości 20 milionów  dolarów w pos-    

taci żywności, odzieży i leków, na  co rząd  Rzeszy wyraził  zgodę. Podobne-   

go wsparcia udzielał ludności  polskiej, w tym  również pracownikom nauko- 

wym, belgijski Czerwony Krzyż. 42]                                                                    

4. Formy i zakres pomocy udzielanej młodzieży akademickiej                       

       Podobnie jak naukowcy, również  młodzież, w  swej zdecydowanej więk- 

szości, znajdowała się w trudnych warunkach  materialnych, co też pośrednio 

wpływało na tok  studiów i uzyskiwane  rezultaty.Wśród wielotysięcznej gru-   

py nieliczni  tylko studenci  pochodzili  z rodzin  dobrze sytuowanych. Takie  

warunki  zmuszały  młodzież  podejmującą  studia konspiracyjne do pracy za- 
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robkowej, umożliwiającej skromną egzystencję, a także  dającej  zabezpiecze- 

nie przed wywozem do Niemiec. Mimo tego, iż wielu  niezamożnych  studen- 

tów korzystało z ulg lub było  zwolnionych z opłat za studia jak na Uniwersy-  

tecie  Jagiellońskim,  to jednak  znaczna ich część takie  opłaty  musiała  wno-

sić w wysokości od 50 do 200 zł miesięcznie.43]  Wzrastały też  one systema-

tycznie oraz  były zróżnicowane dla  poszczególnych  lat studiów. Wysokość  

stawek była ściśle  uzależniona od stanu  zamożności  rodzin studentów oraz 

wzrostu  kosztów utrzymania całej kadry dydaktycznej, opłacanej  również z 

wymienionego źródła. 44]

Zdając sobie z  tego  sprawę, kierownictwo  polskiego szkolnictwa wyższego  

wspólnie z organizacjami  studenckimi  podejmowało  prace, które zmierzały    

do zapewnienia młodzieży chociaż  minimalnej opieki oraz pomocy material-

nej. Nie była to również  sprawa łatwa ze względu na to, że wszystkie organi-  

zacje  społeczne w Polsce, po zajęciu kraju przez wojska hitlerowskie,  zosta-    

ły rozwiązane, a ich  dalsza  działalność  zakazana. Mimo takiej sytuacji mło- 

dzież podejmująca  studia  tajne, a znajdująca się  w trudnych warunkach ma-   

terialnych, nie  pozostała  bez pomocy. Studenci, często przy poparciu swych 

nauczycieli, podejmowali różnorodne  zajęcia zarobkowe w  instytucjach nie- 

mieckich i polskich  działających legalnie. Studenci starszych  lat uzyskiwali 

ponadto dochody z udzielania  korepetycji i za  programowe  nauczanie w taj- 

nym  szkolnictwie  średnim.. Młodzież  studiów  teologicznych  otrzymywała    

stypendia  mszalne, jak to  miało miejsce w  przypadku studentów  KUL. 45]     

Przy wszstkich wydziałach uczelni wyższych działających w konspiracji pow-   

stały Komitety Samopomocy Społecznej, obejmujące  swoim  zasięgiem  nie 

tylko pracowników  naukowych  ale  także studentów. Młodzież akademicka  

potrzebująca  pomocy, obok stypendiów w  wysokości do 500 zł miesięcznie, 

otrzymywała też posiłki w stołówkach opieki społecznej. Studenci zamiejsco-

wi korzystali z  kwater  prywatnych  opłacanych z funduszu społecznego, jak    

to miało m.in. miejsce  na Kursach Medyczno-Przyrodniczych WL Uniwersy- 

tetu Lwowskiego.

 46]  A zatem formy i zakres pomocy udzielanej  młodzieży 

akademickiej były zróżnicowane w poszczególnych ośrodkach akademickich,   

a nawet w uczelniach. Znacznej  pomocy  bezpośredniej udzielały swoim stu- 

dentom  tajne Wydziały Lekarskie będące organizatorami kształcenia. Umoż-

liwiały  one  młodzieży  korzystanie  również  z  bezpłatnego  wyżywienia w 
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szpitalach nadzorowanych  przez  pracowników  naukowych z kierunków me-  

dycznych. Ułatwiano uczącym  się korzystanie ze zbiorów naukowych i ukry- 

wanych przyrządów badawczych. Udzielanie pomocy w tej formie było pow- 

szechne w odniesieniu do studentów medycyny i stomatologii a studiujących 

farmację  wspomagały apteki, których  właścicielami  lub  kierownikami byli 

Polacy. One to obok  zatrudnienia  dawały  także  młodzieży wyżywienie, po-

moc finansową oraz zakwaterowanie. W ten sposób,  tajny Wydział Farmacji,   

w wyniku  świadczeń  finansowych  aptek oraz  zakładów farmaceutycznych, 

dysponował pokaźnym funduszem. Oprócz  przyznawania  stypendiów część  

pieniędzy  przeznaczono  nawet  na  przekupywanie  urzędników i funkcjona-   

riuszy policji  hitlerowskiej, kiedy trzeba było uzyskać  zwolnienie zatrzyma-

nych wykładowców lub studentów. 47]

Pomoc społeczeństwa  miejskiego  była także wspierana przez większość zie-  

miaństwa  polskiego i ludzi posiadających  gospodarstwa  rolne. Dzięki temu   

było możliwe rozszerzenie  form pomocy udzielanej młodzieży akademickiej. 

Studentów, którym  zagrażały  choroba, aresztowanie lub  wycieńczenie z po- 

wodu  niedożywienia, wysyłano  do  okolicznych majątków ziemskich, gdzie     

za  pracę w gospodarstwie  lub udzielanie  korepetycji  otrzymywali mieszka-  

nie, dobre wyżywienie  oraz  wynagrodzenie finansowe. W tak bezpiecznych     

warunkach mogli oni studiować oraz składać kolejne egzaminy. 48]

Od pierwszych tygodni 1940r.w akcję niesienia pomocy młodzieży akademic- 

kiej włączył się  polski Rząd Emigracyjny gen.Władysława Sikorskiego. Rek-

torzy uczelni  działających w  konspiracji  byli  zobowiązani  część  funduszy  

otrzymywanych z  DOiK lub też  bezpośrednio  z Delegatury Rządu, przezna- 

czać na  stypendia  albo  inną  pomoc  dla  młodzieży. Podziałem  otrzymywa-   

nych  kwot  zajmowały się, obok  kierownictwa  poszczególnych uczelni, spe- 

cjalnie tworzone  społeczne  komisje  przedstawicielskie, jak np.„Koło Medy- 

ków" w Warszawie.49]  Pokaźne sumy pieniędzy sięgające do 100 tys.zł rocz-    

nie  wpływały na ten cel także  od polskich władz administracyjnych Warsza- 

wy. Pod pretekstem  subwencjonowania  istniejących legalnie średnich szkół 

zawodowych stolicy, przyznawano im pewne fundusze. Były one wykorzysta- 

ne na pomoc młodzieży studiującej.50]  Od samego początku podjęcia kształ-

cenia akademickiego przyjęto zasadę, iż zasiłki finansowe przyznawano jedy-

nie tej młodzieży, która złożyła już pierwsze egzaminy lub kolokwia. Stypen-
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dia otrzymywali  studenci starszych lat i słuchacze  rozpoczynający pracę  dy- 

plomową  lub  zaangażowani  w  konspiracyjnej  działalności  naukowej. 51]

Zespolenie  wysiłków, zmierzających  do  zapewnienia młodzieży podejmują-   

cej studia tajne maksymalnej pomocy, nastąpiło w końcu 1942 r., kiedy kształ-  

cenie akademickie przybrało  już  odpowiednio zorganizowane  formy, czego  

wyrazem było  reaktywowanie  społecznej organizacji studenckiej Bratnia Po- 

moc. 52]  Pomimo  jej  formalnej  likwidacji  przez  okupanta, konfiskaty ma- 

jątku  trwałego  oraz  represji  stosowanych wobec   przedwojennego  kierow- 

nictwa, nie  udało  się  okupantowi hitlerowskiemu unicestwić tak ważnej dla

młodzieży  organizacji.  Po  okresowym  zawieszeniu  działalności, wynikają-   

cym przede wszystkim z braku  skrystalizowanych  form organizacyjnych taj- 

nego szkolnictwa  akademickiego, w ramach  którego organizacja mogła dzia-   

łać, Bratnia Pomoc wznowiła  pracę w grudniu 1942 r. przy tajnym UJ w Kra- 

kowie. Podczas  pierwszego  zebrania  jej  kuratorem  został prof.Mieczysław  

Małecki, pełniący tę funkcję przed wybuchem wojny, a po nim prof.Stanisław 

Pigoń. Prezesem wybrano studenta  UJ  Józefa S.Trojanowskiego. Określono     

też zakres i formy pracy oraz źródła  uzyskiwania środków finansowych. 53] 

Zasadniczym celem, jaki postawili przed  tą  organizacją jej założyciele, było   

udzielanie wszechstronnej  pomocy studiującej  młodzieży  oraz zapewnienie  

jej bezpieczeństwa. Cele te mogły być realizowane również dzięki uzyskaniu     

w łatach 1943-1945 z różnych  źródeł pokaźnych  jak na warunki okupacyjne  

funduszy, w tym 130 tys. zł ze składek członkowskich, 68 tys.zł z dotacji cen- 

tralnych władz  oświatowych i wielu  tysięcy złotych oraz darów rzeczowych 

przekazanych tej  organizacji  przez  społeczeństwo. Pieniądze te  przeznacza-   

no na zasiłki, stypendia, kupno skryptów, podręczników i pomocy naukowych. 

Wpływy i wydatki finansowe były ściśle kontrolowane przez specjalnie utwo- 

rzony zespół, kierowany  przez Andrzeja Lehra-Spławińskiego i Annę Szafer-

Szarską. 54]  Nieco później, bo w roku 1943,  rozpoczęła swoją pracę Akade-   

micka Rada Wydziału UJ, w skład której  wchodzili  obok  pracowników nau- 

kowych  starostowie  poszczególnych  lat  studiów, którzy  byli jednocześnie  

członkami Bratniej Pomocy. Pozwoliło to  na ścisłą współpracę i sukcesywne 

rozwijanie  pomocy dla  maksymalnej  liczby studentów. W ostatnich miesią-

cach  wojny, już jesienią 1944r. z inicjatywy kierownictwa Bratniej  Pomocy 

UJ, utworzono także  Komisję Warszawską, której  głównym  zadaniem było  
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wspieranie  młodzieży akademickiej przybywającej po upadku  powstania do 

Krakowa. Komisja  organizowała  zbiórkę odzieży i  żywności, wyszukiwała,    

a także przydzielała  mieszkania przybywającym z Warszawy i podejmowała 

inne niezbędne formy  opieki. Działo  się  to  przy  czynnym  współdziałaniu    

z  Bratnią Pomocą, która  też w grudniu 1944r. przejęła wszystkie  obowiązki    

z tym związane.55] Dzięki  wspólnej akcji zorganizowanej oraz prowadzonej  

przez tę organizację, przy dużym udziale krakowskiego  społeczeństwa, pow- 

stało w tym  mieście, w mieszkaniach  prywatnych setki schronisk,w których    

to studenci i pracownicy  naukowi oraz  ludzie  nie  związani z tym środowis- 

kiem znaleźli zakwaterowanie, wyżywienie a nawet odzież.56] Wraz z różno- 

rodną pomocą  materialną udzielaną studentom, władze podziemne prowadzi-   

ły w kraju konspiracyjną akcję przeciw wywozowi młodzieży do Niemiec na 

praktyki  zawodowe do  fabryk przemysłu   zbrojeniowego, roboty przymuso-   

we w całej gospodarce  niemieckiej lub  do  służby budowlanej ustanowionej    

w całym  Generalnym Gubernatorstwie  3 sierpnia 1943r. ( w odniesieniu  do    

osób które  kończyły legalne  szkoły zawodowe).57] Zwiększający się z każ- 

dym rokiem pobór młodzieży polskiej do pracy w Rzeszy lub na liczne budo-

wy umocnień na zapleczu frontu wschodniego, zagrażał dezorganizacją tajne-

go szkolnictwa  akademickiego. Niepokoiło to władze konspiracyjne oraz sta-   

ło się powodem podjęcia  szerokiej akcji propagandowo-wyjaśniającej. „Mło- 

dzież jest szczególnie ważnym czynnikiem polskiego życia narodowego-pisa-

no w prasie  tajnej. Jest gwarancją  naszej przyszłości...Rozumie to wróg. To-   

też jego  akcja  godząca w młodzież jest  szczególnie konsekwentna i wszech- 

stronna". 58]  Nasilający się wywóz  młodzieży, zabieranie jej  ze szkół zawo- 

dowych lub łapanie  na ulicach  było  powodem  ogłoszenia  przez Kierownic-   

two Walki  Cywilnej  specjalnej instrukcji, w której omawiano skuteczne me-    

tody przeciwdziałania. 59]  Problem  uczniów  uczęszczających do legalnych 

szkół zawodowych  był o tyle ważny, że wielu „uczniów” tych szkół posiada- 

jących nieujawniane  matury  było jednocześnie  studentami  tajnych komple-   

tów akademickich na kierunkach matematyczno - przyrodniczych  oraz medy-

cznych a nawet humanistycznych. 

Równolegle z  pracą propagandowo - wyjaśniającą podejmowano szereg kon- 

kretnych działań, które zdaniem Kierownictwa Walki Cywilnej miały zdezor- 

ganizować akcję prowadzoną przez władze okupacyjne w Warszawie oraz w 
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innych miastach GG. Specjalne grupy bojowe dokonywały też zamachów na     

szczególnie  szkodliwych  urzędników  niemieckich, niszczyły dokumentacje 

tych  placówek oraz  wykonywały wyroki  śmierci; wydawano je  przez  sądy    

podziemne  na  funkcjonariuszy policji  granatowej, uczestniczących w łapan-

kach młodzieży polskiej. 60]  Nie zaniechano również wsparcia materialnego 

pracownikom  naukowym i studentom, którzy  po upadku  powstania  przyby- 

wali z Warszawy do  innych miast  okupowanego  kraju. Tak  było w Często- 

chowie, gdzie wszyscy  potrzebujący  otrzymali możliwą pomoc finansową i 

rzeczową. Ułatwiono im uzyskanie  mieszkań oraz  zapewniono opiekę lekar- 

ską. Ta wszechstronna pomoc udzielana studentom oraz pracownikom nauko-   

wym przez  społeczeństwo i władze  administracyjne Częstochowy umożliwi-   

ła tworzenie  oraz prowadzenie także tutaj tajnych studiów akademickich.61] 

Dotacje finansowe Rządu Londyńskiego oraz jego ekspozytur krajowych, sze- 

roka pomoc społeczna nie tylko wyraźnie poprawiły warunki egzystencji pra- 

cowników  naukowych i studentów, ale  były skuteczną formą oddziaływania    

na wewnętrzną konsolidację tych środowisk.62]  Dzięki zespoleniu wysiłków   

społeczeństwa  z dokonaniami  Rządu Emigracyjnego, oraz  konspiracyjnych 

ośrodków krajowych, Polaków  rozsianych po całym świecie oraz charytatyw-   

nych instytucji krajowych i zagranicznych, środowiska naukowe z młodzieżą    

okupowanego kraju w tak nienormalnych warunkach mogły brać udział w taj- 

nym  kształceniu akademickim i kontynuowania pracy naukowej. 

      

ROZDZIAŁ VIII                                                                                               

KONSPIRACJA SZKOLNICTWA AKADEMICKIEGO ORAZ PRACY 

NAUKOWO - BADAWCZEJ                                                                        

1. Uwarunkowania okupacyjne, zasady i formy tajnego kształcenia

    akademickiego oraz pracy naukowej

        Polskie szkolnictwo akademickie i nauka, funkcjonujące konspiracyjnie     

w specyficznych  warunkach  okupacji  niemieckiej, były jedną z  najważniej- 

szych płaszczyzn intelektualnego oporu  przeciw hitleryzmowi. Okupant zda-

wał sobie z tego  sprawę  jak też  liczył się z faktem, iż narodu posiadającego 
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własną wielowiekową kulturę, rozwiniętą  świadomość historyczną oraz poli- 

tyczną nie da się łatwo unicestwić. Dlatego też postanowiono  pozbawić Pola- 

ków ich  warstwy intelektualnej, uniemożliwić  lub  do  minimum ograniczyć 

funkcjonowanie  oświaty i nauki polskiej. W drodze do osiągnięcia takich ce-

lów stosowano  różnorodne metody, których  zakres i intensywność były uza- 

leżnione  od  istniejącej  sytuacji  wewnętrznej w  okupowanej Polsce, w tym 

przede wszystkim od zbrojnego i politycznego natężenia oporu Polaków.           

W sferze uwarunkowań zewnętrznych  stosunek okupanta do ludności i meto- 

dy jego postępowania  były uzależnione  od przebiegu  wydarzeń na frontach 

drugiej  wojny światowej, w  tym przede  wszystkim od  sytuacji operacyjnej  

na froncie wschodnim. W okresie  powodzenia  militarnego i politycznego w  

latach 1940 - 1941 postępowanie  Wehrmachtu, policji  i niemieckich  władz  

administracyjnych w Generalnym Gubernatorstwie charakteryzowało się bez- 

względnością  w  zwalczaniu  polskiej  oświaty i  konsekwentnym wyniszcza- 

niem  jej przedstawicieli.1]  Niekorzystny rozwój  sytuacji militarnej dla Rze- 

szy w latach 1942-1943  nie miał  większego  wpływu  na zmianę postępowa-   

nia Niemców wobec  narodu  polskiego, chociaż zaczęły się pojawiać pewne

nowe symptomy w stosowanej taktyce. W tym okresie  sprzeniewierzano się 

„niewzruszonym kanonom rasowym oraz wbrew  aryjskim zasadom, zakłada- 

no możliwość pozyskania spośród inteligencji polskiej dla narodu niemieckie-

go sił nienagannych" z punktu  widzenia etnobiologicznego.2] W latach 1944-

1945, kiedy hitleryzm ponosił ostateczne oraz nieodwracalne klęski na wszyst-   

kich frontach  drugiej  wojny światowej, a walka  zbrojna w okupowanej Pol-   

sce obejmowała  coraz  szersze  kręgi  społeczeństwa oraz potęgowała się de- 

zorganizacja zaplecza frontu i pogarszała  sprawność  zaopatrywania w mate- 

riały wojenne ze strony okupanta, następowała dalsza ewolucja metod podpo- 

rządkowania  swoim  potrzebom  polskiej  inteligencji. Celem polityki okupa- 

cyjnej tego okresu było  maksymalne ograniczenie zbrojnego wystąpienia Po- 

laków poprzez  widoczną  zmianę taktyki postępowania. Zaczęło dominować    

w coraz większym stopniu dążenie do rozbijania jedności społeczeństwa i po- 

zyskiwania  niektórych jego  grup  dla własnych zadań. 3]  Wyrazem tych dą-   

żeń było  rozpoczęcie  na terenie GG latem 1944r. słynnej  akcji  propagando-   

wej i psychologicznej pod kryptonimem „Berta". Miała ona na celu uspokoje-

nie bezpośredniego  zaplecza  frontu  wschodniego poprzez przeciwdziałanie 
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wszelkim  przejawom  dywersji i sabotażu  oraz  zbrojnym  akcjom  partyzan-   

ckim. Odpowiednio  spreparowana  propaganda  splatała się tutaj z groźbami, 

represjami, obietnicami oraz wygrywaniem wewnętrznych konfliktów pomię- 

dzy polskimi organizacjami  politycznymi i wojskowymi. Nie cofnięto się na-

wet przed próbami  nawiązywania  kontaktów z polskimi  organizacjami  nie-  

podległościowymi.4] 
 Stosowano globalne represje z wykorzystaniem wojska, 

policji, organów bezpieczeństwa, agend partyjnych i administracyjnych a tak- 

że napływowej  ludności  niemieckiej. Nie zaniechano też wykorzystania pra-    

sy, filmu i radia.5] Szkolnictwo  akademickie i nauka  polska, reaktywowane    

w tak skomplikowanych warunkach  wewnętrznego  zagrożenia całego społe- 

czeństwa, przyjęły od samego początku dostosowaną do sytuacji strukturę or- 

ganizacyjną i metody działania.  Zdawano sobie sprawę z tego, że  uzyskanie 

oczekiwanych rezultatów mogło być realne  jedynie  przy zachowaniu i stoso- 

waniu  określonych reguł, w ramach szeroko pojętej konspiracji.  Długie lata 

niewoli, stosowanie tajności  przeciwko  zaborcom, w  tym  niejawnego  nau-   

czania, chociaż w  nieporównywalnie  mniejszej  skali  umożliwiały wypraco- 

wanie wzorców bezpiecznego postępowania, które  po udoskonaleniu zostały

także wykorzystane  w szerokim zakresie  w latach  okupacji hitlerowskiej.6] 

Wysiłek organizatorów i kierowników polskiego  tajnego  szkolnictwa akade- 

mickiego i nauki koncentrował  się głównie  wokół stworzenia  takich warun- 

ków edukacji, które by zapewniały bezpieczeństwo młodzieży i kadrze dydak- 

tycznej, oraz umożliwiały osiąganie zamierzonych rezultatów w sferze nauko- 

wej  oraz  wychowawczej. Działalność  ludzi  nauki i  polskich  podziemnych 

władz oświatowych oraz  politycznych  już  z chwilą  utworzenia pierwszych 

kompletów studenckich skupiała  się  głównie  na następujących problemach: 

- zapewnienia pełnej realizacji  założonego  programu merytorycznego kształ-

  cenia i  utrzymania  poziomu  studiów  odpowiadającego  przedwojennemu; 

- sprawnej organizacji  wewnętrznej  tajnych  studiów  akademickich, umożli- 

  wiającej dobre kierowanie  grupami i utrzymywanie  nieskrępowanych indy-

  widualnych kontaktów studentów z pracownikami naukowymi;

- doborze odpowiednio  zakonspirowanych  pomieszczeń do prowadzenia za-  

  jęć; zgodnie z instrukcją  należało  je  urządzić w mieszkaniach prywatnych 

  lub pomieszczeniach służbowych  nie  wzbudzających zainteresowania poli- 

  cji i stwarzających  warunki do  fizycznego zabezpieczenia  uczestników za-
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  jęć poprzez wykorzystanie do tego celu osób zaufanych.

Pełną tajność  kształcenia akademickiego  miało ponadto zapewnić przestrze-

ganie następujących przedsięwzięć organizacyjnych:

- właściwą  selekcję oraz  sprawdzanie młodzieży przed przyjęciem na studia,

  w tym rozpoznanie postawy politycznej rodziny kandydata;

- ścisłe  zasady rekomendacji, wystawianej  przez znanego kierownictwu  stu-

  diów pracownika naukowego, działacza politycznego, społecznego lub człon-

  ka konspiracji zbrojnej;

- zaprzysiężanie nowo przyjmowanych studentów i odbieranie  aktu ślubowa-

  nia od rozpoczynających pracę dydaktyczną pracowników naukowych. Kon- 

spiracja kształcenia akademickiego w okresie  okupacji  była więc naczelnym 

zadaniem, jakie stawiano przed organizatorami i kierownikami tego szczegól-   

nie trudnego, ale i niebezpiecznego procesu. Od stopnia przestrzegania zasad 

wypracowanych przez krajowych oraz zagranicznych  organizatorów tajnego  

kształcenia polskiej młodzieży, instrukcji i wytycznych  dostarczanych przez 

przedstawicieli  Departamentu Oświaty i Kultury  Rządu  Polskiego, zależalo

bezpieczeństwo wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.7]

2. Możliwości praktycznego stosowania zasad konspiracji oraz problemy

    podlegające utajnianiu

                    

        Stosowanie zasad konspiracji w kształceniu akademickim, wymaganych 

przez  ośrodki kierownicze, było zróżnicowane  w  poszczególnych  okresach  

okupacji, a także uzależnione od kierunku studiów, stopnia zalegalizowania i 

możliwości prowadzenia  tajnego  procesu  dydaktycznego w  instytucjach le- 

galnie  istniejących. Nie mniej  istotnym  warunkiem   skuteczności  konspira-    

cji stały się  możliwości  wykrywania  tej formy  polskiej  działalności  przez     

aparat bezpieczeństwa Rzeszy. W poszczególnych okresach były one różne i 

uzależnione od sytuacji w okupowanej Polsce, jak też  wydarzeń  na frontach 

drugiej wojny światowej. Problematyki tej w polskiej literaturze naukowej w 

zasadzie  dotychczas nie  podejmowano. 8]  W najtrudniejszej  sytuacji znala-   

zły się kierunki  humanistyczne. One to, z uwagi na bezwzględną degradację 

wszystkich dziedzin  humanistyki polskiej oraz  eksterminację jej przedstawi- 

cieli, były zmuszone  do  zachowania  maksymalnej  tajności. W znacznie ko-  

rzystniejszych warunkach  prowadziły swoją działalność komplety akademic- 
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kie o kierunku  medycznym, ekonomicznym  lub technicznym, mogące też w 

pełni wykorzystywać warunki lokalowe, wyposażenie techniczne i  strukturę  

organizacyjną  legalnych  szkół  zawodowych. Wspólną jednak cechą całego  

ówczesnego polskiego  szkolnictwa  akademickiego  była konieczność konty-  

nuowania  pracy  dydaktycznej z zachowaniem  wymogów stawianych przez 

polskie  władze  oświatowe. 9]  Wyszukiwanie kandydatów  na studia  akade-   

mickie, ich  kwalifikowanie i przyjmowanie  wymagało  daleko idącej ostroż- 

ności. Brak  przezorności mógł  spowodować  trudne do przewidzenia skutki. 

