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Streszczenie: Politechnika Gdańska rozpoczęła swoją działalność 
6 października 1904 r., jako Königliche Techniche Hochschule zu 
Danzig. Zadaniem uczelni było szerzenie wiedzy technicznej na 
terenie Prus Zachodnich oraz Pomorza. Od początku działalności 
kadrę uczelni tworzyło wielu wybitnych uczonych. Na sześciu 
wydziałach studia rozpoczęło blisko 200 studentów. W 1921 r. 
została oddana w jurysdykcję Senatu Wolnego Miasta Gdańska.  
5 kwietnia 1945 r. grupa operacyjna Ministerstwa Oświaty 
rozpoczęła odbudowę oraz uruchomienie uczelni. 24 maja 1945 r. 
Dekretem Rady Ministrów politechnika została przekształcona 
w polską państwową szkołę akademicką. W pierwszym roku po 
wojnie studia podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną 
stanowili pracownicy naukowi z Politechniki Lwowskiej 
i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu 
wybitnych profesorów oraz liczni polscy absolwenci przedwojennej 
politechniki.  

 
Słowa kluczowe: Politechnika Gdańska, 1904-1939, historia 
szkolnictwa. 

 
1. WSTĘP 

 

 
 

Rys. 1. Widok ogólny politechniki z 1904 roku. (zbiory Sekcji 
Historycznej PG) 

 
Politechnika Gdańska – najstarsza uczelnia techniczna 

Pomorza – swoim powstaniem wpisała się w wielowiekową 
tradycję życia naukowego Gdańska. Miasto położone na 
południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, posiadało 
bogate tradycje handlu morskiego oraz naukowe i kulturalne. 
W okresie od XVI do XVIII wieku było znaczącym 
ośrodkiem życia naukowego. Od 1558 roku działało tu 
Gimnazjum Akademickie (zlikwidowane w 1817 roku). 
W roku 1743 rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce 
towarzystwo przyrodnicze ”Societas physicae 
experimentalis” (późniejsze „Naturforschende 
Gesellschaft”), które z czasem odegrało ważną rolę 
w tworzeniu w Gdańsku wyższej uczelni. Inicjatorem 
założenia i twórcą towarzystwa był uczony i burmistrz 
Gdańska Daniel Gralath. W Gdańsku urodził się i pracował 

obecny patron naukowy politechniki, wybitny astronom Jan 
Heweliusz. Dokonania wielu gdańszczan, wśród nich 
Daniela Fahrenheita, Artura Schopenhauera, w znacznym 
stopniu przyczyniły się do rozwoju światowej nauki lub stały 
się udziałem dziedzictwa kultury europejskiej. Ambicją 
Gdańszczan pozostawało utworzenie szkoły wyższej.  

Nadmorskie położenie Gdańska, który posiadał trzy 
duże stocznie umożliwiające budowę największych w owych 
czasach statków, szybko rozwijający się przemysł oraz 
rozwój w dziedzinie budownictwa okrętowego i żeglugi, 
wymagały wyższego szkolnictwa technicznego [1]. 
 
2. POCZĄTKI POLITECHNIKI 

 
Kamień węgielny pod budowę politechniki w Gdańsku 

wmurowano 7 czerwca 1900 roku. Na przestrzeni czterech 
lat na terenie 6,4 ha wzniesiono gmachy o łącznej kubaturze 
przekraczającej 200 tys. m³. W założeniu budynki 
politechniki były obliczone na 600 studentów, z możliwością 
powiększenia tej liczby do 1000. Głównym projektantem 
i kierownikiem budowy uczelni był Albert Carsten - 
późniejszy profesor architektury i prorektor gdańskiej 
politechniki. Pod jego kierunkiem wzniesiono imponujący 
Gmach Główny (122 tys. m³ kubatury, ok. 210 pomieszczeń 
na 4 kondygnacjach) oraz okazałe i bogato wyposażone 
budynki wydziałów: Chemii, Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki oraz kilka mniejszych [2]. 

 

 
 

Rys. 2. Prof. Albert Carsten (zbiory Sekcji Historycznej PG) 
 
Architektura politechniki nawiązywała do 

dominującego w Gdańsku tzw. stylu gdańskiego, renesansu 
niderlandzkiego. Ceglane fasady i bardzo bogata 
kamieniarka, symboliką nawiązywały do przeznaczenia 
gmachów.  
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6 października 1904 roku cesarz Wilhelm II uroczyście 
otworzył Królewską Wyższą Szkołę Techniczną (Konigliche 
Technische Hochschule zu Danzig), największą uczelnię 
techniczną w rejonie przybałtyckim na północ osi 
Warszawa-Berlin. Tego samego dnia ówczesny rektor, 
wybitny matematyk Hans von Mangoldt, zainaugurował 
pierwszy rok akademicki na politechnice w Gdańsku. Na tę 
uroczystość wybito okolicznościowy medal.  

