
Wrocław

12 stycznia 1946 roku  – 14 stycznia 2016 roku 



 W roku 1811 król pruski Fryderyk Wilhelm III przeniósł do
Wrocławia uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą (Viadrina), scalając go
z działającą we Wrocławiu od 1702 r. Akademią Leopoldyńską

 Powstał Universitas Wratislaviensis

 Wydział Medyczny był jednym z pięciu wydziałów nowej uczelni

 Pierwszy dziekan i zarazem rektor Uniwersytetu: prof. Karl Berends



 Od początku swego istnienia Wydział Medyczny miał pięć katedr: 
anatomii, fizjologii, medycyny wewnętrznej, położnictwa i chirurgii

 Historyczne nazwiska:

Anton Biermer, Ferdinand J. Cohn, Jan Evangelista Purkyné, Adolf Otto;

Albert Neisser, Carl Wernicke, Alois Alzheimer;

Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905) – kierownik kliniki  chirurgii, ojciec 
endoskopii, pionier aseptyki i antyseptyki 



 Na przełomie XIX i XX w. Wydział Medyczny we Wrocławiu zyskał
miano „europejskiej szkoły lekarskiej”, w której tworzeniu, obok 
Niemców, brali udział Polacy, Czesi i Żydzi

 W latach 1811–1939 na Wydziale Medycznym studiowało 1284 
Polaków, a 275 lekarzy polskich obroniło rozprawy doktorskie na 
stopień doktora medycyny i chirurgii

 Przed II wojną św. na Wydziale Medycznym Uniwersytetu we 
Wrocławiu  nadano 56 doktoratów honorowych, m.in.:

- Karol Darwin (profesor medycyny) - w święto 50-lecia Uniwersytetu

- Paul Ehrlich (laureat Nagrody Nobla, pionier chemioterapii –
salwarsan), w święto 100-lecia Uniwersytetu





W okresie Festung Breslau, 12 stycznia 1945 r. , 

Uniwersytet z Wrocławia został przeniesiony do Drezna 





 Wrocław  zniszczony był w 75%

 W czasie wyburzania budynków przy Placu Grunwaldzkim, 
przygotowywanym na lotnisko twierdzy Breslau,  kliniki były 
zagrożone

 Kliniki ocalały, ale 8 maja 1945 r. stan budynków był fatalny: 

 dachy zostały uszkodzone w 50–80%; budynki klinik 
laryngologicznej i pediatrycznej oraz neurologicznej i 
psychiatrycznej były prawie całkowicie zniszczone 

 Niemcy wywieźli i ukryli 60% wyposażenia klinik



 Na Uniwersytecie Jagiellońskim powołano Grupę Naukowo-
Kulturalną, której celem było zorganizowanie nauki i kultury w
wyzwolonym Wrocławiu

 Na czele przybyłej do Wrocławia 9–10 maja 1945 r. Grupy Naukowej,
zabezpieczającej mienie przedwojennych uczelni Wrocławia, stanął
prof. Stanisław Kulczyński – botanik

 Utworzono Straż Akademicką Uniwersytetu złożoną z młodzieży
akademickiej – z bronią pilnowano budynków, ponieważ istniało
niebezpieczeństwo podpalenia.

 Komenda Straży mieściła się w klinikach przy ul. T. Chałubińskiego



 W Grupie Naukowej znaleźli się przedstawiciele medycyny:

 Docent Tadeusz Baranowski oraz doktorzy: Andrzej Dzioba, Tadeusz
Nowakowski, Tadeusz Szczęsny Owiński, Stanisław Szpilczyński

 Grupa lekarzy przejęła i zabezpieczyła budynki klinik; zajęto
prywatną klinikę „Mirus” przy obecnym Wybrzeżu L. Pasteura i
przeznaczono ją na hotel dla pracowników nauki



Na mocy dekretu z  24 sierpnia 1945 r. 
Rady Ministrów i prezydium Krajowej 
Rady Narodowej Uniwersytet 
Wrocławski wraz z  Politechniką
Wrocławską przekształcono w: 

„Polskie Szkoły Akademickie”



 W lipcu 1945 r. przyjechał do Wrocławia prof. Ludwik Hirszfeld,
oddelegowany z Lublina przez Departament Szkół Wyższych
Ministerstwa Oświaty, z zadaniem zorganizowania we Wrocławiu
Wydziału Lekarskiego

 Wraz z nim przybyła żona, prof. Hanna Hirszfeldowa, która następnie
stworzyła wrocławską naukową szkołę pediatrii

 Niebawem do Wrocławia zaczęli przybywać inni naukowcy i lekarze,
głównie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie



 Pierwszy wykład we Wrocławiu po II wojnie św. wygłosił na 
Wydziale Lekarskim prof. Ludwik Hirszfeld – 6 września 1945 r. 

