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łukasz medeksza 

Niniejszy tekst nie jest ani kompletnym zesta-
wieniem takich życiorysów, ani ich analizą. Nale-
ży go traktować jako wstępny, luźny przewodnik 
po tropach, na jakie może natknąć się w interne-
cie każdy, kto postanowi dowiedzieć się czegoś 
o dziejach wrocławskiej nauki za pośrednictwem 
tak popularnych dzisiaj narzędzi poznania, jak 
Google, Wikipedia i oficjalne strony dużych 
instytucji2.

Wielu późniejszych wrocławskich naukowców 
spędziło wojnę jako więźniowie oflagów, współ-
organizatorzy tajnego nauczania3 czy pracownicy 
instytucji kontrolowanych przez okupantów. Słyn-
ny matematyk Hugo Steinhaus po 1939 r. wpierw 
był pracownikiem Akademii Nauk w Kijowie, 
potem się ukrywał, a następnie „pod zmienionym 
2 To zaś oznacza m.in., że nie zajmuję się weryfikacją prawdziwości in-

formacji znalezionych tą drogą. Zainteresowani pogłębieniem tematu 
mogą rozpocząć dalszą kwerendę chociażby od lektury publikacji poda-
wanych jako źródła haseł w Wikipedii, np. od zbioru reportaży o ludziach 
wrocławskiej nauki pt. Taki zwyczajny, autorstwa nieżyjącej już dzienni-
karki Wandy Dybalskiej.

3 Np. Stanisław Kulczyński, w latach 30. rektor Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie, po wojnie główny twórca nauki polskiej we 
Wrocławiu, pierwszy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Politech-
niki Wrocławskiej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_
Kulczy%C5%84ski; Władysław Czapliński, historyk: http://pl.wikipedia.
org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Czapli%C5%84ski_%28histor
yk%29. 

Powojenne losy AK-owców przeważnie kojarzą 
nam się z represjami i ograniczonymi możliwoś-
ciami awansu. Jakby na potwierdzenie tej tezy 
w ostatnich latach przez polskie media przetoczy-
ła się fala artykułów, których bohaterem był Jacek 
Karpiński – informatyk i wynalazca, okrzyknięty 
„polskim Billem Gatesem”, podczas wojny żoł-
nierz batalionu „Zośka”, powstaniec warszawski. 
W latach 50. i 60. konstruował pionierskie kom-
putery, jednak realia PRL nie pozwoliły mu na zro-
bienie kariery. Rozgoryczony osiadł w latach 70. 
na wsi i zajął się hodowlą świń. Zmarł w 2010 r. 
we Wrocławiu, gdzie mieszkał pod koniec życia1. 

Nie umniejszając biografii Jacka Karpińskiego 
(i zapewne niejednej podobnej), warto zwrócić 
uwagę na to, że nie wszyscy żołnierze podziemia 
z czasów II wojny światowej lądowali na margine-
sie życia w czasach PRL. Świadczy o tym lektura 
biogramów wielu wrocławskich naukowców, któ-
re można znaleźć na stronach internetowych ich 
macierzystych uczelni, bądź np. w Wikipedii. 
1 Por. wywiad z Jackiem Karpińskim, przeprowadzony w 2007 r. przez 

portal crn.pl: http://www.crn.pl/artykuly/archiwum/2007/5/martwie-
-sie-tylko-wtedy-jesli-moge-cos-zmienic?searchterm=Karpi%C5%
84ski. Także m.in. hasło w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Jacek_Karpi%C5%84ski oraz tekst w serwisie Manageria: http://ma-
nageria.gazeta.pl/manageria/1,85811,5061578.html (wszystkie linki 
przytaczane w niniejszym artykule były aktywne 19.12.2010).

Byli żołnierzami ak, walczyli w Powstaniu Warszawskim, po wojnie 
tworzyli wyższe uczelnie we Wrocławiu. W internecie można znaleźć 
sporo nawiązań do partyzanckich wątków w biografiach wybitnych 
naukowców.
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obszar na wschód od Sanu. (…) Okres wojny wiązł 
się dla Kopystyńskich także z rodzinną tragedią. 
W 1941 roku z rąk hitlerowców zginął najstarszy 
syn artysty – Lesław”6. 

Powojennych wrocławskich profesorów 
odnajdujemy wśród żołnierzy ak.
Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska miała konspi-
racyjny pseudonim „Ren”. Pracowała w chemicz-
nej fabryce „Galikol” we Lwowie, gdzie „ze stężo-
nego kwasu siarkowego i amoniaku produkowała 
dla AK bomby dymne i parzące”7. Jej mąż Włodzi-
mierz Trzebiatowski był w tym czasie „nauczycie-
lem chemii w średniej chemicznej szkole zawo-
dowej i brał czynny udział w tajnym nauczaniu na 
poziomie uniwersyteckim”8.