 

 
 

Rys. 3. Medal wybity z okazji inauguracji politechniki, 1904 
(zbiory Dariusza Świsulskiego) 

 
W 1904 roku na uczelni funkcjonowało 6 wydziałów, 

zwanych oddziałami. Były to: I - Architektura (Abteilung 
fürArchitektur), II - Budownictwo (Abteilung für 
Bauingenieurwesen), III - Budowa Maszyn i Elektrotechnika 
(Abteilung für Maschineningenieurwesen und 
Elektrotechnik), IV - Budowa Okrętów i Maszyny Okrętowe 
(Abteilung für Schiff und Schiff-Maschinenbau), V - Chemia 
(Abteilung für Chemie), VI - Nauki Ogólne (Abteilung für 
Allgemeine Wissenschaften) [3]. 

W ramach wydziałów powstały instytuty 
specjalistyczne i katedry o różnych profilach, ściśle 
związane z bazą naukowo-dydaktyczną. Wzory 
organizacyjne przejęto z politechniki w Akwizgranie. 
Wyjątek stanowił wydział Górnictwa, zamiast którego 
uruchomiono Wydział Budowy Okrętów.  

Taka struktura politechniki utrzymywała się do roku 
1922. Nowy statut zmienił system organizacyjny uczelni. 
Utworzono 3 fakultety (Fakultäten): I Nauk Ogólnych, 
II Budownictwa i III Inżynierii Maszynowej, w skład 
których weszły dawne i nowe wydziały. W skład pierwszego 
fakultetu weszły wydziały: Humanistyczny (nowy), 
Matematyczno Fizyczny i Chemiczny, w skład drugiego: 
Architektury i Inżynierii Budowlanej, w skład trzeciego: 
Budowy Maszyn, Elektryczny i Budowy Okrętów (od 
1929 r. Budowy Okrętów i Lotniczy). Wzrost liczby 
wydziałów z 6 do 8 wynikał z oddzielenia Wydziału 
Elektrycznego od Budowy Maszyn i utworzenia nowego 
Wydziału Humanistycznego. Oprócz tego od 1921 r. istniał 
tzw. Instytut Zewnętrzny, prowadzący płatne kursy dla 
słuchaczy spoza Politechniki [4]. 

 
3. PROFESOROWIE GDAŃSKIEJ POLITECHNIKI 
 

W roku akademickim 1904/1905 kadrę naukowo-
dydaktyczną politechniki stanowiło: 28 profesorów 
etatowych, 1 profesor honorowy, 12 docentów, 4 lektorów 
oraz 40 asystentów. Dziesięć lat później na uczelni 
wykładało 31 profesorów, 26 docentów (w tym 11 
prywatnych), 4 lektorów. Na uczelni było wówczas 51 
miejsc asystenckich [5]. 

Na politechnice od początku wykładali wybitni 
profesorowie: matematyk Hans von Mangoldt, specjalista 
w zakresie teorii liczb, znakomity architekt Albert Carsten, 

czy też sławny w owym czasie budowniczy mostów 
Reinhold Krohn, pod kierunkiem którego powstały mosty na 
Renie, Łabie i nad Kanałem Kilońskim. Należy wspomnieć 
także historyka architektury Adalberta Matthaei, wybitnego 
architekta i teoretyka architektury Friedricha Ostendorffa, 
znanego rekonstruktora zamku w Malborku Konrada 
Steinbrechta, chemika Ottona Ruffa, fizyka Maxa Wiena, 
odkrywcę efektu silnych pól elektrycznych na 
przewodnictwo elektrolitów i ruchliwość jonów nazywanego 
jego imieniem, konstruktora maszyn okrętowych Hermanna 
Föttingera i innych.  

 

 
 

Rys. 4. Prof. Hans von Mangoldt - wybitny matematyk, pierwszy 
rektor politechniki (zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 
Po I wojnie światowej, w wyniku traktatu 

wersalskiego, Gdańsk uzyskał status Wolnego Miasta. Spór 
o politechnikę miedzy Polską a Gdańskiem zakończył się 28 
lipca 1921 roku. Politechnika, decyzją Międzysojuszniczej 
Komisji Podziału Mienia, została oddana w jurysdykcję 
Senatu Wolnego Miasta Gdańska zmieniając nazwę na 
Technische Hoheschule Frai Stadt Danzig. 

Zmieniony i zatwierdzony przez Senat w 1922 roku 
Statut kreślił jej nową strukturę i zasady organizacyjne, 
wprowadzał nowe kierunki kształcenia. Nastąpiła 
rozbudowa uczelni, a także rozwój kadry naukowej. 
W porównaniu z poprzednim okresem nastąpił wyraźny 
wzrost kadry. W pierwszym okresie po wojnie, w roku 
akademickim 1920/1921 było 36 profesorów zwyczajnych 
(razem z honorowymi), ale już w roku akademickim 
1928/1929 ich liczba wzrosła do 39. Liczba profesorów 
nadzwyczajnych wzrosła z 2 do 13, liczba docentów 
zmieniła się z 22 do 14 (w tym prywatnych z 7 do 12), 
asystentów z 50 do 77. Razem z lektorami języków obcych 
itp. liczba nauczycieli akademickich wzrosła ze 112 do 152 
osób. Liczba przedmiotów, z których prowadzono zajęcia, 
w tych samych latach wzrosła od 270 do 435 [6]. 