„Nowoczesne prądy w bakteriologii” 

 Pierwszy wykład z anatomii opisowej wygłosił 2 grudnia 1945 roku 
prof. Stefan Różycki, dojeżdżający z Poznania do 1 lipca 1946 r., tj. 
do czasu objęcia katedry przez prof. Tadeusza Marciniaka

 Pierwszy wykład z anatomii patologicznej 9 stycznia 1946 r. wygłosił
dla 29 studentów  prof. Zygmunt Albert



 W roku akademickim 1945/46 uruchomiono pierwsze trzy lata 
nauczania medycyny i obsadzono wszystkie katedry teoretyczne

 W roku akademickim 1945/46 spośród 998 kandydatów przyjęto na I 
rok studiów 301 osób

 W  roku akademickim 1945/46 na Wydziale Lekarskim było 520
studentów, a w kolejnym roku studiowało już 1390 osób !

 W 1947 r. funkcjonowały: Oddział Farmaceutyczny (styczeń 1947 r.),  
Oddział Stomatologii (kwiecień 1947 r.) oraz Studium Wychowania 
Fizycznego – łączna  liczba studentów – 2378 osób





Prof.  Stefan Różycki Prof. Tadeusz Marciniak

(1945 – 1946) (lipiec 1946 – 1966)

Dziekan WL

(1952 – 1956)



 Od roku akademickiego 1945/1946 pracę naukową

i diagnostyczną organizowali przybyli ze Lwowa: 

prof. Zygmunt Albert i dr Henryk Starzyk

 W 1946 r. powstała Pracownia Histopatologiczna

Prof. Zygmunt Albert

kierownik Katedry: 1945 – 1979 

Pierwszy rektor Akademii Medycznej 

(1950 – 1954)  



 Założyciel i kierownik (1945 – 1954): Prof. Ludwik Hirszfeld

 Badania naukowe: grupy krwi, czynnik Rh, konflikt serologiczny 
między matką i płodem – leczenie transfuzja wymienną noworodków 
z anemią hemolityczną

 W 1952 r. w budynku Katedry zagościł IIiTD PAN

 Od 1954 r. kierownik  Katedry i dyrektor  oraz organizator 

nowej siedziby IIiTD przy ul. Weigla:  Prof. Stefan Ślopek



 Powstał w 1946 roku 

 Zajmował pokój w Katedrze Mikrobiologii

 Pierwszy kierownik w latach 1946 – 1952:

prof.  Zdzisław Steusing



 24 lipca 1945 r. zapadła decyzja o zlokalizowaniu Katedry 

w zniszczonym budynku Collegium Anatomicum

 Pierwsi pracownicy: S. Bagiński, J. Zweibaum i S. Hiller

 Pierwsze badania: analiza procesów morfogenetycznych

w doświadczalnie przygotowanych transplantacjach 

międzygatunkowych – tworzenie organizmów hybrydowych

Prof. Zofia Sembratowa

kierownik Katedry w latach 1946 – 1964



 15 czerwca 1945 r. zniszczony budynek  przejął

organizator i pierwszy kierownik (1946 – 1977):   

prof. Bolesław Popielski

 W 1946 r. do zespołu dołączyli: 

lek. F. Dylewski i student Podgórski oraz laboranci z lwowskiego 
Zakładu Medycyny Sądowej: A. Nowak i M. Bobela

 Sekcje wykonywano w prosektorium Szpitala Wszystkich Świętych



Prof. Tadeusz Baranowski

(1945 – 1980)

Dziekan WL (1948 – 1949)  

Kultywował tradycje i badania Z-du Chemii Lekarskiej Uniwersytetu JK we Lwowie,

kierowanego przez prof. Jakuba K. Parnasa, twórcę Polskiej Szkoły Biochemicznej  



 Chemii na Wydziale Lekarskim  nauczano studentów medycyny od 
1945 roku  

Prof.  Edwin Płażek – pierwszy kierownik Katedry 

 Wykłady  dla studentów stomatologii  od 1948 roku prowadziła

Prof. Bogusława Trzebiatowska       



Prof. Andrzej Klisiecki

Organizator i kierownik (1945– 1967) 

Fizjolog ze szkoły prof. Becka w 

Katedrze Fizjologii Uniwersytetu JK we Lwowie

Organizator  i pierwszy rektor WSWF we Wrocławiu 



Prof. Hugon Kowarzyk

 Przybył z żoną Zofią – kardiologiem, z Krakowa

 Pierwszy kierownik Katedry: 1945 – 1977

 Dziekan WL: 1947 – 1948

 Wybitny, wszechstronny naukowiec, 

współpracował m.in. z Hugo Steinhausem 

(1906-1985)