Stąd też każdy  ubiegający  się  na studia  musiał  mieć osobę rekomendującą, 

która  ręczyła za lojalność przyszłego studenta. Kandydatów na uczelnie zgła-  

szały też  kierownictwa  konspiracyjnych  szkół  średnich.10]  Każdy z nowo 

przyjętych  składał  przysięgę  studencką, w  której  zobowiązywał się  zacho-    

wać ,,w bezwzględnej tajemnicy czas, miejsce, osoby, tytuł, treści  wykładów    

i ćwiczeń nie  tylko  wobec  obcych i nieznajomych a tym  bardziej  wrogów     

Polski, ale nawet wobec przyjaciół nie wtajemniczonych...". 11] 

Studenci i uczniowie  konspiracyjnych szkół średnich, w myśl zaleceń DOiK, 

nie mogli chodzić grupami, nosić książek  oraz  materiałów zbędnych lub źle 

ukrytych. Złożona przysięga zobowiązywała ich do zachowania w absolutnej 

tajemnicy faktu uczestnictwa w tajnych  studiach, nawet  wśród  najbliższego  

otoczenia. Bezwzględne zasady konspiracyjne  dotyczące procedur tego typu 

kształcenia obowiązywały też  wszystkich wykładowców. Zachowanie całko- 

witej tajności  studiów i sprawnego  ich  funkcjonowania  było  troską wszyst-  

kich pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich, nielicznego perso- 

nelu administracyjnego, a także młodzieży. 12] 

Konieczność ścisłego przestrzegania zasad tajności obligowała kierownictwo 

oświaty okupacyjnej, w tym szczególnie studiów humanistycznych, do zaleca- 

nia prowadzenia  zajęć  w  miejscach  całkowicie  zakonspirowanych. Dobór   

właściwego  pomieszczenia  był istotnym  warunkiem, od którego spełnienia 

często zależało powodzenie tajnego  procesu dydaktycznego oraz bezpieczeń- 

stwo jego  uczestników. Tak  więc  spotykano  się w domach  ludzi  pewnych, 

wszechstronnie sprawdzonych przez odpowiednie komórki AK. Unikano mie- 

szkań  prywatnych i  lokali służbowych, które  mogły być  narażone na obser-    

wację, w tym  profesorów, którymi  interesowały się  władze niemieckie. Stu-   

dia na kierunkach  humanistycznych, gdzie  nie wchodziły w grę zajęcia prak-  
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tyczne, prowadzono, z zasady w mieszkaniach  osób  nie  związanych z tajną 

oświatą. W sporadycznych przypadkach korzystano z mieszkań młodszej kad- 

ry dydaktycznej, co nie było też zgodne z wydanymi zarządzeniami  polskich  

władz oświatowych.13]  Ważnym elementem konspiracji było takie zabezpie- 

czenie pomieszczenia dydaktycznego, by w razie niebezpieczeństwa  istniała  

możliwość niepostrzeżonego  opuszczenia go przez młodzież oraz wykładow- 

ców. 14] Fizyczna ochrona miejsc spotkań  kompletów akademickich polega-    

ła więc przede wszystkim na:

- wystawianiu ukrytych straży ulicznych, z zadaniem obserwacji najbliższego

  otoczenia;

- obserwacji ulicy przez  okna pomieszczeń, w których  zbierała się młodzież;

- pomocy rodziców w obserwacji z  zewnątrz  miejsca zajęć oraz jego otocze- 

  nia i powiadamianiu w ustalony sposób o grożącym niebezpieczeństwie.15]

Prócz ludzi  związanych bezpośrednio z organizowaniem i prowadzeniem taj-

nego kształcenia akademickiego, korzystano często z pomocy ludzi innych za-

wodów w tym też pracowników zatrudnionych w telekomunikacji. W sortow- 

niach listów  warszawskich  urzędów  pocztowych pracowali  ludzie, pozosta-

jący w  kontakcie z  władzami  tajnej  oświaty, prowadzący  lustrację nadcho- 

dzącej korespondencji  adresowanej  do Gestapo. Listy będące donosem o ist-   

nieniu tajnej grupy akademickiej  lub klasy konspiracyjnej szkoły średniej by-   

ły zatrzymywane  a osoby  lub grupy, którym  groziło  niebezpieczeństwo, w 

miarę szybko powiadamiane. 16]  Zagrożenie wykrycia tajnych  pomieszczeń 

kształcenia  akademickiego w  dużych  miastach, wzrastające  wraz  ze zwięk- 

szaniem się  ilości  policji i hitlerowskich  służb bezpieczeństwa skłoniło pol- 

skie kierownictwo do  zaostrzania  kryteriów  jakim powinien odpowiadać lo-   

kal do zajęć  ze studentami. Do prowadzenie  zajęć z młodzieżą  zamieszkałą  

poza  dużymi ośrodkami, takimi jak Warszawa i Kraków, zalecano lokale pry-  

watne w  pobliskich  rejonach podmiejskich. O częściowym przeniesieniu za-   

jęć z dużych miast na peryferia decydowały też inne względy, w tym wzrasta- 

stające  trudności ze  znalezieniem właściwego  pomieszczenia w dzielnicach 

śródmiejskich. W nich to najodpowiedniejsze lokale zajmowały instytucje hit- 

lerowskie i ludność niemiecka, której  w Warszawie, Krakowie i Lublinie nie 

licząc  wojska i policji  było od 20 do 25%. Napływ Niemców  do tych miast     

był tak  intensywny, iż Polaków wysiedlano  często  z całych ulic i tworzono 
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dzielnice niemieckie. W obawie przed  przybywaniem do  Krakowa  ludności 

polskiej z innych  rejonów  okupowanego  kraju, władze hitlerowskie wydały 

szereg zarządzeń  utrudniających tryb legalnego meldowania i nakładających  

na administrację i  policję  obowiązek  egzekwowania  wydawanych poleceń. 

Brano też pod uwagę fakt, że stosunkowo pokaźna liczba mieszkań w dużych 

ośrodkach sięgająca  nawet kilku tysięcy była wykorzystywana na lokale kon- 

taktowe przez  polityczne i wojskowe organizacje  podziemne tak prawicowe, 

jak i lewicowe. Sytuacja w tym względzie uległa też dalszemu pogorszeniu w 

1944 r.,kiedy to w wyniku odwrotu armii hitlerowskiej ze wschodu na ziemie 

polskie, w miastach  wysiedlano  ludność  polską  z całych  budynków, które 

przeznaczano  na kwatery oraz  szpitale dla wojska.17] Malejące możliwości 

znalezienia odpowiednich  lokali zmuszały kierownictwa tajnych uczelni, wy- 

działów oraz  kompletów do  korzystania w coraz szerszym zakresie  z lokali     

w instytucjach  administracyjnych, spółdzielniach i fabrykach jawnie istnieją-  

cych, które  były kierowane przez  Polaków. Nie rezygnowano także z pomie- 

szczeń  znajdujących się w warsztatach, na strychach, w piwnicach, aptekach, 

kościołach, klasztorach  a  także  w  zakonach. Pomysłowość  ludzi  odpowie-

dzialnych za  tok studiów, bezpieczeństwo  młodzieży i  pracowników nauko- 

wych i życzliwy  stosunek do  spraw  narodowych, pozwalały na rozwiązywa-   

nie nawet najtrudniejszych problemów. Wszędzie widoczna była troska właś- 

cicieli  mieszkań, w  których  prowadzono  zajęcia, o  konspirację  studentów    

oraz całej  kadry  nauczającej. W przewidywaniu  różnych niespodziewanych    

sytuacji organizowali oni ochronę na zewnątrz budynków, obserwowali ucze- 

stników spotkań przed zbytnim zainteresowaniem ze strony sąsiadów, wyzna- 

czali zapasowe wyjścia na wypadek zagrożenia i załatwiali  szereg innych po-

mocniczych  spraw  organizacyjnych. 18]  Nawet po  wielu  latach  atmosfera 

konspiracji  pozostała w pamięci wielu  uczestników tych jakże  trudnych stu- 

diów. „W czasie  wykładów wspomina jedna  z absolwentek Wydziału Rolni-  

czego UJ  ktoś  z domowników  dyskretnie  obserwował  ulicę, czy nie zbliża 

się niebezpieczeństwo...".19] O skali zaangażowania ludności w tę formę dzia-   

łania świadczy fakt, iż w samej Warszawie było 300 tajnych punktów dydakty-   

cznych w mieszkaniach prywatnych, gdzie  prowadzono  zajęcia  ze studenta-   

mi uczelni warszawskich, w tym też Uniwersytetu Ziem Zachodnich. 20]
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3. Metody konspiracji w legalnie istniejących szkołach zawodowych

    oraz instytucjach służby zdrowia

           

         Całkowicie odmienny rodzaj konspiracji stosowano podczas studiów w 

ramach legalnie działających szkół zawodowych o profilu  politechnicznym i 

handlowym. Tutaj bowiem w przeciwieństwie do trudności napotykanych na 

kierunkach humanistycznych, gdzie  kształcono  w całkowitej konspiracji, za- 

sadniczą uwagę  skupiano na utajnieniu  programów kształcenia. Chcąc utrzy- 

mać władze okupacyjne w przekonaniu, że nakreślony przez nie program jest 

realizowany, musiano zachować w konspiracji faktyczny poziom i zakres pro-  

wadzonych  zajęć. W sprawozdaniach  słanych do  niemieckich  władz  szkol- 

nych  podawano, iż  realizowany program  zgodny jest w  pełni w  treści  me-  

rytorycznej z otrzymanymi wytycznymi. W planach  dydaktycznych, zawiera- 

jących obsadę  kadrową, pomijano  również  przy nazwiskach wykładowców     

stopnie naukowe. Kierownictwa polskie  poszczególnych szkół zawodowych    

starały  się  również, jeżeli  to było  tylko możliwe, nie  ujawniać  przed  mło-   

dzieżą faktycznego zakresu nauki. Postępowanie takie stało się o tyle uzasad-

nione, że dosyć szeroki nabór młodzieży z wielu środowisk mógł wpłynąć na 

ujawnienie poziomu nauczania. Dobierano też takie metody przekazu wiedzy  

programowej, aby słuchacze nie byli  zorientowani, iż zakres oraz treść poda- 

wanych im faktów przekracza  zakres  ustanowiony przez niemieckie władze 

szkolne. Przekazywano  więc młodzieży wiadomości  w sposób cząstkowy, z 

rozbiciem na  poszczególne  lata studiów, aby nie było powodu do podejrzeń,   

iż jest  to  program  szkoły wyższej. Dopiero  połączenie  poszczególnych ele-   

mentów  programu  dawało  prawdziwy obraz  zakresu  oraz poziomu wiedzy    

przekazywanej słuchaczom. 21]

Dość duże jak na warunki  okupacyjne możliwości kształcenia w legalnie ist- 

niejących  szkołach spowodowały, że  wykłady, które  w  pierwszych  miesią-   

cach okupacji prowadzono w mieszkaniach prywatnych, przeniesiono prawie  

całkowicie  do szkół  zawodowych. Tam  również, obok  zajęć teoretycznych, 

prowadzono  w warsztatach  nieskrępowane szkolenie praktyczne. 22] Dzięki  

możliwości korzystania z naturalnej  konspiracji w legalnie istniejących szko- 

łach  zawodowych, tylko  w  samej  stolicy  tajna  Politechnika  Warszawska 

mogła  kształcić na  kilku  kierunkach około 3 tysięcy studentów. 23]  Prowa-
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dzenie różnorodnych  zajęć  politechnicznych z wykorzystaniem  warsztatów 

oraz  wyposażenia  technicznego, zorganizowanie  kształcenia w  takiej skali     

i  z  zachowaniem  pełnej konspiracji  poza legalnym  szkolnictwem  zawodo- 

wym byłoby praktycznie niemożliwe.

         Również na kierunkach  medycznych i farmacji istniały podobne możli- 

wości edukacji w tym  trybie polskiej młodzieży. Zezwolenie  władz na dopu-

szczenie do  egzaminów  dyplomowych  studentów  ostatniego  roku studiów, 

które uzyskane zostało  przez  kierownictwo wydziałów lekarskich formalnie  

zamkniętych już  uczelni wyższych, stworzyło  nieoczekiwaną szansę. Staran- 

nie wykorzystano ją do zebrania rozproszonej wojną młodzieży z tych kierun-  

ków, nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy pracownikami naukowymi 

oraz wypracowania  odpowiedniego  programu już w pierwszych miesiącach 

,,legalnego"działania tajnych  struktur przyszłych studiów medycyny i farma- 

cji. Utworzenie w miejsce zlikwidowanych przez  okupanta wydziałów lekar- 

skich  medycznych  szkół  zawodowych i kursów  doskonalenia medycznego     

dla średniego personelu, otworzyło przed  kadrą dydaktyczną oraz młodzieżą 

realną szansę. Powodzenie działania tajnej struktury organizacyjnej wydziału

lekarskiego  w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, było to uzależnione  

od przyjętych  metod kierowania  studiami, przestrzegania tajności przez kad-    

rę dydaktyczną i  zespół  kierowniczy. Rada WL UW postanowiła, iż  w przy-  

padku konieczności  podjęcia  pilnej i ważnej decyzji będzie się zbierał tylko  

wyznaczony zespół, a nie, jak to  było w  okresie  międzywojennym, cała Ra-    

da  Wydziału. W skład  tegoż  zespołu, zwanego „Triumwiratem", wchodzili: 

prof. Witold  Orłowski, prof. Adam Czyżewicz oraz  prof. Józef Grzybowski. 

Podobne środki ostrożności  podjęto również w stosunku do studentów medy- 

cyny i farmacji, spośród  których tylko jedna  wyznaczona osoba (był to zwy- 

kle kierownik  grupy), mogła  się  kontaktować  indywidualnie z  profesorem 

poza obowiązkowymi zajęciami. 24]  Równolegle z nieskrępowanym naucza- 

niem przedmiotów  teoretycznych  realizowano  poszczególne zajęcia klinicz-   

ne w placówkach służby zdrowia, kierowanych przez Polaków i  Niemców.       

Na  różnych  kursach  istniały pewne możliwości doskonalenia praktycznego  

studentów  starszych lat. W 1941 r., z inicjatywy  lekarzy  polskich zatrudnio- 

nych  w  Warszawskiej  Izbie  Lekarskiej, utworzono  także, za  zezwoleniem     

władz ,,Kursy oglądaczy zwłok i pomocników prosektorów". Dzięki temu po- 
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nad pięćdziesięciu  studentów mających ukończony IV rok studiów, poprzez 

uczestnictwo w  zajęciach  na Kursie, miało  możliwość dalszego kształcenia.    

Studenci  nie będący uczestnikami  Kursu  brali też  udział w zajęciach ale w     

sposób nieoficjalny. Mogli w ten sposób  pod  kierunkiem  lekarzy poznawać 

anatomię prawidłową i patologiczną i program  z zakresu medycyny sądowej. 

Mimo  ścisłego nadzoru, który administracja  okupacyjna zorganizowała nad     

większością ważniejszych instytucji i placówek służby zdrowia Krakowa, tak-że

w tym mieście kształcenie studentów  medycyny prowadzone było z pełną 

konsekwencją. 25]  Było to możliwe dzięki stosowaniu  różnych form konspi-  

racji dla odbywania  zajęć  teoretycznych, prowadzonych w specjalnie wyszu- 

kiwanych pomieszczeniach prywatnych i służbowych. Baczną uwagę zwraca-  

no na posiadanie  przez  studentów wiarygodnej legendy osobistej, uzasadnia- 

jącej pobyt w szpitalu  lub w innej instytucji. 26]  Zasadność swojego pobytu     

w szpitalach dokumentowali studenci zaświadczeniami wystawionymi  przez 

Wydział Szpitalnictwa Zarządu m.Warszawy. Dokumenty te zdobywał w spo- 

sób nielegalny  inspektor lekarski  tej placówki, dr Jan Mockałło. Taką to me- 

todą studenci zabezpieczeni przed  aresztrwaniem mogli już swobodnie  brać     

udział w zajęciach  klinicznych i teoretycznych  prowadzonych  w szpitalach     

oraz innych placówkach bez wzbudzania podejrzeń  wśród  pacjentów i admi-  

nistracji  niemieckiej. W przypadku  kiedy  zajęcia  prowadzono do wieczora,    

z uwagi na godzinę policyjną, umożliwiano  młodzieży zamiejscowej noclegi     

i zapewniano  wyżywienie w szpitalach. Podobnie jak  na innych wydziałach, 

większość zajęć  teoretycznych  prowadzono w godzinach wieczornych. Czę-   

sto stosowaną metodą ułatwiającą  młodzieży uczestnictwo w wykładach bez 

potrzeby odbywania  długich  przejazdów  w trudnych oraz  niebezpiecznych 

warunkach, było łączenie słuchaczy z danej grupy przedmiotowej lub komple- 

tu pochodzących z sąsiednich  ulic lub tej  samej dzielnicy miasta. Całodzien-   

ne zajęcia  odbywały się  przeważnie w  niedziele i święta. Jedną z reguł kon- 

spiracji było też podejmowanie pracy zarobkowej przez młodzież, co stwarza- 

ło studentom możliwość swobodnego  poruszania się i ochrony przed areszto- 

waniem. 27]  Praca  zawodowa  podejmowana  przez  studentów łagodziła w  

dużym stopniu  ich  trudności  finansowe oraz  była ważnym czynnikiem psy-   

chologicznym, wytwarzającym  poczucie  bezpieczeństwa. Podczas szczegól-  

nych  sytuacji, które  groziły aresztowaniem lub zatrzymaniem, młodzież  stu- 
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diująca  konspiracyjnie w szkołach  zawodowych, i zatrudniona zarobkowo o- 

kazywała z reguły legitymacje pracownicze, jako dokumenty bardziej pewne. 

Było to szczególnie ważne wtedy, gdy takie dokumenty wystawiano przez za-  

kłady pracujące  dla  armii  niemieckiej. W przypadku  własnej dekonspiracji 

unikano  ujawniania  faktycznej  roli  szkół  zawodowych. 28] „Do szczęśliw-   

ców należeli ci -wspomina jedna z absolwentek tajnego wydziału farmaceuty- 

cznego, którym udało się  zahaczyć w jakiejś  aptece. W takiej miniplacówce 

panowała  zupełnie  inna  atmosfera, niemożliwa do  utrzymania w większym    

zakładzie  pracy, narażonym na  penetrację Niemców. Pracowali w nich sami     

Polacy, wszyscy się  znali, mieli  do siebie zaufanie. Nic dziwnego, że apteki 

były w tym czasie  ostoją  polskości i patriotyzmu. Znalazło w  nich schronie-   

nie  szereg  osób. Nie  tylko studenci, lecz  także  wielu  pracowników nauko-   

wych pracowało w tym czasie w aptekach". 29]  Posiadanie  przez studentów     

i kadrę  dokumenty o pracy  w zawodach  medycznych stwarzało w zasadzie 

nieograniczone  możliwości  poruszania się o  każdej  porze  dnia i nocy. 30]     

Nie zawsze też  na każdym  kierunku  podjęcie  pracy zarobkowej było możli-   

we i wskazane. Studenci wydziału ekonomicznego oraz politechnicznego, któ-

rzy kształcili się w legalnych szkołach zawodowych w godzinach popołudnio- 

wych, byli  praktycznie pozbawieni  możliwości wykonywania  jawnej pracy 

zarobkowej  w godzinach, kiedy odbywały się zajęcia  programowe. Stąd też 

młodzież z tych szkół, jako ochronę przed  wywozem na roboty przymusowe 

do Niemiec, wykorzystywała przy zatrzymaniu legitymacje  szkolne  oraz fik-

cyjne zaświadczenia z różnych zakładów  pracy, potwierdzające zatrudnienie    

w godzinach popołudniowych.31]  Właściwa organizacja rozkładu dnia z uw-   

zględnieniem specyfiki konkretnych studiów, w wielu  przypadkach chroniła 

młodzież  i kadrę dydaktyczną od dekonspiracji  oraz  aresztowań. Wszystkie 

formy zajęć planowano i prowadzono w ten sposób, aby grupa studentów roz- 

poczynająca danego dnia zajęcia w określonym  pomieszczeniu nie była zmu- 

szona  do  zmiany lokalu w ciągu dnia. Z tego  względu  prowadzono do póź- 

nych godzin wieczornych wykłady, seminaria  oraz ćwiczenia. W warunkach 

stałego zagrożenia, zapewnienie  chociaż względnego  bezpieczeństwa wykła- 

dowcom i studentom było dla kierowników  oświaty tajnej  zadaniem najważ- 

niejszym i wymagało nadania mu odpowiedniej  rangi. Wszystkich  więc obo- 

wiązywało zarządzenie o składaniu przysięgi  przez  studentów oraz ślubowa- 
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nia przez  kadrę dydaktyczną. 32]

Tak zorganizowana  konspiracja obniżała stopień zagrożenia tajnych komple-  

tów  oraz wpływała na  wzrost poczucia  bezpieczeństwa  młodzieży studiują-

cej i wykładowców przed aresztowaniami. W takich  warunkach następowała 

powolna, ale  systematyczna  symbioza  przyjętych  na siebie przez młodzież  

obowiązków z zadaniami, jakie  jej stawiano  w płaszczyźnie zachowania taj- 

ności tego  procesu. Bardziej  niż  w  innych formach akademickiej  edukacji,  

bezpośrednie i  świadome współdziałanie  nauczycieli z uczniami wymagane 

było w  legalnych szkołach  zawodowych. „Liczne kontrole  ze  strony władz  

niemieckich  nie  ujawniły przez  okres  bez  mała  pięciu lat, że  w Miejskiej  

Szkole Handlowej  był  wykładany program całkowicie  odmienny od progra-   

mu oficjalnie ogłoszonego".33] Chociaż przykład ten odnosi się do szkoły za- 

wodowej ekonomicznej, to jest on  charakterystyczny dla  całego szkolnictwa  

akademickiego. W ten właśnie sposób w szkołach  zawodowych następowało  

celowe przekształcanie programu  oraz treści  nauczania, przy zachowaniu ca-  
łej formy akceptowanej przez okupanta. Było to możliwe dzięki zatrudnieniu     

w charakterze   wykładowców  w  legalnym  szkolnictwie  zawodowym  pols-   

kiej kadry dydaktycznej i przyznaniu jej odpowiednich dokumentów legaliza- 

cyjnych. Fakt ten, miał też  niewątpliwie wpływ na znaczne rozszerzenie moż-   

liwości tworzenia tajnych kompletów poza szkołami zawodowymi. Właściwa

konspiracja zajęć, stanów liczebnych, rozmieszczenia  grup studenckich oraz 

personaliów kadry dydaktycznej była  zadaniem naczelnym, jakie pozostawa-   

ło w polu widzenia  organizatorów tej  formy  kształcenia. Osiągano to wielo-   

ma metodami. Niektóre wydziały prowadzące działalność konspiracyjną były 

znane w swoich środowiskach pod  odpowiednimi kryptonimami. Często sto- 

sowaną formą  utajniania prawdziwej działalności „szkół zawodowych" było 

wykonywanie dokumentacji pod szyldem jakiejś fikcyjnej spółdzielni. Prowa- 

dzoną w ten sposób dokumentację tajnych wydziałów akademickich przedsta- 

wiano jako  ewidencję  poszczególnych  zawodów. Pracowników naukowych  

tajnych uczelni wyszczególniano w prowadzonej ewidencji jako osoby fikcyj- 

ne tych instytucji. 34]  Całą  ewidencję, ze  wszystkich  zajęć, prowadzono w     

sposób zakodowany oraz możliwy do rozszyfrowania wyłącznie przez osoby    

wtajemniczone. Wykonywanie zamierzeń  konspiracyjnego programu  wyma-   

gało zachowania  maksimum czujności ze strony kadry dydaktycznej oraz eli-   
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minowania niedyskrecji ze strony młodzieży. Nie wystawiano studentom żad-   

nych zaświadczeń o przebiegu i rezultatach studiów w ciągu ich trwania, lecz     

dopiero po ich ukończeniu. 35] 

Konieczność prowadzenia  procesu  dydaktycznego w warunkach ścisłej kon- 

spiracji skłoniła kierownictwa  poszczególnych uczelni  do stosowania metod 

gwarantujących tajność  zespołów kierowniczych i  bezpieczeństwo  znanych   

powszechnie  ludzi nauki, których z zasady hitlerowskie służby specjalne sys- 

tematycznie inwigilowały.Szczególne środki ostrożności musieli zachować ci, 

którym udało się uniknąć aresztowania, a ich działalność naukowa w okresie  

międzywojennym  została  uznana  za  szczególnie niebezpieczną dla Rzeszy. 

