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Німецький злочин
на польській інтелігенцїї
(липень 1941)
Nie da się opisać ile mieliśmy zawracania
głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy
sprawę tę załatwili na miejscu, miałaby ona
całkiem inny przebieg. Proszę więc panów
usilnie, by nie kierować już nikogo więcej do
obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podjąć
likwidację na miejscu...
– z przemówienia generalnego gubernatora Hansa Franka
do funkcjonariuszy SS i policji dnia 30 maja 1940 r.

Важко описати, скільки ми мали клопотів
з краківськими професорами. Якби ми
цю справу уладнали на місці, мала б вона
цілком інший перебіг. Тому я дуже прошу
вас, не керуйте вже нікого більше до
концтаборів в Рейху, але ліквідуйте усіх на
місці...

Autorzy Wystawy / Автори Виставки:

prof. nadzw. dr hab. Jan PISULIŃSKI
проф. д-р Ян ПІСУЛІНСЬКИЙ
prof. nadzw. dr hab. Stanisław STĘPIEŃ
проф. д-р Станіслав СТЕМПЄНЬ
Partner / Партнер:

– з виступу генерального губернатора Ганса Франка
до функціонерів СС і поліції 30 травня 1940 р.

Konsultacje / Консультації:

dr Jacek MAGDOŃ (IPN Rzeszów)
д-р Яцек МАГДОНЬ (ІНП Жешув)
dr Jan MATKOWSKI (PWIN Przemyśl)
д-р Ян МАТКОВСЬКИЙ (ПСНІ Перемишль)

Realizacja / Реалізація:
Robert T. Mączyński
STUDIO DESIGN-EXPRESS
tel. 508 100 923

Agencja Kreatywna
Projekt graﬁczny / Графічний дизайн:

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oﬁcjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. /
Публікація представляє виключно погляди авторів і не може бути ототожнена
з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів.

Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
we Lwowie

Robert P. STACHOWICZ
Роберт П. СТАХОВІЧ

Lwowski Ośrodek Uniwersytecki

Львівський Університетський
Осередок
Вже у XIX ст. Львів був сильним академічним і науковим осередком. Найбільшим
навчальним закладом був університет, названий ім’ям імператора Франца I. Початки
Університету пов’язані з утвореною у 1661 р. орденом єзуїтів Львівською Академією.
Офіційно університетський статус було отримано на підставі імператорського диплому, виданого 7 серпня 1817 р. Навчання відбувалося на 3 факультетах: богословському,
філософському, правничому, а також медично-хірургічних курсах. Напередодні вибуху Першої світової війни це був другий університет у австро-угорській монархії згідно
кількості студентів. Після повернення незалежності Польщі, університет відновив свою
діяльність у 1919 р., отримавши нового патрона. Ним став король Польщі Ян Казимир
(1609-1672).

Budynek główny Uniwersytetu Lwowskiego (lata dwudzieste XX w.) / Головний корпус Львівського університету (двадцяті роки XX ст.)
Fot. w zbiorach PWIN

Już w XIX w. Lwów był silnym ośrodkiem akademickim i naukowym. Największą uczelnią był
tam Uniwersytet, noszący wówczas imię cesarza Franciszka I. Początki Uniwersytetu związane są
z utworzoną w 1661 r. przez zakon jezuitów Akademią Lwowską. Oﬁcjalnie status uniwersytecki
otrzymała ona na podstawie dyplomu cesarskiego z dnia 7 sierpnia 1817 r. Prowadziła nauczanie
na 3 wydziałach: teologicznym, ﬁlozoﬁcznym, prawniczym oraz kursach medyczno-chirurgicznych. W przededniu wybuchu I wojny światowej był to drugi pod względem liczby studentów
uniwersytet monarchii austro-węgierskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wznowił
swą działalność, został rozbudowany i zyskał w 1919 r. nowego patrona. Od tej pory nosił nazwę
– Uniwersytet imienia Jana Kazimierza. W Polsce i Europie znany był z wysokiego poziomu
nauczania i liczących się badań naukowych. Po zajęciu w 1939 r. Lwowa przez ZSRR Uniwersytet
sowietyzowano nadając mu nową nazwę – Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki.
Wielu polskich profesorów zwolniono, a na ich miejsce zatrudniono głównie naukowców z Kijowa i Charkowa. Niewielu natomiast znalazło w nim pracę miejscowych ukraińskich naukowców.
Po nastaniu okupacji niemieckiej Uniwersytet został zamknięty. Jedynie na bazie Wydziału Lekarskiego Niemcy utworzyli Kursy Medyczne.
Drugą znaczącą wyższą uczelnią lwowską była Politechnika, sięgająca swymi początkami w 1844 r., kiedy to w mieście nad Pełtwią utworzono Akademię Techniczną. W 1877 r. przekształcono ją w Szkołę Politechniczną. Kształciła wówczas inżynierów budowy maszyn, górnictwa i hutnictwa, a także chemików, a po włączeniu w jej struktury w 1919 r. Akademii Rolniczej
z Dublan i Lwowskiej Szkoły Lasowej wzbogaciła się o nowy osobny Wydział Rolniczo-Lasowy.
W 1921 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podniosło jej rangę nadając nazwę – Politechnika Lwowska. Kształciła na 6 wydziałach (ogólnym, inżynierii drogowej
i wodnej, mechanicznym, architektury, chemii i rolniczo-leśnym). W październiku 1939 r. została
zsowietyzowana i przekształcona w Lwowski Instytut Politechniczny. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej na jego bazie władze Generalnej Guberni, z myślą o potrzebach gospodarki niemieckiej,
utworzyły Zawodowe Kursy Techniczne (Technische Fachkurse).
Kolejna wyższa uczelnia lwowska datowała swój początek na rok 1881, kiedy to powstała
Cesarsko-Królewska Szkoła Weterynaryjna. W 1909 r. uzyskała ona pełne prawa akademickie,
a w roku 1922 – z racji wysokiego poziomu kształcenia władze II Rzeczypospolitej nadały jej nazwę – Akademia Medycyny Weterynaryjnej. Za tzw. „pierwszych Sowietów” (1939-1941) została przemianowana na Lwowski Instytut Weterynaryjny, a po zajęciu miasta przez wojska niemieckie początkowo funkcjonowała jako Państwowy Instytut Weterynaryjny, a od maja 1942 r.
władze okupacyjne przekształciły ją w Państwowe Zawodowe Kursy Weterynaryjne (Staatliche
Tierarztliche Fachkurse).
Czwartą wyższą uczelnią Lwowa była powstała w 1922 r. – na bazie istniejącej od 1894 r. półwyższej Państwowej Szkoły Handlowej – Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego. Była to jedyna
tego typu uczelnia w kraju. Oprócz stałych profesorów, wykładali w niej uczeni z Uniwersytetu
i Politechniki Lwowskiej, a także wybitni bankowcy i uznani specjaliści z różnych dziedzin wiedzy.
W 1937 r. została przekształcona w Akademię Handlu Zagranicznego. Po zajęciu miasta przez
Sowietów jesienią 1939 r. została przemianowana na Lwowski Państwowy Instytut Handlu Radzieckiego. W czasie okupacji niemieckiej działała w podziemiu (do 23 lipca 1944 r.).

