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Wstęp

W pierwszym okresie swego istnienia lwowska uczelnia techniczna działała pod
nazwą AkademiaTechniczna we Lwowie. Działalność matematyków z tamtego okresu
(1844-1877) została przedstawiona w artykule [17]. Część druga została opracowana
na podstawie cytowanej literatury, a także ustnych przekazów nieżyjących już przed-
wojennych asystentów Politechniki, Stanisława Leji i Kazimierza Szałajki.

Prezentowane zdjęcia matematyków pochodzą z monografii [6, 14] z wyjątkiem
dwóch: Stefana Kaczmarza i Władysława Orlicza. Obie zawdzięczam profesorowi
Lechowi Maligrandzie, za co składam mu serdeczne podziękowanie.

O matematykach okresu międzywojennego istnieje wiele opracowań np. [6, 8, 9,
10, 12, 13, 15], dlatego ich życiorysy zostały tutaj pominięte.

1. C. k. Szkoła Politechniczna

W  roku 1877 Akademia Techniczna zmieniła nazwę na C.k. Szkoła Politechniczna
we Lwowie. Po reformie programów nauczania, utworzeniu nowych katedr i przenie-
sieniu szkoły do nowych własnych budynków, była to uczelnia o ugruntowanej pozycji
w Cesarstwie Austriackim. Szkołą kierował rektor pochodzący z wyboru i Kolegium
Profesorów.

Na 4 wydziałach: Inżynierii, Architektury, Chemii Technicznej i Budowy Maszyn licz-
ba studiujących wahała się od 188 w roku 1877 do 254 w roku 1894.

Począwszy od roku 1871 wykłady były prowadzone w języku polskim. Matematykę
wykładali profesorowie: Władysław Zajączkowski, kierownik Katedry Matematyki
i Wawrzyniec Żmurko, który przeniósł się na Uniwersytet Lwowski, ale w Szkole
Politechnicznej miał wykłady zlecone [18].

W roku 1870 z Katedry Mechaniki została wydzielona Katedra Geometrii Wykreśl-
nej, a na jej kierownika powołano Karola Maszkowskiego, który w roku 1871 został
mianowany  profesorem zwyczajnym.

Karol Maszkowski (1831-1886) po ukończeniu gimnazjum we Lwowie studiował na
Politechnice w Wiedniu w latach 1848-1852, a w latach 1852-62 był nauczycielem
szkół średnich w Innsbrucku, Krakowie i we Lwowie. W latach 1862-67 prowadził
wykłady z arytmetyki, geometrii i mechaniki w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach
k. Lwowa, nastepnie przeniósł się do Katedry Mechaniki Szkoły Politechnicznej, a po
wydzieleniu z niej Katedry Geometrii Wykreślnej objął jej kierownictwo. Opublikował
pracę: Perspektywa rzutowa jako wynik rzutów prostokątnych na płaszczyzny ukośnie
względem siebie położone (Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych, t.5, 1874), w której



162
JÓZEF WANIURSKI

wprowadził metodę perspektywy rzutowej. Wydał też podręcznik geometrii wykreślnej
dla szkół średnich (1875) oraz pracę o krzywych płaskich (1883). Jest uważany za
prekursora lwowskiej szkoły geometrii wykreślnej. Był współzałożycielem Towarzystwa
Politechnicznego we Lwowie. Z powodu choroby zaprzestał wykładów w roku 1885.
Zmarł 2 września 1886 roku.

Następcą Maszkowskiego był Mieczysław Łazarski (1852-1930), absolwent Politechniki
w Karlsruhe i Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie uzyskał doktorat z matematyki w roku 1883.