W okresie międzywojennym wykładał w uczelni Adolf 
Butenandt, który za wyodrębnienie i syntezę hormonów 
ludzkich uzyskał w roku 1939 nagrodę Nobla.  

Do grona nauczycieli należeli także wybitni fizycy: 
Walther Kossel, badacz rentgenowskich widm kryształów 
i twórca teorii wiązań oraz Carl Ramsauer, odkrywca 
zjawiska, któremu nadano jego imię. Prof. Ramsauer był 
również merytorycznym projektodawcą Audytorium 
Maximum, wzniesionego w 1929 roku, połączonego 
z Gmachem Głównym, które zawierało jedną 
z największych (400 miejsc) i nowocześniejszych sal 
wykładowych ówczesnych czasów. W dziedzinie chemii 
godne uwagi były osiągnięcia jednego ze współtwórców 
magnetochemii, Wilhelma Klemma.  
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Profesorem zwyczajnym w Instytucie 
Elektrotechnicznym Politechniki był Karl Küpfmüller. 
Wybitny specjalista w dziedzinie elektrotechniki, zajmował 
się akustyką i teorią komunikacji, elektrotechniką 
teoretyczną, miernictwem elektrycznym, teorią regulacji 
i teorią systemów. Przez wiele lat kierował badaniami 
naukowymi w firmie Siemens i Halske w Berlinie [7]. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach politechniki było 
w roku 1923 przyjęcie w wyniku porozumienia pomiędzy 
Zarządem Towarzystwa Przyrodniczego a Senatem Wolnego 
Miasta Gdańska bezcennego księgozbioru, liczącego około 
35 tys. woluminów, który został powierzony jako depozyt 
bibliotece politechniki [8]. Zawierał on dzieła z zakresu 
filozofii, historii naturalnej, matematyki, fizyki i astronomii, 
a także cenne dzieła z kolekcji gdańskich uczonych oraz 
znanych rodów gdańskich. Umowa zawarta na czas 
nieokreślony, gwarantowała dostęp do zbiorów zarówno 
członkom Towarzystwa, jak i pracownikom i studentom 
Uczelni. Przedwojenne zasoby biblioteki Technische 
Hochschule oceniane były na około 150 tys. woluminów. 
Najcenniejszą ich część stanowił właśnie księgozbiór 
Towarzystwa.  

 
4. INSTYTUT ELEKTROTECHNICZNY 
 

Od początku elektrotechnika stanowiła odrębną 
jednostkę organizacyjną z doborową kadrą i bogatym 
wyposażeniem. Początki kształcenia w Gdańsku inżynierów 
elektryków opierały się na doświadczeniu i dorobku uczelni 
niemieckich oraz na dorobku intelektualnym niemieckiego 
przemysłu elektrotechnicznego, który już wtedy był 
w światowej czołówce. Ten dorobek przenosili do Gdańska 
uczeni pochodzący z innych uczelni oraz konstruktorzy 
związani z przemysłem [9]. 

Gmach Wydziału Elektrotechnicznego oddano 
oficjalnie do użytku z chwilą otwarcia uczelni w dniu 
6 października 1904 roku. Projekt wyposażenia gmachu dla 
Instytutu Elektrotechnicznego (das Elektrotechnisches 
Institut) przygotował prof. Gustav Roessler – pierwszy 
dziekan Wydziału III Maszynoznawstwa i Elektrotechniki. 
W projektowaniu wyposażenia laboratoriów uczestniczyli 
też dwaj przyszli wykładowcy, doc. dr Konrad Simons oraz 
dr Carl Vollmer [10].  

Budowa Instytutu kosztowała 239.000 marek, a jego 
wyposażenie łącznie z maszynami 291.400 marek. 

 

 
 

Rys. 5. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego, 1904 (zbiory 
Sekcji Historycznej PG) 

 
Gmach Wydziału o powierzchni 1800 m2 obejmował 

przyziemie, wysoki parter i piętro. W przyziemiu 

umieszczono laboratorium dla studentów początkujących 
i lat starszych oraz samodzielnych techników i asystentów. 
Ponadto w przyziemiu znajdowały się kreślarnie, 
laboratorium wysokiego napięcia, fotometr, itd. Na poziomie 
przyziemia znajdowała się również hala maszyn. Wysoki 
parter obejmował kreślarnie, sale wykładowe, pomieszczenia 
dla samodzielnych techników i asystentów oraz dalsze 
laboratoria. Piętro tworzył gabinet profesora, biblioteka, sala 
posiedzeń i duża sala wykładowa [11].  

 

 
 

Rys. 6. Audytorium Instytutu Elektrotechnicznego, ok.1929  
(zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 

 
 

Rys. 7. Laboratorium Maszyn Elektrycznych (zbiory Sekcji 
Historycznej PG) 

 
Zakupiono meble, aparaturę i inne wyposażenie 

najwyższej jakości. Liczne urządzenia zostały wykonane na 
specjalne zamówienie, niektóre podarowały najlepsze firmy 
elektrotechniczne, a najnowocześniejsze przyrządy 
sprowadzono z odbywającej się właśnie w 1904 roku 
międzynarodowej wystawy w St. Louis (USA).  