Ochronę tych  osób  organizowano  poprzez  dostarczanie  niezbędnych doku- 

mentów legalizacyjnych, wyszukiwanie  bezpiecznych miejsc  ukrywania się, 

udzielanie pomocy materialnej. Nawet podczas rozmów telefonicznych na te- 

maty związane z tajnym  szkolnictwem  akademickim  posługiwano się wyra-

żeniami umówionymi, nie  wymieniano  także  jakichkolwiek nazwisk i adre-  

sów. 36]  Wraz  z napływem  do  polskich  miast ludności niemieckiej, coraz     

trudniej było o lokal w instytucji i domu  prywatnym  nadający się  do prowa-

dzenia zajęć. Sytuacja ta była  kłopotliwa w dużych  miastach, w których ma-  

sowo wyrzucano Polaków z mieszkań  zajmowanych przez przybyłą ludność 

niemiecką oraz oficerów  hitlerowskich sił zbrojnych.37]  Do niepowodzenia 

akcji wykrywania osób poszukiwanych w dużym stopniu przyczyniło się też 

polskie duchowieństwo. Obok szerokiej  pomocy  charytatywnej i ukrywania  

poszukiwanych osób, księża mający bezpośredni wgląd do ksiąg parafialnych    

z narażeniem  własnego  bezpieczeństwa, a  nawet  życia  wydawali Polakom  

znajdującym się w potrzebie  dokumenty zmarłych. Dzięki temu możliwe by-   

ło legalizowanie osób  zaangażowanych we wszystkich formach ruchu oporu 

lub takich, które  ze względu  na brak  dokumentów  nie  mogły podjąć pracy    

lub nauki. 38]  Omawiając  przedsięwzięcia  podjęte w Warszawie przeciwko     

polskiemu ruchowi  oporu, dowódca  policji  bezpieczeństwa  SS Oberführer 

Walter  Bierkamp w dniu  27 września 1943r. oświadczył między innymi, że  

„...kto żyje w Warszawie, nie  jest zameldowany i nie  może dostatecznie wy-    

legitymować się, musi  być  rozstrzelany".39] Także w Krakowie  po upadku 

Powstania Warszawskiego, fakt posiadania dokumentu warszawskiego stano-   

wił już podstawę do aresztowania. 40]  
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4. Kierunki zainteresowania i efektywność wykrywcza hitlerowskich służb 

    bezpieczeństwa; rola kolaborantów w okupacyjnym aparacie represji

           Mimo pewnych  różnic w  metodach postępowania niemieckiej policji     

i organów bezpieczeństwa na terenach przyłączonych oraz Generalnej Guber-

ni, unicestwienie polskiego  ruchu oporu we  wszystkich  jego formach, było  

jednym z  głównych  celów Trzeciej Rzeszy. Walką z  ruchem  oporu  w GG 

zajmowały się:policja, aparat bezpieczeństwa, wojsko, tysiące członków hitle- 

rowskiej partii narodowo - socjalistycznej, wszystkie instytucje administracji 

okupacyjnej oraz napływowa ludność niemiecka. Wszyscy Niemcy zatrudnie- 

ni wspólnie z Polakami byli też urzędowo zobowiązani do ich śledzenia oraz 

składania meldunków władzom  administracyjnym i policji. Polaków pracują- 

cych wyłącznie  w instytucjach  niemieckich oraz  ich najbliższe rodziny roz- 

poznawano  również w miejscach  zamieszkania. 41]  Generalnie  stosowano     

zasadę cenzury  korespondencji  obywateli polskich  zatrudnionych w admini-

stracji i wobec  osób wzbudzających jakiekolwiek podejrzenia  władz  okupa-

cyjnych.42]  Wykorzystywano w dużym zakresie Volksdeutschów, ukraińską 

mniejszość  narodową i licznych  kolaborantów  spośród   obywateli polskich. 

Szczególną rolę w polityce wyniszczania  biologicznego Polaków oraz degra-    

dacji kultury spełniał rozbudowany do monstrualnych  rozmiarów aparat poli- 

cyjny, w którym  niechlubną  rolę  spełniała  także „Policja Granatowa” oraz 

służba bezpieczeństwa Rzeszy. Plany dotyczące globalnej eksterminacji naro-du

polskiego były ubierane w odpowiednie formuły prawne. 43]  Rozwinięty 

aparat policyjny był w hitlerowskiej hierarchii  swoistym synonimem władzy, 

sprawowanej  przez  Heinricha Himmlera  jako Reichsführera SS i szefa poli-    

cji niemieckiej i Komisarza Rzeszy dla Umacniania Niemczyzny. Główną ro-    

lę w hitlerowskim aparacie terroru spełniała Tajna Policja Państwowa (Gesta- 

po) i Służba Bezpieczeństwa (SD). Ponadto w Polsce, stanowiącej na Wscho-

dzie polityczną i ekonomiczną bazę  hitleryzmu, działały też  liczne formacje 

pomocnicze, w tym:policja kryminalna, policja porządkowa i bataliony Schu-

po. 44]  Szef Policji Bezpieczeństwa na  okupowanych ziemiach polskich SS 

Hauptsturmführer Kurt Lischka  otrzymywał polecenia  bezpośrednio z Berli-   

na od Ernsta Kaltenbrunnera i jemu też  składał sprawozdania. W takiej struk- 
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turze, Policja Bezpieczeństwa  była w pewnym tylko  stopniu uzależniona od  

dowódców  SS i policji poszczególnych dystryktów. 45]  Władze  administra-

cyjne GG, mając  silne  oparcie w  systemie  policyjnym, jako  główną formę 

swoich rządów stosowały terror w stosunku do całego społeczeństwa polskie-

go, które  pozbawione było  możliwości jakiejkolwiek ochrony administracyj-

nej oraz prawnej ze strony instytucji okupacyjnych. 46] 

Czynne uczestnictwo „rządu" GG w tępieniu wszelkich przejawów oporu spo- 

łeczeństwa polskiego i wynikająca stąd  potrzeba systematycznej koordynacji 

wspólnych  działań  represyjnych z  policją i  agendami  bezpieczeństwa były  

powodem powołania instytucji kierowniczej, podległej już bezpośrednio wła- 

dzom centralnym w Rzeszy. Na mocy dekretu Hitlera z maja 1942r. utworzo-   

no Urząd Sekretarza Stanu do Spraw Bezpieczeństwa. Był to samodzielny or- 

gan mający zadanie  dokonywania  analizy form  oraz intensywności polskie-   

go ruchu oporu, a także  opracowywania  koncepcji jego zwalczania i koordy-   

nowanie wspólnych  akcji  służb policyjnych GG. Sekretarzem stanu, kierują-

cym Urzędem i odpowiedzialnym  za  pracę tej instytucji, został Friedrich W. 

Kruger, jeden z najbardziej krwawych  oprawców na okupowanych terenach  

polskich. 47] Cały system policyjny GG podjął  od samego początku szeroko   

zakrojoną i ściśle ukierunkowaną  politykę represyjną, mającą  na celu wykry- 

wanie i zwalczanie każdej działalności Polaków, która  nie była sankcjonowa- 

na przez władze okupacyjne. Jednak działania Niemców, wbrew zakładanym 

planom, nie dały wyników, na które liczono. Nie następowało w tak szybkim 

tempie jak tego oczekiwano ani biologiczne wyniszczenie, ani załamanie wo-   

li walki  społeczeństwa polskiego. Zamiast  spodziewanej  pokory i uległości     

okupant napotykał coraz bardziej  zorganizowany i zdecydowany opór, które-   

go formy i zakres ulegały ciągłej ewolucji. W ramach tej  działalności istotną    

rolę spełniała  tajna  edukacja społeczeństwa, w tym tajne  szkolnictwo akade-    

mickie, z  którym  polskie  władze  podziemne  wiązały  duże  nadzieje tak w    

w okresie okupacji, jak i w perspektywie  mającego nadejść wyzwolenia. 48] 

Władze niemieckie zdawały sobie sprawę z tego, iż skuteczne zwalczanie pol- 

skiego podziemia było uzależnione od stopnia rozpoznania jego składu perso- 

nalnego, struktur  organizacyjnych, form i metod działania oraz celów stawia- 

nych przez cały polski ruch oporu. Stąd wynikało zainteresowanie  kierownic- 

twem polskiego ruchu oporu. Jedną z metod ustalania miejsca pobytu i rozpo- 
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znawania  poszukiwanych osób  była analiza akt  personalnych i innych doku- 
mentów zlikwidowanych  instytucji. Szczególne zainteresowanie przejawiały 
władze niemieckie dokumentacją instytucji politycznych, społecznych, nauko- 
wych i kulturalnych. Świadczyły o tym wydawane  rozporządzenia oraz okól- 
niki, które  zobowiązywały Polaków pod groźbą kar, do przekazywania posia- 
danych akt władzom niemieckim. 49]  Wychodzono z założenia, że uzyskanie 
sukcesu we wstępnej fazie  może  decydować o powodzeniu walki z polskim 
ruchem oporu, bez   względu  na  jego formy i charakter. Do rozpoznania pol- 
skiego podziemia  angażowano, obok  kadrowego aparatu  terroru, niemiecką   
mniejszość narodową i dobrze zorganizowane siatki  konfidentów. Od począt-   
ku okupacji, niemiecki aparat bezpieczeństwa i policji, opierał swoją pracę na     
wykorzystywaniu kilku  tysięcy konfidentów  przeszkolonych  do wykonania    
zadań związanych z rozpoznaniem  środowisk polskiej inteligencji akademic- 
kiej. Ogólne wytyczne hitlerowskich  agend  policji jak  też służb bezpieczeń-   
stwa, przekazywane sieci  konfidentów wskazują  również, że dobór ludzi do     
tego rodzaju  pracy był skrupulatny. O jego  staranności  świadczą dokładnie
zbierane  informacje o każdym kandydacie  tak  pod  względem personalnym,  
politycznym i predyspozycjach psychicznych.50] 

 Pozyskiwano ich na podsta- 
wie dobrowolnej zgody w zamian za wynagrodzenie  względnie  pod przymu- 
sem. Werbowano  do  współpracy ludzi o dużych  ambicjach  osobistych, któ-    
rzy tą drogą chcieli zrobić karierę, ludzi uczciwych, lecz słabych psychicznie, 
którzy nie wytrzymywali przesłuchań. Byli i tacy, którzy godzili się na współ- 
pracę w obawie  o swoich  najbliższych.51]  Wśród  konfidentów znaleźli się 
ludzie  zarówno  z tak  zwanych  wyższych sfer, jak i marginesu społecznego, 
analfabeci i intelektualiści. Szczególnie gorliwi  w wysługiwaniu się hitlerow- 
com byli Polacy, którzy przyjęli  jedną  z kategorii  volkslisty. O wadze, jaką 
Niemcy przykładali do tych informacji, świadczą także specjalnie wydawane   
instrukcje. Zwracano w  nich uwagę, ,,aby dążyć do uzyskania przyznania się   
do winy, ponieważ  służba  wywiadowcza nie  może  wszystkiego dostarczyć,    
co  jest  ważne  dla  rozpoznania  przeciwnika  i  jego  zwalczania". 52] Dane     
z przesłuchań  miały swą  wagę  zważywszy fakt, że  aresztowaniami obejmo-   
wano ludzi ze wszystkich kręgów społecznych oraz  środowisk zawodowych.    
Nie brakowało wśród nich  nauczycieli akademickich, których po przesłucha-   
niu wysyłano  do obozów  zagłady  lub tracono na miejscu. Zwolnionych pra- 
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cowników nauki poddawano ścisłej obserwacji aby w  ten sposób  wykrywać 

polskie ośrodki dyspozycyjne. 53]

Liczne przypadki aresztowań notowano też wśród młodzieży tajnych komple- 

tów prawa  i socjologii UW, Wydziału Humanistycznego UZZ, Wydziału Le- 

karskiego i Teologicznego UJ. 54]  Wielodniowe, a  nawet  wielotygodniowe 

przesłuchania  aresztowanych  dawały  niewątpliwie  hitlerowskim  organom  

bezpieczeństwa  doskonałą  okazję do uzyskiwania  interesujących ich wiado- 

mości, w tym także  danych o tajnym  szkolnictwie akademickim. Jedyną rea-  

kcją  kierowników  konspiracyjnych  studiów wyższych na  dokonywane are- 

sztowania było  zawieszenie zajęć i oczekiwanie:„z pewnym niepokojem dal- 

szego rozwoju  wypadków. Gdy jednak – jak  wspomina  organizator tajnych   

studiów lekarskich, poza jednym głównym aresztowaniem, żadne inne więcej  

nie nastąpiły…przystąpiliśmy znów do dalszej pracy...Postanowiliśmy postę-

pować  z większą  ostrożnością i przeprowadzać  pewną  selekcję przyjmując 

młodzież na komplety".55]  Nie wyciągano więc  głębszych wniosków co do 

ewentualnych  konsekwencji  aresztowań i  przesłuchań  młodzieży, podczas 

których w wyniku stosowanych represji, mogły być ujawnione wszystkie bez 

wyjątku, sprawy  dotyczące  tajnego  szkolnictwa  wyższego. 56]  Informacje 

uzyskiwane  przez  Niemców  dawały nieograniczone  możliwości  rozpraco- 

wania tej  formy organizacji a także  przebiegu  procesu  kształcenia. Wszyst-

ko to powodowało narastający niepokój zarówno władz polskich w kraju i w 

Londynie. Wyrazem dezaprobaty i potępienia były odezwy i instrukcje wyda- 

wane do społeczeństwa  polskiego, które  kolportowano w sposób nielegalny 

oraz umieszczano w tajnej prasie.57]  Polskie władze polityczne i podziemne 

organizacje  wojskowe, począwszy  od  roku 1940, prowadziły szeroką akcję 

propagandową. Kolaborację i zdradę określano jako przestępstwa najbardziej 

hańbiące: „Wszelka  usłużność  wobec Niemców  to nie grzeczność, lecz par- 

szywe lokajstwo, to  szkodzenie  sprawie polskiej...". 58]; ...biada gorliwcom,    

którzy wychodzą z siebie, aby tylko zadowolić okupacyjnych władców..."59];

,,donosicielstwo...jest jedną z największych podłości, jaką człowiek może po- 

pełnić. Podłość ta swoją ohydą rani najbardziej dumę narodową i domaga się 

zadośćuczynienia. Domaga się usunięcia ze społeczeństwa  typów nie nadają- 

cych się do polskiej  wspólnoty  narodowej. Podajemy to do wiadomości pub- 

licznej, że czynne  są w kraju sądy specjalne, których zadaniem jest rozpatry- 
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wanie i wyrokowanie w sprawach zdrady". 60]  Tak pisała prasa konspiracyj- 

na, będąca w latach okupacji ważnym narzędziem kształtowania patriotyzmu 

oraz kultury politycznej społeczeństwa. Problemy te pozostawały  w ciągłym 

zainteresowaniu  władz podziemnych. Stosunek  społeczeństwa polskiego do 

okupanta był też przedmiotem narad  prowadzonych między poszczególnymi 

stronnictwami  politycznymi, przedstawicielami  Delegatury i  wyższych  do- 

wódców Komendy Głównej ZWZ (AK). Wspólne spotkania oraz narady, uw-  

zględniające postulaty Rządu Londyńskiego, pozwoliły też na wypracowanie    

norm postępowania Polaków wobec hitleryzmu i ,,...utrzymanie  w społeczeń- 

stwie ducha  walki i wysoką postawę moralną  dla  zespolenia jego grup ideo- 

wych i społeczno-zawodowych w służbie narodowej". 61]  Był to swojego ro- 

dzaju kodeks etyczno-moralny, w którym omawiano wiele istotnych dla naro- 

du wartości. Polska propaganda, prowadzona wszelkimi możliwymi sposoba-

mi, jednoznacznie potępiająca kolaborację  z Niemcami, ostrzegająca o stoso- 

waniu sankcji represyjnych wobec  osób  łamiących nakazy i zasady etyczno-

moralne, miała  również  duży wpływ na wyrobienie  w społeczeństwie  okre- 

ślonych  zachowań  w stosunku  do  okupanta. Jednak  wysiłki podejmowane  

przez polskie władze  konspiracyjne i emigracyjne  nie dały rezultatów, na ja-    

kie liczono. Postawa niektórych Polaków była powodem ubolewania oraz kry- 

tyki wyrażanej publicznie w prasie  wielu ugrupowań politycznych, organiza- 

cji wojskowych i stowarzyszeń. Oto  tygodnik będący organem prasowym or-  

ganizacji - „Jutro Polska Niepodległa" przedstawia naganne postępowanie pi-  

sząc m.in., że „...w obozach cierpią i  giną tysiące, tymczasem restauracje, ka- 

wiarnie, bary i  lokale  rozrywkowe  są  przepełnione. Czy nie zdajecie sobie  

sprawy z  tego- wy lekkomyślni i bezwstydni, że  przecież  bawicie się na tru- 

pach niezliczonych ofiar bitych i mordowanych?...Pijąc i bawiąc się  pomaga- 

cie okupantom, którym zależy na demoralizacji naszego społeczeństwa..Wzy-

wamy ich  do opamiętania się  póki czas, bo  niech wiedzą, że  uważani będą     

za szkodników i zdrajców narodu.". 62] 

W służbie niemieckiego aparatu represji władze GG przewidziały miejsce dla 

byłej polskiej policji państwowej. Stosunkowo wcześnie, bo już 31 październi- 

ka 1939, wyższy Dowódca SS i Policji  GG wydał  rozporządzenie  odpowie- 

dnim  urzędom,  zezwalające  na  przyjmowanie  do  służby  policjantów i ofi-    

cerów byłej polskiej  policji państwowej. W pismach do władz polecano rów- 
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nież aby nie tworzyć policji  polskiej tam, gdzie jest już policja ukraińska.63]    

Sieć placówek policji polskiej, podległych miejscowym dowództwom żandar- 

merii i niemieckim  oficerom  łącznikowym  w  poszczególnych  dystryktach, 

miała spełniać, w myśl planów hitlerowskich, ważne  zadania. Policja polska, 

posiadająca dobre  rozpoznanie  terenowych  środowisk jeszcze z okresu mię- 

dzywojennego, miała  prowadzić  wszystkie  formy działań  represyjnych. Lo- 

kalne jej placówki miały być źródłem informacji o polskim  ruchu oporu, bez  

względu na jego formę. Skuteczną  zachętą do posłuszeństwa i wykonywania 

poleceń hitlerowców było  stworzenie tej grupie kolaborantów oraz ich rodzi- 

nom dobrych  warunków  bytowych. 64]  Wielu  policjantów, chcąc lepiej za- 

służyć się  okupantowi, wstępowało do formacji Kripo.„Byli nawet  tacy, któ-   

rzy swą gorliwością i służalczością  starali się zasłużyć na wyróżnienie". 65]  

Antynarodową więc rolę w systemie hitlerowskiej represji spełniała przedwo-  

jenna policja państwowa („granatowa”), a dobrowolna deklaracja kolaboracji    

z okupantem była bardzo ostro  potępiana publicznie.„Ci granatowi  szubraw-

cy pisano o nich w polskiej prasie konspiracyjnej,..prężący się przed  każdym

szwabem, dali  pokaz  takiego upadku  godności  ludzkiej i narodowej, że nie 

zasługują na  żadne  usprawiedliwienie"  66]. Wysługiwanie  się  okupantowi, 

brak  jakiejkolwiek  tolerancji w stosunku  do  swoich  współrodaków i zacie- 

kłość  w wykrywaniu i  zwalczaniu  każdej  formy  walki z hitleryzmem były    

wyznacznikami ich postępowania. Wzbudzało  też ono w społeczeństwie pol-    

skim nienawiść  oraz pogardę, ale  było z  zadowoleniem  aprobowane przez 

hitlerowskich  mocodawców; wyrazem tego były liczne nagrody  oraz odzna-  

czenia za „wierną służbę". 67]                                                                               

W dużych ośrodkach  miejskich  niepokój wywoływały grupy terrorystyczno-

rabunkowe. Było to  zjawisko o  tyle groźne, iż działalność takich grup, będą- 

cych często na usługach okupanta, była przez niego tolerowana. Podobnie też  

jak kolaborantów, oddziały te również  zwalczało  AK. 68] W sieci zdrajców     

i współpracowników  znajdowało  się także  wielu obywateli polskich  pocho-  

dzenia niemieckiego, którzy w  okresie  międzywojennym  nie ujawniali swo-   

ich prawdziwych zapatrywań politycznych i demonstracyjnie podkreślali pol- 

skość. Natomiast w latach  okupacji  zostali  gorliwymi hitlerowcami o wyjąt- 

kowej wrogości wobec Polaków i wszystkiego co było polskie. Wielu z nich, 

będąc już w latach  międzywojennych agentami niemieckiego wywiadu, nato- 
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miast po  wkroczeniu  na tereny  polskie  wojsk okupanta,  założyło mundury 
oficerskie.69] Sytuacja była o tyle  poważna, że gorliwość  germańskich  neo- 
fitów polskiego pochodzenia stawała się szczególnie niebezpieczna.      
,,Świeżo kreowani  członkowie  Herrenvolku  prześcigali  się w szpiclowaniu, 
podglądaniu  i donoszeniu  wszystkiego  o  Polakach, cokolwiek  mogłoby w 
oczach władzy, a  szczególnie  gestapo - poświadczyć ich stuprocentową ger- 
mańskość  i  nacjonalistyczną  czujność".70]  Ze  wspomnień  organizatorów     
i uczestników tajnego  szkolnictwa wyższego wynika, że  równym niebezpie- 
czeństwem dla kadry  dydaktycznej i studentów była działalność  policji i słu-    
żalczość Volksdeutschów, wszędzie obecnych oraz donoszących Niemcom o     
wszystkim. W samym tylko Krakowie na 300 tys.Polaków było aż 50 tys.nie- 
mieckiej ludności cywilnej oraz Volksdeutschów.71]  Polacy, którzy przyjęli  
volkslistę i funkcjonariusze  policji  granatowej byli w swoich  środowiskach     
w większości znani. Zachowanie właściwej  konspiracji było o wiele trudniej-
sze  w odniesieniu  do  siatki  konfidentów hitlerowskich i  osób  współpracu- 
jących  ze  wszystkimi formacjami  policji  hitlerowskiej. Szereg  z  nich wer-   
bowano  spośród  ludzi  o wysokim poziomie  intelektualnym  oraz zawodzie 
umożliwiającym przebywanie w  każdym środowisku  bez wzbudzania podej- 
rzeń. Konfidenci bardziej wykształceni i uprawiający w  latach międzywojen- 
nych elitarne zawody byli najbardziej niebezpieczni. Ujawnienie tej kategorii 
współpracowników niemieckich następowało w wielu przypadkach zbyt póź- 
no i wiązało się zazwyczaj z aresztowaniami członków ruchu oporu lub osób 
działających też przeciwko  okupantowi w jakiejkolwiekinnej formie.72]  Jak     
wynika z wykazów donosicieli, prowadzonych przez Departament Spraw We- 
wnętrznych Delegatury Rządu, wśród  zdrajców  znaleźli się też  artyści scen  
polskich, literaci, publicyści, muzycy, plastycy. Nie zabrakło także wśród  tej    
kategorii osób, potępianych powszechnie przez społeczeństwo polskie, nawet
członków  konspiracyjnych  organizacji politycznych i wojskowych., co było
zasadniczą przyczyną  aresztowań wielu  osób nawet z  najwyższych kręgów     
kierowniczych tych organizacji. 73]    
Problemy te w historiografii okupacyjnej traktowane są dosyć wstydliwie, po- 
nieważ powodują wiele zastrzeżeń natury etyczno - moralnej oraz politycznej
w stosunku do polskiej inteligencji. Jest to jednak niepodważalny fakt history- 
czny, wymagający  opracowań. Jak pisze w swej pracy Tomasz Szarota:„Dla 

