


TADEUSZ MANTEUFFEL

Z dziejów odbudowy Uniwersytetu Warszawskiego 
w latach 1945—1949

Relacja niniejsza jest oparta  na wspom nieniach piszącego te słowa. 
Nie m iał on dostępu do akt, stąd  mogą w ystąpić w  jego wyw odach nie 
ty lko nieścisłości, ale naw et błędy. Ram y chronologiczne wsk&zane w ty 
tu le tłum aczą się tym, że z dniem  1 stycznia 1950 U niw ersytet u tracił 
dw a w ydziały — lekarski i farm aceutyczny, k tó re  weszły w  skład nowo 
powołanej do życia Akadem ii Lekarskiej. Był to również początek okre
su reform , k tóre w znacznym stopniu zm ieniły oblicze przedwojennego 
U niw ersytetu.

♦

Podjęta w  drugiej połowie stycznia 1945 akcja zabezpieczania ocala
łego m ają tku  U niw ersytetu  W arszawskiego znana jest z 'krótkiej zapiski 
prof. W acława Borowego. On to bowiem jako pierw szy — na czele nie
licznej ekipy — przybył do wyzwolonej W arszaw y z Zalesia w celu za
bezpieczenia zbiorów Biblioteki U niw ersyteckiej, do której docierały 
w początkach stycznia ratunkow e zespoły wywożące z W arszaw y n a j
cenniejsze dobra ku ltu ralne. Szczęśliwym trafem  Niemcy nie zdążyli 
spalić bogatego zbioru książnicy, grupa więc prof. Borowego przybyła 
na czas, aby uchronić bibliotekę przed rabunkiem .

Jeśli użyłem  wyżej słowa „ekipa” , dopuściłem się pewnej nieścisłoś
ci. Ekipa jest bowiem jakim ś zorganizowanym  odgórnie zespołem. Dzia
łający natom iast na terenie U niw ersytetu  zespół stanow ił grupę samo
rzu tn ie  zgrom adzonych pracowników, podejm ujących ochotniczo trud  
zabezpieczenia pozostałego m ajątku  uczelni. Rolę tę odegrał prof. Boro
w y ze swym i towarzyszami. Przekonaw szy się, że gm ach biblioteczny, 
chociaż pozbawiony szyb, zachował się niem al nieuszikodzomy, lecz stoi 
otworem  i jest narażony na grabież różnego typu  szabrowników, osiadł 
w  opuszczonych pomieszczeniach parterow ych. Służyły one jako kw atera 
broniących się w  W arszawie Niemców, pozostawione więc przez nich 
prycze i resztki pościeli um ożliw iły ulokowanie się tam  g rupy  zabezpie
czającej m ajątek  biblioteczny. Z powodu dotkliwego m rozu w pomiesz
czeniach tych trudno było jednak długo w ytrzym ać. Przeniesiono się 
więc rychło do suteren, k tóre łatw iej m ożna było ogrzać. Spraw ę w y
żywienia rozw iązyw ały początkowo skrom ne zapasy przyniesione ze so
bą przez uczestników grupy zabezpieczającej. Gorzej przedstaw iała się 
spraw a wody. Istn iały  wprawdzie pod skarpą źródła, ale dotaircie do 
nich było kłopotliwe i niezbyt bezpieczne ze względu na zam inowanie 
terenu.
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Prof. Borowy, po zabezpieczeniu biblioteki i zapew nieniu jej stałej 
opieki, wdbec pogarszającego się stanu zdrow ia powrócił do Zalesia. Za
s tąp ił go przedw ojenny kustosz, docent Tadeusz Makowiecki. Tymcza
sem ekipa biblioteczna powiększała się stale, ściągał bowiem  do W arsza
wy personel uczelni, k tó ry  w zniszczonym mieście znajdow ał pierwsze 
oparcie w  zagospodarowanej części biblioteki, a jeśli pozwalało na to  
zaopatrzenie, korzystał tam  również z posiłków. Przybył więc z M ila
nówka przedw ojenny rek tor, prof. W łodzimierz Antoniewicz. Z jaw ił się 
•docent sinologii W itold Jabłoński. Zgłosił się również piszący te słowa, 
a w pierwszych dniach lutego powrócił dy rek to r biblioteki, docent Adam 
Lewak. N apływ ali doraz liczniej przedw ojenni, a także zatrudnieni 
w  czasie okupacji bibliotekarze.