6 http://www.zsp.wroclaw.pl/ossp/patron.php. 
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82awa_Je%C5%BCowska-

Trzebiatowska. 
8 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Trzebiatowski. 

nazwiskiem uczestniczył w tajnym nauczaniu”4. 
Niektórzy przetrwali ten trudny czas za granicą5.

Przykładem mocnego zaangażowania w kon-
spiracyjną działalność edukacyjną są losy Stani-
sława Kopystyńskiego, współtwórcy Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 
i miejscowego liceum plastycznego (szkoła ta nosi 
jego imię). „Pod koniec sierpnia 1939 roku Kopy-
styński został powołany do wojska i mianowany 
Komendantem Obrony Przeciwlotniczej miasta 
Jarosławia (podczas operacji wojennych zestrzelił 
na tzw. Szańcach hitlerowski samolot). W latach 
1940–1944 wspólnie z innymi pedagogami stwo-
rzył podziemną sieć oświatową, przejmując kie-
rownictwo nad tajnym nauczaniem w regionie 
jarosławskim. Jemu też bezpośrednio podlegał 

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
5 Np. Zbigniew Żyszkowski, późniejszy współtwórca Instytutu Telekomu-

nikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej: http://weny.pwr.wroc.
pl/files/prv/id5/O_Wydziale/biogramy/Zyszkowski.pdf. 
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W powstaniu walczył także Tadeusz Kolendo-
wicz. Z kolei Tadeusz Huskowski12 działał w kole 
„PET” organizacji młodzieżowej „Przyszłość”, 
później był żołnierzem Szarych Szeregów i bata-
lionu „Zośka”. Powstaniec warszawski, odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecz-
nych13. W Powstaniu Warszawskim walczyli 
również m.in. Jan Rzewuski, po wojnie współzało-
życiel Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, oraz Marian Sigmund, architekt 
wnętrz, jeden z pierwszych pracowników dzisiej-
szej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu14.

12 Matematyk, po wojnie pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. 
Znany działacz Solidarności. Syn przedwojennego senatora Stanisława 
Huskowskiego, ojciec obecnego posła, eksprezydenta Wrocławia Stani-
sława Huskowskiego.

13 Szczegóły pod poniższym linkiem, str. 23–233: http://www.wiz.pwr.
wroc.pl/files/w8/o_wydziale/profil_wydzialu/att_Ksiega_40-lecia_
Wydzialu.pdf. Por. także hasło w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/
wiki/Tadeusz_Huskowski. 

14 Por. http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=

W ataku na siedzibę Gestapo przy al. Szucha 
podczas Powstania Warszawskiego ranny został 
Zbigniew Orzeszkowski, ps. „Jeleń”. Już rok póź-
niej współtworzył Politechnikę Wrocławską9.

Pod pseudonimem „Jacek” w Powstaniu War-
szawskim walczył Stanisław Iwankiewicz, później-
szy rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu10. 
W 2009 r. jego powstańcze wspomnienia zamieś-
ciła w odcinkach „Polska – Gazeta Wrocławska”11.

Ranny w obie nogi w Powstaniu Warszaw-
skim został Tadeusz Owiński, który już trzy lata 
później był pierwszym dyrektorem Oddziału Sto-
matologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
9 Następnie pracował na Wydziale Elektrycznym tej uczelni, był m.in. kil-

kakrotnie jego prodziekanem: http://www.weny.pwr.wroc.pl/files/prv/
id5/O_Wydziale/biogramy_szczegolowe/Orzeszkowski_Nawr.pdf. 

10 Rektorem uczelni był w latach 70. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Stanis%C5%82aw_Iwankiewicz. 

11 Zobacz np. http://www.gazetawroclawska.pl/slowopolskie/147711,to-
byl-zaszczyt-umrzec-za-stolice,id,t.html. 
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Żołnierzami AK byli m.in. późniejszy rektor 
Politechniki Wrocławskiej Dionizy Smoleński16 
(jako zastępca Szefa Uzbrojenia Komendy Głów-
nej AK) oraz profesorowie Uniwersytetu Wroc-
ławskiego Mieczysław Zlat17 i Adam Galos18, który 
redagował konspiracyjne pismo „Na Placówce”19. 
16 Był rektorem uczelni w latach 50. Zob. http://www.meil.pw.edu.pl/pl/

content/download/2894/21817/file/smolenski.pdf. 
17 W latach 70. i 80. szef Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie 

Wrocławskim, jeden z czołowych działaczy wrocławskiej Soli-
darności. Por. http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
php?title=Mieczys%C5%82aw_Zlat. 

18 Na przełomie lat 60. i 70. oraz w latach 80. dyrektor Instytutu Historii 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

19 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/33342/PU_2009_12.pdf – 
tam str. 5. Por. także hasło w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Adam_Galos. 