У Польщі та Європі Університет Яна Казимира був відомий високим рівнем навчання і наукових досліджень. Після приєднання Львова у 1939 р. до СРСР Університет
трансформовано до радянських стандартів та надано нову назву – Львівський державний університет ім. Івана Франка. Багатьох польських професорів звільнено, а на їх місце залучено до роботи науковців із Києва та Харкова, які часто не володіли українською
мовою. Небагатьом місцевим українським науковцям, членам НТШ, поталанило отримати працю в цьому університеті. Після німецької окупації у 1941 р. Університет було
зачинено. Винятком було утворення німцями Медичних курсів на базі лікарського факультету.

Budynek główny Politechniki Lwowskiej (lata dwudzieste XX w.) / Головний корпус Львівської політехніки (двадцяті роки XX ст.)
Fot. w zbiorach PWIN

Другим важливим львівським ВНЗ була Політехніка, яка сягала своїми початками
аж до 1844 р., коли в місті над Полтвою утворено Технічну академію. У 1877 р. її перетворено на Політехнічну школу, де навчали інженерів машинобудування, видобувної
галузі і металургії, а також хіміків. Після включення до її структури у 1919 р. Дублянської рільничої академії і Львівської лісової школи, Політехніка поповнилася окремим
рільничо-лісовим факультетом. У 1921 р. рішенням польського Міністерства у справах
релігії та освіти підвищено її ранг, надаючи назву – Львівська політехніка. Навчання
відбувалося на 6-и факультетах (загальному, дорожної і водної інженерії, механічному,
архітектури, хімії і рільничо-лісовому). У жовтні 1939 р. подібно як Університет, Політехніка стала радянським навчальним закладом, її перетворено у Львівський політехнічний інститут. З початком гітлерівської окупації на його базі влада Генеральної Губернії утворила для потреби німецької економіки Професійні технічні курси (Technische
Fachkurse).
Наступний львівський ВНЗ датував свій початок у 1881 р., коли було засновано Цісарсько-королівську ветеринарну школу. У 1909 р. вона отримала повні академічні права, а в 1922 – у зв’язку із високим рівнем навчання влада II Речіпосполитої надала її
назву – Академія ветеринарної медицини. У період першої радянської окупації (тзв.
„перших Совітів”) Академію перейменовано на Львівський ветеринарний інститут,
а після заняття міста німецькими військами коротко функціонувала як Державний ветеринарний інститут. З травня 1942 р. окупаційні власті перетворили заклад у Державні
професійні ветеринарні курси (Staatliche Tierarztliche Fachkurse).
Четвертим ВНЗ Львова була Вища школа закордонної торгівлі, утворена у 1922 р.
на базі існуючої з 1894 р. Цісарсько-королівської торгової школи. Це був єдиний такого типу навчальний заклад у державі. Окрім постійних професорсько-викладацьких
кадрів, у Школі викладали також науковці із Університету та Львівської політехніки,
а також видатні банкіри і знані фахівці із різних дисциплін. У 1937 р. Школу перетворено на Академію закордонної торгівлі. Із початком радянської окупації, восени 1939 р.
Академію закордонної торгівлі переіменовано у Львівський державний інститут
радянської торгівлі.
Під час німецької окупації ВНЗ діяв у підпіллі (до 23 липня 1944 р.).

Budynek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Lwowskiego, przy ul. Piekarskiej (lata dwudzieste XX w.) / Будинок медичного факультету
Львівського університету, вул. Пекарська (двадцяті роки XX ст.)
Fot. w zbiorach PWIN
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Lwowskie środowisko naukowe
Profesorowie

Львівське наукове середовище
Професори

Uniwersytet Jana Kazimierza słynął ze znakomitej kadry profesorskiej. Wykładali tam
uczeni mający światowe uznanie, zwłaszcza w matematyce, ﬁlozoﬁi, historii, prawie i medycynie. Wysoko ceniona była lwowska szkoła matematyczna, specjalizująca się w analizie
funkcjonalnej. Do najsłynniejszych jej przedstawicieli należeli – Hugo Steinhaus i jego najwybitniejszy uczeń Stefan Banach. W dziedzinie teorii mnogości, teorii miary i procesów gałązkowych światową renomą cieszył się Stanisław Ulam. Wybitnym matematykiem w zakresie geometrii wykreślnej był Kazimierz Bartel profesor Politechniki Lwowskiej. We Lwowie początek
swój miała lwowsko-warszawska szkoła ﬁlozoﬁczna, z której wywodzili się wybitni logicy
na czele z Kazimierzem Twardowskim i jego uczniami Romanem Ingardenem oraz Kazimierzem Ajdukiewiczem.

Університет Яна Казимира славився знаменитими професорськими кадрами.
Викладали там вчені, які мали світове визнання, особливо в математиці, філософії,
історії, праві і медицині. Високо цінувалася львівська математична школа, яка
спеціалізувалася у функціональному аналізі. До найзнаменитіших її представників
належали – Гуго Штейнгауз і його найвидатніший учень Стефан Банах. У галузі теорії
множин, теорії міри і випадкових процесів світове визнання належало Станіславові
Уляму. Видатним математиком в сфері нарисної геометрії був професор Львівської
політехніки Казімєж Бартель. У Львові було також започатковано львівсько
-варшавську філософську школу, з якої походили видатні логіки на чолі з Казімєжем
Твардовським і його учнями Романом Інґарденом та Казімєжем Айдукевичем.

Nowoczesne badania dziejów dawnej Rzeczypospolitej oraz
przeszłości Polski i Ukrainy zapoczątkowali prof. Ksawery Liske
(założyciel wychodzącego do dziś
„Kwartalnika
Historycznego”),
Franciszek Bujak, a także uczeni
narodowości ukraińskiej profesorowie Mychajło Hruszewski i Izydor Szaraniewicz.

У міжвоєнний період львівські правники відіграли провідну роль в уніфікації права щойно відродженої польської держави. Роман Лонгшам де Бер’є був творцем кодексу норм зобов’язального права, який увійшов в ужиток у 1933 р., Маурици Аллерганд
опрацював торгівельний кодекс, який діяв із 1934 р., Едвард Дубановіч був співавтором Конституції Польської Республіки, ухваленої у 1921 р., а Людовік Ерліх вважався
найбільшим авторитетом у галузі міжнародного права (викладав також в університетах
у Гаазі, Празі і Лондоні).

W okresie międzywojennym Prof. Kazimierz Twardowski (lata dwudzieste XX w.) / Проф. Казімєж Твардовскі
lwowscy prawnicy odegrali czoło- (двадцяті роки XX ст.)
Fot. w zbiorach PWIN
wą rolę w ujednoliceniu prawa odrodzonego państwa polskiego. Roman Longchamps de Beriér był twórcą kodeksu zobowiązań
wprowadzonego w życie w 1933 r., Maurycy Allerhard opracował kodeks handlowy funkcjonujący od 1934 r., Edward Dubanowicz był współautorem konstytucji marcowej, a Ludwik Erlih
uchodził za największy autorytet w dziedzinie prawa międzynarodowego (wykładał także na Uniwersytetach
w Hadze, Pradze i Londynie).
Profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza był
geograf, geoﬁzyk i geolog, a także wybitny polarnik
Henryk Arctowski – badacza Spitsbergenu. Wśród
geografów zasłynął twórca nowoczesnej kartograﬁi Eugeniusz Romer. W środowisku lekarskim całego świata
znany był Rudolf Weigl, twórca szczepionki przeciwko
tyfusowi. Za twórcę lwowskiej szkoły biochemii uważa
się Jakuba Karola Parnasa.

Prof. Stefan Banach (lata trzydzieste XX w.) / Проф.
Стефан Банах (тридцяті роки XX ст.)
Fot. w zbiorach PWIN

Сучасні дослідження історії давньої Речіпосполитої, а також історії Польщі і України
започаткували професори Ксавери Ліске (засновник „Квартальніка Хісторичнеґо”, який
виходить і до нині), Францішек Буяк, а також українські вчені: Михайло Грушевський та
Ізидор Шараневич.