Pow racający personel reprezentow ał przekonanie o konieczności 
możliwie szybkiego reaktyw ow ania U niw ersytetu. M usiał on jednak 
uzyskać jakieś pomieszczenia. Tymczasem jego baza lokalow a zwłaszcza 
na K rakow skim  Przedm ieściu przedstaw iała się niewesoło. Spośród dzie
sięciu gm achów połow a uległa zniszczeniu już we wrześniu 1939 roku. 
Pozostałe by ły  w  większym  lub m niejszym  stopniu uszkodzone. Nie spa
lono ich jesienią 1944 roku, stanow iły bowiem niemiecki punk t oporu. 
Spowodowało to przecięcie całego terenu  row am i strzeleckim i, ustaw ie
nie tam  arty lerii przeciwlotniczej i zam inowanie dróg dojścia. Po wy
zwoleniu zaś w najm niej stosunkowo zniszczonym gm achu pom uzeal- 
nym  kw aterow ał oddział wojsk radzieckich. Toteż prof. Antoniewicz, 
k tó ry  z ty tu łu  swego dawniejszego rek torstw a objął opiekę nad całością 
m ają tku  uniw ersyteckiego, urzędow ał początkowo, w  suterenie biblio
tecznej.

Rola, jakiej się podjął, była niezwykle trudna. Funkcjonujące na 
Pradze władze państw ow e skłonne były  służyć pomocą żywnościową za
łodze zabezpieczającej bibliotekę, a naw et po pew nym  czasie wypłacać 
.zasiłki pieniężne pow racającem u do W arszawy personelowi uniw ersytec
kiem u. Zachow yw ały się natom iast z rezerw ą w spraw ie uruchom ienia 
uczelni. Tłum aczyły, że w sproszkowanej przez Okupanta lewobrzeżnej 
W arszawie nie będzie przez czas dłuższy po tem u w arunków . Dały się 
naw et słyszeć głosy, że w  Polsce Ludowej un iw ersy tety  należałoby zlo
kalizować w  silnych ośrodkach robotniczych, a więc zam iast trudzić się 
odbudową uniw ersy tetu  w  zniszczonej stolicy, lepiej skupić wszystkie 
.środki dla jego organizacji w  Łodzi.

Więzy łączące znaczną część personelu uniwersyteckiego z W arszawą 
i pragnienie odzyskania utraconego w arsztatu  p racy  były jednak tak  sil
ne, że mimo deprym ujących zapowiedzi czynników rządow ych wszyscy, 
k tórzy  powrócili do stolicy, nie m yśleli o jej ponownym  opuszczeniu. 
Przeciwnie, przez tw orzenie faktów  dokonanych stara li się wywrzeć 
p resję  na władze. Na P radze bowiem już od listopada 1944 r. podjął p ra 
cę w ydział lekarski, w styczniu zaś 1945 r. poszedł w  jego ślady wydział 
farm aceutyczny. W lewobrzeżnej W arszawie spraw a przedstaw iała się 
inaczej. Trzeba było przede w szystkim  pom yśleć o zabezpieczeniu bazy 
lokalowej dla pozostałych wydziałów. Prace na posesji p rzy  K rakow 
skim Przedm ieściu rozpoczęto od przeprow adzenia system em  gospodar
czym rem ontu stosunkow o mało zniszczonego i nie zajętego przez woj
sko gm achu porektorskiego. W jego części parterow ej umieszczono biura 
adm inistracji, na wyższych zaś piętrach, gdzie ulokowało się k ilka za
kładów , prowizorycznie zakw aterow ano bezdomnych profesorów.
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Wöbec zdecydowanego stanow iska rządu szukano rozw iązań kom pro
misowych, proponując prowizoryczne umieszczenie U niw ersytetu  na 
przedm ieściach lub w najbliższej okolicy W arszawy. D yskutow ano więc 
p ro jek t rozrzucenia poszczególnych wydziałów w podm iejskich osiedlach 
wzdłuż linii E lektrycznej Kolejki Dojazdowej. Zastanaw iano się również 
nad możliwością objęcia ocalałego kom pleksu zabudowań Centralnego 
In sty tu tu  W ychowania Fizycznego na Bielanach. W spominano też o ko
szarach lotniczych na Bemowie, widząc w  tym  projekcie zaczątek w y
odrębnionego m iasteczka uniwersyteckiego. Były to jednak wszystko po
m ysły mało realne.