Łazarski był nauczycielem matematyki i fizyki w latach 1878-1887 najpierw
w Stanisławowie, potem we Lwowie. Efektem jego zainteresowań geometrią wykreślną
były publikacje z tej dziedziny umieszczane początkowo w sprawozdaniach szkół, w któ-
rych uczył. Był współautorem (z Michałem Rębaczem) podręcznika: Perspektywa linijna
(1880) i autorem wielokrotnie wznawianego dwutomowego podręcznika: Zasady geo-
metrii wykreślnej dla użytku wyższych szkół realnych (1889). Ponadto opublikował
artykuły: O konstrukcji punktów przecięcia krzywych rzędu drugiego (1881) oraz
O konstrukcji i własnościach krzywych rzędu czwartego z punktem potrójnym (1886).
Obie prace ukazały się w czasopiśmie: Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie.

Publikacje Łazarskiego były dostateczną rekomendacją dla Kolegium Profesorów,
by zachęcić go do podjęcia pracy w Szkole Politechnicznej. Potrzebna do tego była
habilitacja, którą przeprowadził w roku 1886, a po jej zatwierdzeniu w październiku 1886
rozpoczął wykłady jako docent prywatny, później profesor nadzwyczajny i od roku 1889
profesor zwyczajny.

W roku 1911 przeszedł na emeryturę (z powodu utraty wzroku). Zmarł 7 maja 1930
roku w Krakowie.

Następcą Łazarskiego został jego uczeń Kazimierz Bartel (1882-1941). Studiował
on w Szkole Politechnicznej (1902-07) i matematykę na Uniwersytecie Lwowskim (1908-
09). Po rocznym pobycie w Monachium na studiach uzupełniających doktoryzował się
w 1909 roku w Szkole Politechnicznej we Lwowie na podstawie rozprawy O utworach
szeregów i inwolucyjnych pęków. Po habilitacji w roku 1912 objął Katedrę Geometrii
Wykreślnej, którą kierował do wybuchu wojny 1939 roku. Był autorem podręcznika
Geometria wykreślna (1919) i pierwszej na świecie monografii Perspektywa malarska
(1928). Obie książki miały kilka wydań.

W latach 1930-32 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego. Aresztowany przez hitlerowców 4 lipca 1941 został rozstrzelany 26 lipca
we Lwowie.

Rosnące zainteresowanie studiami technicznymi skłoniło władze uczelni do wystą-
pienia z wnioskiem o powołanie drugiej katedry matematyki.

Wprawdzie oprócz Zajączkowskiego wykłady zlecone z matematyki prowadził Żmur-
ko, ale z uwagi na podeszły wiek należało liczyć się z jego rezygnacją. W celu odcią-
żenia obu profesorów w roku 1879 powierzono wykłady zlecone docentowi prywatne-
mu Władysławowi Kretkowskiemu, który po trzech latach z nich zrezygnował.

Na mającą powstać drugą katedrę matematyki Kolegium Profesorów planowało
powołać Placyda Dziwińskiego, asystenta Zajączkowskiego. Otrzymał on stypendium,
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dzięki któremu mógł wyjechać w roku 1883  do Berlina i Paryża na studia uzupełnia-
jące z matematyki.

Placyd Dziwiński (1851-1936) po ukończeniu gimnazjum w Tarnopolu studiował na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego i równocześnie na Wydziale Inżynie-
rii Akademii Technicznej we Lwowie.

Po ukończeniu studiów w roku 1874 został zatrudniony na stanowisku asystenta
w Katedrze Matematyki Akademii Technicznej we Lwowie. W roku 1875 zdał egzamin
nauczycielski w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej dla szkół realnych a na
Uniwersytecie Lwowskim uzyskał doktorat z matematyki.

W latach 1876-82 był nauczycielem szkoły realnej w Jarosławiu. Z tego okresu
pochodzą publikacje wydane nakładem własnym w Jarosławiu: Przyczynek do teorii
stożków stycznych do elipsoidy (1877), Powierzchnia falowa Fresnela ze stanowiska
geometrycznego (1878), Ogólne równanie walców i stożków stycznych do powierzch-
ni drugiego rzędu (1880), Liczby kierunkowe, ich znaczenie i zastosowanie w mate-
matyce (1882).