 

 

 
Rys. 8. Studenci w laboratorium elektrycznym Politechniki 

Gdańskiej, 1926 (zbiory Sekcji Historycznej PG) 
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Zasilanie elektryczne Instytutu Elektrotechnicznego 
zostało zaprojektowane w ścisłym powiązaniu 
z wyposażeniem pobliskiego Laboratorium Maszynowego 
(maszyn cieplnych).  

 
5. LABORATORIUM MASZYNOWE  

 
Laboratorium maszynowe z charakterystyczną wieżą 

ciśnień zostało wybudowane równocześnie z pozostałymi 
budynkami politechniki. Wyposażenie laboratorium 
wynikało z konieczności zaopatrzenia uczelni w ciepło, 
wodę i elektryczność oraz służyło do celów dydaktycznych. 
Położenie i potrzeby uczelni wymagały zbudowania własnej 
elektrowni. 

 

 
 

Rys. 9. Laboratorium Maszynowe z widoczną chłodnią kominową, 
1904 (zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 
Budynek laboratorium składał się z podpiwniczonej 

hali maszyn, przylegającej kotłowni i usytuowanego między 
nimi komina scalonego z wieżą ciśnień oraz ciągu 
pomieszczeń na jednym poziomie Opodal laboratorium 
postawiono chłodnię kominową oraz budynek maszynisty. 

 

 
 

Rys. 10. Hala Maszyn, 1904 (zbiory Sekcji Historycznej PG) 
 
6. STUDENCI  
 

W roku akademickim 1904/1905 studia na Królewskiej 
Wyższej Szkole Technicznej rozpoczęło 599 osób: 189 
studentów, 57 wolnych słuchaczy oraz 353 gości [12]. 

Najwięcej osób studiowało na Wydziale Budownictwa, 
najmniej na Wydziale Ogólnym. Pierwszy doktorat 
odnotowano w 1906 roku. 

Przed I wojną światową tylko nieliczni Polacy 
podejmowali studia na politechnice. Do grona pierwszych 
polskich studentów należeli studenci Wydziału 
Elektrycznego: Czesław Rakowski (1905–1909), Edmund 
Pieczyński (1907–1910) oraz Alfons Hoffmann, student 
Wydziału w latach 1907-11, późniejszy profesor 
Politechniki Gdańskiej (1949-53), który położył ogromne 
zasługi dla polskiej elektroenergetyki i dla polskości 
Pomorza. W 1908 roku założył on towarzystwo śpiewacze 
„Lutnia”, do którego wstąpili wszyscy polscy studenci 
politechniki [13]. Był jednym z założycieli pierwszej 
polskiej organizacji studenckiej - Związku Akademików 
Gdańskich. 

Hoffmann po odzyskaniu niepodległości, jako pierwszy 
w kraju zbudował elektrownię wodną w Gródku w 1920 r. 
Również jako pierwszy założył lini ę przesyłową, 
napowietrzną Gródek-Toruń zasilaną niestosowanym 
wcześniej napięciem 60 kV. Pod jego kierunkiem powstały 
m.in. elektrownie w Żurze i Gdyni. Połączył nowo 
utworzone elektrownie z pracującymi już w Grudziądzu 
i Toruniu, tworząc tym samym pierwszy w kraju jednolity, 
wojewódzki system elektroenergetyczny.  

Pierwszy Polak, G. Beill, ukończył studia na Wydziale 
Inżynierii Budowlanej w semestrze letnim w 1911 r., 
a w semestrze zimowym 1911/12 r. akademickiego studia 
z zakresu elektrotechniki ukończył A. Hoffmann [14]. 

Okres międzywojenny przyniósł znaczny wzrost liczby 
studentów, w tym studentów polskich. W roku akademickim 
1922/1923 na ogólną liczbę1951 studentów politechniki było 
595 Polaków, którzy stanowili wówczas 36% wszystkich 
studentów. W połowie lat 20. udział studiujących Polaków 
wynosił ponad 30% (wśród nich wielu późniejszych 
pracowników i profesorów powojennej politechniki) [15]. 

 

  
 

Rys. 11. Studenci w kreślarni koła mechaników i elektryków nr 120 
(zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 
W 1930 roku na politechnice kształciło się 1741 osób, 

w tym 521 Polaków. Natomiast w roku akademickim 
1935/1936 Polacy stanowili 33,8% ogólnej liczby 
studentów. Studenci polscy mieli na uczelni własne 
kreślarnie. 

W okresie międzywojennym w politechnice oprócz 
Niemców i Polaków studiowali studenci wielu narodowości, 
m.in.: bułgarskiej, rumuńskiej, czeskiej, jugosłowiańskiej, 
fińskiej, estońskiej, łotewskiej, litewskiej, węgierskiej, 
francuskiej, holenderskiej, chińskiej, japońskiej, ukraińskiej, 
żydowskiej i innych [16]. Największą grupą obok Niemców 
byli Polacy.  