Nie przeszkadzały one bardziej energicznym  profesorom  szukać po
mieszczenia dla swoich zakładów w gm achach uszkodzonych, ale stano
wiących bezsporną własność U niw ersytetu.

W lokalu organizowanego od podstaw  sem inarium  polonistycznego 
odbyło się pod przew odnictw em  prof. Antoniewicza dnia 14 kw ietn ia  ze
branie 57 obecnych w W arszawie wykładowców uniw ersyteckich. Miało 
ono na celu omówienie sytuacji uczelni i w ysłuchanie inform acji w ice
m inistra  oświaty, W ładysław a Bieńkowskiego. Pow iadom ił on zebra
nych o stanow isku rządu, k tó ry  wobec olbrzym ich 'zniszczeń W arszawy 
nie zam ierzał na razie urucham iać w n iej uniw ersytetu . W mieście po
zostaną jedynie te zakłady naukowe, k tóre mogą służyć pomocą przy  je
go odbudowie. Nie będą one prowadzić działalności dydaktycznej i ty l
ko w drodze w y ją tku  wolino im będzie zająć się swoimi w ychow ankam i 
kończącym i studia. Opiekę nad  pozostałymi w  W arszawie zakładam i 
obejm uje K om isja Trzech w składzie: prof. Tadeusz K otarbiński, Bog
dan N aw roczyński i S tefan Pieńkowski.

Mimo tak  niezachęcających prognoz zebrały się rad y  poszczególnych 
wydziałów dla przedyskutow ania wytworzonej sy tuacji i dokonania w y
boru  władz. W spomniana zaś wyżej Kom isja Trzech, k tó ra  w  dniu  22 m a
ja  przejęła władzę nad szczątkowym uniw ersytetem , rozpoczęła gorącz
kow e zabiegi u w ładz w spraw ie zm iany ich stosunku do przyszłych lo
sów wszechnicy warszaw skiej. Dla zadokum entow ania zaś jej żyw ot
ności w ezwała wydziały, k tó re  jeszcze nie ptodjęły pracy, aby w ciągu 
czerwca i lipca uruchom iły  zajęcia z daw nym i słuchaczam i w  form ie 
ćwiczeń i sem inariów .

W arunkiem  zastosowania się do tego wezwania było jednak  posiada
nie najskrom niejszego -bodaj pomieszczenia i e lem entarnych pomocy 
naukow ych. Dwa w ydziały pracujące od p a ru  miesięcy na Pradze korzy
s ta ły  czasowo z gm achu nieczynnego jeszcze w ydziału w eterynarii przy 
ul. Grochowskiej i znajdow ały pew ną pomoc w działającym  już szpitalu 
Przem ienienia Pańskiego. W ydział hum anistyczny w ykołatał dla siebie 
skrom ny pokój na parterze  gm achu porektorskiego i mógł korzystać 
z zasobu biblioteki uniw ersyteckiej. W ydział m atem atyczno-przyrodni
czy objął w  posiadanie zdewastowane, lecz nie zburzone gm achy przy 
ul. Hożej 69, W awelskiej 17, a na K rakow skim  Przedm ieściu gmach 
b. Szkoły Głównej. Nie mógł tam  jednak prowadzić na razie zajęć p rak
tycznych z powodu braku  apara tu ry . W ydział teologii katolickiej zna
lazł pomieszczenie w sem inarium  duchow nym  na K rakow skim  Przed
mieściu 52/54, udzielając gościny wydziałowi praw a. W reszcie wydział 
teologii ewangelickiej umieścił się w  ocalałej sak e  p rzy  spalonym  zbo
rze ew angelicko-augsburskim  na placu M ałachowskiego 1. N atom iast 
w ydział lekarski działający w obcych pomieszczeniach na Pradze wszedł
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w posiadanie zdewastowanego gm achu m edycyny teoretycznej na K ra
kowskim  Przedm ieściu.

W ielu wykładowców miało okupacyjne doświadczenia trudnych  w a
runków  lokalow ych w okresie tajnego nauczania, ale w arunki w  jakich 
rozpoczynali w czerwcu 1945 roku pracę w lewobrzeżnej W arszawie by
ły znacznie gorsze. M ieszkań pryw atnych  nadających się do zajęć dy 
daktycznych nie było. B rakło również lokali publicznych, k tó re  można by 
chwilowo w ykorzystać dla tego celu. W szystkie zaś osiągalne pomiesz
czenia n ie posiadały  niezbędnego um eblowania. Mimo tych trudności 
odbyły się nakazane letnie zajęcia ze studentam i, rek ru tu jącym i się na j
częściej spośród daw nych słuchaczy tajnego nauczania.