Uzyskawszy urlop i stypendium wyjechał w roku 1883 na Uniwersytet w Berlinie,
gdzie słuchał wykładów m.in. Weierstrassa i przygotował do druku liczącą 52 strony
publikację: Krótki rys teorii funkcji peryodycznych jednej zmiennej (1885), wydanej we
Lwowie, na podstawie której habilitował się w roku 1885 w Szkole Politechnicznej we
Lwowie. Począwszy od 1 marca 1884 roku prowadził wykłady z matematyki (po rezy-
gnacji  Żmurki). Po habilitacji w roku 1885 był docentem prywatnym Szkoły Politech-
nicznej. W roku 1887 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a po dwóch latach
profesorem zwyczajnym nowo powstałej Katedry Matematyki II. Dzięki ukończonym stu-
diom technicznym dobrze znał potrzeby inżynierów w zakresie matematyki, przez co
jego wykłady odegrały szczególną rolę w wykształceniu wielu pokoleń inżynierów.
Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana, a w roku 1893/94 był rektorem Szkoły Politech-
nicznej. Po 40 latach od habilitacji przeszedł w roku 1925 na emeryturę, ale otrzy-
mując zaszczytny tytuł profesora honorowego nadal wykładał matematykę. Zmarł
13 lipca 1936 roku we Lwowie.

Bolesną stratą dla uczelni była śmierć Władysława Zajączkowskiego w 1898 roku.
Jako pierwszy na ziemiach polskich prowadził badania z równań różniczkowych, których
efektem były publikacje w czasopismach w języku polskim, niemieckim i angielskim [3].
Napisał podręcznik: Wykład nauki o równaniach różniczkowych (1877), wydany przez
Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu, liczący 904 strony. Był to pierwszy w języku
polskim podręcznik równań różniczkowych. Wyrazem uznania dla jego osiągnięć na-
ukowych był wybór na członka korespondenta (1873) i członka czynnego (1890)
Akademii Umiejętności w Krakowie oraz dwukrotny wybór na rektora Szkoły Politech-
nicznej. Jemu też Kolegium Profesorów powierzyło zaszczytne zadanie napisania hi-
storii Szkoły Politechnicznej na 50-lecie uczelni.

Po śmierci W. Zajączkowskiego kierownictwo Katedry Matematyki I objął Placyd
Dziwiński, a kierownictwo Katedry Matematyki II powierzono od 31 października 1899
profesorowi Stanisławowi Kępińskiemu - dotychczasowemu profesorowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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Stanisław Kępiński (1867-1908) studiował matematykę, fizykę i astronomię na
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1885-1889. W roku 1890 uzyskał stopień dok-
tora na podstawie pracy O całkowaniu równań różniczkowych rzędu 2-go. Po studiach
zagranicznych w Getyndze i habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1893,
przez 3 lata wykładał matematykę jako docent prywatny, a od roku 1896 jako profesor
nadzwyczajny. W roku 1899 przeszedł do Szkoły Politechnicznej we Lwowie, której był
rektorem w latach 1903-04. Był świetnym dydaktykiem. Wydał Podręcznik równań
różniczkowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb techników i fizyków (1907).
Zmarł 24 marca 1908 roku w Zakopanem.

Po śmierci Kępińskiego drugą Katedrę Matematyki objął Zdzisław Krygowski, który
już od roku 1901 prowadził wykłady z matematyki  na Wydziale Chemii Technicznej.