362



                                                          

jednych będzie  to poznanie  zagadnień zbyt drażliwych, dla innych zajmowa- 

nie się marginesem społecznym będzie stanowiło przykład szkalowania naro-   

rodu. Oba  argumenty wydają  się  nieuzasadnione, gdyż  istnienie  grup  mar-  

ginalnych jest  faktem społecznym".74]  Jest to  zatem  prawidłowość ogólna, 

dotycząca każdorazowej  utraty niepodległości, również w stosunku do społe-  

czeństwa polskiego. Podobnie jak w okresie zaborów, tak i w latach okupacji  

hitlerowskiej istniały  dość liczne  grupy  ludzi, które  współpracowały z oku- 

pantem w sposób  oficjalny.75] W sprawozdaniach przesyłanych do Londynu 

upraszczano sprawę, pisząc o grupach Polaków wysługujących się Niemcom  

czy  Rosjanom  jako  o „koniunkturalnych  szumowinach". Sytuacja, jaka się  

wytworzyła w okupowanym  kraju, skłoniła władze  podziemia polskiego do 

podejmowania wielu środków zaradczych. Stąd też obok działań profilaktycz- 

nych, zalecających kadrze dydaktycznej i młodzieży stosowanie wszelkich re- 

alnych środków  ostrożności, sięgano  po środki  bardziej  radykalne wykonu-   

jąc na  kolaborantach  wyroki  śmierci. Choć nie  dotyczyły one  osób związa- 

nych bezpośrednio z oświatą  konspiracyjną, to ich stosowanie odzwierciedla-   

ło powagę  sytuacji w  polskich  organizacjach  niepodległościowych oraz za- 

grożenie  związane z  kolaboracją.76]  Akcje takie  wywierały jednak widocz-   

ny wpływ psychologiczny na postępowanie zdrajców i poczucie niepewności 

ich okupacyjnych panów. Uwidoczniło się  to już w 1940 r. w raportach prze-

syłanych przez hitlerowców do władz zwierzchnich, w których to informowa- 

no o „wzrastającym szykanowaniu" ludzi chętnych do współpracy. 77] 

5. Błędy popełniane w przestrzeganiu zasad konspiracji

                                                                                         

          Stosowanie w okupacyjnym kształceniu akademickim tak wielu różno- 

rodnych form utajniania  procesu dydaktycznego  nie wyeliminowało też błę-

dów popełnianych przez  poszczególne  szczeble  kierownictwa studiów oraz 

młodzież uczestniczącą w tym procesie. Przy spójnym  systemie rozpoznawa-

nia i likwidowania wszelkich  form polskiego  ruchu oporu przez hitlerowski    

aparat  bezpieczeństwa, nawet  drobne  uchybienia w  przestrzeganiu  konspi- 

racji stwarzały możliwości  wykrywania tego rodzaju działalności przez oku- 

panta. W wielu przypadkach  przy naborze  młodzieży na  studia nie przywią-   

zywano należytej wagi do rekomendacji; szereg osób przyjmowano bez doko- 
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nywania jakiegokolwiek sprawdzania, tak kandydatów jak i środowisk, z któ- 

rych oni pochodzili. Płynność składu kompletów akademickich, uczestnictwo  

w zajęciach często na  dwóch kompletach, zmiana  kierunku  studiów i pozna- 

wanie nowych grup studenckich oraz wykładowców, bądź całkowita rezygna- 

cja z uczelni-wszystko to stwarzało sytuację umożliwiającą przenikanie osób 

wykorzystywanych przez hitlerowski aparat bezpieczeństwa. Przypadki takie 

zanotowano w Miejskiej Szkole Handlowej, gdzie wśród  młodzieży studiują-

cej znalazł się  współpracownik  niemiecki.78] Tajnymi  kompletami intereso- 

wali się też  agenci  hitlerowscy w Krakowie. O faktach  takich  było informo- 

wane  kierownictwo  tajnych  studiów akademickich  przez  konspiracyjne or- 

ganizacje  polityczne i wojskowe. 79]  Obok bezpośredniego kierowania zain- 

teresowań  swoich  agentów  na  studentów  polskich, niemieckie  organa bez-   

pieczeństwa  zdobywały również potrzebne im informacje, wykorzystując do    

tego celu członków  rodzin  studiującej młodzieży. 80]  Nie zawsze przestrze- 

gane  były we właściwy  sposób  zasady  tajności przy doborze  pomieszczeń,   

w których prowadzono zajęcia. Do  częstych przypadków  należało wykorzys-

tywanie lokali kompletów akademickich przez  różne  organizacje  jako punk-   

tów  kontaktowych. Służyły one także do organizowania tajnej pracy wydaw- 

niczej i  kolportażowej. 81]  Odpowiedzialne  za stan  konspiracji  osoby nie 

zważały na konsekwencje grożące  młodzieży oraz kadrze  dydaktycznej. 82]  

Często wykorzystywano mieszkania prywatne znanych powszechnie profeso- 

rów, którzy bądź to ze względu na  antyhitlerowski charakter  twórczości nau- 

kowej w okresie  międzywojennym  lub uczestnictwo w innych  formach wal-   

ki z  okupantem, pozostawali  w  nieustannym  zainteresowaniu  niemieckich    

służb bezpieczeństwa. 83] 

         Ze względu na znaczną aktywność konspiracyjną, polskimi pracownika-

mi nauki interesowały się nie tylko władze niemieckie, ale też skrajnie prawi- 

cowe organizacje polskie, uważające  takich uczonych, jak to było w przypad- 

ku prof.Tadeusza Kotarbińskiego, za groźnych przeciwników ideologicznych. 

Niektórzy z nich, zaangażowani w działalności  konspiracyjnej byli też anoni- 

mowo  informowani, iż  wzbudzają  ciekawość  władz niemieckich. 84]   Bez 

względu na środowisko  akademickie i charakter  studiów prócz  osób bezpo- 

średnio  związanych z  organizacją i kierowaniem  poszczególnymi wydziała- 

mi lub  kompletami, o tajnym kształceniu wiedziało szereg postronnych osób. 
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W wielu  przypadkach  byli  to ludzie  nie  mający  złych zamiarów, a chcący  

udzielić  pomocy  studentom i profesorom w jakiejkolwiek  możliwej formie. 

„Informacje o kompletach tajnego nauczania zdobywano różnymi sposobami, 

nieraz dowiadywano się o nich  całkiem  przypadkowo. Uzyskane adresy poz- 

walały dotrzeć do zainteresowanych z tak potrzebnymi książkami". 85]  Adre- 

sy mieszkań, w których  studenci  mieli zajęcia, mogły  też dostać się w posia- 

danie policji od osób  będących  na jej  usługach. Nawet pseudonimy przyjmo- 

wane przez  profesorów i pełnione  przez  nich  funkcje, po  pewnym okresie    

były znane nie  tylko studentom, ale  też wielu  osobom  spoza środowisk uni-  

wersyteckich. W takich  to warunkach „tajne" studia  medyczne  w Krakowie 

stawały się coraz powszechniej  znane  osobom postronnym a używanie pseu- 

dominów stawało się fikcją. Obawa przed  kompletną dekonspiracją  przyczy-

niła się  do pełnego  zawieszenia  wszelkich  zajęć  od  marca  do  maja 1943r.   

W praktyce ,,Prof.Małecki miał się nazywać Mrozicki, ale wszyscy wiedzieli, 

że nazywał się Małecki i mieszkał  na Spadzistej. 86]  Jak wspomina też były    

starosta  Wydziału Prawa UJ  „używałem nazwiska Józef  Klinger, ale każdy     

kandydat, który  chciał się   dostać  na  prawo, przychodził do mnie do domu,    

gdzie na drzwiach  wisiała ...wizytówka z  prawdziwym  nazwiskiem. Zdawa- 

liśmy sobie sprawę  z tego, że to  nie  jest dobrze, wiedzieliśmy o możliwych  

następstwach takiego stanu rzeczy, ale w tajnym uniwersytecie, gdzie  wykła- 

dali profesorowie  znani  w  całej Polsce, a nierzadko i za granicą, nie można  

było na serio  zakonspirować ich nazwisk".87]  Poszczególni studenci, nawet    

z  innych wydziałów, znali  nazwiska i adresy tak profesorów, jak i właścicie-   

li mieszkań, w których  miały zajęcia komplety tajnego Wydziału Prawa. 88]   

W nadmiarze  zajęć  były też inne niedopatrzenia. Oto jak wspomina główny 

organizator oraz  kierownik  tajnego kształcenia akademickiego w Krakowie,    

prof.Mieczysław Małecki:„pomylił adres lokalu i poszedł piętro wyżej, gdzie 

ku swojemu  przerażeniu, dowiedział się, że  młodzież  zbiera  się o  piętro ni- 

żej". 89]  Nie zawsze zwracali też uwagę na zachowanie należytej ostrożności 

kierownicy i pracownicy polskich  placówek  naukowo - badawczych istnieją- 

cych za zezwoleniem okupanta. W wielu  zakładach, obok zadań  oficjalnych,   

prowadzono  tajną  pracę  naukową  w sposób  wzbudzający podejrzenia  kie- 

rowników  niemieckich.Tak było w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, 

kierowanej  przez  doc.Tadeusza  Lityńskiego. Nie  przestrzegali  w  należyty  
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sposób zasad  konspiracji  astronomowie krakowscy kierowani przez prof.Ta- 
dusza Banachiewicza. Fakt odbywania niejawnych spotkań  naukowych w po-  
mieszczeniach  Obserwatorium  Astronomicznego UJ, podczas  nieobecności 
dyrektora  komisarycznego  tej  placówki, musiał  też  dotrzeć  do władz  nie- 
mieckich. Świadczyło o tym  pozbawienie prof.Tadeusza Banachiewicza mie- 
szkania, które zajmował w budynku obserwatorium. 90]
Niebezpieczną praktyką dla pracowników  naukowych i młodzieży akademic- 
kiej, tolerowaną przez  tajne polskie  władze  polityczne i wojskowe  oraz kie- 
rownictwo oświaty konspiracyjnej, była przynależność  środowiska  uczelnia- 
nego do politycznego i zbrojnego  podziemia, jak  też aktywne  włączanie się     
w jego działalność. Znaczna część  wykładowców należała  do  wielu  organi-   
zacji politycznych oraz zbrojnych, „młodzież z reguły niemal była  zaangażo-   
wana w robocie wojskowej". 91] 
Docent  Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz  Manteuffel, organizator oraz 
kierownik  studiów  w tajnym UW, oficjalnie  zatrudniony w Archiwum  Akt   
Nowych, był też  jednocześnie sekretarzem  redakcji  tajnego czasopisma AK
,,Wiadomości  Polskie". 92]   Do  ujawniania  przed  okupantem  faktu  istnie-   
nia  polskiego  szkolnictwa  akademickiego  przyczyniały  się w dużym stop-    
niu rozgłośnie państw zachodnich, „chwaląc mężnych Polaków, że w tak stra- 
sznej totalnej wojnie potrafią jeszcze myśleć o nauce, o uniwersytecie".93] 
Prezydent Emigracyjnego  Rządu  Polskiego Władysław Raczkiewicz  głosił  
przez radio z Londynu o wielkiej  aktywności tajnego szkolnictwa wyższego     
w okupowanej Polsce. 94] Przypadki nieprzestrzegania zasad  konspiracji by-    
ły różnorodne i zdarzały się często; wynikały zarówno z trudnych warunków 
okupacyjnych jak też  lekkomyślności młodzieży, ale i także z  beztroski pra- 
cowników  naukowych  oraz  braku ich wyobraźni w przewidywaniu konsek- 
wencji. Szczególnie niezadowalająco przedstawiał  się stan  tajności studiów 
akademickich w małych ośrodkach. W Częstochowie o „polskiej tajnej akade- 
mii medycznej" wiedziały  władze  okupacyjne. Prowincjonalny charakter te-    
go  miasta, liczącego  w  tym  czasie około 150 tys. mieszkańców, i wielu za- 
mieszkałych tutaj Volksdeutschów, przy  niedyskrecji studentów i ich rodzin, 
uniemożliwiał utrzymanie w tajemnicy faktu istnienia tajnych studiów medy- 
cznych. W tych warunkach nie tylko zawieszono prowadzenie jakichkolwiek 
zajęć, ale też wiele osób spośród wykładowców, którymi zaczęła się intereso- 

366



                                                          

wać policja, musiało się ukrywać w obawie przed aresztowaniem.95] Zdarza-

ło się, że  za nieprzestrzeganie  zasad  konspiracji  wykluczano  studentów z 

kompletów, co tylko  częściowo i doraźnie  rozwiązywało sytuację. Nie było 

bowiem żadnej  pewności, czy  zwolniona ze  studiów młodzież nie ujawniła 

posiadanych  na  ich  temat  wiadomości. 96]  Podobnie i  szkoły  zawodowe     

i różnego rodzaju  kursy fachowe, na  prowadzenie  których władze okupacyj- 

ne wyrażały zgodę, były  przez  Niemców  obserwowane. 97]  Kierownikami 

wszystkich Wyższych  Kursów Fachowych  tworzonych  na  terenach Polski 

etnograficznej od kwietnia 1940r. (na zajętych ziemiach wschodnich od lipca

1941r.), byli wyłącznie  niemieccy pracownicy naukowi. W nielicznych przy-

padkach, stanowiska zastępców  obejmowali  profesorowie polscy, pozostają-

cy cały czas  tak w miejscu  pracy i zamieszkania w  operacyjnym zaintereso-   

waniu niemieckich służb  bezpieczeństwa. Także  polskich wykładowców bę- 

dących z zasady profesorami  obserwował personel niemiecki. W tych warun- 

kach nie było  praktycznie  możliwe  zachowanie  pełnej  tajności utrzymywa-   

nych spotkań  ze studentami, realizowania akademickiego programu kształce-

nia i ukrywanie  jego poziomu  przed  niemieckimi służbami bezpieczeństwa.

6. Przyczyny dysproporcji  między  możliwościami  wykrywczymi  niemiec-

    kich służb  bezpieczeństwa a skromnymi rezultatami  likwidacji  polskich 

    tajnych struktur akademickich

                     

       W polskiej powojennej literaturze historycznej problemy konspiracji aka- 

demickiego szkolnictwa i nauki polskiej a także stanu wiedzy  okupanta o tej

formie działalności nie jest wystarczająco naświetlony, a nawet traktowany w 

sposób marginalny. Z prezentowanych na  ten temat opinii wyłania się też kil- 

ka stanowisk. Pierwsze wskazuje, iż okupant nie posiadał o tej formie działal- 

ności  wystarczających  danych, ponieważ  było  możliwe ,,ukrycie w podzie-  

miu wyższych uczelni z całym aparatem  naukowym, personelem i tysiącami 

młodzieży...". 98]  Inni autorzy głoszą, iż hitlerowski aparat  bezpieczeństwa 

posiadał informacje o  istnieniu i działaniu polskiego  szkolnictwa  akademic- 

kiego po jego oficjalnym zlikwidowaniu, aczkolwiek nie  miał danych o jego 

strukturze, zakresie oraz poziomie. Brak pełnego rozpoznania tej działalności  

uniemożliwiał  jej  skuteczne zwalczanie. 99]  Spotyka się  też opinie, że wła-   

dze okupacyjne, dysponujące ogólnym rozpoznaniem  polskiego szkolnictwa  
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akademickiego, nie miały możliwości jego likwidowania.100]  Głoszona jest 

również teza,  iż stosunkowo  bezpieczne  funkcjonowanie  szkolnictwa  wyż- 

szego wynikało z  niedoceniania przez władze  okupacyjne  politycznego zna-  

czenia  tej działalności, a także z  przekonania, iż  tajne kształcenie  było  też 

mniej groźne od  zbrojnego lub  politycznego oporu, do którego młodzież stu- 

dencka mogła  przystąpić w  przypadku  likwidacji tajnego szkolnictwa uczel- 

nianego. 101]  Pozorny brak  zainteresowania władz okupacyjnych polską oś-  

wiatą tajną stopnia  akademickiego  nie wypływał z liberalizmu ani też z  bra-    

ku możliwości wykrywania oraz likwidowania tej formy polskiej konspiracji. 

Problem  jest bardziej złożony, a jego wyjaśnienie wypływa z głównych uwa- 

runkowań decydujących o postępowaniu okupanta, takich jak: 

- stopień  zainteresowania władz  hitlerowskich tą formą  działania  w kontek-

  ście ogólnych planów likwidacji nauki polskiej w poszczególnych okresach

  wojny i okupacji;

- zagrożenie  stwarzane  przez tę formę  polskiego oporu dla powodzenia rea-

  lizacji planów hitlerowskich (w porównaniu do prowadzonej w szerokim za-

  kresie walki zbrojnej i działalności politycznej);

- możliwości rozpoznania struktur organizacyjnych i funkcjonowania szkolni- 

  ctwa akademickiego oraz celów stawianych mu przez polskie kierownictwo;

- bierność oraz stosunkowo mała  efektywność w likwidowaniu tej formy pol-  

  skiej edukacji na poziomie wyższym.

Liczne uchybienia w metodach konspiracji  procesu  dydaktycznego, przy do- 

brze zorganizowanym  aparacie  bezpieczeństwa Rzeszy oraz dużego stopnia  

kolaboracji z  nim  polskiej  inteligencji, wykluczały  możliwość zachowania     

tej formy  działalności  poza  zasięgiem  rozpoznawczym, w co  wierzyły pol-   

skie władze  emigracyjne  oraz  Delegatura. 102]  Było to przekonanie wypły-   

wające z niedoceniania możliwości  niemieckich służb bezpieczeństwa i prze- 

ceniania skuteczności stosowanych metod konspiracji. O słuszności prezento- 

wanej opinii, iż polskie  tajne  szkolnictwo  wyższe  prowadzone  w skali tak 

szerokiej, mimo stosowania wielu zasad konspiracji w trakcie jego tworzenia 

i kilkuletniego  funkcjonowania, nie mogło  ujść uwagi  okupanta, dysponują-

cego rozległą  gamą  możliwości wykrywczych, mogą także świadczyć doku- 

menty hitlerowskich służb bezpieczeństwa.103]Oto komendant Sipo i SD ok-  

ręgu Radom SS Oberführer dr Karl Oberg w raporcie przesłanym w paździer-  
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niku 1941r.do dowódcy SS i Policji  informował, że; „Można mówić o istnie- 
niu podziemnego państwa  polskiego w GG...Polskie  organizacje  polityczne 
wypełniają zadania w sektorze politycznym, tak jak wojskowe w sektorze mi- 
litarnym".104]  W sprawozdaniu  z  4 sierpnia 1942r. skierowanym przez nie- 
znanego autora do Głównego Oddziału Nauki i Nauczania w Rządzie GG, in-  
formowano  o funkcjonowaniu w  sposób  tajny polskiego szkolnictwa akade- 
mickiego. Polska oświata tajna, jako jeden z głównych sposobów zachowania    i
utrwalania  przeszłości historyczno-kulturalnej narodu polskiego, znajdowa-     
ła się od  samego początku  okupacji w  centrum  zainteresowania Głównego  
Urzędu  Bezpieczeństwa Rzeszy. Świadczyło  o tym  zarządzenie z 29 marca     
1943r.wydane przez Heinricha Himmlera podległym szczeblom RSHA. Doku-   
ment ten, obok  wytycznych w sprawie  organizacji i kompetencji Głównego 
Oddziału Nauki i Nauczania w Rządzie GG, informował zainteresowanych o 
działaniu dobrze zorganizowanej polskiej oświaty tajnej, w tym  szkolnictwa 
akademickiego. Najbardziej zagorzali hitlerowcy krytykowali też władze  nie- 
mieckie za przykładanie zbyt małej wagi do wykrywania oraz zwalczania tej     
formy  polskiej  konspiracji. Także w  kolejnym  memoriale skierowanym do 
Głównego Oddziału Nauki i Nauczania z 21kwietnia 1943r.,noszącym nazwę: 
„Kształcenie polskiego pseudonaukowego nabytku; polskie szkoły o charakte-   
rze uczelni  wyższych  w  Generalnej Guberni", wyrażano też  zaniepokojenie    
faktyczną  rolą  spełnianą  przez  polskie  szkoły zawodowe. Pomimo zakazu,   
wysoko kwalifikowani pracownicy  prowadzą zajęcia na  poziomie akademic- 
kim. Poglądy takie podzielał również Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, 
co  znalazło  pełne  odzwierciedlenie  w memoriale  wydanym 25 VIII 1943r.  
Waga problemu i jego miejsce w ogólnych planach zwalczania tej formy kon- 
spiracji skłaniały  władze okupacyjne  do wnikliwego analizowania tak możli- 
wości organizacyjnych i programowych polskiej oświaty tajnej, jak też do po- 
litycznych  ocen  tego faktu. Wynikało z nich że:,,Dydaktyczny i pedagogicz-    
ny program  tajnego  nauczania jest  dalszym  ciągiem programu sprzed roku    
1939 i dąży do  osiągnięcia  tych  samych, jak  on celów. Co z  niemieckiego 
punktu widzenia  wychodzi na to, że  tajne szkoły mają  wypuszczać w świat     
nie tylko  wykształconych, ale także i przede  wszystkim  fanatyzmem patrio-  
tycznym owianych  Polaków".105]  W tymże dokumencie Wyższy Dowódca  
SS  i Policji w GG Walter Bierkamp  porusza  też zagadnienia  dotyczące pol- 
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skiego szkolnictwa zawodowego istniejącego oficjalnie. Charakteryzując pro-  

gram szkolnictwa zawodowego, podkreślał  tutaj jednoznacznie, iż formalnie  

szkoły te, kierowane przez  władze niemieckie, są  w rzeczywistości  tajnymi 

placówkami: ,,młodzież objęta  tajonym  nauczaniem stanowi naturalną bazę     

i zaplecze  zbrojnego  ruchu oporu". 106]  Władze okupacyjne zdawały więc 

sobie sprawę z roli, jaką spełniały legalne szkoły zawodowe w kształtowaniu  

osobowości  jak też  świadomości młodzieży  polskiej. Oceny przedstawiane     

przez hitlerowskie służby bezpieczeństwa, a odnoszące się do stopnia rozpoz- 

nania polskiego  szkolnictwa  akademickiego, funkcjonującego  wbrew zarzą- 

dzeniom okupanta, potwierdzają organizatorzy i kierownicy studiów. 