Tymczasem zabiegi Kom isji Trzech zostały uwieńczone sukcesem , 
oto bowiem n a  wniosek nowego m inistra  oświaty, Czesława Wycecha,, 
dnia 17 lipca zapadła uchw ała rządow a o reaktyw ow aniu  w stolicy Uni
w ersy tetu  W arszawskiego. Pierw szym  aktem  publicznym  przyw róconej 
do życia wszechnicy by ła  uroczysta prom ocja doktorów, k tó rzy  bądź nie 
zdołali jej przeprow adzić jesienią 1939 roku, bądź tąż stopnie doktorskie 
uzyskali w czasie okupacji n a  tajnych  kursach uniw ersyteckich. Uroczy
stość ta odbyła się 28 lipca 1945 w pozbawionej szyb i uszkodzonej 
przez pociski a rty lery jsk ie  sali kolum nowej gm achu pomuzealnego.

Dnia 14 sierpnia  elektorowie wyłonieni przez rady  wydziałowe doko
nali w yboru pierwszego rek to ra  powojennego, pow ołując n a  to stanow i
sko prof. Pieńkowskiego. W parę  dni później w ybrano p ro rek to ra  w  oso
bie prof. Nawroczyńskiego. Władze oraz b iura uniw ersyteckie zajęły  
wobec tego na swoje potrzeby cały p a rte r  gm achu porektorskiego.

U niw ersytet, k tó ry  odzyskał daw ny sta tus praw ny, mógł teraz  liczyć 
na w prow adzenie swych potrzeb do budżetu państw owego. Ten ostatni 
jednak  przew idyw ał w  tym  czasie obok w ydatków  osobowych jedynie- 
doraźne zasiłki na pokrycie najpilniejszych potrzeb. A te by ły  olbrzy
mie. Należało rem ontow ać zdewastowane przez okupanta gm achy i przy
stępować do odbudow y zburzonych. Brakło n ie  tylko pom ocy nauko
wych i książek, ale również najniezbędniejszych mebli. W tych w arun
kach tw orzenie paliatyw ów , um ożliw iających działalność dydaktyczną 
zależało od energii i obrotności poszczególnych profesorów.

Zw iązany z terenem  Krakowskiego Przedm ieścia, na k tó rym  dzia
łały  obok w ydziału hum anistycznego częściowo w ydziały m atem atycz
no-przyrodniczy i lekarski, orientow ałem  się lepiej w odbudowie pro
wadzonej na tej posesji. Z zakładam i rozrzuconym i po mieście stykałem  
się tylko incydentalnie. Dzidki pom ocy M inisterstw a O dbudow y w y re 
m ontow ano na K rakow skim  Przedm ieściu pięć m niej lub więcej uszko
dzonych gmachów. Pow róciły do nich zakłady mieszczące się tam  przed 
wojną, te zaś, k tó re  u trac iły  dawne lokale, zostały dokw aterow ane do 
tych, k tó re  odzyskały swoje dawne pomieszczenia.

Równolegle prowadzono rozm inowanie terenu  uniwersyteckiego 
i przeszukiw anie ru in  gm achów całkowicie zniszczonych we wrześniu 
1939 roku. Oto bowiem  n a  m iejscu, na k tó rym  wznosi się dzisiaj gmach 
polonistyki, znajdow ały się przed wojną dwa paw ilony zajm owane przez 
chemię i m ineralogię. Przypuszczano, jak okazuje się słusznie, że w zglisz
czach m ogły się zachować jeszcze niektóre cenne przedm ioty. Rzeczy
wiście drobiazgowe przesianie popiołu przyczyniło się do odzyskania 
między innym i części kolekcji m inerałów  oraz dwóch platynow ych tygli.
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Na tyłach gm achu pom uzealnego zachował się n ietkn ięty  przez w oj
nę parterow y budyneczek kuchni studenckiej. Po rem oncie zamieniono 
go na razie na stołówkę pracow niczą, .a z  jej sali korzystano dla odby
w ania zebrań odradzających się tow arzystw  naukowych.