Zdzisław Krygowski urodził się we Lwowie w 1872 roku. Studiował matematykę na
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1890-95, uzyskując stopień doktora. W latach
1895-96 przebywał na stażu naukowym w Berlinie, a następnie przez dwa lata w Paryżu.
W latach 1898-1901 był nauczycielem szkół średnich w Krakowie i Przemyślu. Od roku
1901 prowadził wykłady z matematyki  na Wydziale Chemii  Technicznej z roczną
przerwą 1906/07, kiedy przebywał w Paryżu gdzie przygotował pracę Sur le dévelop-
pment des fonctions hypereliptiques en séries trigonométriques, na podstawie której
uzyskał tytuł docenta (1908). Profesorem nadzwyczajnym został w 1908 r., a zwyczaj-
nym w 1909. W roku akademickim 1917/18 był rektorem uczelni. W roku 1920 prze-
niósł się na Uniwersytet Poznański.

Na przełomie XIX i XX wieku pojawili się w Szkole Politechnicznej dwaj asystenci,
którzy wkrótce osiągnęli wyniki naukowe na poziomie światowym. Byli to: Lucjan Böttcher
i Maksymilian Huber.

Lucjan Böttcher (1872-1937) podjął studia matematyczne w 1893 roku na Uniwer-
sytecie Warszawskim (cesarskim), a po relegowaniu za udział w manifestacji (w setną
rocznicę Powstania Kościuszkowskiego) studiował na Wydziale Budowy Maszyn Szkoły
Politechnicznej we Lwowie. W roku 1897 przeniósł się do Lipska, gdzie na tamtejszym
uniwersytecie ukończył studia matematyczne, uzyskując w roku 1898 stopień doktora
matematyki na podstawie pracy Beiträge zur Theorie der Iterationsrechnung. Od roku
1899 był zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Matematyki I Szkoły Politechnicznej
we Lwowie. Po kilku latach awansował na adiunkta i docenta, ale rozgłos uzyskał dopiero
pod koniec XX wieku, dzięki publikacji [1], która doczekała się wielu cytowań [11, 16].

Maksymilian Huber (1872-1950) studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie
i matematykę na Uniwersytecie w Berlinie. W latach 1897-98 był asystentem w Kate-
drze Matematyki Szkoły Politechnicznej we Lwowie, a od roku 1908 profesorem
zwyczajnym w Katedrze Mechaniki Technicznej. W roku  akademickim 1921/22 był
rektorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1925-28 prezesem Oddziału Lwowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zasłynął w roku 1904 sformułowaniem
hipotezy dotyczącej wytrzymałości materiałów. Hipoteza Hubera została potwierdzona
przez innych badaczy i ma duże zastosowanie w praktyce ([4] str. 238-239).

Wybuch I wojny  w 1914 roku spowodował poważne zakłócenia w funkcjonowaniu
Szkoły. Znaczna liczba profesorów i studentów została zmobilizowana, a w gmachu
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głównym urządzono szpital wojenny. W dniu 3 września 1914 roku do miasta wkroczyły
wojska rosyjskie, wszystkie szkoły zostały zamknięte. Taki stan trwał do 22 czerwca
1915 roku, kiedy Rosjanie zostali wyparci przez Austriaków.

Życie akademickie powoli wracało do normy. Wznowiono wykłady, studenci zdawali
zaległe egzaminy poprawkowe. Na studia zapisało się jedynie 130 słuchaczy, ale już
w następnym 1916 roku – 233. W roku 1918 liczba chętnych była tak duża, że wy-
kłady z matematyki, fizyki i geometrii wykreślnej były prowadzone w kilku grupach.

Zbliżał się koniec wojny, ale dla Lwowa i Szkoły Politechnicznej miał on szczegól-
nie dramatyczny przebieg. Rozpadła się Monarchia Austro-Węgierska, 27 października
1918 roku w Krakowie powstała Komisja Likwidacyjna, która ogłosiła przejęcie władzy
nad zachodnią częścią Galicji.