„Wszystko uchodziło nam  bezkarnie  pisze prof.Julian Krzyżanowski dlacze- 

go, nie wiem. Bardzo być może, że władze niemieckie mają zbyt dużo roboty, 

by zająć  się  nami, a nie wątpię, że wiedzą o  nas  doskonale".107] Takie też

stanowisko zajmował jeden  z organizatorów i kierowników  tajnych studiów 

humanistycznych  w Warszawie  prof. Tadeusz  Manteuffel, według  którego 

„Powstało wiele  na ten temat  legend, a  niektóre  sprawy  zostały przejaskra-  

wione ...Niemcy wiedzieli o polskim tajnym szkolnictwie wyższym". 108]

        Posiadanie przez hitlerowski aparat bezpieczeństwa informacji o struktu- 

rach polskiego ruchu oporu, w tym i tajnych pionach  politycznych oraz admi- 

nistracyjnych Delegatury Rządu  Londyńskiego, sprawujących  formalne kie- 

rownictwo nad całym  systemem  polskiej  oświaty tajnej, w zderzeniu ze sto- 

sunkowo bezpiecznym funkcjonowaniem tej formy  edukacji, jest  powodem  

różnorodnych  i  kontrowersyjnych  poglądów. 109]  Ciągłe  zainteresowanie  

budzi nadal nie udokumentowany źródłowo  problem  faktycznego zasobu in- 

formacji posiadanych przez  niemieckie władze  okupacyjne o polskim szkol- 

nictwie akademickim realizowanym w niejawny sposób. Wiąże się z tym wie- 

le racjonalnych przesłanek i przyczyn  ograniczonego wykorzystania posiada- 

nych informacji w celu likwidowania polskiego tajnego kształcenia przez nie- 

mieckie służby bezpieczeństwa. W publikacjach polskich i opracowaniach au- 

torów  niemieckich w niektórych sprawach znaleźć można w zasadzie podob-   

ne koncepcje. Również taką, że do końca 1942r. niemieckie władze okupacyj- 

ne nie przejawiały zbytniego zainteresowania  polskim  tajnym szkolnictwem 

wyższym, ponieważ  nie istniało  ono jako zorganizowany system polityczny 

mogący  zaszkodzić interesom  wojennym Trzeciej Rzeszy.W tym czasie nie 
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posiadało ono  ustalonej  struktury  organizacyjnej i było prowadzone indywi- 

dualnie przez  poszczególnych profesorów. Kształcenie  młodzieży  kontynuo-  

wano w sposób rozproszony metodą indywidualnych kontaktów kadry dydak- 

tycznej z wybranymi studentami.Nie mając jeszcze określonej organizacji ani 

szerszego zasięgu, proces  ten nie stanowił problemu wymagającego aktywne-   

go rozpoznania ze strony  niemieckiego aparatu bezpieczeństwa.110] W pier- 

wszym okresie  okupacji  trwającym  od początku października 1939r. do 10  

maja 1940r., tj.do momentu rozpoczęcia wojny z państwami zachodnimi, rów-  

nolegle z faszystowskimi  koncepcjami  biologicznej  eksterminacji i kultural-   

nej degradacji  narodu polskiego, w pewnych niemieckich sferach rządowych, 

liczących na możliwość  porozumienia  z Anglią i Francją, głoszono  koncep-    

cję  pozyskania  przychylności społeczeństwa  polskiego. W pierwszych tygo- 

dniach  okupacji  wspomina prof. Władysław Szafer: ,,władze niemieckie, za- 

równo  policyjno-wojskowe, jak i cywilne, nie okazywały zbytniego zaintere- 

sowania tym, co się  działo w uniwersytecie". 111]  Okres ten we  wszystkich 

ośrodkach akademickich charakteryzował się brakiem jednoznacznego stano-  

wiska okupanta wobec polskiego szkolnictwa akademickiego.112]    

Od klęski Francji do napaści na Związek Radziecki zasadniczym problemem, 

jaki absorbował uwagę  władz niemieckich, było przygotowanie wojny z tym 

mocarstwem. Bezwzględna  potrzeba  zapewnienia  ciągłego funkcjonowania 

gospodarki polskiej, będącej bazą produkcyjną i zaopatrzeniową przewidywa- 

nego frontu  wschodniego, wyznaczała  taktykę postępowania okupanta.113] 

Elementem w niej  dominującym  było  obok problemów militarnych i gospo- 

darczych, zwalczanie  tworzącego się w Polsce  zbrojnego  oraz politycznego  

ruchu  oporu, mogącego poważnie zagrozić czynionym przygotowaniom  do 

kolejnego  etapu  wojny a także  funkcjonowaniu  zaplecza frontu wschodnie-   

go. 114]  Brak jakichkolwiek struktur  polskiej  oświaty konspiracyjnej powo- 

dował, iż w  całym  prawie   dwuletnim  okresie, przed  rozpoczęciem  wojny  

ze Związkiem Radzieckim, władze  niemieckie nie brały pod uwagę możliwo-  

ści podjęcia przez polskich  pracowników naukowych tajnej pracy dydaktycz-

nej w zlikwidowanym  formalnie  szkolnictwie  akademickim. Stąd też, stosu- 

nek okupanta  do szkolnictwa wyższego, nie  mającego jeszcze w tym czasie 

określonej  organizacji, nie był  traktowany jako  oddzielny problem. Mieścił     

się on w ramach  generalnej linii polityki hitleryzmu, zakładającej ogólną de-  
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gradację  kulturalną polskiego społeczeństwa. W latach następnych metody i 

zasięg ingerencji władz  okupacyjnych w wykrywanie  oraz zwalczanie tajne-    

go nauczania akademickiego było uzależnione przede wszystkim od  przebie- 

gu działań  na froncie wschodnim a także  sytuacji  partyzanckiej w okupowa-   

nej Polsce. 115]  Z tych dwóch uwarunkowań  wypływała też możliwość, jak     

i celowość  angażowania  posiadanych sił i środków  do  likwidowania tej for-   

my polskiej  konspiracji, która  nie  zagrażała  bezpośrednio  systemowi hitle-

rowskiemu w okupowanej Polsce. Tym też należy tłumaczyć fakt, iż zaintere- 

sowanie nauczaniem akademickim oraz nauką polską ze strony hitlerowskich 

służb  bezpieczeństwa  było ograniczone, a przedsięwzięcia  likwidacyjne wy- 

konywano głównie w przypadku uczestnictwa  studentów oraz pracowników 

naukowych w  działalności  politycznej i  zbrojnej. Znajdowało  to odwiercie-  

dlenie  w prowadzonej dokumentacji. Jak pisał Christoph Klessmann, pracow- 

nik naukowy  Uniwersytetu  w  Bochum, w  archiwach  Republiki Federalnej 

Niemiec rzadko spotyka  się  dokumenty sporządzone  przez  organa hitlerow- 

skie, świadczące o ukierunkowanym rozpracowaniu konspiracyjnego szkolni-  

ctwa akademickiego i nauki polskiej w latach 1943-1945, i o uzyskiwaniu na

ten temat  miarodajnych  danych od  współpracowników ulokowanych w śro- 

dowiskach polskich.116] Wnioski Christopha  Klessmanna, potwierdzają  da-    

ne zebrane w archiwach polskich. Oto w kolejnym  sprawozdaniu Komisarza 

Policji  Bezpieczeństwa  Wydziału V  za okres od 12 pażdziernika 1943r.  do  

11 listopada 1944r. obejmującym  bogaty zestaw informacji o sytuacji w GG,   

w którym dominują  wiadomości o działalności politycznej i zbrojnej polskie- 

go podziemia, brak jest jakichkolwiek wzmianek o polskim szkolnictwie aka-  

demickim, które w 1944r. miało już bardzo szeroki zasięg. 117] Zwracają na- 

tomiast uwagę liczne dane  dotyczące zwalczania zbrojnego podziemia, prze-  

ciwdziałania  dywersji i sabotażowi. Dużą  wagę  przykładano w tym okresie     

do zapewnienia  bezpieczeństwa  osobistego  niemieckiej ludności cywilnej i 

funkcjonariuszom służb specjalnych.118]  Główne zadania, jakie wykonywał     

hitlerowski aparat bezpieczeństwa w GG, były dostosowywane do form oraz 

metod walki  polskiego  podziemia. Już od  kwietnia 1943 r. zasadniczym ce-  

lem, jaki stawiano przed tymi służbami, było wszechstronne  rozpoznawanie   

politycznego i zbrojnego  ruchu  oporu  oraz  jego  konsekwentne zwalczanie. 

Począwszy od roku 1943  powstawały więc dalsze warunki korzystne dla roz-
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woju  tajnego  szkolnictwa akademickiego. Jednocześnie następowało  dosko- 
nalenie  procesu  kształcenia i wzrost  liczby młodzieży przyjmowanej na stu- 
dia. Konspiracyjne  szkolnictwo, działające w  okupowanym kraju, posiadało     
już  dobrze  zorganizowaną strukturę, prowadziło  szeroko zakrojoną  działal-  
ność dydaktyczną z kilkoma tysiącami studentów.
Lata 1944-1945  to okres  pogarszania się  sytuacji polityczno-militarnej Rze-   
szy. Klęski wojsk hitlerowskich na froncie  wschodnim i zachodnim, masowy 
już ruch  oporu w Polsce i innych  krajach okupowanej Europy zmuszały wła-
dze Rzeszy do  angażowania  maksymalnych sił  i środków do przeciwdziała-    
nia rysującej  się  katastrofie. Bezpardonowa walka zbrojnego ruchu oporu w 
okupowanej Polsce w coraz większym stopniu pochłaniała gros sił i środków 
Niemców.To z kolei pozwalało na prowadzenie innych form działalności, do 
których likwidowania okupant nie był już zdolny, w tym tajnego szkolnictwa  
wyższego. Więc nie tolerancja tych metod  oporu i wspaniałomyślność Niem- 
ców  jak to starają  się ciągle  uzasadniać  niektórzy autorzy z RFN ale realna
rzeczywistość na froncie wschodnim i powszechna z nimi walka zbrojna spo-  
łeczeństwa  polskiego  miała  decydujący wpływ  na  możliwość kontynuowa-
nia przez młodzież  polską  tajnych studiów  oraz ich ostateczne wyniki.119]  

Jej natężenie  powodowało, iż zwalczanie  zbrojnego i coraz  aktywniejszego 
podziemia polskiego wszystkich ugrupowań politycznych, zajmowało już do 
końca okupacji  w planach Niemców główne miejsce. 120] Był to też cel nad- 
rzędny, któremu  podporządkowano wszystkie inne dziedziny hitlerowskiego 
systemu. Od 1943r. aż  do końca  okupacji cały nazistowski system policyjno-
administracyjny praktycznie nie był  już w stanie zlikwidować tej formy dzia-
łalności mimo  posiadania  wielu istotnych informacji. W ten sposób, polskie  
szkolnictwo akademickie i nauka funkcjonujące w konspiracji przybrały pow- 
szechny już charakter oraz objęło kilkanaście tysięcy młodzieży oraz pracow-
ników naukowo-dydaktycznych. 
                                             
ZAKOŃCZENIE

        Wydarzenia związane z okupacją Polski  przez Trzecią Rzeszę w latach     
drugiej wojny światowej oraz  wszystko co miało związek z niszczeniem pol-    
skiej  kultury w tym kształcenia  akademickiego, było nierozerwalnie związa-    
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ne z okresem  poprzedzającym  powstanie  Niemiec  powersalskich i antypol-    
ską postawą  nauki niemieckiej w latach 1918-1939.  Okres hitlerowskiej oku-
pacji, eksterminacji  biologicznej społeczeństwa  oraz  wyniszczania polskiej     
kultury i nauki  były pochodną  głównych  przemian polityczno - militarnych,    
które zaistniały w tym kraju do agresji dokonanej na Polskę 1 września1939r. 
Już od powstania Republiki Weimarskiej, niemiecka nauka stała się głównym 
narzędziem umacniania w społeczeństwie pragnień ekspansjonistycznych.          
W prasie i publicystyce  naukowej tego  okresu coraz powszechniej głoszono  
tezy rewizji postanowień wersalskich. Ideologia ta  stała się podstawą przeko- 
nania o doznanej  krzywdzie  narodu  niemieckiego oraz  konieczności zmian 
kształtu  terytorialnego w Europie.Takie też  było  stanowisko  prawie całego 
społeczeństwa niemieckiego, które generalnie negowało zasadność przynależ- 
ności  do  Polski Śląska, Poznańskiego i Pomorza. Politycy  niemieccy  mieli     
świadomość, że granice ustalone w 1919r. zapewniały Polsce podstawę samo-  
dzielności gospodarczej oraz politycznej a niezależność terytorialna była sku-    
teczną  zaporą  przed  germańskim  parciem na wschód. Antypolskie stanowi-    
sko władz  państwowych  znajdowało szerokie  poparcie pracowników nauki.
Szczególna wrogość  naukowców niemieckich wobec niepodległego państwa  
polskiego  uwidoczniła się  po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera i utworze- 
niu Trzeciej Rzeszy a rewizjonizm wobec Polski inspirowany przez  germańs- 
kich profesorów  był  również  główną  treścią  państwa i  centralnych instytu-    
cji naukowych, w tym  też programów kształcenia akademickiego. O radykal- 
nej zmianie  poglądów i zachowania się w tym czasie świadczyło postępowa-    
nie zdecydowanej  większości  niemieckich naukowców, obejmujących wyso- 
kie stanowiska w  całym  hitlerowskim  aparacie  administracyjnym, politycz-  
nym oraz partyjnym. Planując w perspektywie rewizję krzywdzących ich zda-    
niem postanowień  wersalskich, Niemcy podejmowały przedsięwzięcia umoż-  
liwiające optymalne wykorzystanie nauki już  podczas planowania i przygoto- 
wań do  zamierzanej  wojny. Dzięki  środkom  finansowym  przekazywanym  
władzom Republiki Weimarskiej, a później Trzeciej Rzeszy przez niemieckie 
monopole, w latach 1918-1939 rozbudowana została nauka tego  kraju, którą  
całkowicie już podporządkowano agresywnym kołom  polityczno-militarnym. 
Powstało wówczas  wiele  nowych  placówek, których  głównym  celem było  
rozpoznawanie stosunków społeczno-politycznych w  Polsce  i naukowe uza-  
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sadnienie  słuszności  założeń  narodowego socjalizmu  ekspansji  na wschód. 

Uczeni niemieccy poprzez akceptację militarystycznych założeń oraz czynne 

uczestnictwo w  pracach  tych instytucji w znacznym stopniu ułatwili Hitlero-    

wi dojście do władzy i przygotowanie agresji. O ich udziale w nazistowskich  

strukturach wojskowych świadczy też fakt, że tylko w samych formacjach SS, 

kilkudziesięciu  najwyższych rangą funkcjonariuszy posiadało stopień nauko- 

wy  profesora. W ideologii  narodowego  socjalizmu  znalazły  więc  pole  do  

działania  przeciwko Polsce liczni  uczeni i czołowe placówki  naukowe Trze-    

ciej Rzeszy. Były to dobrze  zorganizowane  instytucje, które pod pretekstem 

pracy naukowej prowadzonej w Polsce  lub kontaktów indywidualnych z pol- 

skimi naukowcami, zbierały dla  władz niemieckich wiele informacji o sytua- 

cji politycznej  oraz wojskowej  państwa polskiego. Inną  płaszczyzną działal- 

ności niemieckich  profesorów  była  sfera  rozpoznania  polskich  ośrodków   

naukowych, szkolnictwa akademickiego oraz rozmieszczenia najcenniejszych     

dóbr kultury narodowej, które już  wówczas  planowano  zagarnąć po zajęciu    

kraju. Polityka eksterminacyjna Trzeciej Rzeszy w podbitej Polsce i rozpoczę-    

cie przez Niemców  już  od  początku okupacji likwidacji  wszystkiego co by-    

ło polską kulturą narodową, wpłynęły w sposób  bezpośredni  na kształt oraz      

charakter polskiego oporu. Poczesne miejsce zajmowała w nim oświata tajna     

i kształcenie na poziomie akademickim. Czynnikiem przyspieszającym utwo-

rzenie podstaw  szkolnictwa  wyższego była przychylna atmosfera społeczna, 

jaka  wytworzyła się  w Polsce  pod okupacją  hitlerowską wobec ludzi nauki. 

Podobnie jak Polski Rząd Emigracyjny, również wszystkie  ugrupowania kra- 

jowe, niezależnie  od  wyznawanych oraz głoszonych koncepcji politycznych     

i ustrojowych przyszłego państwa, były jednomyślne  co do konieczności pro-

wadzenia  konspiracyjnego  kształcenia, które miało być formą intelektualnej 

i patriotycznej edukacji młodzieży. Zorganizowanie tajnego szkolnictwa wyż- 

szego oraz jego sprawne funkcjonowanie, stało się  sprawą nadrzędną wobec      

tego wszystkiego, co dotychczas polskie środowisko naukowe dzieliło.               

Oświatę tajną stopnia akademickiego realizowaną  na  ziemiach polskich pod

okupacją  hitlerowską, skupiającą w swych  prężnych  strukturach wybitnych  

ludzi  nauki, popierało  również  całe  społeczeństwo. W żadnej  innej formie     

walki nie było tak jednolitego  oraz  powszechnie akceptowanego stanowiska. 

Tak duże poparcie tej formy działalności miało niewątpliwie wpływ na to, że 
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tajne szkolnictwo  akademickie  prowadzone pod okupacją niemiecką w War- 

szawie, Krakowie, Wilnie oraz Lwowie  pomimo  ograniczonego zasięgu, za- 

wężonego  głównie  do młodzieży  wywodzącej się  z określonych środowisk 

społecznych, umożliwiło  kształcenie  w  latach  wojny prawie 12 tys. studen- 

tów. Nawet  w warunkach  hitlerowskiej  eksterminacji  polskiej  inteligencji  

akademickiej, ta forma działania  potrafiła  nie tylko chronić ludzi nauki, psy- 

chicznie ich  zespolić i skłonić do  działania, ale  również poprzez  realizację 

założonego programu zapewnić  ciągłość  nauczania od okresu międzywojen-  

nego po studia akademickie podejmowane przez młodzież w wolnym już kra-

ju. Nawet w trudnych latach hitlerowskiej okupacji nie zaniechano też prowa- 

dzenia na  miarę  ówczesnych  możliwości  utajnionej działalności naukowej. 

Jej forma w zlikwidowanych ośrodkach akademickich to badania empiryczne    

i teoretyczne  rozpoczęte  jeszcze w latach międzywojennych lub podejmowa-   

ne w nowych  warunkach. Niezależnie  od tajnej pracy dydaktycznej, pracow-   

nicy  nauki  polskiej  Warszawy, Krakowa, Wilna  i Lwowa  przygotowywali 

podręczniki akademickie oraz monografie z zakresu nauk ścisłych, medycyny,  

biologii, prawa, socjologii, geografii oraz rolnictwa, które wydano po wojnie.

        Wydane dotychczas prace z zakresu myśli oświatowo-historycznej okre- 

su drugiej wojny światowej na zajętych  ziemiach polskich nie obejmują cało- 

ściowo problematyki nauki i szkolnictwa wyższego, zawężając ją w zasadzie  

do okupacji  hitlerowskiej w  ośrodkach  akademickich Polski  etnograficznej. 

Jedynie w sposób  wybiórczy  ograniczony do  niektórych  tylko  uczelni  lub 

kierunków, przedstawione  zostały  sprawy  tajnego  kształcenia na  ziemiach   

wschodnich w okresie  okupacji niemieckiej i częściowo radzieckiej. Nie uka-  

zała się dotychczas  monografia historyczna  obejmująca syntetycznie wszyst- 

kie uczelnie i kierunki kształcenia w Wilnie i Lwowie, realizowane jawnie  w 

okresie okupacji  radzieckiej we Lwowie oraz w sposób  tajny  pod okupacją 

litewską i hitlerowską. Pomijana też była w dotychczasowych opracowaniach  

problematyka  prac badawczych powstałych w tych  ośrodkach akademickich    

w okresie obydwu okupacji, w tym towarzystw naukowych, aktywnych i z du- 

żym dorobkiem w latach międzywojennych oraz pasywnych po utracie przez 

Polskę niepodległości. Nawet  pod  okupacją radziecką we Lwowie, pomimo 

braku  zakazu  ze  strony władz  ukraińskich  istnienia  oraz  funkcjonowania    

takich  organizacji, przyczyny  ekonomiczne, kadrowe  oraz  uwarunkowania  
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psychologiczne, uniemożliwiły kontynuowanie przez nie dalszej działalności.

Była to niepowetowana strata dla powojennej nauki polskiej, gdyż  wszystkie 

główne  towarzystwa naukowe istniejące w latach  międzywojennych w Wil-

nie i Lwowie miały także znaczące  osiągnięcia badawcze, popularyzatorskie 

oraz publicystyczne z  wielu dziedzin  naukowych. Rys historyczny tych spo-    

łecznych organizacji sięgający drugiej połowy XIX wieku, ich sprawną struk-

turę organizayjną, znakomitą kadrę, osiągnięcia oraz znaczenie w polskim sy- 

stemie nauki, przedstawiono  w sposób zamierzony, wykraczający wstecz po-   

za przyjęte ramy chronologiczne wykonanego opracowania.

Wszystkie problemy dotyczące kształcenia i badań naukowych w warunkach

jawnych i tajnych, zostały  ujęte w  sposób   syntetyczny w kolejnych rozdzia- 

łach pracy jako  dynamiczny  proces  zależny od  warunków  wewnętrznych i 

zewnętrznych. W opracowaniu wskazano na wyraźnie powiązanie form orga-  

nizacyjnych, programów i metod  pracy z  sytuacją  społeczno - polityczną w 

całym  okupowanym  kraju, atmosferą  wśród  polskiej  emigracji zachodniej  

oraz wydarzeniami na frontach  drugiej wojny światowej. Zasadniczym moty- 

wem  inspirującym  do  napisania  tej  książki, obejmującej  całość  problema- 

tyki szkolnictwa  akademickiego i nauki polskiej w tym okresie, była  potrze-    

ba przedstawienia  jej w  aspekcie  historyczno - porównawczym: tajnych stu-

diów wyższych  organizowanych pod okupacją niemiecką do jawnego kształ-

cenia polskiej młodzieży we Lwowie pod rządami ukraińskimi. Chociaż oku- 

pacja niemiecka i radziecka były w stosunku do narodu polskiego zbrodnicze 

tak pod względem politycznych celów globalnych jak  również wyniszczania 

biologicznego polskiego narodu, to jednak  obydwie dyktatury zdecydowanie  

różniły się od siebie, tak  pod względem  skali zagłady  biologicznej inteligen-

cji akademickiej, jak również  skali  wolności intelektualnej w zakresie  kultu-

ry, oświaty i nauki, w tym dostępności polskiej  młodzieży do  studiów akade-  

mickich. Istniała  też zasadnicza przyczyna, dla której tajne  szkolnictwo wyż-

sze i nauka pod okupacją hitlerowską, tak na terenach Polski etnograficznej a 

także  zajętych od lipca 1941r. przez hitlerowców ziemiach wschodnich, były 

uważane  przez  kierownictwo  krajowe i Polski  Rząd  Emigracyjny jako for-

ma  intelektualnej walki z  okupantem. W  przeciwieństwie  do  tego, inaczej

była traktowana jawna działalność naukowo-dydaktyczna, prowadzona przez  

polskich profesorów w szkolnictwie  wyższym Lwowa pod  zarządem ukraiń-
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skim.  Tutaj DOiK nie zalecał tworzenia tajnych kompletów akademickich w 
sytuacji nieograniczonego w zasadzie dostępu polskich studentów do funkcjo- 
nujących wszystkich szkół  wyższych, co w  polskim  piśmiennictwie history-  
cznym  nie jest  dotychczas  zauważane. Pomimo upływu  kilkudziesięciu lat     
od zakończenia drugiej  wojny światowej, w większości prac dotyczących by-   
łych polskich ziem wschodnich  obowiązuje w dalszym ciągu w interpretacji     
źródeł język patriotyczno-martyrologiczny. Autorzy tych opracowań nie chcą 
dostrzec żadnych pozytywnych  odruchów ze strony okupacyjnych  władz  ra-  
dzieckich Ukrainy w latach ostatniej wojny, zapewniania polskiej  młodzieży 
dostępu do oświaty  oraz szkolnictwa  akademickiego a kadrze  dydaktycznej    
możliwości pracy, w tym naukowej i warunków minimalnego bytu. Przecież 
w stosunku do tego co miało  nastąpić już  od lipca 1941r. pod okupacją hitle- 
rowską, jak  pisali  prof.Czesław Madajczyk i prof.Ryszard Torzecki: „Lwów 
był dla  Polaków  enklawą  na polu  szkolnictwa. Wśród 9  tysięcy studentów   
najliczniejszą  grupę  stanowili Ukraińcy, ale następną  Polacy, na niektórych 
zaś  kierunkach  przeważali  Polacy  miejscowi i  przybysze...Medycynę i far-   
mację  wydzielono  z  Uniwersytetu,  tworząc  Lwowski  Państwowy Instytut   
Medycyny... Zreorganizowano także inne uczelnie i w ten  sposób  powołano    
6 instytutów naukowych, m.in. Instytut Politechniczny, Medycyny, Weteryna- 
ryjny, Pedagogiczny i Handlu Radzieckiego. Oprócz  tego  istniała półwyższa 
szkoła mechaników filmowych i studium teatralne...Aresztowania wśród świa- 
ta naukowego i duchownego  były nieliczne. W przeciwieństwie do  większoś-   
ci ziem  kresowych, we  Lwowie utrzymała się  polska elita intelektualna. Na     
istniejących  wówczas  uczelniach  wykładali  polscy  profesorowie i  pisarze.   
Boy-Żeleński  po francusku  wykładał literaturę  Francji, Juliusz Kleiner oma-
wiał po polsku  literaturę  swego  kraju, kierownikiem katedry języka polskie- 
go był W.Taszycki. Część naukowców miejscowych, a tym bardziej napływo-   
wych, skierowano do  innych dziedzin  pracy  naukowej  bądź do ich dawniej- 
szej  pracy (tak było np.z profesorami: S.Łempickim, R.Ingardenem i K.Ajdu-
kiewiczem). Profesorów, a częściej docentów i asystentów, wyłączonych z za-   
jęć dydaktycznych, zatrudniono  przy  pracy  badawczej w Ossolineum lub w 
Państwowych  Wydawnictwach  dla  Mniejszości Narodowych, gdzie  sekcję  
polską  prowadził  Adam  Bromberg …Wydawano tam  podręczniki i utwory  
literackie. Plany wydawnicze  przewidywały  druk  utworów klasyki polskiej 
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XIX i XX w. Od sierpnia 1940r. pojawiły się  w prasie  informacje o pracach 
polskich uczonych, które prowadzili w różnych placówkach naukowych i gos-  
podarczych, w tym  o profesorach: W.Nowickim, S.Ochęduszce, S.Pilacie, K.  
Bartlu, S.Kulczyńskim, A.Cieszyńskim, T.Boyu-Żeleńskim i J.Kleinerze”. 1] 
Profesorowie  pracujący w  nowych  radzieckich warunkach  starali się konty- 
nuować tak w  formie  jak i treści tradycje przedwojenne. Chociaż nie była to 
sprawa łatwa, w kształceniu  polskiej  młodzieży stosowali sprawdzone meto-   
dy dydaktyczne i treści  merytoryczne. Jednak  ich udział w podtrzymywaniu 
polskości w uczelniach już  ukraińskich  trwał  tylko do końca czerwca1941r., 
kiedy to ostatnia  enklawa  względnie wolnej  nauki polskiej przestała istnieć     
po zajęciu Lwowa przez  wojska hitlerowskie. Sytuacja w tym względzie nie 
poprawiła się a wręcz uległa pogorszeniu po wkroczeniu do Lwowa wojsk ra- 
dzieckich  w 1944r. Wówczas to Rosja  Radziecka jako wielka siła  militarna  
nie musiała się  liczyć z państwami zachodnimi, zabiegającymi nieustannie o  
jej przychylność ani z opinią międzynarodową. Były to zasadnicze przyczyny 
całkowitej zmiany polityki  stosowanej wobec polskiej inteligencji akademic-
kiej do 28  czerwca 1940r. Wraz z nasileniem represji, rozpoczęto  wdrażanie  
wyszukanych  szykan  aby zmusić ponad 1,5 mln. Polaków, w tym pracowni-
ków naukowych z ośrodków  akademickich Wilna i  Lwowa do  opuszczenia 
byłych już  polskich  ziem  wschodnich w  ramach zawartej z Rządem  Lubel- 
skim w lipcu 1944r. umowy  międzypaństwowej o  repatriacji. W warunkach
jednoznacznego braku poparcia ze strony mocarstw zachodnich dla terytorial- 
no-granicznych koncepcji wschodnich prezentowanych w latach wojny przez 
Polski Rząd Emigracyjny, nie ziściły się też plany przejęcia ziem wschodnich 
przez  tworzone  z  takim  poświęceniem  oraz  stratami  ludzkimi  polityczno- 
administracyjne i wojskowe  struktury  Polskiego Państwa Podziemnego. Pra-   