W świecie muzykologii, zwłaszcza w zakresie badań nad muzyką renesansową i barokową znaczącą
rolę odegrał Adolf Chybiński, wychowawca wielu pokoleń kompozytorów i muzykologów nie tylko polskich, ale i ukraińskich. Wykładał on także w lwowskim konserwatorium.

Wielu lwowskich uczonych w okresie międzywojennym dostąpiło zaszczytu pełnienia najwyższych stanowisk państwowych. Wybitny chemik,
prof. Politechniki Ignacy Mościcki w 1926 r. został przez Zgromadzenie Narodowe wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej. Kazimierz Bartel aż pięciokrotnie pełnił urząd premiera.
Ministrami byli profesorowie: ekonomista Leon Biliński, historyk dziejów gospodarczych
Franciszek Bujak, prawnik Stanisław Głąbiński, ekonomista Stanisław Grabski, prawnik Aleksander Raczyński, archeolog Leon Kozłowski. Pełnili też lwowscy naukowcy funkcję wiceministrów: historyk Konstanty Chyliński oraz lekarz i biochemik Stefan Dąbrowski.
Profesorowie lwowscy, tak w okresie galicyjskim, jak i w Drugiej Rzeczypospolitej, przyczynili się do wykształcenia wielu pokoleń inteligencji polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Професором Університету Яна Казимира був географ, геофізик і геолог,
а також знаменитий полярник Генрик
Арцтовські – дослідника Шпіцбергена.
Серед географів відомим був творець
сучасної картографії Евґеніуш Ромер.
У лікарському середовищі всього світу відомим був Рудольф Вайґль, творець
вакцини проти тифу. Творцем львівської
школи біохімії вважається Якуб Кароль
Парнас.
У світі музикознавства, особливо
в сфері досліджень над ренесансною і бароковою музикою визначну роль відіграв
Адольф Хибінські, вихователь багатьох
поколінь композиторів і музикознавців –
не лише польських, але і українських. Він
викладав також у Львівській консерваторії.
Багато львівських вчених у міжвоєнний період удостоїлося честі бути на
Rudolf Weigl w swoim laboratorium (lata dwudzieste XX w.) / Рудольф
найвищих державних посадах. Видатний
Вайґль в своїй лабораторії (двадцяті роки XX ст.)
Fot. domena publiczna
хімік, професор Львівської політехніки
Іґнаци Мосьціцькі у 1926 р. був обраний
Президентом Польської Республіки. Казімєж Бартель аж п’ять разів перебував на посту
прем’єра. Міністрами були професори: економіст Леон Біліньскі, історик економіки
Францішек Буяк, правник Станіслав Ґломбіньскі, економіст Станіслав Грабскі, правник
Александер Рачиньскі, археолог Леон Козловскі. Львівські науковці справували також
функцію віце-міністрів: історик Константи Хиліньскі і лікар та біохімік Стефан Домбровскі.
Львівські професори, як і в період Королівства Галичини, так ІІ Речіпосполитої,
причинилися до виховання багатьох поколінь польської, української і єврейської інтелігенції. У міжвоєнний період студенти львівських вузів становили 20% всіх студентів
вищих навчальних закладів Польщі.

W okresie międzywojennym studenci lwowskich uczelni stanowili 20% wszystkich studentów wyższych uczelni w Polsce.

Grono profesorskie Uniwersytetu Lwowskiego w 1922 r. /
Професори Львівського університету в 1922 р.
Fot. w zbiorach PWIN
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Sowiecki Lwów
Nauka w służbie ideologii

Радянський Львів
Наука на службі ідеології
Радянський Союз на підставі пакту Ріббентропа-Молотова окупував східні воєводства Другої Речіпосполитої під претекстом визволення українських земель. Насправді,
Москва переслідувала плани розширення імперії і підпорядкування українського народу радянській ідеології. Саме тому, незважаючи на надання українській мові статусу
державної, місцеве суспільство було піддано ідеологічній індоктринації, а інтелігенцію,
як і українську, так і польську репресовано. Ліквідовано суспільні і культурно-освітні
товариства. Лиха доля не оминула навіть тих, які мали довголітню традицію і великі
заслуги, як Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, чиї фонди і майно передано цілковито залежній від Москви Українській академії наук.
Львівські вищі школи трансформовано у радянські науково-дидактичні заклади.
Реорганізованому на радянський, Університету надано нову назву – Львівський державний університет ім. Івана Франка. Багатьох польських професорів звільнено, а на
їх місце залучено до роботи в основному науковців з Києва і Харкова, які здебільшого
не володіли українською мовою. Серед місцевих українських вчених тільки декільком
запропоновано в Університеті посади.
У жовтні 1939 р. радянською стала також Політехніка, яку перетворено у Львівський політехнічний інститут. Академію ветеринарної медицини перейменовано на
Львівський ветеринарний інститут, а Академію закордонної торгівлі – на Львівський
державний інститут радянської торгівлі.

Wkroczenie wojsk sowieckich do Lwowa / Вступ совєтських військ у Львів
Fot. domena publiczna

Związek Sowiecki zajmując, na mocy traktatu Ribbentrop–Mołotow, województwa
wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej usiłował uchodzić za wyzwoliciela ziem ukraińskich.
W rzeczywistości Moskwie chodziło o rozszerzenie imperium i sowietyzację narodu ukraińskiego. Dlatego też mimo wprowadzenia języka ukraińskiego jako urzędowego miejscowe
społeczeństwo poddano indoktrynacji ideologicznej, a inteligencję, tak ukraińską, jak i polską,
licznym represjom. Likwidacji uległy towarzystwa społeczne i kulturalno-oświatowe, łącznie
z mającym długą tradycję i wielkie zasługi Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki, którego zbiory i majątek przekazano scentralizowanej i całkowicie zależnej od Moskwy Ukraińskiej Akademii Nauk.
Lwowskie szkoły wyższe przekształcono w sowieckie zakłady naukowo-dydaktyczne.
Zreorganizowanemu na wzór radziecki Uniwersytetowi nadano nową nazwę – Lwowski
Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki. Wielu polskich profesorów zwolniono, a na ich
miejsce zatrudniono głównie naukowców z Kijowa i Charkowa, często nie znających języka ukraińskiego. Spośród miejscowych ukraińskich uczonych tylko kilku znalazło tam pracę.
W październiku 1939 r. została zsowietyzowana Politechnika i przekształcona w Lwowski
Instytut Politechniczny, Akademię Medycyny Weterynaryjnej przemianowano na Lwowski Instytut Weterynaryjny, a Akademię Handlu Zagranicznego Sowieci przekształcili na
Lwowski Państwowy Instytut Handlu Radzieckiego.
Charakterystyczną cechą polityki sowieckiej, tak jak i później niemieckiej, była zasada
przeciwstawiania sobie ludności polskiej i ukraińskiej. Było to widoczne także na polu nauki
i kultury. Drobnymi ustępstwami starano się wprawdzie pozyskać polskich inteligentów, ale
jedynie pod warunkiem, że będą w pełni akceptować nową komunistyczną rzeczywistość.
Stalin wierzył w trwałość zawartego z Hitlerem sojuszu. We Lwowie doszło do spotkania
wyższych oﬁcerów Gestapo i NKWD. Obie strony zobowiązały się nie tolerować „polskiej
agitacji” i „ukraińskiego nacjonalizmu”. Sowieci, po ataku Niemiec na ZSRR, przed wycofaniem się z miasta, wymordowali w dniach 24–26 czerwca 1941 r. ponad 7 tysięcy Polaków,
Ukraińców i Żydów osadzonych w lwowskich więzieniach.