Dla dopomożenia U niw ersytetow i w  przezw yciężeniu trudności lo
kalow ych m arszałek M ichał Żym ierski postanow ił przekazać ma potrze
by wszechnicy warszaw skiej gm ach sztabu generalnego p rzy  ul. Rako
wieckiej. M iał on stać się główną siedzibą wydziału m atem atyczno- 
przyrodniczego. Do realizacji tego p ro jek tu  jednak nie doszło, gm ach bo
wiem został ostatecznie oddany na siedzibę M inisterstw a A dm inistracji 
Publicznej.

Powszechną bolączką w tej sy tuacji był b rak  sal wykładowych. Ko
rzystano więc z różnych pomieszczeń zastępczych poza terenem  K ra
kowskiego Przedm ieścia. Do nich należała sala w  podziemiu M uzeum 
Narodowego, salki w  gm achu biblioteki Szikoły Głównej Handlowej, 
a  naw et sala sem inarium  duchownego, położona najbliżej, bo przy K ra 
kowskim  Przedm ieściu 52/54. W w yrem ontow anym  w końcu roku 1945 
gm achu pom uzealnym  salę kolumnową, wobec zniszczenia znajdujących 
się tam  przed w ojną odlewów gipsowych, przeznaczono na aulę i w ykła
dy masowe. W arto przy  tej okazji zaznaczyć, że odnowienie zniszczo
nych stiuków  w tej sali było darem  rzem ieślników w arszaw skich złożo
nym  uczelni. W tym  sam ym  gm achu urządzono prow izoryczną salę w y
kładow ą w pustym  na razie lektorium  bnstytuitu Historycznego. Salę w y
kładow ą uzyskano również w  gm achu b. Szkoły Głównej. W szystko to 
jednak było niew ystarczające, a co gorsza lokale te by ły  pozbawione 
um eblowania. Zakupienie niezbędnego sprzętu wym agało jednorazow e
go w ydatku, przekraczającego możliwości finansowe U niw ersytetu. 
W tych w arunkach  rozwiązanie istniejących 'trudności trzeba było pozo
stawić in icjatyw ie poszczególnych profesorów. Zabiegali oni na w łasną 
rękę o dotacje nadzw yczajne dla swych zakładów  w M inisterstw ie 
Oświaty, a  z chwilą powołania do życia Kom isji Odbudow y Nauki Pol
skiej p rzy  C entralnym  Urzędzie Planow ania również i tam . N iektórzy 
przeznaczali ш  ten cel honoraria  uzyskane z organizowanych przez ze
społy uniw ersyteckie kursów  nauczycielskich. Praw nicy, k tó rzy  nadal 
byli zmuszeni do korzystania z pozbawionej um eblow ania sali sem ina
rium  duchownego, zorganizowali w ypraw ę sam ochodową do W rocławia 
i z jakiegoś nieczynnego k ina  zabrali wszystkie nadające się do użytku 
fotele. Część z nich przypadła w udziale Insty tu tow i Historycznem u, 
w którego lokalu zachowały się po dziś dzień ich pojedyncze egzem pla
rze

W iększych pomieszczeń w ym agała również adm inistracja uniw ersy
tecka. R ektorat, dziekanaty hum anistyczny i m atem atyczno-przyrodni
czy oraz oddziały osobowy, gospodarczy oraz sek re taria t studencki zaję
ły  cały p a rte r  gm achu porektorskiego. N atom iast kw estura, dziekanaty 
lekarski i p raw a um ieściły się na parterze  gm achu m edycyny teoretycz
nej, dziekanat teologii katolickiej w sem inarium  duchow nym  przy ul. 
K rakow skie Przedm ieście 52/54, a dziekanat teologii ewangelickiej 
w  ocalałej części zboru ewangelicko-augsburskiego na placu M ałachow
skiego 1.