W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy objęli władzę we
Lwowie i wschodniej części Galicji. Naturalną reakcją Polaków była walka o utrzyma-
nie tych ziem w obrębie odradzającego się Państwa Polskiego. W szeregach obroń-
ców Lwowa znalazło się około 300 profesorów i studentów Szkoły Politechnicznej.
Wśród nich Kazimierz Bartel – komendant techniczny dworca kolejowego i syn Lucja-
na Böttchera - Władysław, członek załogi Domu Studenckiego Techników. W ciężkich
walkach ze stratami w ludziach po obu stronach, polskie oddziały wypierały z miasta
oddziały ukraińskie, by w dniu 11 listopada opanować gmach główny uczelni, a po
nadejściu odsieczy uwolnić Lwów 22 llistopada 1918 roku.

2. Politechnika Lwowska

Na mocy uchwały Kolegium Profesorów uczelnia przyjęła nazwę Szkoła Politech-
niczna we Lwowie, usuwając początkowe C.k. – symbol więzi z cesarstwem, które
odeszło do historii. Jeszcze w lipcu 1920 roku używana była w Dzienniku Ustaw nazwa
Szkoła Politechniczna, chociaż rok wcześniej w Rozporządzeniu Rady Ministrów użyto
nazwy Politechnika Lwowska. Wprowadzono ją na stałe w 1921 roku po zatwierdzeniu
statutu.

Po odejściu Zdzisława Krygowskiego na Uniwersytet Poznański kierownictwo
Katedry Matematyki II przejął Antoni Łomnicki, najpierw jako docent (19.07.1919) i zastępca
profesora, a od 1 lipca 1920 roku jako profesor nadzwyczajny Szkoły Politechnicznej.
Nominację na profesora zwyczajnego ale już Politechniki Lwowskiej otrzymał 27 sierp-
nia 1921 roku.

Wraz z objęciem kierownictwa katedry przez profesora Łomnickiego rozpoczął się
nowy jakościowo okres w dziejach matematyki polskiej i światowej. W roku 1920
Łomnicki zatrudnił na etacie asystenta Stefana Banacha, o którym J. P. Kahane na-
pisał [7], że był zjawiskiem przyrody. Banach w ciągu dwuletniej asystentury uzyskał
stopień doktora (1920), a po habilitacji w czerwcu 1922 roku dostał miesiąc później
nominację na profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Matematyki II Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W swej pracy doktorskiej opublikowanej w 1922
roku zawarł podstawowe pojęcia analizy funkcjonalnej. Z Politechniką Lwowską był nadal
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związany, prowadził bowiem wykłady zlecone z mechaniki teoretycznej. Oto co jesz-
cze pisze o Banachu J. P. Kahane [7]:

Jest on najbardziej znanym matematykiem polskim nie tylko wśród matematyków całego
świata, ale także w społeczeństwie polskim. Dzisiaj nazwisko Banacha przywodzi na myśl
twierdzenie Hahna-Banacha, twierdzenie Banacha-Steinhausa, paradoks Banacha-Tarskiego,
przestrzenie Banacha, algebry Banacha.

Wraz z Hugonem Steinhausem oraz gronem uczniów i współpracowników stworzył
Banach Lwowską Szkołę Analizy Funkcjonalnej, do której zalicza się Stefana Kaczmarza,
Władysława Orlicza, Stanisława Mazura, Władysława Nikliborca i Andrzeja Turowicza.
Wszyscy oni w różnych okresach czasu byli zatrudniani na Politechnice Lwowskiej. Byli
to lwowscy matematycy, którzy publikowali prace w czasopiśmie Studia Mathematica,
założonym w 1929 roku przez Banacha i Steinhausa. Na 16 matematyków stanowiących
podstawową część tej grupy, sześciu było zatrudnionych na Politechnice. W katedrze
Łomnickiego pracowali: Stefan Banach w latach 1920-22; Stefan Kaczmarz w latach
1923-30; Władysław Orlicz w latach 1930-37. W Katedrze Stożka byli zatrudnieni:
Stanisław Mazur w latach 1935-39, a Władysław Nikliborc i Andrzej Turowicz odpowied-
nio w latach 1931-37 i 1937-39. Niestety z braku etatów profesorskich pracowali oni
na stanowiskach asystenta lub adiunkta.