W uczelni działały liczne organizacje studenckie, 
stowarzyszenia, koła naukowe, korporacje akademickie, 
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organizacje sportowe zatwierdzone przez władze uczelni. 
Zrzeszały one studentów na zasadzie przynależności 
narodowej lub państwowej. Były to organizacje: niemieckie, 
polskie, rosyjskie, żydowskie, ukraińskie i inne. Charakter 
narodowy miały również korporacje studenckie, na uczelni 
działało m.in. ponad 20 niemieckich i 4 polskie, w tym 
pierwsze gdańskie bractwo studenckie (bractwa burszów) - 
Danziger Burschenschaft „Teutonia”, „Germania”, 
„Markomania” (1924), „Borussia”, estońska K! ”Deüs 
Wäinla” (1924), dwie rosyjskie, jugosłowiańska „Adria”, 
ukraińskie: „Czrnomore”, „Hałycz” „Zarewo”, żydowska K! 
„Unia” oraz korporacja bułgarska [17]. 

Studenci Polacy zrzeszali się i działali we własnych 
związkach, stowarzyszeniach, korporacjach oraz kołach 
naukowych. 
 
7. PIERWSZE ORGANIZACJE POLSKICH  
    STUDENTÓW 
 

Już 3 maja 1913 powstała pierwsza polska organizacja 
studencka politechniki, przekształcona w Związek 
Akademików Gdańskich „Wisła”, a następnie w czerwcu 
1921 roku w Korporację ZAG „Wisła”.[18] Za wzór 
przyjęto korporację studencką „Polonia” w Dorpacie.  

Szczególną rolę wśród organizacji polskich studentów 
odgrywała założona w czerwcu 1921 roku: „Bratnia Pomoc - 
Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej”, 
zalegalizowana 22 listopada 1921 przez rektora Technische 
Hochschule, jako zrzeszenie o charakterze reprezentacyjno-
samopomocowym Polaków studiujących w politechnice. Jej 
pierwszym prezesem został student Wydziału Inżynierii 
Budowlanej - Adam Doboszyński.[19] Opiekę nad 
organizacją sprawował Komisarz Generalny RP. Zrzeszenie 
dbało o sprawy socjalne studentów takie, jak: bezpłatna 
opieka lekarska, prawa do zniżki kolejowej dostęp do 
biblioteki i czytelni, itd.  

W 1921 roku oddano również do użytku Polski Dom 
Akademicki. Powstał on w przyznanym Polsce budynku po 
dawnych koszarach przy Heersangerstrasse 11 (obecnej ul. 
Legionów) we Wrzeszczu. i spełniał wszystkie wymogi 
socjalne. Posiadał dużą stołówkę; czytelnię, świetlicę itp.. Tu 
również miał swoją siedzibę Zarząd Bratniej Pomocy SPPG 
oraz wiele polskich organizacji studenckich.  

 

 

 
 

Rys. 12. Legitymacja członka Koła Mechaników i Elektryków – 
studenta Czesława Zabrodzkiego, wystawiona w 1937 r. (zbiory 

Sekcji Historycznej PG) 
W ramach ZSPPG „Bratnia Pomoc” działały 4 

korporacje: K! ZAG „Wisła”  (od 1921), K! „Helania” 
(1922), K! „Gedania”  (1924), K! „Rosevia” (1926) oraz 
inne organizacje.  

Wśród sześciu kół naukowych skupiających polskich 
studentów politechniki szczególnie ciekawą i bogatą 
działalność rozwinęło założone w 1924 r. Koło Studentów 
Polaków Techniki Okrętowej przy Politechnice Gdańskiej 
„KORAB”.  Koło najlepiej organizacyjnie rozwinięte, jako 
pierwsze wywalczyło pierwszą polska kreślarnię. Z kręgu 
okrętowców wyszli pierwsi polscy inżynierowie praktyki, 
projektowania i nauki dyscypliny okrętowej, tak bardzo 
zasłużeni przy tworzeniu podstaw polskiego okrętownictwa 
w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, jak i szczególnie po 
drugiej wojnie światowej [20]. 

Najstarszym i najliczniejszym spośród polskich kół 
naukowych na politechnice było Koło Mechaników 
i Elektrotechników Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej, utworzone w 1923 roku. Koło miało trzy sekcje: 
lotniczo-samochodową, elektrotechniczną i radiotechniczną. 
Stawiało sobie za cel wszechstronną pomoc w studiach, 
zwłaszcza organizowanie praktyk zawodowych, wycieczek 
technicznych, odczytów i projekcji filmów, prowadzenie 
własnej biblioteki oraz zachęcanie studentów do 
opracowywania skryptów. Koło utworzyło pierwszą na 
politechnice Komisję Skryptową. 