Poza terenem  Krakowskiego Przedm ieścia, jak  o tym  wspom niano 
wyżej, fizyka doświadczalna objęła swój daw ny gm ach przy  ul. Ho
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żej 69. P rzetrw ał on w praw dzie wojnę, ale został przez okupantów  obra
bow any ze w szystkich urządzeń, naw et z przewodów wysokiego napię
cia. W gm achu tym  znalazły gościnę zakłady fizyki teoretycznej i sem i
naria  m atem atyczne. Podobnie nie wykończony całkowicie przed  w ojną 
gm ach chemii przy ul. W awelskiej 17 został adaptow any na użytek k il
ku  zakładów chemicznych i n a  m ieszkania profesorskie. Pedagogika i za
k ład  języka polskiego korzystały  w  charakterze gościa z pomieszczeń 
Zw iązku Nauczycielstw a Polskiego p rzy  ul. Sm ulikowskiego 4, etnogra
fia  i geologia z paleontologią um ieściły się w ocalałych m ieszkaniach 
p ryw atnych  p rzy  ul. Hożej 74 i Wilczej 32. W reszcie w ydział lekarski 
odzyskiw ał swe dawne pomieszczenia p rzy  ul. Oczki oraz urucham iał za
jęcia kliniczne w  działających szpitalach lewobrzeżnej W arszawy. M u
siał natom iast wraz z wydziałem  farm acji opuścić na Pradze gmach przy  
ul. Grochowskiej, gdzie w znaw iał sw ą działalność w ydział w eterynarii.

Postępująca stopniowo odbudowa zniszczonych gm achów w pływ ała 
zwolna na polepszenie sy tuacji lokalowej. Zwiększyła się liczba audy to
riów  wobec prowizorycznego w yrem ontow ania w  roku 1949 diwóch sal 
w zachodnim  skrzydle zniszczonego gm achu A uditorium  M aximum. 
W tym  sam ym  roku odbudowano gm ach poseminaryjmy, przeznaczając 
go w większości na potrzeby w ydziału praw a. Przykładem  jednostko
wej in icjatyw y było wreszcie uzyskanie przez prof. Leszczyckiego na po
trzeby In sty tu tu  Geografii ru in  przylegającego do posesji uniw ersytec
kiej na K rakow skim  Przedm ieściu Pałacu U ruskich i jego szybkie odbu
dowanie.

Jak  w ynika z powyższego przeglądu zaopatrzono w lepsze lub gor
sze lokale zakłady, k tó re  rozpoczęły już swoją działalność. Nie pokry
wało to oczywiście potrzeb uczelni. Chociaż 'bowiem u trac iła  ona z dniem  
1 stycznia 1950 w ydziały lekarski i farm aceutyczny, z k tórych  utw orzo
no samodzielną Akadem ię Lekarską, to jednak nie zrezygnowały one 
z dotychczasowych pomieszczeń, liczba natom iast studentów  na pozosta
łych wydziałach w ykazyw ała sta łą  tendencję w zrostu, a nowo stw orzo
ne ka ted ry  i stud ia w ym agały nowych lokali. Również zakłady, k tóre 
w  charakterze sublokatorów  zajm ow ały częściowo lokale ich praw ych 
właścicieli, dom agały się w łasnych pomieszczeń.

Odbudowa pozostałych gm achów uniw ersyteckich i uzyskanie no
wych wiąże się jednak integralnie z reorganizacją U niw ersy tetu  po ro
ku  1950, u tra tą  jednych wydziałów, a pozyskaniem  innych. Nowa po
stać, jaką p rzybra ł U niw ersytet w latach  pięćdziesiątych, przetrw ała 
z niew ielkim i zm ianam i do chwili obecnej.

(pisałem w  lu ty m  1969 r.).

Тадеуш Мантейффель

ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 1945—1949 ГОДЫ

Автор сообщает на основании собственных воспоминаний участника событий о пред
принятых в 1945 г. сразу же после освобождения Варшавы мерах обеспечения уцелевшего 
имущества Варшавского Университета, об открытии первых университетских учреждений 
и начале занятий со студентами а также об отстройке университетских зданий расположен
ных в районе ул. Краковское Предместье в 1945—1949 годы.
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T adeusz M anteuffel

LA RECONSTRUCTION DE L ’UNIVERSITÉ DE VARSOVIE D A N S LES
ANNÉES 1945— 1949

L ’article est une relation, fondée sur les souvenirs de l ’auteur, de la recon
struction de l ’U n iversité  de V arsovie. Il tra ite  de l ’action, entreprise im m édiatem ent 
après la  libération  de la  v ille  en 1945, pour m ettre à l ’abri ce qui resta it des biens 
de l ’U niversité; de la  m ise en m arche des prem iers Institu ts u n iversita ires et du 
com m encem ent de l ’activ ité  didactique en 1945; enfin  de la  reconstruction  des 
bâtim ents un iversita ires situées aux alentours de K rakow skie P rzedm ieście dans 
les années 1945— 1949.