 Badania wektokardiograficzne (aksonokardiograf, Diamentoid)

 Zapoczątkował międzynarodowe kongresy elektrokardiologiczne

 Badania hemostazy: opis proteazowej natury trombiny, odkrycie testu 
euglobulinowego do badania aktywności fibrynolizy, opis czynnika 
krzepnięcia X (antyprotrombina C)

 GGTP (test wrocławski) – marker chorób wątroby i zawału serca



Prof. Józef Hano

Katedrą kierował w latach 1946 – 1961

Pracownie naukowe uruchomiono w 1949 r.,

ale remont budynku trwał do 1952 r.



 Zaproszony na wniosek Rady WL z 12.01.1946r. 

 B. kierownik  Zakładu Historii Medycyny we Lwowie 

 Współpr. z asystentem ze Lwowa – dr Zdzisław Wiktor

 Oficjalne otwarcie jednostki naukowej – 1949 r. 

Prof. Witold Ziembicki (1946 – 1949)



 Utworzona w 1945 r. na bazie Szpitala Czerwonego

Krzyża we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 2

 Pierwszy kierownik (1945 – 1972):   

Prof. Kazimierz Czyżewski  

 pododdział doraźnej pomocy chirurgicznej

 ośrodek krwiodawstwa

 pododdziały: urazowo-ortopedyczny, 

chirurgii gastroeneterologicznej, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii naczyniowej



 Wywodzi się z historycznej Kliniki Jana Mikulicza-Radeckiego, 
zlokalizowanej w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66

 Działa od 1946 r. Pierwszy kierownik (1946 – 1972):

Prof. Wiktor Bross

 W 1947 r. oddano amfiteatr nad oryginalną salą operacyjną Mikulicza

 Remont zakończono w 1948 r.  



 Działała od 1945 roku pod kierownictwem:

Prof. Antoni Falkiewicz

(1945 – 1970)



 Powstała w 1950 roku

 Pierwszy kierownik  (w latach 1950 – 1961):

Prof. Zofia Czeżowska

 Pionerka alergologii w powojennej Polsce



 Rozpoczęła pracę w 1945 r. 

w budynku przedwojennej Frauenklinik

przy ul. T. Chałubińskiego 3

 Pierwszy kierownik (2 m-ce):

Prof. Henryk Beck 

 przyjechał z Warszawy wraz z dr. S. Krzysztoporskim i dr. H. Klawe



 Kierownik w latach 1946 – 1948:

Prof. Kazimierz Bocheński 

z Uniwersytetu  JK we Lwowie

 Współpracownicy: dr K. Nowosad, dr A. Zółciński i

dr Kazimierz Jabłoński: 

1949 r. – pierwsza na świecie transfuzja wymienna  u noworodka z 
anemią hemolityczną na tle konfliktu Rh (z L. Hirszfeldem)

1951 r. – kierownik nowej II Kliniki  Położnictwa o Chorób Kobiecych 
przy ul. Dyrekcyjnej



 W strukturach Wydziału Lekarskiego od 10. 1945 r.

 Pasja i zaangażowanie zespołu na czele z:

Pani Prof. Hanna Hirszfeldowa
(1945 – 1962)

 Pierwszy w regionie kliniczny, naukowy i dydaktyczny ośrodek 
pediatryczny 

 Immunologia, hematologia, alergologia, kardiologia (300 publikacji)



JUBILEUSZ 70-LECIA 
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego
odbyło się 12 stycznia 1946 roku

Uczestniczyło 14 osób

Przewodniczył: prof. L. Hirszfeld





PIERWSZY DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
UNIWERSYTETU I POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

PROF. DR HAB. LUDWIK HIRSZFELD

 Ur. 05.08.1884 w Warszawie

 Zm.07.03.1954 we Wrocławiu

bakteriolog, immunolog, 

serolog, twórca seroantropologii



LUDWIK HIRSZFELD

 Studia medyczne w Würtzburgu i Berlinie

 Doktorat (1907) nt. zjawiska aglutynacji krwi 

 W latach 1901-1911 - asystent w Instytucie Badań Raka w 
Heidelbergu: prowadzenie prób niszczenia tkanki nowotworowej za 
pomocą iskry elektrycznej

 Habilitacja (1914, w wieku 30 lat) w Zurychu  za pracę nad 

związkiem zjawisk odpornościowych i krzepliwości krwi: 

„Über Anaphylaxie und Anaphilatoxin und ihre Beziehungen

zu den Gerinnungsvorgängen”