Antoni Łomnicki zajmował się odmienną problematyką. Napisał około 20 podręcz-
ników dla szkół akademickich i młodzieży szkół średnich. Jego publikacje naukowe
obejmują zagadnienia z analizy, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i kartografii.
W literaturze światowej jest cytowana jego praca z 1923 roku, w której przedstawiona
jest jedna z pierwszych prób definicji prawdopodobieństwa na gruncie ogólnej teorii
miary [5, 9]. Łomnicki był wybitnym specjalistą z kartografii matematycznej. Prowadził
wykłady dla studentów Oddziału Mierniczego Politechniki pt: Odwzorowania kartogra-
ficzne, z których powstała pierwsza w Polsce książka z tej dziedziny: Kartografia
matematyczna (1927).

Wyczerpujące opracowanie dotyczące życia i twórczości Łomnickiego zawiera
publikacja L. Maligrandy [9].

3. Wydział Ogólny

W roku 1921 z inicjatywy Kazimierza Bartla Politechnika otrzymała zgodę na powo-
łanie Wydziału Ogólnego, który miał kształcić nauczycieli dla technicznych szkół śred-
nich. Początkowo utworzono  dwie sekcje: matematyki i fizyki, a od 1930 roku dołą-
czono sekcję  rysunku technicznego. W roku 1923 utworzono Katedrę Matematyki III,
którą objął Włodzimierz Stożek [2], a prawo wykładania na tym wydziale uzyskał po
habilitacji Adam Maksymowicz. W roku 1925 Włodzimierz  Stożek otrzymał nominację
na profesora zwyczajnego w Katedrze Matematyki I na Wydziale Inżynierii (po przejściu
na emeryturę profesora Dziwińskiego), ale z Wydziałem Ogólnym był nadal związany.
Prowadził wykłady a także pełnił funkcję dziekana.

W roku 1926 kierownictwo Katedry Matematyki III objął Kazimierz Kuratowski, docent
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Studiowanie matematyki na Wydziale Ogólnym dawało możliwość słuchania wykładów
z przedmiotów inżynierskich (czego nie było na uniwersytecie). Wprawdzie na Wydziale
była tylko jedna katedra matematyki, ale przedmioty matematyczne wykładali profesorowie
i docenci z innych wydziałów: Kazimierz Bartel, Antoni Łomnicki, Włodzimierz Stożek,
Antoni Plamitzer, Stefan Kaczmarz, Władysław Michał Nikliborc, a z Uniwersytetu Stefan
Banach i Stanisław Ruziewicz [20].

Niestety, Wydział Ogólny został zlikwidowany na mocy ustawy (tzw. jędrzejowiczow-
skiej) z dnia 25.01.1934 roku. Była to decyzja bardzo dotkliwa dla studentów, gdyż
nie dawała możliwości ukończenia wybranego kierunku. Wielu z nich przerwało naukę,
niektórzy przenieśli się na inne uczelnie lub na inne wydziały Politechniki. Stanisław
Ulam, uczeń Kuratowskiego, zdążył ukończyć Wydział Ogólny przed jego rozwiązaniem.
W roku 1933 Ulam uzyskał magisterium i doktorat.

Z braku możliwości zatrudnienia wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale utrzymy-
wał kontakty z matematykami lwowskimi. Dorobek naukowy Ulama jest imponujący,
obejmuje 161 pozycji i jest omówiony w artykule J. Mycielskiego [12]. Sekcję mate-
matyczną ukończył też Edward Otto, po wojnie profesor Politechniki Warszawskiej,
a sekcję fizyczną Jan Blaton, po wojnie profesor fizyki Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.