Liczni Polacy, kończący studia z zakresu 
elektrotechniki, podejmując pracę bezpośrednio po studiach 
oraz w powojennej Polsce, wyróżniali się w zawodzie 
pełniąc odpowiedzialne stanowiska. Przykład m.in. stanowi 
Kazimierz Bieliński, który został dyrektorem Miejskich 
Zakładów Elektrycznych w Gdyni i pierwszym prezesem 
Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP w Gdyni (1932) - 
rozstrzelany po wejściu Niemców w 1939 r. 

Równie aktywną działalność prowadziły później 
powstałe inne koła skupiające polskich studentów: Polskie 
Koło Studentów Architektury Politechniki Gdańskiej (1925), 
Koło Chemików Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej 
(1925), Koło Inżynierii Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej (1929), Koło Lotnicze Studentów Polaków 
Politechniki Gdańskiej (1929) oraz Związek Polskich Kół 
Naukowych (1932) [21]. Na uczelni działały także trzy 
organizacje sportowe.  

 
8. PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  

 
W momencie wybuchu wojny nie było już polskich 

studentów w uczelni. W wyniku zajść antypolskich na 
politechnice w lutym 1939 roku zakończyli oni praktycznie 
swoje studia w marcu 1939 roku. Gdańsk został wcielony do 
Rzeszy. Większość studentów i część kadry zmobilizowano. 
W roku 1941 Politechnika Gdańska została ostatecznie 
podporządkowana władzom w Berlinie. W latach 1941-1945 
funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Rzeszy w Gdańsku. 
W 1944 roku budynki uczelni zajęto na niemiecki szpital 
wojskowy, w którym mieściło się 3000 łóżek. W chwili 
zdobywania Gdańska przez wojska radzieckie gmach 
główny był przepełniony rannymi i chorymi, a gmach 
Instytutu Elektrycznego mieścił zakaźnie chorych [22]. 

W styczniu 1945 roku ostatecznie zawieszono zajęcia 
dydaktyczne w uczelni. W obliczu zbliżającego się frontu, 
zapadła decyzja o ewakuacji politechniki. Najcenniejsza 
aparatura badawcza, książki i akta rektoratu zostały 
zapakowane w 500 skrzyń i załadowane na statek 
„Deutschland”, który odpłynął 27 stycznia do Kilonii. 
Stamtąd przewieziono cały transport do Schmalkaden 
w Turyngii, gdzie miano uruchomić politechnikę 
zastępczą [23]. 
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26 marca 1945 opuścił uczelnię ostatni niemiecki 
rektor prof. Egon Martyrer. Tego samego dnia, po 
gwałtownym ostrzale artyleryjskim teren uczelni zajęli 
Rosjanie.  

Gmach Główny ucierpiał najdotkliwiej. Spłonęła 
niemal cała centralna część budynku. Doszczętnie 
zniszczona została aula, rektorat i biblioteka wraz 
z księgozbiorem. W tylnym trakcie runęły wszystkie stropy. 
Ustalono, że wypaliło się 60% kubatury budynku i 70% 
pokrycia dachowego, potłukło się 80% oszklenia. Po 
wieńczącej budynek wieży pozostała jedynie stalowa 
konstrukcja [24]. 

5 kwietnia 1945 roku do jeszcze płonącego Gdańska 
przybyła pięcioosobowa grupa operacyjna Ministerstwa 
Oświaty na miasto Gdańsk. Delegacją, w skład której 
wchodzili: inż. Kazimierz Kopecki, dr Kazimierz Kubik, 
inż. Franciszek Otto i Stanisław Szamański, kierował dr 
Stanisława Turski, późniejszy rektor PG. Jej zadaniem było 
przejęcie, zorganizowanie i uruchomienie opuszczonej 
politechniki.  

 

 
 

Rys.13. Gmach główny politechniki, marzec 1945 (zbiory Sekcji 
Historycznej PG) 

 
Pożoga, zniszczenie, grabieże i ewakuacja sprawiły 

rozproszenie i zniszczenie materiałów znajdujących się 
w katedrach, laboratoriach i innych pomieszczeniach 
Uczelni. Pierwsze prace polegały na zebraniu 
i zabezpieczeniu ocalonych na terenie politechniki 
materiałów, urządzeń, książek wyrzuconych 
z dotychczasowych pomieszczeń i porozrzucanych wśród 
gruzów. 

 

 
 

Rys. 14. Fragment zniszczonego gmachu głównego  
(zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 
Dekretem Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 roku, 

Politechnika Gdańska została przekształcona w polską 

państwową szkołę akademicką. Dekret przewidywał 
utworzenie 4 wydziałów: Inżynierii Lądowej, Mechaniczno-
Elektrycznego, Budowy Okrętów i Chemicznego. 
Faktycznie władze politechniki powołały sześć wydziałów. 

Pierwszym rektorem na mocy nominacji ministra 
oświaty został prof. Władysław Łukasiewicz, przedwojenny 
wykładowca Politechniki Lwowskiej. 

 

 
 

Rys. 15. Pierwsi rektorzy Politechniki Gdańskiej – prof. Stanisław 
Łukasiewicz i prof. Stanisław Turski (zbiory Sekcji Historycznej) 

 
Pierwszy, uroczysty wykład wybitnego fizyka prof. 