Sowiecka jednostka zmotoryzowana we Lwowie / Совєтська моторизована військова частина у Львові
Fot. domena publiczna

Характерною ознакою радянської політики, так як і пізніше німецької, був принцип
протиставлення польського і українського населення. Це було також помітно на полі
науки і культури. Дрібними поступками робилися спроби схилити до себе польських
інтелігентів, але тільки за умови, що будуть вони цілковито схвалювати нову комуністичну дійсність.
Сталін вірив у довготривалість підписаного із Гітлером союзу. У Львові відбувалися зустрічі вищих офіцерів гестапо і НКВД. Обидві сторони зобов’язалися не толерувати „польської агітації” i „українського націоналізму”. Совіти, після нападу Німеччини на СРСР перед
відступом із міста винищили 24-26 червня 1941 р. понад 7 тисяч українців, поляків та євреїв, які перебували у львівських в’язницях.

Uroczystości 30-lecia Uniwersytetu im. Iwana Franki / Святкування 30-річчя Університету ім. Івана Франка
Fot. domena publiczna
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Mord profesorów

Вбивство професорів

Istotą niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce
i na wschodzie Europy była likwidacja warstwy inteligenckiej podbitych narodów. W sposób szczególnie represywny zachowali się hitlerowcy wobec polskich uczonych. Już na początku okupacji, 6 listopada
1939 r., przeprowadzono tzw. Sonderaktion Krakau,
w czasie której aresztowano i osadzono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen 184 profesorów i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiej
Akademii Górniczej. Barbarzyństwo takiego postępowania zostało ostro potępione przez rządy i społeczność międzynarodową, a nawet włoskich sojuszników
Hitlera. W efekcie Berlin zdecydował się na uwolnienie większości aresztowanych.

Сутністю німецької окупаційної політики у Польщі і в Східній Європі була
ліквідація інтелігенції підкорених народів. Гітлерівці винятково застосовували
перпресивну політику по відношенню до польських вчених. Вже на початку
окупації, 6 листопада 1939 р., проведено т.зв. акцію Sonderaktion Krakau, під час
якої арештовано і вивезено до концтабору в Заксенгаузен 184 професорів і викладачів Ягеллонського університету і краківської Гірничої академії. Варварство такої
поведінки було гостро скритиковане урядами і міжнародною спільнотою та навіть
італійськими союзниками Гітлера. В результаті чого, у Берліні прийнято рішення
звільнити більшість заарештованих.

Prawdopodobnie dlatego zajmując Lwów wybrano
inną metodę. Postanowiono szybko rozstrzelać aresz- Heinrich Luitpold Himmler / Генріх Луїтпольд Гіммлер
Fot. domena publiczna
towanych profesorów uczelni lwowskich, unikając
w ten sposób ewentualnych nacisków na ich uwolnienie. Do przeprowadzenia akcji powołano decyzją Wyższego Dowódcy SS i Policji Generalnego Gubernatorstwa Friedricha Wilhelma Krügera specjalny oddział na czele którego stanął
dowódca policji bezpieczeństwa i SD w Krakowie Eberhard Schöngarth. W skład oddziału
weszli funkcjonariusze SS i Gestapo. Pierwszych aresztowań dokonano już w nocy z 3 na 4
lipca 1941 r. Przeprowadzano je wg przygotowanej wcześniej listy. Wiele kwestii w tej sprawie
do dziś jest niewiadomych. Trudno też powiedzieć, czym się kierowano aresztując głównie
profesorów medycyny oraz wykładowców nauk ścisłych i technicznych. Prócz profesorów, zatrzymywano również wszystkich przebywających wspólnie z nimi mężczyzn (m.in. Tadeusza
Boya-Żeleńskiego, zamieszkałego w domu swojego szwagra, prof. Jana Greka), a w niektórych
przypadkach również kobiety i dzieci. Przy okazji konﬁskowano z ich mieszkań co cenniejsze
rzeczy.

Eberhard Schöngarth, dowódca oddziału SS i policji /
Ебергард Шенгарт, бригадефюрер СС і генералмайор поліції
Fot. domena publiczna

Ogółem zatrzymano 23 profesorów i docentów
uczelni lwowskich, w tym 15 z Uniwersytetu, 7 z Politechniki, jednego z Akademii Medycyny Weterynaryjnej, oraz 29 osób będących w dniu aresztowania w ich
mieszkaniach. Aresztowanych zgromadzono w bursie
Zakładu Wychowawczego im. Abramowiczów. W wyniku jakiejś interwencji zwolniono prof. Franciszka Groëra
i 5 osób postronnych. Pozostałych wyprowadzono rankiem 4 lipca na miejsce kaźni w dwóch grupach. Pierwsza dotarła pieszo na Wzgórza Wuleckie, kilkaset metrów od zabudowań, niosąc ciało zastrzelonego przez
esesmanów w trakcie ataku padaczki Adama Ruﬀa. Pozostałych zawieziono ciężarówką. Egzekucją dowodził
SS-Untersturmführer Walter Kutschman. Oﬁary przyprowadzano czwórkami nad wykopany wcześniej dół
i rozstrzeliwano. W ten sposób rozstrzelano 37 osób,
w tym 21 profesorów. Do grobu wrzucono także ciało
dr. Ruﬀa. Następnego dnia (5 lipca) rozstrzelano kolejne 4 osoby, doc. Stanisława Mączewskiego oraz osoby
zatrzymane w domu profesorów Ostrowskiego i Sieradzkiego (nauczycielkę Katarzynę Demko, pielęgniarkę
Marię Reyman i kupca Wolischa).

Kontynuacją tej akcji było aresztowanie 11 lipca dwóch ostatnich przed wojną rektorów
Akademii Handlu Zagranicznego, profesorów – Henryka Korowicza i Stanisława Ruziewicza.
Rozstrzelano ich następnego dnia. Aresztowany został także kustosz Zakładu Ossolineum
dr Władysław Tadeusz Wisłocki, ale jego dalszych losów nie udało się ustalić.
Jednakże pierwszym aresztowanym profesorem lwowskim był pięciokrotny premier rządu RP Kazimierz Bartel. Aresztowano go 2 lipca 1941 r., czyli już na trzeci dzień po zajęciu
Lwowa. Przetrzymywany w więzieniu i przesłuchiwany przez Gestapo został na mocy wyroku
Reichsführera SS Heinricha Himmlera rozstrzelany w nocy z 25 na 26 lipca 1941 r.