Placyd Dziwiński (1851-1936)    Stanisław Kępiński (1867-1908)

Zdzisław Krygowski (1872-1955)    Kazimierz Bartel (1882-1941)
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Antoni Łomnicki (1881-1941)     „Kartografja Matematyczna”
      Antoniego Łomnickiego

Włodzimierz Stożek (1883-1941)    Kazimierz Kuratowski (1896-1980)

      

Stefan Kaczmarz (1895-1939)   Władysław Orlicz (1903-1990)
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Stanisław Mazur (1905-1981)   Andrzej Turowicz (1904-1989)

  

Stefan Banach (1892-1945)   Antoni Plamitzer (1889-1954)

4. Lata wojny i okupacji

Z wybuchem II wojny światowej rozpoczął się ostatni etap działalności Politechniki
Lwowskiej.

Rektor Antoni Wereszczyński i prorektor Antoni Łomnicki organizowali obronę cy-
wilną już od pierwszych dni września, a zdolni do służby wojskowej pracownicy i stu-
denci zostali zmobilizowani. Od 12 września  miasto atakowali Niemcy, ale po kilku
dniach wycofali się i do Lwowa weszły wojska radzieckie.

Politechnice przydzielono komisarza politycznego. Rozpoczęły się wykłady, ale też
zebrania pracowników i studentów oraz próby indoktrynacji ([14], str. 265). Odważnymi
wystąpieniami przeciwstawili się tym działaniom profesorowie: Antoni Łomnicki i Stanisław
Fryze ([14] str. 266 i 265). W połowie października usunięto władze uczelni (rektora
Wereszczyńskiego i prorektora Łomnickiego), a Politechnikę przemianowano na Lwowski
Instytut Politechniczny. Na  czele Instytutu stanął dyrektor Maksym Sadowski z Kijowa.
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Tytułowano go grzecznościowo rektorem. Jego zastępcą mianowano profesora
Włodzimierza Krukowskiego z Politechniki Lwowskiej, znającego dobrze język rosyjski.

Z Moskwy przyjechała komisja weryfikacyjna, która dopuściła niemal całe przedwo-
jenne grono 80 profesorów i docentów do prowadzenia zajęć. W ramach akcji prze-
siedleńczej ludności polskiej został aresztowany  i wywieziony do Kazachstanu asystent
Katedry Matematyki Stanisław Leja (1912-2000) – bratanek Franciszka, po wojnie pro-
fesor matematyki na uniwersytecie w Kalamazoo w stanie Michigan [18].  Wykłady
odbywały się po polsku i po ukraińsku, a marksizmu i leninizmu po rosyjsku. Pod koniec
sierpnia 1940 roku zorganizowano wyjazd profesorów uczelni Lwowa do Moskwy w celu
zapoznania ich z osiągnięciami i organizacją nauki  radzieckiej. Nieco później przeby-
wał w Moskwie Kazimierz Bartel w związku z planami wydania drukiem jego podręcz-
nika geometrii wykreślnej w języku rosyjskim. Zaawansowane prace przerwała wojna
niemiecko-radziecka.

W pierwszym roku władzy radzieckiej tok studiów przebiegał w zasadzie według
harmonogramu przedwojennego. Dopiero od roku 1940/41 zaczęto wprowadzać zmiany.
We wrześniu przyjęto 20 asystentów na 3 letnią aspiranturę – nową formę kształcenia
kadr naukowych. W czerwcu 1941 egzaminy odbywały się pod nadzorem delegata władz
państwowych z Kijowa. Zostały one przerwane z powodu mobilizacji i wybuchu wojny
niemiecko-radzieckiej.

W pierwszych dniach lipca 1941 zamknięto wszystkie wyższe uczelnie Lwowa.
Główny gmach Politechniki ponownie zajęto na szpital wojskowy.