Ignacego Adamczewskiego (późniejszego d.h.c. PG) 
rozpoczął 22 października 1945 r. zajęcia dydaktyczne na 
sześciu wydziałach: Architektury, Budowy Okrętów, 
Chemicznym, Elektrycznym, Mechanicznym oraz Inżynierii 
Lądowej i Wodnej. W pierwszym roku akademickim 
1945/1946 studia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 
1647 studentów.  

9 kwietnia 1946 roku w Auditorium Maximum odbyła 
się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego. 
Uroczysty wykład pt. „Technika współczesna, a wiedza 
przyrodnicza” wygłosił światowej sławy uczony prof. 
Maksymilian Tytus Huber [25]. 

 

 
 

Rys. 16. Pierwsza uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 
9 kwietnia 1946 r. (zbiory Sekcji Historycznej PG) 

 
W 1945 roku kadra naukowa liczyła 112 osób, w tym: 

8 prof. zwyczajnych, a 28 na stanowisku profesora. Kadrę 
stanowili profesorowie z politechnik: Lwowskiej 
i Warszawskiej, wykładowcy z Uniwersytetu Wileńskiego, 
a także przedwojenni absolwenci politechniki. 

Pierwszymi dziekanami powołanych po wojnie 
wydziałów byli: prof. Marian Osiński – Wydział 
Architektury, prof. Aleksander Rylke – Wydział Budowy 
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Okrętów, prof. Włodzimierz Wawryk – Wydział Chemiczny, 
prof. Kazimierz Kopecki – Wydział Elektryczny, prof. Karol 
Taylor – Wydział Mechaniczny oraz prof. Karol 
Pomianowski – Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej.  

W sierpniu 1945 roku reaktywowano Bratnią Pomoc. 
Powstały referaty: aprowizacyjny, gospodarczy, imprezowy, 
mieszkaniowy, pracy oraz wydawniczy.  

 
9. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY   

 
W rzeczywistości wydziały mechaniczny i elektryczny 

od początku działały jako odrębne wydziały z osobnymi 
dziekanami i radami wydziałowymi.  

Władze tworzącej się Politechniki powołały 
samodzielny Wydział Elektryczny, mając na uwadze 
przedwojenne doświadczenia polskich uczelni wyższych i 
perspektywę rozwoju nowych dziedzin gospodarki. W skład 
Wydziału Elektrycznego weszły katedry: Fizyki I, 
Elektrotechniki Teoretycznej, Podstaw Elektrotechniki, 
Miernictwa Elektrycznego i Pomiarów Maszyn, Urządzeń 
Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, Wysokich 
Napięć, Maszyn Elektrycznych i Napędu Elektrycznego, 
Trakcji Elektrycznej, Teletechniki, Radiotechniki oraz 
Elektrotechniki Stosowanej i Akustyki [26]. 

Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału 
Elektrycznego był zastępca prof. inż. Kazimierz Kopecki. 
Oprócz niego kadrę stanowili: prof. dr inż. Leon Staniewicz, 
prof. inż. Łukasz Dorosz, prof. dr inż. Paweł Szulkin, 
prof. dr inż. Ignacy Malecki, zastępca prof. inż. Stanisław 
Trzetrzewiński, adiunkci: inż. Jan Piasecki, inż. Mieczysław 
Rodkiewicz, inż. Józef Lenkowski. 

 

 
 

Rys. 17. Organizator i pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego - 
prof. Kazimierz Kopecki (zbiory Sekcji Historycznej PG) 
 
Po wyzwoleniu Gdańska budynek Laboratorium 

Maszynowego pozostał bez większych zniszczeń poza stratą 
oszklenia i dewastacją wnętrza. Wykorzystując ocalałe 
prądnice prądu stałego w Laboratorium Maszyn Cieplnych 
i przetwornice w Laboratorium Maszyn Elektrycznych 
uruchomiono w maju 1945 roku pierwszą po wojnie 
elektrownię w Gdańsku. Energia elektryczna zasilała 
stocznię i port, a także sąsiadujące z politechniką budynki 
mieszkalne [30]. 
 
10. POLSCY ABSOLWENCI PRZEDWOJENNEJ  
      POLITECHNIKI 

 
Należy pamiętać, że z grupy Polaków studiujących na 

politechnice w Gdańsku w latach 1921–1939 liczni 

absolwenci podjęli pracę naukową, włączyli się w odbudowę 
przemysłu. Po roku 1945 około 40 rozpoczęło pracę na 
Politechnice Gdańskiej, a więc po przekształceniu uczelni 
niemieckiej w polską państwową szkołę akademicką. Wśród 
nich wymienić można m.in. profesorów: Stanisława 
Błaszkowiaka, Bronisława Bukowskiego, Witolda 
Nowackiego, Romana Wielocha z W. Budownictwa 
Lądowego, z Wydziału Elektrycznego - Alfonsa Hoffmanna, 
Waleriana Liburę, Jana Tadeusza Piaseckiego, 
wykładowcami akademickimi byli Leonard Garbolewski, 
Henryk Hadrian i Aleksander Straszewski, z Wydziału 
Budowy Okrętów - Jerzego Doerffera, Józefa Kaźmierczaka, 
Wojciecha Orszuloka, Jerzego Pacześniaka, Aleksandra 
Potyrałę, Janusza Staszewskiego; Romana Lipowicza 
z Wydziału Mechanicznego, Aleksego Potockiego 
z Wydziału Chemicznego [31]. 