Na wewnętrznym dziedzińcu gmachu głów-
nego Politechniki Wrocławskiej stoi pomnik Jana 
Benedykta Różyckiego. „Był wybitnym uczonym, 
specjalistą z budownictwa drogowego (…). Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
Walczył w III Powstaniu Śląskim, w kampa-
nii wrześniowej 1939 w polskiej armii we Fran-
cji, spotkał się z gen. Sikorskim w Gibraltarze. 
Przerzucony jako cichociemny do Polski walczył 
w Armii Krajowej. Po wojnie przez 1300 dni był 
więziony przesz UB” – czytamy w jego biogramie 
na stronie uczelni 15. 

Main&id=72&__seoName=Historia, a zwłaszcza hasło w Wikipedii: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Sigmund. 

15 http://absolwent.pwr.wroc.pl/wydarzenia.htm.
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jako zastępca kierownika produkcji lamp elek-
tronowych miał możliwość zaopatrywania Armii 
Krajowej w trudno dostępne części radiowe. Za 
te zasługi, a  zwłaszcza za wykonanie w warun-
kach konspiracyjnych serii 25 odbiorników radio-
wych, został w roku 1944 odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przez gen. Bora-Komorow-
skiego” – czytamy w biogramie zamieszczonym 
na stronie Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Wrocławskiej23.

Wojciech Fuliński (po wojnie jeden z czoło-
wych pracowników Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Wrocławskiej) zetknął się z konspiracją 
we Lwowie, w domu swojego ojca – prof. Bene-
dykta Fulińskiego, zoologa: „…odbywały się [tam] 
tajne narady i spotkania sztabowe Lwowskiego 
wywiadu AK, a ponadto znajdowali schronie-
nie na początku wojny uchodźcy zmierzający do 
Węgier, Rumuni i Francji szukający formowanej 
armii polskiej za granicą, a podczas okupacji 

23 http://www.weny.pwr.wroc.pl/files/prv/id5/O_Wydziale/biogramy_
szczegolowe/Barwicz-Halas.pdf. 

Komendantem placówki AK we Lwowie był 
późniejszy rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we 
Wrocławiu (dzisiejszego Uniwersytetu Przyrod-
niczego) Aleksander Tychowski20. Pod pseudoni-
mem „Żubr” w Armii Krajowej działał Bolesław 
Świętochowski21, pod pseudonimem „Flisak” zaś 
– Antoni Siewiński. W oddziale AK „Jędrusie” 
walczył na Kielecczyźnie Karol Głombiowski. 

Zbrojne podziemie wspomagał Wiesław Bar-
wicz22: „Kampanię wrześniową odbył w szeregach 
Szwadronu Łączności Mazowieckiej Brygady 
Kawalerii. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do Zakładów Philips, gdzie pracując 

20 Rektorem uczelni był w drugiej połowie lat 50. Por. http://www.
up.wroc.pl/glos_uczelni/4700/nr_92_wspomnienia.html. 

21 Specjalista od uprawy roli i roślin, po wojnie jeden ze współtwórców 
dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Por. http://
www.up.wroc.pl/aktualnosci/13357/prof_dr_hab_boleslaw_swieto-
chowski.html. Także hasło w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo
les%C5%82aw_%C5%9Awi%C4%99tochowski. 

22 W latach 60. i 70. dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej 
na Politechnice Wrocławskiej. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wies%C5%82aw_Barwicz. 
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Stronnictwa Narodowego25. Był antysemitą i zwo-
lennikiem eugeniki.

Uczniem i współpracownikiem Stojanowskie-
go na Uniwersytecie Wrocławskim był Wojciech 
Kóčka, z pochodzenia Serbołużyczanin26. Od 
1939  r. obywatel Polski, podczas wojny musiał 
ukrywać się przed nazistami, brał udział w taj-
nym nauczaniu. Zwolennik niepodległych Łużyc, 
tuż po wojnie był typowany na premiera takiego 
państwa, gdyby ono powstało. 

25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Stojanowski. 
26 W latach 50. i 60. m.in. kierował wykopaliskami na Ostrowie Tumskim 

we Wrocławiu.

sowieckiej i niemieckiej – działacze konspiracyjni 
(poszukiwani listami gończymi) oraz ich rodziny 
ze Lwowa, Warszawy i Śląska” – czytamy w kolej-
nym biogramie na stronie Wydziału Elektrycz-
nego24. Notabene to właśnie w domu Fulińskich 
ukrywał się Hugo Steinhaus.

Tyleż niezwykła, co kontrowersyjna jest bio-
grafia Karola Stojanowskiego, który tuż po wojnie 
stworzył Zakład Antropologii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Działalność naukową łączył z zaanga-
żowaniem politycznym. Przed wojną działacz 
endecji, podczas wojny współtworzył Narodowe 
Siły Zbrojne. Przeciwnik włączenia NSZ do AK. 
Po wojnie bezskutecznie zabiegał o  legalizację 

24 http://www.weny.pwr.wroc.pl/files/prv/id5/O_Wydziale/biogramy_
szczegolowe/Fulinski_Nawr.docx.pdf. 
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