Wiosną 1942 roku władze okupacyjne przedstawiły program kształcenia zawodo-
wego na Politechnice i na Uniwersytecie we Lwowie. Studia miały mieć charakter
zawodowy i były adresowane głównie do młodzieży ukraińskiej. Absolwenci mieli być
zatrudniani jako fachowcy dozoru technicznego średniego szczebla w urzędach
i instytucjach kierowanych przez Niemców na terenach zdobytych i anektowanych pod-
czas wojny. Wykłady miały być prowadzone po niemiecku. Politechnice nadano nazwę:
Staatliche Technische Fachkurse – Lemberg.
Kierownictwo uczelni przejął profesor Theodor Bödefeldt z Politechniki w Monachium.
Zatrudnił on wszystkich dotychczasowych profesorów i asystentów, a na miejsce
pomordowanych matematyków Łomnickiego i Stożka powołał Stefana Banacha
i Mirona Zaryckiego, profesora gimnazjalnego ze Lwowa ([14], str. 290). Wykłady pro-
wadził też Władysław Nikliborc, a ćwiczenia Kazimierz Szałajko. W praktyce była to
Politechnika, która nieoficjalnie prowadziła tajne nauczanie w języku polskim, a profe-
sor Burzyński – oficjalny naukowy zastępca niemieckiego dyrektora, był faktycznym
kierownikiem uczelni.

Na kursy zawodowe wszystkich lat studiów zapisało się 508 studentów, w większości
Polaków. Wielu z nich było studentami tajnego nauczania. Legitymacja kursów zawo-
dowych chroniła przed aresztowaniem i innymi akcjami represyjnymi, szczególnie tych,
którzy przybyli do Lwowa z innych części Polski, bowiem nie było w niej adnotacji dot.
narodowości. Zajęcia rozpoczęły się 15 kwietnia 1942 roku i trwały przez dwa lata, do
wiosny 1944 roku. Po wyjeździe Bödefeldta ze Lwowa w marcu 1944 roku rozpoczęła
się ewakuacja personelu niemieckiego. Około 20 lipca władze niemieckie przekazały
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kierownictwo uczelni Włodzimierzowi Burzyńskiemu, który do wejścia wojsk radziec-
kich w dniu 27 lipca 1944 kierował Politechniką. W trudnym czasie zabezpieczał przed
grabieżą i zniszczeniem mienie uczelni. Po przejściu frontu do miasta weszły oddziały
NKWD. Wrócił na Politechnikę ten sam komisarz polityczny. Na początku sierpnia 1944
roku władzę na uczelni przejął I. N. Jampolski z Odessy. W ten sposób zakończył się
stuletni okres działalności polskiej uczelni technicznej we Lwowie.

Profesora Burzyńskiego i wielu innych profesorów Politechniki aresztowano, a uczelni
nadano nazwę Lwowski Politechniczny Instytut. Dla mieszkańców Lwowa stan niepew-
ności trwał do 13 lutego 1945 roku. W tym dniu dowiedzieli się z gazet o postano-
wieniach konferencji w Jałcie. Władze radzieckie zachęcały ludność polską do repa-
triacji. W takiej atmosferze na zebraniu pracowników Politechniki podjęto uchwałę
o przeniesieniu się w całości do Gdańska i utworzeniu uczelni pod nazwą: Politechnika
Morska. Niestety, władze PKWN w Lublinie nie zatwierdziły tej uchwały, zachęcając do
wyjazdu do Krakowa, Gliwic, Wrocławia i Gdańska, by „zasilić kadrę naukową w Polsce
na nowo powstających uczelniach znakomitymi fachowcami z Politechniki Lwowskiej”
([14], str. 298). Z przedwojennej kadry profesorów do Polski przeniosło się dwudziestu
pięciu (we Lwowie pozostało sześciu). Spośród grona pomocniczych pracowników 175
osób uzyskało w Polsce tytuły profesorów i docentów.

Najbardziej tragiczny los spotkał matematyków. Zamordowani zostali trzej kierow-
nicy katedr: Antoni Łomnicki, Włodzimierz Stożek i Kazimierz Bartel. Stefan Kaczmarz
zginął na froncie w kampanii wrześniowej. Stefan Banach zmarł we Lwowie 31 sierp-
nia 1945 roku.
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