Ймовірно й тому, після окупації Львова тут вибрано інший метод. Вирішено
швидко розстріляти заарештованих професорів львівських ВНЗ, уникаючи таким
чином можливих натисків щодо їх звільнення. Для проведення акції рішенням
Вищого командувача СС і поліції Генерал-губернаторства Фрідріха-Вільгельма
Крюгера створено спеціальний відділ, на чолі якого став командувач поліції
безпеки і СД у Кракові Карл Ебергард Шенгарт. До складу відділу увійшли посадові
особи СС і гестапо. Перші арешти проведено вже вночі з 3 на 4 липня 1941 р.
Арешти проходили згідно з раніше підготовленим списком. Багато питань у цій
справі до сьогоднішнього дня є невідомих. Важко також сказати, чим керувалися
автори списку, арештовуючи в основному професорів медицини, а також викладачів точних і технічних наук. Окрім професорів, затримували також усіх чоловіків,
які перебували у той момент разом з ними (в т.ч. Тадеуша Бой-Желеньського, який
мешкав у домі свого швагра, професора Яна Ґрека), а в деяких випадках також жінок
і дітей. При нагоді, після арешту конфісковували із помешкань найцінніші речі.
Всього затримано 23-ох професорів і доцентів львівських ВНЗ, серед них 15 із
Львівського університету, 7 із Політехніки, 1 із Академії ветеринарної медицини, а
також 29 осіб, які в цей день перебували в їх помешканнях. Арештованих зібрали у
бурсі Виховного закладу ім. Абрагамовичів. Невідомо чому, але було звільнено проф.
Францішка Ґроера і ще 5 сторонніх осіб. Решту вранці 4 липня вивели на місце
страти, поділивши на дві групи. Перша група пішком дійшла до Вулецьких пагорбів
кількасот метрів від міських будівель, несучи тіло проф. Адама Руффа, якого
застрілили есесмани під час приступу епілепсії. Інших привезено вантажівкою.
Розстрілом керував унтерштурмфюрер СС Вальтер Кучман. Жертви приводили у
групах четвірками і розстрілювали біля ями, яку заздалегідь викопано. У такий
спосіб розстріляли 37 осіб, серед яких 21 професора. До гробу також вкинули
тіло проф. Руффа. Наступного дня (5 липня) розстріляли 4 особи: доц. Станіслава
Мончевського і особи, яких затримано в помешканнях професорів Островського і
Сєрадзького (учительку Катерину Демко, Марію Рейман і купця Воліша).
Продовженням цієї акції був арешт 11 липня двох останніх перед війною ректорів
Академії закордонної торгівлі: професорів Генріка Коровіча i Станіслава Рузєвіча.
Їх розстріляли наступного дня. Арештовано також хранителя фондів Національної
бібліотеки ім. Оссолінських д-ра Владислава Тадеуша Віслоцького, але не вдалося
встановити його подальшої долі.
Першим арештованим львівським професором був Казімєж Бартель, який п’ять
разів обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі. Його арештовано 2 липня 1941 р., тобто
вже на третій день після окупації Львова. В’язня після допитів гестапо згідно вироком,
виданим Рейхсфюрером СС Генріхом Гімлером, розстріляли вночі із 25 на 26 липня
1941 р.
Після поразки під Сталінградом німці почали знищувати сліди своїх злочинів. 8
жовтня 1943 р. витягнуто з могили тіла вбитих і наступного дня спалено, а порох розсіяно. Під час війни гітлерівці вивезли у концтабори і вбили ще кількадесять інших
професорів і львівських вчених.
Репресовано також кількохсот
польських і українських студентів.
Жоден із вбивць після Другої
світової війни не поніс кари.

Po klęsce pod Stalingradem Niemcy zaczęli zacierać ślady swych zbrodni. 8 października
1943 r. wydobyto ciała zamordowanych profesorów z grobów i w dniu następnym spalono je.
W latach okupacji hitlerowcy osadzili w obozach i zamordowali kilkudziesięciu innych
profesorów i uczonych lwowskich. Żaden z morderców po II wojnie światowej nie poniósł
kary.

Gmach Uniwersytetu udekorowany niemieckimi flagami i swastykami 1 lipca
1941 r. w oczekiwaniu na przyjazd Hansa Franka / Будівля університету,
прикрашена німецькими прапорами та свастиками, 1 липня
1941 р.в очікуванні приїзду Ганса Франка
Fot. domena publiczna
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Uniwersytet Lwowski / Львівський університет
Prof. Antoni Cieszyński (1882-1941) – chirurg, twórca polskiej stomatologii. Studiował w Monachium i Berlinie. Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1905 r.,
a w 1911 r. doktorat z medycyny z odznaczeniem Summa cum laude. W czasie asystentury w Klinice Dentystycznej w Monachium dokonał wielu odkryć w zakresie
anestezjologii, chirurgii szczękowej oraz radiologii. W 1913 r. został profesorem oraz kierownikiem Ambulatorium Dentystycznego przy Wydziale Lekarskim UL, przekształconego w 1914 r. w Instytut Dentystyczny (a w 1930 r. w Klinikę Stomatologiczną). W okresie międzywojennym był kierownikiem Katedry Dentystyki UJK, a jednocześnie kierował Lwowskim Państwowym Instytutem Medycyny. Był autorem szeregu prac naukowych z zakresu stomatologii. Redagował i wydawał czasopisma:
„Kwartalnik Stomatologiczny”, „Polska Dentystyka” i „Słowiańska Dentystyka”. W czasie okupacji sowieckiej pracował w Lwowskim Państwowym Instytucie Medycznym. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 59 lat.
Проф. Антоні Цєшиньскі (1882-1941) - хірург, творець польської стоматології. Навчався в Мюнхені і Берліні. Диплом лікаря-стоматолога отримав
в 1905 р., а 1911 науковий ступінь доктора медицини з відзнакою. Під час праці асистентом в Інституті одонтології університету в Мюнхені зробив багато
відкриттів у сфері анестезіології, щелепної хірургії та радіології. У 1913 р. став професором та керівником Стоматологічної амбулаторії медичного факультету Львівського університету, перетвореного в 1914 р. в Стоматологічний інститут (а в 1930 в Стоматологічну клініку). У міжвоєнний період був керівником
кафедри дантистики в Університеті Яна Казимира, водночас керував Львівським державним інститутом медицини. Був автором ряду наукових робіт з області стоматології. Редагував і видавав журнали: „Квартальнік Стоматолоґічни”, „Польска Дентистика” i „Словяньска Дентистика”. Під час радянської окупації працював у Львівському державному медичному інституті. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 59 років.

Prof. Władysław Dobrzaniecki (1897-1941) – chirurg,
prekursor polskiej chirurgii plastycznej. Studiował na Wydziale
Lekarskim UJK, w 1924 r. uzyskał doktorat wszech nauk lekarskich. Podczas asystentury w Klinice Chirurgicznej kierowanej
przez prof. Hilarego Schramma odbył studia specjalistyczne we
Francji, Austrii, Niemczech i Włoszech. W 1931 r. uzyskał habilitację. Był ordynatorem Państwowego Szpitala Powszechnego,
następnie Szpitala Dziecięcego św. Zoﬁi we Lwowie (do 1938 r.).
W 1939 r. został profesorem i kierownikiem Kliniki Chirurgicznej UJK. Po wybuchu II wojny światowej był ordynatorem w Polowym Szpitalu Wojennym oraz komendantem Szpitala Wojskowego VI DOK we Lwowie. Ogłosił szereg prac naukowych, w tym
pionierskich dotyczących także przetaczania krwi. Aresztowany
wraz z dr. Tadeuszem Tapkowskim, prawnikiem, przebywającym
wówczas w jego mieszkaniu. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 44 lat.
Проф. Владислав Добжанєцкі (1897-1941) – хірург, піонер польської пластичної хірургії. Навчався на лікарському
факультеті в Університеті Яна Казимира, в 1924 р. отримав
науковий ступінь доктора загальних лікарських наук. Під час
праці асистентом в Хірургічній клініці, якою керував професор Гіляри Шрамм, навчався у Франції, Австрії, Німеччині
та Італії. У 1931 р. отримав ступінь габілітованого доктора.
Був ординатором Державної лікарні загального профілю, потім Дитячої лікарні св. Софії у Львові (до 1938 р.). У 1939 р.
став професором і керівником Хірургічної клініки Університету Яна Казимира. Після вибуху Другої світової війни був
ординатором в польовому військовому госпіталі та комендантом військового госпіталя VI ДОК у Львові. Автор ряду
наукових робіт, в тому піонерських, що стосуються м.ін.
переливання крові. Арештований разом з д-ром Тадеушом
Тапковським, правником, який перебував тоді в його квартирі. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 44 років.