Ponadto 30 byłych polskich studentów i absolwentów 
podjęło pracę naukową w innych uczelniach polskich. 
Przykład mogą stanowić: prof. Jan Anioła i prof. Jerzy 
Glaser (w AGH), prof. Krystian H. Eyman, prof. Zygfryd 
Jung, prof. Julian Kryński, prof. Jan Rzewuski, prof. Paweł 
Schleifer i prof. Witold Szuman (w Politechnice 
Warszawskiej), prof. Zbigniew Orzeszkowski i prof. Jan 
Trojak (w Politechnice Wrocławskiej), prof. Witold 
Kręglewski, prof. Teobald Olejnik, prof. Józef Węglarz, 
(w Politechnice Poznańskiej). Wielu przedwojennych 
studentów z niezwykłym zapałem włączyło się również do 
odbudowy i rozbudowy zniszczonego w czasie wojny 
przemysłu. Ponad 20 z nich stanowiło kadrę kierowniczą 
instytutów naukowych i urzędów państwowych, 37 - 
pracowało w przemyśle kluczowym, a także w górnictwie, 
budownictwie, architekturze, hutnictwie, w cukrownictwie 
oraz kolejnictwie, ponad 20 osób - w energetyce.  

Wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Gospodarka Paliwami i Energią” był Józef Michejda, od 
dyplomu związany z elektrowniami śląskimi. Do uznanych 
ekspertów w zakresie projektowania i budowy urządzeń 
elektrycznych oraz autorów książek i artykułów z tej 
dziedziny należeli: Tadeusz Bratkowski, Zygfryd Jung 
i Roman Szalek. 

 

 
 

Rys. 18. Na budynku WEiA PG widnieje jedna z najciekawszych 
rzeźb na terenie całego kompleksu politechniki; przedstawia 
całującą się parę – młodą kobietę z kłosem zbóż i mężczyznę 

z pochodnią w ręku. (zbiory Sekcji Historycznej PG) 
 
Najwięcej, bo ok. 40 osób włączyło się w tworzenie 

polskiego przemysłu okrętowego. Wystarczy wspomnieć 
prof. Witolda Urbanowicza, który wraz z Wacławem 
Czarnowskim i innymi, od pierwszych chwil po wyzwoleniu 
zajmował się organizowaniem polskich stoczni. W 1950 r. 
stworzył nowy, resortowy instytut naukowo-badawczy - 
Morski Instytut Techniczny (od 1951 r. Instytut Morski). 
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Byli studenci Polacy włączyli się również w przygotowanie 
kadr dla przemysłu okrętowego. Prof. Aleksander Potyrała 
jeszcze w czasie trwania wojny w 1943 roku zorganizował 
kurs budowy okrętów na tajnej Politechnice Warszawskiej. 
Państwowe Liceum Budowy Okrętów w Gdańsku 
"Conradinum", którym jako dyrektor kierował do końca 
1949 roku. Wraz z Aleksandrem Potyrałą, prof. Aleksander 
Rylke współdziałał w organizacji Wydziału Budowy 
Okrętów w tworzącej się Politechnice Gdańskiej.  

Dekret z 1945 roku przekształcający uczelnię w polską 
szkołę akademicka, odsłonił nową, już ponad 
siedemdziesięcioletnią kartę historii politechniki. Uczelni 
która swoimi osiągnięciami i dorobkiem godnie wpisuje się 
w tradycje naukowe Gdańska. 
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HISTORY OF GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1904-194 5 

 
Gdansk University of Technology - the oldest technical university in Pomerania region - its foundation is inscribed 

in a centuries–old tradition of scientific life in Gdansk. On 6th October 1904, the university began its activity as Königliche 
Technische Hochschule zu Danzig. The main task of the university was to spread technical knowledge in the area of West 
Prussia and Pomerania. Since the very beginning nearly 200 students began to study at six faculties taught by university staff 
consisted of many distinguished scientists. In 1921 the technical university was subjected to the jurisdiction of the Senate of 
the Free City of Danzig. In the mid – twenties Polish students amounted to more than 30% of all students. Among them were 
many graduates who became later professors and famous scientists at Polish HEI’s after the Second World War. 

On 24th May 1945 the technical university was legally transformed into a Polish state academic university by Decree 
of the Council of Ministers. But already since 5th April, the Ministry of Education operational group started reconstructions 
of the buildings and launched the university activity. In the first year after the Second World War 1647 students began to 
study at six university faculties. University academic staff consisted mainly of scientists from the prominent universities and 
technical universities of Lviv, Vilnius and Warsaw. Among them were many outstanding professors and numerous Polish 
graduates of Gdansk University of Technology who completed their studies and received a degree before the Second World 
War. 
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