cownicy różnych  stopni  naukowych  oraz  specjalności, którzy powrócili do 
kraju znaleźli w większości miejsce do  życia  oraz pracy w miastach ziem za- 
chodnich i północnych, przyznanych Polsce kosztem pokonanych Niemiec na
podstawie  decyzji  mocarstw  sprzymierzonych na konferencji poczdamskiej.
Zdecydowana  większość  przybywających  do  kraju oceniana na 70 procent,  
osiedliła  się we Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku i Toruniu. Pozostali przyby- 
wali do istniejących już w latach  międzywojennych ośrodków akademickich  
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takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin oraz do Łodzi, w której nie is- 

tniały  szkoły  wyższe. To  z  inicjatywy  uczonych   wileńskich i  lwowskich,  

już od  jesieni 1944r. rozpoczęto i prowadzono  do  roku 1948 wcielanie w ży- 

cie koncepcji odbudowy ze  zniszczeń  wojennych i tworzenia  instytucji nau- 

kowych i  szkolnictwa  akademickiego, wypracowanych  jeszcze  w  Departa- 

mencie  Oświaty i Kultury (kierowanym  w latach wojny przez Czesława Wy- 

cecha)  istniejącym w czasie obydwu okupacji w składzie Polskiego Państwa 

Podziemnego. W miastach ziem  zachodnich i północnych  naukowcy przyby-   

li tutaj z Wilna oraz Lwowa, tworzyli od podstaw polskie instytucje naukowe    

i szkoły akademickie, natomiast w ośrodkach przedwojennych włączyli się w 

odbudowę  oraz  reaktywację. Ich  duże  zaangażowanie i koncepcje organiza- 

cyjne ze względu na narastającą ideologizację nauki oraz partyjną  etatyzację, 

które miały miejsce już  od 1948r., zostały  zrealizowane w pewnym tylko za- 

kresie. Jednak bez udziału pracowników uczelni wileńskich, lwowskich oraz     

innych ośrodków w  tworzeniu szkolnictwa akademickiego i instytucji nauko-

wych w polskich miastach, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych 

byłoby to  niemożliwe lub o kilkanaście  lat opóźnione. To oni zorganizowali    

w wielu ośrodkach uniwersytety, akademie medyczne  oraz rolnicze, politech-   

niki i  samodzielne  instytuty. Obejmowali  w  nich  kierownictwa i  tworzyli 

szkoły  naukowe,  nawiązujące  w  dużym  stopniu,  wbrew  ówczesnym  tren- 

dom politycznym w kraju do tradycji wyniesionych z wileńskich i lwowskich 

uczelni. Szkolnictwo  akademickie, tworzone i prowadzone zbiorowym wysił- 

kiem  często  anonimowych  pracowników  naukowych  umożliwiało 12 tysią-   

com polskiej młodzieży kontynuowanie studiów  na terenach  zajętych  przez  

Trzecią Rzeszę nawet w tak bardzo trudnym dla kraju okresie, co było ewene- 

mentem w  zajętej  przez Niemców  Europie. W żadnym okupowanym  kraju 

europejskim  nie  zastosowali Niemcy tak brutalnych metod niszczenia szkol- 

nictwa oraz  placówek  naukowych, jak w Polsce, a równocześnie nigdzie też  

nie rozwinęły się tajne nauczanie  oraz  praca  naukowa w takim  zakresie i w 

specyficznych  formach, jak w  naszym kraju.  Zdawano  sobie przy tym spra- 

wę, że włączenie młodzieży w intelektualną walkę  musi mieć charakter tajny    

i zorganizowany. Stąd właśnie  wypływały ważne  decyzje stworzenia tego ty- 

pu struktur oświaty, jako przejawu manifestacji za utrzymaniem ciągłości pol- 

skiej państwowości  we wszelkich  jej postaciach. W takiej atmosferze, obok 
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funkcji kształcącej, były one jednocześnie swoistą metodą kształtowania pog- 

lądów i postaw wojennego pokolenia Polaków. Kadra naukowo-dydaktyczna 

Lwowa kontynuująca  podczas  okupacji  radzieckiej edukację studentów pol- 

skich w  sposób legalny, po zajęciu  ziem wschodnich  przez wojska hitlerow-

skie wykonywała swoje  obowiązki konspiracyjnie. Nauczanie tajne pod oku-  

pacją litewską i niemiecką  oraz  jawne we  Lwowie  pod okupacją radziecką, 

stało się też skuteczną metodą  patriotycznej edukacji, a zaangażowanie ludzi  

nauki stanowiło wyraz  ich wewnętrznej  potrzeby niesienia pomocy młodzie- 

ży, którą w ten sposób  chroniono  przed  robotami przymusowymi w Rzeszy  

oraz  demoralizacją. Wszystko to  było prowadzone przy olbrzymim wysiłku     

finansowym polskich władz emigracyjnych poprzez DOiK. Znacznego wspar- 

cia udzielały legalne i tajne organizacje charytatywne, zakłady przemysłowe, 

zrzeszenia handlowe i osoby prywatne. W odczuciu społecznym szkolnictwo 

wyższe tego okresu, spełniało też inne funkcje pozamerytoryczne. Umożliwia- 

ło studentom prócz edukacji specjalistycznej, poszerzanie horyzontów intelek- 

tualnych. Opinie krytyczne odnoszą się głównie do ograniczonego zasięgu te- 

go procesu, poziomu i treści politycznych kształcenia opartych w zasadzie na 

programach przedwojennych. Panuje jednak powszechna zgodność, iż była to    

w naszej najnowszej historii pomimo jej  tragizmu piękna karta  poświęcenia 

oraz patriotyzmu pracowników naukowych, młodzieży oraz wszystkich grup     

społeczeństwa polskiego wspierających tę formę okupacyjnego działania.
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                                                  P R Z Y P I S Y

    WSTĘP

    1   Na szczególną  uwagę zasługują tutaj również prace:Czesława Madajczy-

         ka,Władysława Kowalenki, Józefa Krasuskiego,Eugeniusza C.Króla, Ra-  

         fała Łąkowskiego, Tadeusza  Manteuffla, Stanisława  Gawędy, Andrzeja  

         Bolewskiego, Henryka  Pierzchały, Włodzimierza Bonusiaka, Grzegorza  

         Hryciuka, Franciszka Ryszki,Tadeusza Kułakowskiego,Władysława Bar-  

         toszewskiego, Karola  Estreichera,  Czesława Łuczaka, Mariana  Walcza- 

         ka, Wiesława Głębockiego, J.Roberta Kudelskiego, Grażyny Mizery, An- 

         drzeja Redzika, Piotra  Łossowskiego, Zygmunta  Alberta, Ryszarda Zab- 

         łotniaka, Roberta Szewalskiego, Lesława Lewandowskiego, Jana Drausa.

         Longina  Tomaszewskiego,  Stanisława  Gawędy, Tytuły  prac wymienio-

         nych autorów zostały uwzględnione w bibliografii oraz przypisach.

    2   Broszat M:  Zweihundert  Jahre  deutschen  Polenpolitik Minchen  1963;
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         Narodowo - socjalistyczna  polityka  w  sprawie  Polski 1939-1945. Stut-

         tgard 1961

    3   O braku obiektywizmu współczesnej nauki niemieckiej może także świa- 

         dczyć przebieg kolokwium  historyczno-oświatowego, zorganizowanego

         w dniach 29-30.IX i 1.X.1978 r. przez Komisję  Historyczną Niemieckie-

         go Towarzystwa Edukacyjnego w Bochum.Na kolokwium poświęconym

         wychowaniu, socjalizacji  i  wykształceniu  w  Niemczech  hitlerowskich

         próbowano  też  kwestionować  krytyczne  wnioski przedstawiane  przez

         wielu  historyków z  innych  państw. zob: Pleśniarski B: Wychowanie w

         Trzeciej  Rzeszy, "Dzieje  Najnowsze", 1979, nr 3, s. 225-227; Łuczak C:

         Losy  polskiej  nauki i nauczania akademickiego  w  okresie  okupacji…, 

    4   Gawęda S: Recenzja  książki - Bronisław Gralak: Szkolnictwo akademic-

         kie i nauka polska w okresie  okupacji hitlerowskiej. Łódź 1984. „Studia

         Historyczne”, R.XXIX, 1986, z.3(114), s.282 -284;Bąkowicz S:Recenzja

383



                                                          

         Książki-Bronisław Gralak: Szkolnictwo  akademickie  i  nauka polska w
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          RM,1917-1939. Akta grupowe. sygn:148-270.Pytania z zakresu polityki 
          narodowościowej.  
   16   Ormicki W: Życie gospodarcze...,s.46 - 48; Grabski S:Kryzys myśli pań- 
          stwowej. Lwów 1927;  Hrabyk K: Sprawa ukraińska. Poznań 1935; Lan-
          dau Z, Tomaszewski J: Druga  Rzeczypospolita. Gospodarka,  społeczeń- 
          stwo, miejsce w świecie. Warszawa 1977, s. 218
   17   AAN Prez. RM 1917-1939.Akta Grupowe, cz.VI.sygn:148-2, dot.wyzna-
          czenia Stanisława Józefa Paprockiego na dyr. Instytutu Badań Spraw Na-
          rodowościowych, oraz:sygn:148-3.Wykaz uchwał, s.73-76,dot.zadań Ko-
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          historyczno - prawne  w polskich  uniwersytetach w II Rzeczypospolitej. 
          Lublin 2008; Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie istniejąca do
          września 1939r. była jedną  z czterech uczelni wyższych w  tym mieście.
          W latach 1922-1937 była to Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego. Pier-
          wszym  rektorem  Wyższej  Szkoły Handlu  Zagranicznego  od  1922 do  
          1930r.był prof. Antoni Pawłowski - założyciel szkoły w 1922r. W 1930r.
          rektorem został prof.Aleksander Doliński, po nim prof.Henryk Korowicz.
          Na AHZ wykładali tez profesorowie z UJK:prof.Kazimierz Przybyłowski,
          prof.Mieczysław Honzatko,prof.Kazimierz we Lwowie.„Niepodległość i 
          Pamięć”,nr 24, 2006;Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945, 
         Red:Irena Stasiewicz - Jasiukowa, wyd. 4. Warszawa 1993
   23  W 1939 po zajęciu Lwowa przez  wojska radzieckie uniwersytet funkcjo- 
         nował podobnie jak inne uczelnie w mieście.Zajęcia prowadzono według
         planu  przedwojennego  polskiego  rektora prof.Romana Longchamps de
         Bériera. Nowym rektorem został Ukrainiec Michajł Marczenko, były pra-
         cownik naukowy z Kijowa. Wraz  z prowadzoną ukrainizacją  uczelni, w  
         dniu 8 stycznia 1940r.nadano jej imię ukraińskiego pisarza i poety Iwana
         Franki. Do zajęcia  Lwowa  przez  wojska  niemieckie  w  czerwcu 1941r. 
         ponad 70% pracowników  naukowych i 40% studentów stanowili Polacy. 
         W okresie okupacji  radzieckiej miasta  zostało też utworzonych kilka sa- 
         modzielnych instytutów naukowych zatrudniających w większości przed- 
         wojenną kadrę  naukową i kształcących  polskich studentów. Zob. Madaj-
         czyk C; Torzecki R:Świat kultury i nauki Lwowa, w: „Dzieje Najnowsze”
         1982,  nr 1 - 4, Bonusiak W: Kto  zabił  profesorów lwowskich. Rzeszów  
         1989, s.15 -18; Chłosta J: Polskie  życie  literackie  we  Lwowie w latach 
         1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. Olsztyn 2000 
  24   Draus J: UJK 1918 -1946, Portret kresowej…op.cit; Żygulski K:Jestem z  
         lwowskiego  etapu (cz.III: Sowiecka  okupacja Lwowa), Warszawa 1994; 
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         Redzik A:Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946. 
         Lublin 2006; Redzik A:Roman Longchamps de Bérier (1883-1941),Kwar- 
         talnik Prawa Prywatnego” 2006, z.1, oraz:Kazimierz Przybyłowski (1900-
         1987  Kwartalnik Prawa  Prywatnego, 2007, nr 4, tenże: Szkic  z dziejów  
         szkolnictwa wyższego we Lwowie.„Niepodległość i Pamięć”,2006.Nr 24, 
         oraz: Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza,w:Karno- 
         polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza-wczoraj i dziś, (w 
         50 rocznicę śmierci), red:Nowikowski I, Strzelec P. Lublin 2006 
  25   Redzik A: Wydział  Prawa  Uniwersytetu  Lwowskiego…, Draus J: UJK  
         1918-1946…;Hryciuk G: Polacy we Lwowie1939 - 1944: Życie codzienne.
         Warszawa 2000  
  26   AZHRL,Teczka prof.H.Steinhausa, s.185 i; Bonusiak W: Kto zabił..,s.18  
  27   Popławski Z: Dzieje Politechniki  Lwowskiej 1844-1945. Wrocław 1992;
         1992; Siciński Z: Stulecie Politechiki Lwowskiej 1844-1944 i  jej wpływ
         na rozwój  polskich  uczelni wyższych, w: Sprawozdania Wrocławskiego
         Towarzystwa  Naukowego, 1984, ser. B, nr. 39, dodatek 2, s. 105-111
  28   Siedlecki J: Losy  Polaków  w  ZSRR w latach 1939-1986. Gdańsk 1990
         s.43 i in;  Żygulski K:Jestem  z lwowskiego etapu...., cz.III; Bonusiak W:
         Kto zabił ..., s. 15             
  29   W dniu 8 stycznia 1940r. Prezydium Rady Najwyższej Ukraińskiej Repu-
         bliki Radzieckiej uznało UJK za uczelnię ukraińską i nadało jej imię Iwa-
         na Franki.
  30   Madajczyk C, Torzecki R: Świat kultury i nauki  Lwowa, w: „Dzieje Naj-
         nowsze” 1982,  nr.1 - 4, s. 58; Chłosta J: Polskie  życie literackie..., s ,44;
         i in; Redzik A:Wydział Prawa…;Weigl Rudolf Stefan, ur. 2 IX 1883, zm. 
         11  lipca 1957r.w Zakopanem, zoolog, bakteriolog, anatom, pochodzenia 
         niemieckiego; uczeń i współpracownik J.Nusbauma-Hilarowicza; 
         1920 -1939 profesor Uniwersytetu  we Lwowie. W latach 1941-1944 kie- 
         rował Instytutem do  walki  z tyfusem w czasie  okupacji  szczepionkami 
         prof.Weigla  zaszczepiono ok.8 mln ludzi. W latach1945 - 1947 profesor 
         UJ a w 1948 - 1957 Uniwersytetu Poznańskiego  zidentyfikował  zarazki 
         duru  plamistego, opracował, pierwszą  skuteczną   szczepionkę  przeciw 
         tej chorobie. Powszechna  encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 1987, 666
  31   Redzik A:Wydział Prawa Uniwersytetu…(Okupacja sowiecka 22 IX 1939 
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         i likwidacja  Uniwersytetu Stefana  Batorego 1919-1939. „Arcana” 1995,

         nr 1,s.112-117; Tenże:Likwidacja Uniwersytetu..., s.12-13; Supruniuk A,

         Supruniuk M:Nauki prawne w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 

         w latach 1919-1944, w: Nauki historyczno-prawne w polskich uniwersyte- 

         tach w  II Rzeczypospolitej, Lublin  2008; Supruniuk A: Uniwersytet Wi-
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  40   Łossowski P:Likwidacja Uniwersytetu...,op.cit, s.81-82. 92 i in;Gralak B:

         Szkolnictwo  akademickie  i  nauka  polska  w okresie  okupacji hitlerow-
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         1964                                                                                                               
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         skie życie literackie...; Hryciuk G: Polacy we Lwowie..., 

  53    Wbrew bowiem postanowieniom ustawy sejmowej z 1922 r.zakładającej

         utworzenie Uniwersytetu we  Lwowie dla  ludności  ukraińskiej, przyjęte 

         plany  ustawodawcze  nie zostały  nigdy  zrealizowane. Wszystkie mniej-

         szości  narodowe  ziem  wschodnich  nie  uzyskały szerszej  autonomii w

         dziedzinie oświaty w tym  szczególnie szkolnictwa  akademickiego. Zob: 

         Dz.URP nr 90 z 25.X. 1922r, poz.829. Ustawa  z dnia 26.X.1922 r.art.24; 
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         i Białorusi  w  Radzie  Najwyższej ZSRR, sierpień  1939r.;  AUJ IDO - 2, 
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  54   AUJ  IDO - 2, Memoriał  Głównego  Komitetu Ukraińskiego do General-
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  55   AUJ  HWU-55, Pismo  Głównej Komisji  Ukraińskiej  do Wydziału Nau-

         ki i Wychowania z 21.V.1943; AAN*-202/VII/1 (Mf:2283/1),s.108. Mie-

         sięczny przegląd sprawozdawczo-operacyjny spraw  oświatowych, kultu- 
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  56   AUJ  HWU -55, Pismo dotyczące  kursów przygotowawczych dla ukraiń-

         skich nauczycieli pomocniczych Głównej Komisji Ukraińskiej z VI 1943r.

  57   AUJ  HWU-107, Pismo do barona v.Ballera, pełnomocnika Generalnego  

         Gubernatora dla okupowanych obszarów, podpisane przez K.R.Frauzena.

  58   A.UJ HWU-107, Pismo Ministra  d/s Nauki, Wychowania i Oświaty z 14

         V1941r. tamże: Pismo  Pełnomocnika  Generalnego Gubernatora  do Wy-
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         ski S:Dziennik H.Franka...,s.117; Albert Z:Lwowski Wydział Lekarski…,

         s.19. Autor podaje, że  wspomniana konferencja  odbyła  się w Krakowie.

  61   Albert Z: Lwowski Wydział  Lekarski...,s. 5; Zabłotniak R: Tajne  studia  

         Medycyny i farmacji...,s.3;Kielanowski T:Z okupowanego Lwowa.„Przeg-

         ląd Lekarski”, 1971, nr.27, s.109-113

  62   Albert Z: Lwowski  Wydział  Lekarski..., s. 22 - 23. Władzą kierowniczą  
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         wszystkich  kursów  we  Lwowie był: „Der Leiter der Verwaltung  stelle  
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  65   Albert Z: Lwowski Wydział Lekarski..., s. 21-37, 44-49
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  69   AAN*-202 - VII/1 (Mf: 2283/1), s.73.Raport sytuacyjnyza okres 15 VIII-

         15 XI 1941; Albert Z: Lwowski Wydział Lekarski..., s. 51-87

  70   Sulewski W: Z frontu..,s.123;Nauczyciele w walce o nową Polskę...,s.16

  71   Wycech C: Z dziejów tajnej oświaty..., s. 54

  72   AAN*- 202 -VII/2 (Mf: 2283/1),  Sprawy kultury, przegląd  terenowy za  

         okres 15 IX - 15 XI 1943; 202 - VII/1  (Mf: 2283/1), s. 39 - 40; Albert  Z: 

         Lwowski Wydzial  Lekarski..; Kielanowski T: Autobiografia (Mój życio-

         rys naukowy).„Kwartalnik Nauki i Techniki”.R:23.1978,nr 3-4,s.561 i in.
   73   Sulewski W:Z frontu..., s.125; Zabłotniak R:Tajne studia medycyny i far- 
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         macji..., s. 3
  74   Wycech C: Z dziejów tajnej oświaty…, s. 54               
   75  Świadczy  również  o  tym  treść pisma gubernatora dystryktu  lubelskie-
          go z 10 maja 1944  roku do Himmlera, które  jest tego wymownym przy-
          kładem.  „Zawiadamiam, iż  z dniem  l  września 1944,  rozpoczyna  się
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          Piotrowski S: Dziennik Hansa Franka s.121 
  76   Albert Z: Lwowski Wydzial Lekarski..., s. 7 
  77   Redzik A: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego…, (Okupacja  nie-
          miecka); Draus J:Profesor Edmund Bulanda ostatni rektor Uniwersytetu
          Jana Kazimierza we Lwowie,w:Z dziejów Polski i emigracji(1939-1989).
          Księga dedykowana  byłemu  Prezydentowi  RP Ryszardowi  Kaczorow-
          skiemu.  Red: Szczerbiński M,  Wolsza T.  Gorzów  Wielkopolski  2003;
          Cieszyński T: Działalność WL UJK we  Lwowie w czasie II wojny świa-
          towej od września 1939  do sierpnia 1944.  „Semper Fidelis” 1995, nr. 5
   78   Grześ B: Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesno-
          ność,Warszawa 2002;100 lat ZNP. Ludzie,fakty,sprawy,wydarzenia.War- 
          szawa 2005;  Wycech C: Towarzystwo Oświaty Demokratycznej„Nowe 
          Tory”,Warszawa 1966; Madajczyk C, Torzecki R:Świat Kultury i nauki 
          Lwowa..; Kaczyński A:Druhna Luna (Stefania  Stipalówna - Wspomnie-
          nia). „Rzeczypospolita”, nr.122, 26 V 2000 
   79   Tomkiewicz M, Zbrodnia w Ponarach 1941-1942, Instytut Pamięci Naro-
          dowej, Warszawa 2008 ;  Ossowski J.S: „Polska swołocz”- Ostatnia oku- 
           pacja Wilna 1944-1945. „Konspekt - Pismo Akademii Pedagogicznej w 
          Krakowie”, 2007, nr. 2 (29;  Supruniuk A: Uniwersytet Wileński  (1579-
          2004).  „Głos Uczelni - Pismo UMK), IX 2004; Lewandowska S: Wilno
          1944-1945, Warszawa 2007; Mrozowska K:Nowe spojrzenie na Uniwer-
          sytet  Wileński i jego szkoły,Kraków 1980; Sprawozdanie z tajnego nau- 
          czania uniwersyteckiego  Wydziału Humanistycznego USB w Wilnie w
          czasie okupacji wojennej. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1993,
          nr 4, s.75 - 79; Tarka T: Likwidacja USB. „Orzeł  Biały”, 1991, nr.1470,
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          łymstoku 9 - 12 IX 1998, t.1, w kręgu  spraw  historycznych. Red: Felik-

          siak E, Konończuk E, Białystok 2000

   80   Likwidacja  Uniwersytetu  Stefana  Batorego  przez  władze litewskie w  

          grudniu 1939 roku: dokumenty i materiały.Red:Łossowski P, Warszawa 
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          M. A: Nauki prawne  w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w la- 
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           wacki A, Sowieci  wobec Polaków na  ziemiach  wschodnich II Rzeczy-

           pospolitej 1939–1941, Łódź 1998

    81   W Wilnie w porównaniu do Lwowa, w okresie okupacji niemieckiej by- 

           ły tworzone w ograniczonym  zakresie  tylko kursy zawodowe technicz-

           ne na bazie istniejących przed wojną szkół  zawodowych i medyczne w 

           miejskich  szpitalach. Na  obydwu kierunkach  kształcono  polskich stu- 

           dentów konspiracyjnie  na  poziomie  akademickim. Arch.UJ, HWU-59,

          Pismo  Wydziału Nauki i Kształcenia dotyczące szkół  zawodowych do  
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          Hiża..., s. 35-36                                                                                             

   67   AAN* 202/W-l, s.11-12.Wytyczne organizacji  szkolnictwa na okres po- 

          wojenny opracowane przez  Komisję Oświatową SL- Roch; Mauersberg  

          S:Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944-1948,Wrocław 1974,s.2  

   68   Krasuski J: Tajne  szkolnictwo polskie..., s. 273, 327; Jakubowski J: Poli- 

          tyka oświatowa PPR, 1944-1948, Warszawa 1975, s. 31                            

   69   S. Gawęda: Kierownicze  ośrodki  tajnego  szkolnictwa w okresie okupa-

          cji  hitlerowskiej. „Rocznik  Komisji  Nauk Pedagogicznych", 1971, t.13,

          s. 20-21. Są też w tej  sprawie  rozbieżne opinie, jakoby do 1943r. DOiK

          posiadał nieograniczoną samodzielność

   70   Mauersberg S: Reforma szkolnictwa w Polsce...,s.22; Jakubowski J:Poli-

          tyka oświatowa PPR..., s. 30 i in.                                                                 

   71   Szkoła w konspiracji. Wspomnienia..., s. 31-32                                          

   72   Z  dziejów  podziemnego  Uniwersytetu  Warszawskiego. Wspomnienia

          H. Hiża..., s. 35

   73   Pieńkowski S; Nauka polska..., s.121-222 i in.; Wycech C:Z dziejów taj-

          nej oświaty..., s.74-75 i in.;Krasuski J:Tajne szkolnictwo polskie w okre-

          sie  okupacji hitlerowskiej 1939-1944. Warszawa 1975, s.98                     

   74   C.Wycech: W obronie kultury polskiej. Przemówienie marszałka Sejmu

          Czesława  Wycecha na  temat dziejów  tajnej oświaty, „Głos Nauczyciel-

          ski" 1957, nr. 49
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   75   C. Wycech: Z dziejów tajnej  oświaty w latach okupacji 1939-1944,War-

          szawa 1964. s.34-39, 136-137 i in.