Prof. Jan Grek (1875-1941) – lekarz internista, histolog.
Absolwent Wydziału Lekarskiego UL. W 1901 r. uzyskał doktorat wszech nauk lekarskich. Od 1901 r. był na Uniwersytecie
asystentem w Zakładzie Histologii, a od 1912 r. w Zakładzie Farmakologii i Farmakognozji. Habilitował się w 1921 r., a profesorem został w 1923 r. Od 1926 r. kierował Kliniką Propedeutyczną, a od 1938 r. Kliniką Terapeutyczną UJK. Rozstrzelany wraz
z żoną Marią, 4 lipca 1941 r., w wieku 66 lat.

Doc. Jerzy Michał Grzędzielski (1901-1941) – lekarz okulista. Absolwent UJK. Był asystentem, a od 1931 r. adiunktem
w Klinice Okulistycznej UJK. Odbył studia specjalistyczne w Zurychu, Lozannie, Wiedniu i Pradze. Doktorat na Wydziale Lekarskim UJK uzyskał w 1925 r., a habilitację w 1934 r. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 40 lat.
Доц. Єжи Міхал Ґжендзєльскі (1901-1941) – лікар-окуліст. Випускник Університету Яна Казимира. Був асистентом,
а з 1931 р. ад’юнктом в Окулістичній клініці Університету.
Навчався в Цюріху, Лозанні, Відні і Празі. Науковий ступінь
доктора отримав в 1925 р. на лікарському факультеті Університету Яна Казимира, а габілітованого доктора в 1934 р.
Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 40 років.

Prof. Henryk Nusbaum-Hilarowicz (1890-1941) – lekarz
chirurg. Absolwent UL, doktorat uzyskał w 1914 r. Podczas
I wojny światowej był lekarzem w armii austriackiej. W latach
1918-1921 praktykował w Klinice Położniczo-Ginekologicznej
UJK, a następnie był asystentem w Klinice Chirurgicznej. Po habilitacji w 1927 r. został adiunktem. W 1937 r. mianowany profesorem UJK. W okresie wojny, w 1939 r. kierował Oddziałem
Chirurgicznym Szpitala Wojennego nr 604. Rozstrzelany 4 lipca
1941 r., w wieku 51 lat.
Проф. Генрик Нусбаум-Гіларовіч (1890-1941) - лікар-хірург. Випускник Львівського університету, науковий ступінь
доктора отримав в 1914 р. Під час Першої світової війни був
лікарем в австрійській армії. У 1918-1921 роках практикував
в Акушерсько-гінекологічній клініці Університету Яна Казимира, був асистентом в Хірургічній клініці. Після того, як
габілітувався в 1927 р., став ад’юнктом. У 1937 р. призначений професором Університету. У період війни, в 1939 р. керував хірургічним відділенням Військового госпіталя № 604.
Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 51 року.

Проф. Ян Ґрек (1875-1941) – лікар-терапевт. Випускник
лікарського факультету Львівського університету. У 1901 р.
отримав науковий ступінь доктора загальних лікарських
наук. З 1901 р. був асистентом кафедри гістології в Університеті, а з 1912 р. кафедри фармакології і фармакогнозії. Габілітувався в 1921 р., став професором в 1923 р. З 1926 р. керував Пропедевтичною клінікою, а з 1938 р. Терапевтичною
клінікою Університету Яна Казимира. Розстріляний разом з
дружиною Марією 4 липня 1941 р. у віці 66 років.

MORD PROFESORÓW LWOWSKICH / ВБИВСТВО ЛЬВІВСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ

6

Ofiary / Жертви
Uniwersytet Lwowski / Львівський університет
Prof. Roman Longchamps de Berier (1883-1941) – prawnik. Absolwent UL, w 1906 r. uzyskał tam doktorat. Pracował
w Prokuratorii Skarbu we Lwowie, a następnie w lwowskim Oddziale Prokuratorii Generalnej RP we Lwowie. Od 1920 r. profesor nadzwyczajny, a od 1922 r. profesor zwyczajny Katedry
Prawa Cywilnego UJK. Jednocześnie w latach 1920-1939 wykładał prawo cywilne w KUL. Od 1938 r. prezes Polskiego Towarzystwa Prawniczego we Lwowie. Od września 1939 r. rektor
UJK. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 58 lat, wraz z trzema
najstarszymi synami: Bronisławem (lat 25), Zygmuntem (lat 23)
i Kazimierzem (lat 18).
Проф. Роман Лонгшам де Бер’є (1883-1941) - правник.
Випускник Львівського університету, в 1906 р. отримав науковий ступінь доктора. Працював в Прокураторії Скарбу у
Львові, а потім у Львівському відділенні Генеральної Прокураторії РП у Львові. З 1920 р. надзвичайний професор,
а з 1922 р. звичайний професор кафедри цивільного права в Університеті Яна Казимира. Водночас в 1920-1939 роках викладав цивільне право в Люблінському католицькому університеті Яна Павла ІІ. З 1938 р. голова Польського
правничого товариства у Львові. З вересня 1939 р. ректор
Університету Яна Казимира. Розстріляний 4 липня 1941 р. у
віці 58 років разом з трьома найстаршими синами: Броніславом (25 років), Зиґмунтом (23 роки) і Казімєжем (18 років).

Doc. Stanisław Mączewski (1892-1941) – lekarz ginekolog. Studiował w Moskwie (1912-1916), Krakowie (1918-1919).
W 1920 r. uzyskał doktorat wszech nauk lekarskich na UJK. Od
1921 r. był asystentem w Klinice Ginekologiczno-Położniczej
UJK. Po habilitacji w 1929 r. odbył roczne studia specjalistyczne
w Paryżu. Od 1930 r. był dyrektorem Państwowej Szkoły Położnych we Lwowie oraz prymariuszem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Państwowego Szpitala Powszechnego. Zamordowany 5 lipca 1941 r. w Piaskach Janowskich. Miał 49 lat.
Доц. Станіслав Мончевскі (1892-1941) – лікар-гінеколог. Навчався в Москві (1912-1916), Кракові (1918-1919). У
1920 р. отримав науковий ступінь доктора загальних лікарських наук в Університеті Яна Казимира. З 1921 р. був асистентом в Гінекологічно-акушерській клініці Університету.
Після габілітування в 1929 р. навчався в Парижі. З 1930 р.
був директором Державної акушерської школи у Львові та
головним лікарем гінекологічно-акушерського відділення Державної лікарні загального профілю. Вбитий 5 липня
1941 р. в Янівських пісках у віці 49 років.