LUDWIK HIRSZFELD

 Razem z R. Klingerem przeprowadził immunologiczną analizę
krzepnięcia krwi:„Über das Wesen der Inaktivierung und der 
Komplemenbindung”, ZIET, 1914, 21, 40-76

 Opracowali odczyn koaguloreakcji w kile zwany odczynem 
Hirszfelda-Klingera: „Une nouvelle reaction du serum syphilityque: la 
coagulo-reaction”, La Semaine Medicale, 1914, 34, 361-363



LUDWIK HIRSZFELD

 W czasie I wojny św. jako lekarz wojskowy uczestniczył zwalczaniu 
epidemii duru plamistego w Serbii

 Odkrył pałeczkę duru rzekomego C – Salmonella hirszfeldi

 W 1926 habilitował się po raz drugi na Uniwersytecie Warszawskim 
jako bakteriolog i immunolog; w 1931 r.  – profesor UW

 Współtworzył, a następnie kierował Państwowym Instytutem Higieny 
w Warszawie (1924–1939) 

„A new germ of paratyphoid”

The Lancet, 1919, 1, 296-297



 Ludwik Hirszfeld był jednym z organizatorów 
Towarzystwa Medycyny Zapobiegawczej

 Zorganizował akcje szczepień
przeciwbłoniczych i przeciwpłoniczych w 
Polsce:

 „O zwalczaniu błonicy na terenie 
międzynarodowym”, MDS, 1932,14,719

 „Szczepienia przeciwbłonicze w Warszawie”, MDS, 
1934, 20, 46-80



LUDWIK HIRSZFELD

 W czasie II wojny światowej został zmuszony do zamieszkania w
getcie warszawskim

 Prowadził tam wykłady, pracował naukowo, a także – dzięki
szczepionce przekazanej przez prof. Rudolfa Weigla z lwowskiego
Instytutu, przemyconej do getta – leczył chorych na dur plamisty

„Opis metod badań bakteriologicznych i serologicznych dotyczących wczesnego 
rozpoznawania duru plamistego w getcie warszawskim” - wykład 29.05.1942

 W lipcu 1942 uciekł z getta na aryjską stronę

 . W roku 1943 spisał swoją autobiografię, która ukazała się w roku 
1946, pt. „Historia jednego życia”



LUDWIK HIRSZFELD

Immunologia ogólna
książka napisana  na podstawie własnych wykładów (1939 – 1940)

„Immunologia jest podstawą bakteriologii, epidemiologii, 

patologii chorób zakaźnych. Nauka o odporności to opowieść 

o komórce, która raz uderzona zachowuje we wszystkich 

przemianach piętno otrzymanego bodźca, raz nadanego 

rytmu chemicznego”.



LUDWIK HIRSZFELD  

 Do najważniejszych Jego osiągnięć naukowych należy 
stworzenie podstaw nauki o grupach krwi

 Pierwsze badania prowadził wraz z Emilem von Dungernem w latach 
1907–1911:  „O biochemicznych właściwościach krwi i ich 
dziedziczeniu”, Przegląd Lekarski, 1911, 50, 217-220

 Wprowadził oznaczenie grup krwi – 0, A, B i AB – przyjęte na całym 
świecie w 1928 roku

 Odkrył prawa dziedziczenia grup krwi (przy dochodzenia ojcostwa)

 Oznaczył również czynnik Rh

 Odkrył przyczynę konfliktu serologicznego matka - płód 



LUDWIK HIRSZFELD

 W 1950 r. nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu 
serologicznego między matką a płodem (przez prof. 
Ernesta Witebsky’ego) 

 W 1952 roku utworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN 

 Prof. Ludwik Hirszfeld zmarł w 1954 roku



02.12.1952 - POWOŁANIE IITD PAN
10.03.1954 – NADANIE IM. L. HIRSZFELDA



 Na mocy rozporządzenia Rady Ministerstwa Oświaty z 24.10.1949r. 
przekształcono Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki oraz 
Oddział Farmacji i Stomatologii w Akademię Medyczną

 Oficjalną datą powstania Akademii Medycznej jest 1 stycznia 1950 r.

 Nominację na rektora z rąk ówczesnego Ministra Zdrowia otrzymał
prof. Zygmunt Albert 

 W 1950 r. na Akademii Medycznej studiowało 2109 studentów



 1992 r. – ze struktury organizacyjnej i kadry nauczycieli 
akademickich Wydziału Lekarskiego został utworzony Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 2000 r. – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 2003 r. – Oddział Nauczania w Języku  Angielskim – English Division

 25.08.2012 r. – powołano Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                            

 2014 r. – ED  włączono, jako Sekcję ds. kształcenia w języku 
angielskim, do struktur Dziekanatu WL