   76   W dostępnych materiałach archiwalnych, literaturze przedmiotu i prasie

          konspiracyjnej nie uzyskano  danych świadczących o jednoznacznej oce-

          nie tego zagadnienia. Zob.Wspomnienia T.Kotarbińskiego w: Z dziejów

          podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego..., s. 20

   77   Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego..., s. 126

    78   Szkoła w konspiracji. Wspomnienia..., s. 33; Jabłoński H; Niepodległość

          i tradycje  narodowe, w  60  rocznicę  odbudowy państwowości polskiej, 

          Warszawa 1978,  s. 196 - 198; Przygoński A: Prasa  konspiracyjna  PPR.

          Warszawa 1950, s. 9

   79   Duraczyński E: Wojna  i okupacja..., s. 457 i in.; Kształtowanie się  pod-

          staw programowych PPR w latach 1942 -1945. Warszawa 1958

   80   Straty kulturalne Warszawy...,s.261;Duraczyński E:Wojna i okupacja...,

          s. 445;  Grabski Z: Sytuacja zawodowa i społeczna..., s.19-20

   81   Gawęda S: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji..., s. 94 – 96

   82   Krasuski J: Tajne szkolnictwo polskie..., s. 203

   83   E. Duraczyński: Wojna  i  okupacja..., s. 425; Wycech C: Praca  oświato-

          wa..., s.71;  Pieńkowski S: Nauka polska...,s.117; Manteuffel T: Uniwer-

          sytet Warszawski..., s.122 i in.;Trojanowski J.S: Wydział prawa tajnego

          U J, 1942-1943, w:Ne cedat academia..., s.262; S.Konarski:Szkolnictwo

          wyższe, w: Walka o oświatę..., s. 300

   84   Safarewicz J: Wspomnienia z  czasów wojny,w: Ne cedat acade...,s.150

   85   Konarski S:Dom medyków przy ul.Lelewela,w:Ne cedat akade…, s.403

   86   Szymusik-Pochitonow Z, Mikołajewicz T: Jak studiowaliśmy rolnictwo

          na tajnych kompletach, w: Ne cedat academia..., s. 320

   87   Małecki M;Tajny Uniwersytet,w:Ne cedat academia...,s.521;Kohmann S:

          Tajne nauczanie  anatomii na  Wydziale Lekarskim UJ, w: Ne cedat  aca-

          demia..., s. 393; Zabłotniak R: Tajne studia medycyny i farmacji..., s. 68- 

          69;Manteuffel T:Uniwersytet Warszawski...,s.25-26;Skowron S: Wspom-

          nienia z organizacji tajnego nauczania na Studium Farmaceutycznym, w:

          Wspomnienia  farmaceutów 1939 - 1945. Red: Głowacki W.W, Kraków

          1975, s. 227

   88   Walczak M: Szkolnictwo wyższe i nauka..., s. 100 - 101. Tutaj autor nie 
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          jest  konsekwentny  w  swoich  obliczeniach, ponieważ  dalej  stwierdza,

          iż  najwięcej  dyplomów, bo  aż 1670, wydał UJ i 1479 Uniwersytet Poz-

          nański - mając  na  myśli prawdopodobnie UZZ. Tak więc tylko te dwie

          uczelnie w/g autora wydały 3149 dyplomów. A gdzie pozostałe uczelnie:

          Warszawy, Krakowa,Wilna i Lwowa, które również z powodzeniem pro-

          wadziły tajne studia akademickie ?

   89   Łuczyńska-Kwiatkowa Z:Moje  studia  farmaceutyczne w okresie okupa-

          cji, w:Ne cedat acade...,s.364;Szkolnictwo wyższe w czasie okup...,s. 2-9 

   90   Zabłotniak R: Tajne  studia  medycyny i  farmacji..., s.63-64;  Szymusik-

          Pochitonow Z : Jak studiowaliśmy rolnictwo w: Ne cedat acade…,s.322

                 

   ROZDZIAŁ V 

             

     1   Trafnie też od samego  początku oceniały  zamierzenia  okupanta polskie 

          władze  konspiracyjne, w tym i KG AK, pisząc w prasie  tajnej  że: „Are-

          sztowania...są  celowym  uderzeniem w kierowniczą  warstwę  

społeczną.

          Gestapo  wyczuwa pulsowanie życia niepodległościowego, lecz  niezdol-

          ne jest  dotąd  do konkretnego  uchwycenia  jego przejawów Uderza w tę

          warstwę, która może być potencjalną  inspiratorką i kierowniczką  każdej

          akcji niepodległościowej". Zob: „Biuletyn Informacyjny", 5.IV.1940 

     2   Cyprian T, Sawicki J:Sprawy polskie...,s.190-191;Madajczyk C:Polityka

          III Rzeszy..., s. 125

   3   Barycz H:Dzieje zakładów naukowych wyższych uczelni akademickich

          w Krakowie  w okresie  drugiej wojny światowej 1939 - 1945. „Rocznik 

          Krakowski", 1949/57, t. 31, s. 106

     4   Kułakowski T: Hitlerowska polityka..., op.cit

     5   A.UJ KHUW -2; HSK- 6; Lewak A:Archiwa i biblioteki Warszawy pod-

          czas wojny i okupacji  w latach 1939-1945, w: Walka o oświatę..., s.691

     6   Cyprian T, Sawicki J: Sprawy polskie..., s. 190-191, 273-274

     7   Wraz  z zamknięciem  SGGW w  dniu 10 IX 1939 r. rozpoczęto represje

          w stosunku  do pracowników naukowych  tej uczelni. Obawiając się are-

          sztowania, rektor SGGW prof.J.Miklaszewski. przekazał swoje obowiąz-
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          ki  prof. M. Korczewskiemu. Zob: Konarski S:  Szkolnictwo  wyższe, w:

          Walka o oświatę..., s. 296

     8   Stosowny akt prawny w  tej sprawie  został wydany przez władze okupa-

          cyjne  28 II 1943 r., prawdopodobnie ze względu na światową opinię pu-

          bliczną. Zob: Gawęda S: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hi-

          tlerowskiej..., s. 45-50

     9   Zabłotniak R:Tajne studia medycyny i farmacji...,  s. 42

   10   Straty kulturalne Warszawy..., s. 258

   11   Przykładem praktyki hitleryzmu, obok  zbrodni stosowanych codziennie,

          była  słynna „Sonderaktion Krakau”, w czasie której  podstępnie areszto-

          wano 172 pracowników z krakowskiego środowiska  naukowego, w tym

          75 profesorów, z których 18 było  aktualnie lub w przeszłości rektorami,

          50 dziekanami  lub  prodziekanami, 26 członkami PAU,15 członkami za-

          granicznych AN,16 członkami międzynarodowych instytucji naukowych,

          10 doktorów honoris causa uniwersytetów krajowych i zagranicznych, w

          tym  prezes PAU prof.S.Kutrzeba. Zob: Franćić V:Profesorowie w Sach-

          senhausen,w:Ne cedat academia...,s. 41;Okupacja i ruch oporu w „Dzien-

          niku H.Franka", t. l, Warszawa 1970, s. 218

   12   W nocy z 3 na 4 lipca 1941r.,w dziesięć dni po zajęciu Lwowa, hitlerow-

          cy aresztowali  i  zamordowali  21 uczonych  polskich, reprezentujących 

          różne  specjalności. Wśród zgładzonych znalazł się też były premier pol-

          ski prof.K.Bartel. Zob.A.UJ KHUW-21; KUL,50 lat...,s.19-20; Moszyński

          R,Policha L:Lublin w okresie okupacji1939-1944, Lublin 1948, s.89-90

   13   S. Gawęda: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji..., s. 33

   14   Szafer W: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej, w:

          Ne cedat academia..., s. 28-29 i in.

   15   Szołdrska H: Walka z  kulturą  polską. Uniwersytet  Poznański  podczas

          okupacji. Poznań 1948, s. 3 i in.

   16   Ocena  tych wydarzeń  przez  naukę  polską  będzie  zawsze niezmienna.

        „Sonderaktion Krakau” była początkiem przemyślanej  oraz szczegółowo

          opracowanej akcji przeciwko naukowcom. Kolejnym etapem  była akcja

          AB, skierowana przeciwko całej inteligencji. Zob.Morawski Z:Sonderak-

          tion Krakau,WTK, nr. 45, 11 XI 1979

   17   Pieńkowski S: Nauka polska…, s. 115
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    18   W obronie nauki polskiej, w: Walka o oświatę..., s. 654

   19   Gawęda S: Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji..., s. 106-107

   20   Pieńkowski S: Nauka polska,.., s.118; Krzyżanowski J:Nauka w Warsza-

          wie, „Odrodzenie", 1945, nr. 20, s. 3- 4

   21   W obronie nauki polskiej,w:Walka o oświatę...,s.649;Pazyra S:Z dziejów

          książki polskiej..., s. 277

   22   Szafer W: Uniwersytet Jagielloński w latach  wojny1939-1945,w: Kroni-

          ka..., s. 29; S. Pieńkowski: Nauka polska,.., s. 118-119

   23   Z dziejów podziemnego UW.Wspomnienia H.Hiża, s.27-28;Michalski J:

          55 lat wśród książek.Wrocław 1950,s.100;Dzieje Katedry Historii Litera-

          tury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1966, s. 251

   24   Walczak M: Szkolnictwo wyższe i nauka..., s.78-79; Wycech C:Praca oś-

          wiatowa..., s.24-25, 72-75; Tenże:Z dziejów tajnej oświaty...,s.93; Z dzie- 

          jów podziemnego UW..., s. 12

   25   Lewandowska S: Polska  konspiracyjna prasa  informacyjno - polityczna

          1939-1945. Warszawa 1982, s. 200

   26   Lewandowska S: Polska  konspiracyjna  prasa...,op.cit. s.60-65, 223-234

   27  Sulewski W: Z frontu...,s.120; Wycech C: Praca oświatowa...,s. 72-73

   28   Instytucja naukowo - wydawnicza utworzona w War-wie w 1881r. przez

          T. Chałubińskiego,  F.Sulimierskiego  i H. Sienkiewicza. Nazwana  imie-

          niem  Józefa Mianowskiego (1804-1879), lekarza społecznika, profesora

          i rektora Szkoły Głównej Warszawskiej, profesora  AM w Wilnie (1939-

          1942). Do  powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907),

          Kasa im.Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki była główną placów-

          ką polską  w zaborze rosyjskim, która wspierała finansowo pracę nauko-

          wą. Zob.A.PAN,1-1, j-1 i in.;Encyklopedia Pow. Powszechna PWN, t.2,

          s. 430, t. 3, s. 102

   29   Już w pierwszym  roku  okupacji ukończono  konspiracyjnie, przy wspar-

          ciu finansowym Kasy i jej pomocy technicznej, szereg  prac naukowych,

          rozpoczętych przed wybuchem wojny, w tym przekład L.Wertensteina z

          jęz. francuskiego  dzieła M.Curie - Skłodowskiej  o promieniotwórczości. 

          Także  z inicjatywy prof. L.Szperla  przygotowano dokumentację ilustru- 

          jącą niszczenie zabytków architektonicznych Warszawy, wydaną w języ- 
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          ku  angielskim oraz francuskim.Zob.Sprawozdanie pięćdziesiąte ósme z  
          działalności Kasy im.Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki w latach  
          latach 1939 -1945, Warszawa 1949, s.6, 12 - 13, 27-29; A.PAN 1-1, j.73. 
          Zbiory rękopiśmienne w Polsce Średniowiecznej 1939-1947
   30   Duża  rozbieżność  danych  liczbowych w  poszczególnych publikacjach 
          nie pozwala na autorytatywne ustalenie liczby prac naukowych, które po-
          wstały w okresie okupacji. I tak np.w pracy pt. W obronie nauki polskiej,
          w: Walka o oświatę...,s.650, podano, iż w  Krakowie powstało 119  prac  
          naukowych.W art. zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym" (Trud- 
          ne lata UJ) z 18 XI 1962 L.Kubik podaje aż 500 prac naukowych.
   31   A.PAN III-26,j.29,64.Spuścizna prof.Stefana Bryły.Dane o pracach, któ-
          re uzyskały patenty i zaświadczenia władz niemieckich z lat ,1940-1942;
          Działalność Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki
          Warszawskiej w czasie okupacji hitlerowskiej.„Kwartalnik Historyczny”
          1946, nr 3/4, s. 757-758
   32   Zabłotniak R:Tajne studia medycyny i farmacji...,s.44 - 45, 53-54,75-78,
          94, 222; Lisowski Z:Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 
          1927-1947, Poznań 1947,s. 46 - 47; Sulewski W: Z frontu...., s.117-120; 
          Fleszarowa R;Nauka o ziemi i nauki biologiczne,w: Walka o oświatę…, 
          s. 657; Krasuski T:Tajne szkolnictwo polskie  w okresie okup. Hit.1939- 
          1945.War-wa 1977, s. 207-208. Relacja prof.Tadeusza Marcinkowskiego. 

  33   Z dziejów podziemnego U War. Wspomnienia J.Karwasińskiej…, s.233;  
         Lewak A: Archiwa i biblioteki W-wy podczas wojny i okupacji w latach 
         1939-1945, w: Walka o oświatę, s. 699-713
  34   Sulewski W: Z frontu..., s.120; Oświata polska w latach II wojny świato-
         wej (Wystawa-Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,Muzeum Hi-
         storyczne m.st.Warszawy),Warszawa 1973;Fleszarowa R:Nauki o ziemi   
         i nauki  biologiczne, w: Walka  o  oświatę..., s.657;  Zabłotniak R: Tajne
         studia medycyny i farmacji..., s. 42
   35   W.Szafer: UJ w okresie okupacji hitlerowskiej...,s. 29; Zabłotniak R:Taj- 
          ne studia medycyny i farmacji...,  s.136; Mianowska A: Książki pod oku- 
          pacją, „Życie Literackie",1981, nr 16, s.1-8
   36   A.UJ KHUW-19, Relacje  organizatorów i uczestników tajnego kształce-
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          nia akademickiego i konspiracyjnej pracy naukowej;Zabłotniak R:Tajne

          studia medycyny i farmacji..., s. 137-139

   37   Duraczyński E: Ruch oporu w Polsce, w: Spotkania polonijne 1975, Ma-

          teriały z sesji popularno - naukowej, zorganizowanej w 30 rocznicę zwy-

          cięstwa nad hitlerowskim faszyzmem i powrotem ziem zachodnich i pół-

          nocnych  do  Macierzy. Wrocław - Warszawa 1975, s. 55-56; Wycech C:

          Praca oświatowa...,s.73; Konarski S: Szkolnictwo wyższe w:Walka o oś- 

          wiatę..., s. 271-272; Pieńkowski S: Nauka polska..., s.119-120; Pazyra S: 

          Z dziejów  książki  polskiej..., s. 67; Gajdziński B:Podziemna drukarnia   

          na Dobrej. „Warszawski Tygodnik Kulturalny" 1965, nr. 47

   38   Wojewódzki M: W tajnych drukarniach Warszawy 1939 - 1944.Wspom-

          nienia. Warszawa 1976, s. 5 -6, 211; Szarota T: Okupowanej Warszawy

          wy...,s.439; Kieć K: Drukarnia UJ w latach 1939-1945, Komitet Jubileu-

          szowy 600-lecia UJ, Materiały informacyjne nr. 3/6,  Kraków 1964,s.23-

          24; 300 lat drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674 – 1974. Kraków 

          1974; Pazyra S: Z dziejów książki polskiej...,s.6-7

   39   W dostępnych  opracowaniach  spotyka się   różne  dane liczbowe co do 

          ilości wykonanych w okresie okupacji  prac  naukowych, a rozbieżności

          te są dość znaczne.Wycech C. w pracy pt.Z dziejów tajnej oświaty…,na

          s.93-94,podaje, że w okresie okupacji powstało ze wszystkich dyscyplin

          naukowych 470 prac, podczas  gdy w publikacji wykaz prac  z nauk ma-

          tematyczno - przyrodniczych wykonanych w Polsce w  okresie okupacji 

          niemieckiej 1939-1945,PAU,Kraków 1947, s. 289, podano 627 prac nau- 

          kowych  tylko z  tych działów; C.Wycech: Praca oświatowa..., s. 63 - 64

   40   W skład  zespołu  naukowego UW wchodzili  m.in. tak znani uczeni jak:

          prof.K.Białaszewicz, prof.J.Czekanowski, prof.S.Lencewicz, prof.S.Pień-

          kowski, prof.W.Roszkowski,prof.J.Samsonowicz.Zob:Fleszarowa R: Na- 

          uka o ziemi i nauki biologiczne, w:Walka o oświatę..., s.675 - 679; Pień- 

          kowski S: Nauka  polska,..,s. 650;  Łąkowski R, W. Sulewski W: Kartki  

          …,s.185 ; T.Manteuffel:Uniwersytet Warszawski...,s. 21; Z dziejów pod- 

          ziemnego Uniwersytetu Warszawskiego...,59

   41   Wśród prac, które rozpoczęto bezpośrednio przed wybuchem wojny,kon-
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          tynuowano już w okresie okupacji, były m.in.Encyklopedia Polska p.red.
          S. Krukowskiego i J. Kostrzewskiego; T. Silnickiego, Dzieje i ustrój koś-
          cioła na  Śląsku do końca XIV w: prace K.Nitscha o dialektach śląskich;
          K.Piwarskiego o królewiczu Jakubie  Sobieskim  w Oławie; Bibliografia 
          Polska pod red.Estreicherów, tom  XXXIII i in. Zob:Mikucki S:Naukowa
          książka w czasie wojny w Krakowie.„Tygodnik Powszechny",1945,nr 3.
   42   Leszczycki S: Geografia w  Krakowie  w  okresie  okupacji 1939 - 1945,
        „Przegląd Geograficzny", 1945-1946, t. 19, s. 113 -114
   43   Szczególne  zasługi w tym względzie  położył prof. A. Wrzosek, prof.W.
          Goetel, doc.K.Piwarski, doc. A. Bolewski. Zob: Gawęda S: Uniwersytet
          Jagielloński w okresie  okupacji..., s.109-110; Madajczyk C: Polityka III
          Rzeszy,,., s.161. W skład  komitetu  założycielskiego wchodzili m.in.: Z.
          Wojciechowski,  A.Grodek,  I.Zdzitowiecki, M.Kiełczewska - Zalewska;
          Zob:Lepszy K: W oczach historyka, w: Ne cedat ...,s.215
   44   Wykaz prac 2 działu nauk matematyczno - przyrodniczych wykonanych 
          w Polsce w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945, PAU,Kraków 1947.
          Wydzial  Filologiczny  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Historia   Katedr. 
          Red. Taszycki W, Zaręba A, Kraków 1946. s. 135-136
   45   AAN* 202/VII/2, (MU 2283/1), kop. 155-19
   46   Pierwsze  seminarium  w Krakowie  zorganizowała i  prowadziła z nauk
          pomocniczych doc.Z.Budkowa. Uczestniczyło w nim 6 osób, w tym zna-
          ny uczony prof. G.Labuda. Zob:Mitkowski J:Początki tajnego nauczania 
          w Uniwersytecie Jagiellońskim. Seminarium  pod kierunkiem Zofii Bud-
          kowej 1939-1940, „Małopolskie Studia Historyczne",1964,z1/2,s.97-106 
   47   W obronie nauki, w: Walka o oświatę..., s. 650
   48   Pieńkowski S:Nauka polska...,s.118; „Szkoły Wyższe",1946,nr.1/5,s.2-9;
          Wrona W: Moja droga do tajnego uniwersytetu, w: W ne cedat…, s.344;
          Grodzicki A: Mój doktorat,w: Ne cedat...,s. 203
   49   Zabłotniak R: Tajne studia medycyny i farmacji..., s. 138-139
   50   J. Krasuski: Tajne szkolnictwo polskie..., s. 210 i in
   51   Walka o oświatę..., s.283; Krasuski J:Tajne szkolnictwo polskie...,s.187-
          190; Wycech C:Praca oświatowa...,s.58-59, 183; Z dziejów tajnej oświa-
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                                                              Summary  

                                                              

                          HIGHER EDUCATION AND POLISH SCIENCE UNDER

                             GERMAN AND SOVIET OCCUPATION BETWEEN

                                                                   1939-1945

Among many various methods used by the Polish society in fighting with  the Nazi and Soviet 

occupation, unusual  in other countries, higher education  and Polish science were forms of de- 

veloping patriotic consciousness at the Polish youth with regard to the necessity of survival of 

the Polish statehood and its revival  after the end of the war. The barbaric policy of the occupy- 

ing powers of Nazi Germany in Poland  and  the actions aimed at destroying the national cultu- 

re and the university intellectuals significantly affected the method of fighting with Nazism. 

The higher education as a form of  intellectual resistance and  the patriotic education of the Po- 

lish youth played very import part in the fighting. The Second World War 1939 -1945 was the 

period of martyrdom, sacrifice and fight for biological survival, protection of civilization achie- 

vements and  liberation of  the  country from  Nazi  and Soviet occupation. The  alliance of the 

Third Reich and the Soviet Union in September 1939, with the western  countries staying total-

ly passive, resulted  not  only in the  outbreak of World  War II but also in further partitions of

Poland. 

The total disorganisation of the state  structures, arising  from the Nazi and  Soviet  occupation 

started in September 1939 and terror escalated by the aggressors, did  not break the Polish inte- 

llectuals including  scientists  subjected to severe  repressions and biological extermination by  

the occupying forces. The Polish  nation used  also  other methods of  active resistance during    

the armed fighting for survival. The education activity was among those of significant importa- 

nce. It included providing  the Polish youth  with the opportunity to study and  preparing them  

for taking positions in the future government of free Poland after the war.The Poles decided to 

create from scratch a secret  structure of  the higher education  as a form of active  fighting for   

maintaining Polish statehood. The academics as  originators of those activities understood that 

cooperation with the young people and their engagement in the intellectual forms of resistance 

had to be secret and well-organised. In such conditions, on the  territories occupied by the Ger- 

man army, underground  universities existed  in Warsaw, Cracow and Vilnius up to the outbre- 

ak of German - Soviet war on 22 June 1941 and  offered faculties provided in the interwar per-

iod. It was already in September 1939 in the occupied Warsaw when the representatives of Se- 

cret Teaching  Organisation  and  professors  from  Warsaw universities created  Coordinating  

Commission, which started  to organise  underground education of the Polish youth. The origi- 

nators of the commission included: Zygmunt Nowicki, Tadeusz Mikułowski, professor Bolws- 
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ław Miklaszewski, Czesław Wycech, Wacław Tułowiecki, Teofil Wojeński. The  organisation 

in cooperation  with Julian  Krzyżanowski, professor  Bogdan Nawroczyński, professor Stefan 

Pieńkowski and professor Bogdan  Suchodolski  created Association  Commission  which was  

responsible for organizing  network of the  underground groups of academic education in War- 

saw. The secret activity was conducted  by the authorities of  the  universities and its branches, 

i.e. Warsaw Polytechnic, Warsaw School of  Economics, Warsaw University of  Life Sciences, 

Free Polish University, Pedagogical Institute, Colonial Institute. 