Prof. Tadeusz Ostrowski (1881-1941) – lekarz chirurg.
Studiował w Warszawie i w Kazaniu, gdzie w 1906 r. uzyskał
dyplom lekarza. Od 1909 r. pracował w Klinice Chirurgicznej
UL. Współzałożyciel Związku Strzeleckiego we Lwowie. W latach I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Habilitował się w UL w 1917 r. W latach 1918-1920 służył w Wojsku
Polskim w stopniu podpułkownika. Od 1921 r. był prymariuszem Oddziału Chirurgicznego Szpitala Dziecięcego św. Zoﬁi,
a od 1924 r. Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie.
W 1923 r. otrzymał profesurę nadzwyczajną UJK. Od 1932 r. był
kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgicznej. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku
60 lat, wraz z żoną Jadwigą oraz aresztowanym w jego mieszkaniu ks. dr. Władysławem Komornickim (lat 29).
Проф. Тадеуш Островскі (1881-1941) – лікар-хірург.
Навчався у Варшаві і Казані, де в 1906 р. отримав диплом
лікаря. З 1909 р. працював в Хірургічній клініці Львівського
університету. Один з засновників Львівського стрілецького союзу. У роки Першої світової війни служив в Польських
легіонах. Габілітувався у Львівському університеті в 1917 р.
В 1918-1920 роках служив у Польському війську зі званням
підполковника. З 1921 р. був головним лікарем хірургічного відділення Дитячої лікарні св. Софії, а з 1924 р. Львівської державної лікарні загального профілю. У 1923 р. став
надзвичайним професором Університету Яна Казимира.
З 1932 р. був керівником хірургічної кафедри і Клініки. Голова Товариства польських хірургів. Розстріляний 4 липня
1941 р. у віці 60 років разом з дружиною Ядвіґою та арештованим в його помешкані о. д-ром Владиславом Коморніцким (29 років).

Prof. Stanisław Progulski (1874-1941) – lekarz pediatra.
Absolwent UL. Po studiach pracował w Klinice Pediatrycznej
UJ. Do Lwowa powrócił w 1904 r. i został asystentem prof. Jana
Raczyńskiego w Katedrze Pediatrii UL. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, a następnie brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. Po habilitacji w 1922 r. w UJK odbył studia
specjalistyczne w Berlinie i Wiedniu. W 1938 r. został mianowany profesorem tytularnym w Klinice Pediatrycznej UJK. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 67 lat, wraz z synem znanym
fotografem Andrzejem Progulskim (lat 29).
Проф. Станіслав Проґульскі (1874-1941) – лікар-педіатр. Випускник Львівського університету. Після навчання
працював в Педіатричній клініці Ягеллонського університету. У Львів повернувся в 1904 р. і став асистентом професора Яна Рачиньського в кафедрі педіатрії Львівського університету. Під час Першої світової війни служив в австрійській
армії, а потім брав участь в польсько-більшовицькій війні.
Після габілітування в 1922 р. в Університеті Яна Казимира,
навчався у Берліні і Відні. У 1938 р. був призначений почесним професором в Педіатричній клініці Університету Яна
Казимира. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 67 років разом з сином, відомим фотографом Анджеєм Проґульським
(29 років).

Prof. Witold Walerian Nowicki (1878-1941) – lekarz. Studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1902 r. uzyskał doktorat. W tym też roku rozpoczął
pracę na Wydziale Lekarskim UL, gdzie habilitował się w 1908 r., a w 1913 r. został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Anatomii Patologicznej. W latach I wojny
światowej kierował Pracownią Analityczno-Bakteriologiczną w Linzu. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1919 r. był profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Anatomii Patologicznej UJK. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego UJK (1923/1924, 1939). Redaktor naczelny
„Lwowskiego Tygodnika Lekarskiego” (1910-1921), redaktor „Prac Zakładów Anatomii Patologicznej Uniwersytetów Polskich” (1924-1931), prezes Izby Lekarskiej
Lwowskiej (1935-1939). Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 63 lat, wraz z synem dr. Jerzym Nowickim, lekarzem, asystentem Zakładu Higieny UJK (27 lat).
Проф. Вітольд Валеріан Новіцкі (1878-1941) - лікар. Навчався в Ягеллонському університеті в Кракові, де в 1902 р. отримав науковий ступінь доктора.
З 1902 р. працював на лікарському факультеті Львівського університету, де габілітувався в 1908 р., а в 1913 р. став надзвичайним професором в кафедрі
патологічної анатомії. В роки І світової війни керував Аналітично-бактеріологічною лабораторією в Лінц (Австрія). Брав участь в Першій світовій і польсько-більшовицькій війнах. З 1919 р. був звичайним професором і керівником кафедри патологічної анатомії в Університеті Яна Казимира. Два рази був деканом лікарського факультету Університету (1923/1924, 1939). Головний редактор часопису „Львовскі тиґоднік лекарскі” (1910-1921), редактор „Prac Zakładów
Anatomii Patologicznej Uniwersytetów Polskich” [Праці закладів патологічної анатомії польських університетів] (1924-1931), голова Львівської лікарської палати (1935-1939). Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 63 років разом з сином д-ром Єжим Новіцким, лікарем, асистентом кафедри гігієни Університету Яна
Казимира (27 років).
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Prof. Roman Rencki (1867-1941) – lekarz patolog i internista. Studiował w UJ, gdzie uzyskał doktorat (1894) i podjął pracę jako asystent. Do Lwowa przeniósł się w 1897 r. i został asystentem w Klinice Internistycznej Uniwersytetu Lwowskiego oraz
prymariuszem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powszechnego. Habilitował się w 1902 r. i od 1907 r. był profesorem nadzwyczajnym, a od 1920 r. zwyczajnym i kierownikiem Katedry Patologii oraz Kliniki Internistycznej UJK. Dwukrotnie był
dziekanem Wydziału Lekarskiego (1924-1926). W Morszynie nad
Stryjem wybudował dom zdrojowy. W okresie okupacji sowieckiej pozbawiony został kierownictwa katedry i aresztowany przez
NKWD, w więzieniu ciężko się rozchorował. Ponownie aresztowali go Niemcy 3 lipca 1941 r. i następnego dnia został rozstrzelany, w wieku 74 lat.

Prof. Adam Sołowij (1859-1941) – lekarz ginekolog. Absolwent UJ, gdzie w 1884 r. uzyskał doktorat. W latach 1887-1897
mieszkał na Węgrzech, gdzie prowadził praktykę prywatną. Od
1897 r. asystent w Krajowej Szkole Położnych we Lwowie. Po
habilitacji, w 1900 r. podjął pracę w Klinice Położniczo-Ginekologicznej UL. W 1908 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a jednocześnie objął funkcję prymariusza Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Krajowego Szpitala Powszechnego
oraz dyrektora Krajowej Szkoły Położnych we Lwowie. W 1920 r.
został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry i Kliniki
Położnictwa i Ginekologii UJK. Był prezesem Lwowskiego Towarzystwa Ginekologicznego (1936-1939). Rozstrzelany 4 lipca
1941 r., w wieku 82 lat, wraz z synem Wojciechem (ur. 1889) oraz
wnukiem Adamem Mięsowiczem.

Проф. Роман Ренцкі (1867-1941) – лікар-патолог і терапевт. Навчався у Ягеллонському університеті, де отримав
науковий ступінь доктора (1894) і розпочав роботу асистентом. У Львів переїхав в 1897 р. і став асистентом в Клініці Львівського університету та головним лікарем відділення
внутрішніх хвороб в лікарні загального профілю. Габілітувався в 1902 р. і з 1907 р. був надзвичайним професором, а
з 1920 р. звичайним професором і керівником кафедри патології та клініки Університету Яна Казимира. Два рази був
деканом лікарського факультету (1924-1926). В Моршині побудував курортний дім. У період радянської окупації був позбавлений керівництва кафедрою і арештований НКВД, у в’язниці важко розхворівся. Знову арештований німцями 3 липня
1943 р. і наступного дня розстріляний у віці 74 років.