The professors of the University of Poznań, which  was liquidated by the Nazi, were also invo- 

lved in organizing the  secret  academic  groups in  Warsaw which comprised also the students 

from Poznań. After arriving to  the capital, they  created  the  secret University of  the Western 

Territories. In Cracow, the teachers of  the secondary schools  and  the universities created sec- 

ret School Commission the originators of which were professor Tadeusz Lehr-Spławiński and 

professor Władysław Szafer. The Department for Education  and Culture of the London Gove- 

rnment  appointed  the  rector of  the University of  Warsaw, professor  Stefan  Pieńkowski, to   

take management over the other units of higher education in Warsaw and Cracow. 

The initial process which resulted in  creating a few accidental and secret students groups beca- 

me more planned and involved larger and  larger  number of young people and didactic person- 

nel in the main academic centres in Warsaw, Cracow, Vilnius and Lwow occupied by the Nazi 

powers. During the Soviet occupation of the  territories in  eastern Poland, the secret academic 

education was organised and conducted only in Vilnius where power was exercised by nationa- 

listic Lithuanian leaders with  hostile attitude to  the Polish nation. The Polish  academics tried   

to protect the Polish youth  from  intellectual degradation and  psychological frustrations. That 

form of activity not only gave them opportunity to conduct  secret didactic work but also possi- 

bility to shape directly the attitudes of the youth especially the  attitudes to  the occupants. The 

actions led by the western and eastern aggressors  showed that one of the main form of annihil-

ating the Polish nation was  destructing the Polish cultural  heritage the  significant element of 

which was education, and higher education and science in particular. Liquidation of the Polish 

intellectuals and the national culture  was not Hitler` s idea. The concept is broader and can be 

traced back to the Weimar  Republic. However, the Prussian  scientific theories were enforced   

to the largest extent  after Hitler came  to power  and the Third Reich was  created. It  was that  

time when German  scientists tried to  prove  that Poland  needed civilisation reform which co-  

uld be carried out only by Nazi Germany. The same scientists finished the work as secret servi- 

ce agents after the German invasion of Poland. 

The conditions on the  territories in  eastern Poland  occupied by the Soviet differed significan- 

tly from those in  the General Government. At the beginning  of  the Nazi  occupation, the Ger-

man officers murdered  several  dozen  Polish professors in Krakow  and Lwow and the whole 

period of their ruling was dominated by terror. While the  only way of providing  higher educa- 

tion to the Polish youth  on the territories  occupied by German  army  was creating  the secret 

academic groups, the Polish students in Lwow, after the city was seized by the Soviet army in 

September 1939, were able to continue  their studies legally, directed  by the Polish professors,  
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at the universities taken over by the Ukrainian administration. However, the  secret services ar- 

rested the Polish academics  also in  that  place, especially those on whom  political suspicions 

fell. The new  authorities of  particular  universities  also dismissed  the Polish  professors and 

replaced them with Ukrainian  and Russian  personnel. In that way, according  to  the plans of    

the governing bodies, Ukrainization was  implemented at  the university which was named the 

Iwan Franki State University of Lwow on 8 January 1940. Instead of many political restriction-

ns, several hundred Polish academics managed  to find  work at the  university and other units   
of higher education in Lwow (and the Polish youth who was not recruited to the army, sent to  s

camps or killed at the front war was able  to  study legally at the  university) and POW profe- 

professors were able to made their living. 

Thus, in the period of the  first Soviet  occupation, significant number of  Polish young people 
died at the high schools  of  Lwow governed  by  the Ukrainians. The  ratio  of  the  Polish stu- 
dents to other nationalities was favourable and amounted to 30% in comparison to other youth 

groups studying in those years at all  high  schools in  Lwow. The young  people studied at the  

faculties of humanities, law, economics, medicine, veterinary, agriculture and polytechnic scie- 

nces as long as the city was  seized  by  the German army. On the  other  hand, the situation of  

Vilnius was  completely different  after the Lithuanian army  marched in the city in September 

1939 and the government of Vilnius was  established. Even after the aggression of Soviet Rus-

sia against Poland and seizure of Vilnius by the Red Army, the university of Vilnius continued 

to operate up to the half of  December 1939. The situation  of the  university and the academic 

personnel changed  drastically since 28 October 1939 when Vilnius, with  the  consent of Rus-
sian authorities, was taken  over by the Ukrainians. Vilnius was  ruled exclusively by the Ukra- 

inian government body. Anti - Polish policy was conducted in all fields. Persecution was direc-

ted not only against the Polish institutions and  intellectual circles but also against the universi-

ty which was treated by the new authorities as dangerous  mainstay of Polishness and Polonisa- 

tion of Lithuania. Practical manifestation of the anti -Polish attitude was also liquidation of the 

Stefan Batory University on 15 December 1939 and  all  other institutions which  had  any offi-

cial or informal connections with the university. The new Lithuanian university unit took over 

the whole infrastructure, building furnishings  and  equipment and the most  valuable book col- 

lections. After the last Polish rector, professor Stefan Ehrenkreutz, was dismissed, his position 

was taken by a Lithuanian rector, professor Ignas Koncius, who moved from Witold the Great 

University in Kowno. Lithuania  was  seized  by  the German  army  in June 1941. The former 

Polish university in Vilnius operated until July 1943 as a Lithuanian university under German 

supervision. The Polish scientists and students who were dismissed from the university before 
Vilnius had been  seized by the Nazi  organized  secret education in  several  academic groups, 

which were independent of the university structures. 

The educational policy of the Soviet Union towards the Polish nation, until the territories were 

seized by the Nazi at the end of June 1941, resulted from  calculated political goals, first of all, 

from the desire to  win  the  majority of  the Polish intellectuals. Such policy resulted from the   

fact that the war with Germany was  approaching and  the  Soviet Union respected the opinion 
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and the attitude of the western superstates from which Russia expected help. At that time, The 

Soviet Russia  continued  the  policy of  annihilating  the Polish intellectuals  using  biological  

extermination. It was proved by murdering several  thousand Polish  officers in 1940 in Katyń, 

Ostaszków, Kozielsk and  many  other  places. The situation  changed dramatically in the sum-

mer 1944 due to the approaching defeat of Nazi Germany. At that time, along  with increasing 

repression, the Soviets started sophisticated persecution to  compelled the Polish society, inclu- 

ding the academics, to leave the eastern territories. By compulsory displacement of 1,8 million 

of Poles, the Soviet authorities tried to decrease the demographic advantage of Poles in favour 

of the Lithuanian, Belarusian and Ukrainian population. 

The secret education at the academic level during the occupation involved many eminent scien- 

tists and was  supported by  the whole society. Such unanimous and commonly accepted attitu- 

de cannot be find in any other field  of fighting with  Hitlerism and the occupant of the eastern 

territories of Poland - the Soviet Russia. Both, the state and the  emigration organisations, inde- 

pendently of their political  views  and the future  government of  the  Polish  state, spoke with   

one voice about the necessity of conducting such a form of intellectual activity.In the situation 

of extermination of  the Polish  intellectuals, the secret  education  was able not only to protect 

scientists, unite them psychologically, make them act together but also to provide, by enforcing 

the planned programme, continuity of education  from the interwar era to  the period of indepe- 

ndent Poland. Despite the fact  that  the secret academic  structures  were  available only to the 

youth from big agglomerations and some social environments, it provided education to almost 

twelve thousand students. Due to the efforts of several hundred academics being directly invol- 

ved in the process, the academic system of education, an important element of the Polish cultu- 

re, not only protected the Polish youth from  extermination and degradation but also trained se-  

veral thousand workers for the free country.

                                                                                                   Tłumaczyła Elżbieta Sokołowska

                                                                   

                                                                   Resümee  

                                                                   

             HOCHSCHULWESEN UND POLNISCHE LEHRE IN DEN JAHREN DER

                               DEUTSCHEN UND SOWJETISCHEN BESATZUNG

                                                                 1939-1945

Unter vielen unterschiedlichen Kampfmethoden der  polnischen Gesellschaft  gegen den natio- 

nalsozialistischen und sowjetischen Besatzer bildeten  Hochschulwesen und Lehre  nirgendwo 

treffbare Formen der Bildung  des patriotischen Bewußtseins der  polnischen Jugend, dass das 

polnische Staatswesen überleben und  nach dem Krieg wiederaufgebaut werden muss. Die bar- 

barische  Politik des  nationalsozialistischen Besatzers im  besetzten  Polen  und Versuche, die 

polnische Nationalkultur und die  Universitätsintelligenz zu  zerstören, haben  sehr wesentlich 

den Kampf gegen  den Nationalsozialismus  beeinflusst. Einen  wichtigen  Platz  hat dabei das 
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Hochschulwesen als Form des  intellektuellen Widerstands  und  der patriotischen Bildung der 
Jugend genommen. Die Jahre des zweiten Weltkrieges 1939-1945 waren in der Geschichte der 
polnischen Nation die  Zeit  des Martyriums, der  Hingabe und  des Kampfes um  biologisches 
Überleben, Aufbewahren des  Zivilisationsgutes  und  Befreiung des Landes nicht nur von der 
nationalsozialistischen sondern auch von der  sowjetischen Besatzung.
Das Bündnis des Dritten Reiches mit der Sowjetunion im  September 1939 hat, beim passiven 
Verhalten der  westlichen Länder, nicht  nur  zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges, sondern 
auch zur neuen Teilung Polens geführt. Die polnische  Intelligenz, darunter  auch Wissenschat- 
tler, gegenüber denen  die Besatzer  besonders  scharfe  Repressionen  und  biologische Ausro- 
ttung verwendet haben, ließen  sich  der allgemeinen Desorganisation  der staatlichen. Struktu- 
ren wegen  der  nationalsozialistischen und  sowjetischen  Besatzung im  September 1939 und   
des steigenden Terrors seitens beider Angreifer  nicht  unterkriegen. Mit der Aufnahme des be- 
waffneten Kampfes  ums Überleben hat  das  polnische Volk auch  andere Formen des aktiven 
Widerstands eingesetzt. Unter diesen bildete den wichtigsten Teil die Ebene der intellektuellen 
Handlung, darunter  die Möglichkeit  für polnische Jugend  zu studieren, um  sie zur Rolle des 
künftigen  Regierungskaders  in  dem  freien  Land  nach  dem  Kriegsabschluss vorzubereiten.  
Aus diesen Prämissen sind  Entscheidungen  entstanden, geheime Bildungsstrukturen auf dem 
Hochschulniveau als Form der aktiven  Kundgebung  für Aufbewahrung  des polnischen Staat-  
swesens in allen  möglichen Varianten  zu bilden. Die Wissenschaftler, die  zu diesen Tätigkei-
ten inspirierten, verstanden, dass der Einfluss auf die Jugend und ihre Einarbeitung in die intel- 
lektuelle  Form des Widerstands einen  geheimen  und gut organisierten Charakter  haben müs-
sen. Unter diesen Bedingungen haben auf dem von der  deutschen Armee besatzten Gebiet bis 
zum Ausbruch  des  deutsch-sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 Konspirationsstudien nur   
in Warschau, Krakau  und Vilnius  funktioniert, die alle  in der  Zwischenkriegszeit funktionie- 
renden Richtungen umfassten. Schon in der belagerten  Hauptstadt im  September 1939 haben 
die Vertreter der  Gewerkschaft der Polnischen  Lehrerschaft  zusammen mit  Professoren  der 
Warschauer  Hochschulen eine Schlichtungskommission gegründet, die begann, eine geheime 
akademische Bildung der polnischen Jugend zu bilden.Ihre Gründer waren: Zygmunt Nowicki,
Tadeusz  Mikułowski, Prof. Bolesław  Miklaszewski, Czesław  Wycech, Wacław  Tułowiecki,  
Teofil Wojeński. Diese Organisation hat  zusammen  mit Prof. Julian Krzyżanowski, Prof.Bog- 
dan Nawroczyński, Prof. Stefan Pieńkowski und Prof. Bogdan Suchodolski die Vereinskomm- 
ission gebildet, die  begann, in Warschau  ein  geheimes Netz von  Akademiebildungsgruppen   
zu organisieren. Die Konspirationsarbeit  haben die Verwaltung der Universität und ihre Abtei- 
lungen, Warschauer  Technische  Hochschule,  Haupthandelshochschule,  Hauptlandwirtschaf- 
shochschule, Freie Polnische Universität, Pädagogikinstitut  und  Kolonialinstitut  angefangen.
An der Bildung vom illegalen Gruppenunterricht in der Hauptstadt für Posener Jugendliche ha- 
ben auch Professoren der  von den Nationalsozialisten  liqudierten Posener Unversität teilgeno-
mmen. Nachdem sie in  der Hauptstadt  angekommen  waren, bildeten sie in Warschau die Ge- 
heime Universität der Westgebiete. In Krakau  haben  die Oberschul- und Hochschullehrer die 
geheime Schulkommission gebildet. Initiatoren dieser Organisation waren Prof. Tadeusz Lehr- 
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Sławiński, Prof. Władysław Schafer. Die Leitung  über das  geheime Hochschulwesen  in War-

schau und Krakau hat  auf  Empfehlung des Bildungs - und  Kulturdepartaments der Londoner 

Regierung Rektor der Warschauer Universität Prof. Stefan Pieńkowski übernommen. 

Der Anfangsprozess, infolge dessen  vereinzelte und  zufällige  geheime Studentengruppen ent-  

standen, haben allmählich einen  geplanten Charakter angenommen, indem immer breietere Ju-  

gendkreise und didaktische Kader  in den wichtigsten akademischen Zentren des Landes unter 

der  nationalsozialistischen  Besatzung  in Warschau, Krakau, Vilnius  und  Lwow  organisiert  

wurden. In den Jahren der sowjetischen Besatzung der  polnischen Ostgebiete wurde die gehei-

me akademische Bildung nur in Vilnius organisiert und geführt, in dem  an der Macht die dem 

Polen gegenüber feindlich eingestellten litauischen  nationalsozialistischen Führer waren. Auf 

diese Art und Weise versuchte man, die polnische Jugend vor dem intellektuellen Abstieg und 

vor der psychischen Frustration zu schützen. Der polnische wissenschaftliche Kader hat durch 

diese Form der Teilnahme nicht nur große Möglichkeiten für geheime didaktische Arbeit gefu- 

nden, sondern er konnte auch  die Haltung  der Jugend  und  ihre Einstellung  zu beiden  Basat-

zern bilden. Verhaltensweisen des westlichen und des östlichen Angreifers haben gezeigt, dass 

eine der wichtigsten Formen  der Ausrottung des polnischen Volkes  die Vernichtung der meh- 

rhundertjährigen polnischen Kultur  sein sollte, deren  ein wesentliches Element die ganze Bil- 

dung, und besonders Hochschulwesen und Wissenschaft waren.

Liquidation der Intelligenz und  der polnischen Nationalkultur waren nicht Auswuchs der Poli-

tik von Hitler. Diese Konzeptionen hatten  einen  tieferen Grund und wurden schon in der Zeit 

der Weimarer Republik  entworfen. Ihren  Höhepunkt  erreichten  die  preußischen wissenscha-

ftlichen Theorien, nachdem Hitler  an die Macht gekommen war  und  das Dritte Reich gegrün-

det worden war. Genau in dieser Zeit bewiesen deutsche Wissenschaftler, dass Polen eine Ver- 

besserung der Zivilisation erfordert, die nur das nationalsozialistische Deutschland garantieren 

kann. Die gleichen Wisssenschaftler haben ihr Werk nach der Unterwerfung Polens als 

Offiziere des Geheimdienstes  abgeschlossen. Die Lebensbedingungen  in den Ostgebieten un- 

ter der sowjetischen Besatzung haben sich wesentlich davon unterschieden, was im Generalgo- 

uvernement passierte, wo schon am  Anfang  der  nationalsozialistischen Besatzung in Krakau 

und Lwow viele polnische Professoren  ermordert  wurden und wo  durch die ganze Zeit unun- 

terbrochen  Terror tobte. Während  auf den westlichen  von den  deutschen Truppen  besetzten  

Gebieten die einzige Methode der Bildung der polnischen Jugend auf dem akademischen Nive- 

au ein geheimer  Gruppenunterricht war, durften  polnische Studenten in  Lwow, nachdem die 

Stadt im September 1939 von der  sowjetischen Armee besetzt worden war, das Studium legal 

an den von  der  ukrainischen Verwaltung  übergenommenen  Hochschulen  unter Leitung der 

polnischen Professoren fortsetzen. Obwohl es  auch da nicht ohne Festnahmen  polnischer Wi- 

ssenschaftler vom  Geheimdienst  abging, denen  gegenüber es  irgenwelche Verdächte politis- 

cher Natur gab.

Auch neue Verwaltungen  einzelner Hochschulen  haben polnische Professoren  entlassen und 

durch ukrainisches und russisches Personal ersetzt. Auf diese Art und Weise fand  nach neuen 

Plänen der Behörden die Ukrainisierung der Universität statt, die  seit dem 8. Januar 1940 den 
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Namen Staatliche Lwower Universität von  Iwan Franko getragen hat. Trotz vieler  politischer 

Beschränkungen wurden  einige Hundert polnische Wissenschaftler an  der Universität und an 

anderen Hochschulen in Lwow eingestellt  und  die polnische Jugend, die in  die  Armee nicht 

gezogen, in Gefangenenlager  nicht gebracht  wurde oder  während  der Kämpfe nicht ums Le- 

ben gekommen  ist, durfte legal  studieren und  die Professoren  hatten die Möglichkeit, Mittel   

für den Lebensunterhalt zu erwerben. In der Zeit der ersten sowjetischen  Besatzung haben an 
den Hochschulen von Lwow, die unter  der ukrainischen Verwaltung  standen, viele polnische 

junge Menschen ihr Studium aufgenommen. Den  anderen  Nationalitäten  gegenüber  war ihr 

Verhältnis sehr  günstig  und  betrug  über 30% im Vergleich zu  anderen an allen Hochschulen   

in Lwow studierenden  Gruppen. Bis zur Besatzung  der Stadt von  deutschen Truppen  haben  

die  Studenten  humanistische  Fachrichtungen, Jura,  ökonomie, Medizin, Tiermedizin, Land-
wirtschaft und polytechnische Wissenschaften  studiert. Ganz  anders war  die Situation in Vil- 

nius, nachdem im  September 1939  litauische Truppen  einmarschiert waren und Behörden in 

diesem Land bestimmt  worden  waren. Nach dem  militärischen Angriff der Sowjetunion auf  

Polen und nach der Annektierung der Ostgebiete, sogar nach der Besatzung von Vilnius durch 

die Rote Armee  hat die  Universität bis  Mitte Dezember 1939 weiter  funktioniert. Die Situat-  

ion der Universität und des  wissenschaftlichen  Kaders  hat sich extrem seit  dem 28. Oktober 

1939 verschlechtert, als Vilnius mit Erlaubnis  der russischen Behörden unter litauische Herrs- 

chaft übergangen ist. In allen Bereichen wurde polenfeindliche Politik geführt. 

Nationalitätsschikanen  gegenüber  polnischen  Behörden und intellektuellen Kreisen betrafen 

auch die Universität, die von den neuen Behörden als gefährlicher Rückhalt für Polentum und 

Polonisierung von Litauen gesehen wurden. Eine praktische Widerspiegelung der polenfeindli-

chen Einstellung  war  die Liquidation der  Stefan Batory-Universität  am 15. Dezember 1939    

und  aller Institutionen, die  amtlich oder  informell  mit  dieser Hochschule  verbunden waren.  

Die ganze Infrastruktur  und Ausstattung von Instituten  und die wertvollsten Büchersammlun-
gen wurden von der neuen  litauischen  Einrichtung übernommen. Mit der  Entfernung  des let-

zten polnischen  Rektors  Herrn Prof. Stefan Ehrenkreutz  hat  die Macht der litauische Rektor 

Prof. Ignas Koncius übernommen, der aus der Vitautas der Große- Universität in Kaunas geko- 

mmen ist. Nachdem Litauen im Juni 1941 von der deutschen Armee besetzt worden war, funk- 

tionierte die ehemalige polnische Universität in Vilnius  sogar bis zum  Juli 1943 als eine litau- 

ische Hochschule unter deutscher Aufsicht. Polnische Wissenschaftler und Studenten, die von 
der Hochschule noch vor der Besatzung von Vilnius von  der deutschen Armee verwiesen wur- 

den, haben  den  Konspirationsunterricht außer  den Universitätsstrukturen in einigen Dutzend 

akademischen Gruppen organisiert.

Die Bildungspolitik der Sowjetunion  gegenüber der polnischen Bevölkerung, bis diese Gebie-
te von der nazionalsozialistischen Armee Ende Juni 1941 besetzt wurden, ergab sich aus durch-

triebenen politischen Zielen, vor  allem wegen der Lust, einen großen Teil der polnischen Inte-
lligenz für sich  zu gewinnen. Diese Politik  wurde wegen des sich annähernden Krieges gegen 

Deutschland und  wegen der Notwendigkeit, in dieser Zeit mit Meinungen  und Stellungen der 

westlichen Großmächte rechnen zu müssen, von denen Russland Hilfe erwartete.In dieser Zeit 
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hat die Sowjetunion  die Politik der Ausrottung  der  polnischen Intelligenz  fortgesetzt, indem   

sie ihr gegenüber Methoden der biologischen Ausrottung einsetzte. Davon hat  die Ermordung 

von einigen Tausend polnischen Offizieren in Katyn, Ostaszkowo, Koselsk und vielen anderen 

Orten der Ausrottung der polnischen  Intelligenz gezeugt. Die Situation hat sich  radikal im So- 

Sommer 1944 infolge der sich nähernden Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands 

geändert. Repressionen  wurden  immer stärker, man hat immer ungewöhnlichere Nationalität-

sschickanen eingesetzt, um  das polnische Volk, und darunter polnische Wissenschaftler, dazu 

zu zwingen, Ostgebiete zu  verlassen. Durch  die Zwangsaussiedlung  von 1,8 Millionen Polen 

versuchten die sowjetischen Behörden, die demografische Mehrheit von Polen zu Gunsten der 

litauischen, weißrussischen und ukrainischen Bevölkerung zu verringern. 

Die Geheimbildung auf  dem akademischen Niveau, die in  der Besatzungszeit  geführt wurde, 

und deren  dynamischen S trukturen  hervorragende Wissenschaftler  versammelt  wurden, hat   

die ganze Gesellschaft unterstützt. In keinem  anderen Bereich  des Kampfes  gegen den Natio- 

nalsozialismus und  gegen  den  Besatzer von  polnischen  Ostgebieten-gegen die Sowjetunion   

gab es so einstimmige und allgemein akzeptierte Stellung. Landes und Emigrationsgruppierun-

gen, unabhängig von  den  verfechteten  politischen  Konzeptionen  und  dem künftigen politis- 

chen System Polens, waren miteinander einig, wenn es um die Notwendigkeit ging, diese Form 

der intellektuellen Tätigkeit  zu  führen. In der Zeit  der Ausrottung  der polnischen Intelligenz  

war die Geheimbildung nicht nur im Stande, die Wissenschaftler zu schützen, sie psychisch zu 

verbinden und sie dazu zu bringen, etwas zu tun, sondern auch durch die Realisierung des gep- 

lanten Programms  die ununterbrochene Bildung  von  der Zwischenkriegszeit bis zum in dem 

freien und unabhängigen Polen realisierten Bildungswesen zu garantieren. Die geheime akade-

mische Bildung, trotz  des  auf  die Jugend der  großen  Stadtgebiete  eingegrenzten Bereiches, 

bildete in einzelnen Jahren und Fachrichtungen fast 12 Tausend Studenten aus. Die Anstrengu- 

ng der Hunderten von Wissenschaftlern, die  an diesem Prozess  teilnahmen, führte dazu, dass 

das akademische Schulwesen  als wichtiger Teil  der  polnischen  Kultur  die polnische Jugend 

nicht nur  vor Ausrottung  und Degradation geschützt hat, sondern es hat auch für das freie La- 

nd einige Tausend ausgebildete Mitarbeiter vorbereitet. 

                                                                                      Tłumaczyła Małgorzata Matusiak 
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