Проф. Адам Соловій (1859-1941) - гінеколог. Випускник Ягеллонського університету, де в 1884 р. здобув ступінь доктора наук. У 1887-1897 роках жив в
Угорщині, де проводив приватну лікарську практику.
З 1897 р. влаштувався на посаду асистента Львівської акушерської школи. Після габілітації в 1900 р. розпочав працю в Акушерсько-гінекологічній клініці Львівського
університету. У 1908 р. був призначений надзвичайним
професором і одночасно завідуючим акушерсько-гінекологічним відділенням Львівської державної лікарні
загального профілю та директором Львівської акушерської школи. У 1920 р. став звичайним професором та завідувачем кафедри та Клініки акушерства та гінекології
Університету Яна Казимира. Був президентом Львівського гінекологічного товариства (1936-1939). Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 82 років із сином Войцехом
(1889 р.н.) та онуком Адамом Мєнсовичем.

Prof. Włodzimierz Sieradzki (1870-1941) – lekarz, specjalista medycyny sądowej. Studiował medycynę i chemię w UJ. Od
1894 r. pracował w Szpitalu Św. Łazarza w Krakowie oraz w Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ, od 1895 r. w Zakładzie Medycyny
Sądowej UJ. Studia uzupełniające odbył w Paryżu. Po habilitacji
w 1898 r. przeniósł się na UL, gdzie od 1899 r. był profesorem.
Zorganizował tam Zakład Medycyny Sądowej, którym kierował
do 1940 r. Wielokrotnie wybierano go na dziekana Wydziału Lekarskiego UJK, a w roku akad. 1925/1926 był rektorem UJK. Dzięki swym badaniom położył duże zasługi dla rozwoju kryminologii.
Razem z prof. UJ Leonem Wachholzem (represjonowanym przez
Niemców w Krakowie) był twórcą nowej metody oznaczania hemoglobiny tlenkowo-węglowej, zwanej „próbą Wachholza-Sieradzkiego”, która weszła do praktyki sądowo-lekarskiej na całym
świecie. Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Lwowskiego Tygodnika Lekarskiego”. Rozstrzelany 4 lipca
1941 r., w wieku 71 lat.

Prof. Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) – lekarz i pisarz.
Absolwent medycyny UJ. W latach 1901-1922 pracował jako lekarz pediatra. Jednocześnie prowadził działalność literacką
i przekładał dzieła literatury francuskiej. Przełożył na język polski najważniejsze dzieła francuskiej literatury pięknej. Od 1906 r.
współautor programów kabaretu „Zielony Balonik”, od 1919 r. popularny recenzent teatralny oraz kierownik literacki Teatru Polskiego w Warszawie (1923-1924). Był autorem szeregu wierszy
i piosenek, nierzadko satyrycznych, felietonów społeczno-obyczajowych, a także książek z zakresu historii literatury. Swe artykuły zamieszczał na łamach „Kuriera Porannego”, „IKC” i w „Wiadomościach Literackich”. Współzałożyciel „Młodego Teatru”. Po
wybuchu II wojny światowej znalazł się we Lwowie, gdzie w Uniwersytecie im. Iwana Franki został profesorem i kierownikiem Katedry Historii Literatury Francuskiej. Aresztowany 3 lipca 1941 r.
w mieszkaniu szwagra prof. Jana Greka. Rozstrzelany 4 lipca,
w wieku 66 lat.

Проф. Влодзімєж Сєрадзкі (1870-1941) - лікар, фахівець
з судової медицини. Вивчав медицину та хімію в Ягеллонському університеті. З 1894 р. працював у Лікарні св. Лазаря
в Кракові та на кафедрі патологічної анатомії Університету, з
1895 р. на кафедрі судової медицини Ягеллонського університету. Закінчив додаткове навчання в Парижі. Після габілітації
в 1898 р. перенісся у Львівський університет, де з 1899 р. був
професором. Там організував кафедру судової медицини, яку
очолював до 1940 р. Кількакратно обраний деканом медичного факультету Університету Яна Казимира, а в 1925/1926
навчальному році ректором Університету. Завдяки своїм дослідженням зробив великий внесок у розвиток кримінології.
Разом з проф. Ягеллонського університету Леоном Ваххольцем (також репресований німцями) був творцем нового методу визначення оксиду вуглецю гемоглобіну, відомого як „тест
Ваххольця-Сєрадзкого”, який увійшов до судової практики у
всьому світі. Був співзасновником та першим головним редактором часопису „Львовскі тиґоднік лекарскі”. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 71 року.

Проф. Тадеуш Бой-Желеньскі (1874-1941) - лікар
і письменник. Випускник медицини Ягеллонського університету. У 1901-1922 роках працював педіатром. Одночасно займався літературною діяльністю та перекладав твори французької літератури. З 1906 р. співавтор
програм кабаре „Зєлони бальонік”, з 1919 р. популярний театральний рецензент і художній керівник Польського театру у Варшаві (1923–1924). Був автором низки віршів та пісень, часто сатиричних, соціальних та
моральних фейлетонів, а також книг з історії літератури. Публікував свої статті в часописах „Кур’єр поранни”,
„Ілюстровани кур’єр цодєнни” та „Вядомосьці літерацкє”. Співзасновник „Молодого театру”. Після початку
Другої світової війни опинився у Львові, де в Університеті ім. Івана Франка став професором та завідувачем
кафедри історії французької літератури. Заарештований 3 липня 1941 р. у квартирі свого швагра проф. Яна
Ґрека. Розстріляний 4 липня у віці 66 років.
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Ofiary / Жертви
Politechnika Lwowska / Львівська політехніка
Prof. Kazimierz Bartel (1882-1941) – matematyk, polityk. Absolwent Wydziału Mechanicznego Szkoły Politechnicznej we Lwowie oraz UL, gdzie studiował matematykę i ﬁlozoﬁę. W 1909 r. uzyskał doktorat z nauk technicznych, a w 1912 r.
habilitował się z zakresu geometrii. Od 1913 r. był profesorem
nadzwyczajnym, a od 1917 r. zwyczajnym i kierownikiem Katedry Geometrii Wykreślnej Szkoły Politechnicznej (od 1921 r. Politechniki Lwowskiej). W czasie I wojny światowej służył w armii
austriackiej, a następnie w WP. W latach 1918-1919 był szefem
kolejnictwa w Sztabie Generalnym, awansował do stopnia podpułkownika. W 1920 r. powrócił do pracy na Politechnice, przerywanej pełnieniem ważnych funkcji państwowych, ale w roku
akadem. 1930-1931 był jej rektorem. Od 1922 r. był kilkakrotnie
wybierany na posła do Sejmu RP. W latach 1919-1920 minister
kolei żelaznych, a w 1926 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Pięciokrotny premier rządu RP i senator RP. Był
jednym z najbliższych współpracowników Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działalność polityczną potraﬁł łączyć z pracą naukową. Jego podręczniki Geometria wykreślna (1919) i Perspektywa
malarska (1929) znalazły szerokie uznanie w świecie naukowym.
Aresztowany w swym gabinecie na Politechnice 2 lipca 1941 r.
został uwięziony, a następnie rozstrzelany 26 lipca we Lwowie na
Piaskach Janowskich, w wieku 59 lat.
Проф. Казімєж Бартель (1882-1941) – математик,
політик. Випускник механічного факультету Політехнічної
Школи у Львові та Львівського університету, де вивчав математику і філософію. У 1909 р. отримав науковий ступінь доктора з технічних наук, а в 1912 р. габілітованого доктора з геометрії. З 1913 р. був надзвичайним професором, а з 1917 р.
звичайним і керівником кафедри нарисної геометрії Політехнічної школи (з 1921 р. Львівської політехніки). Під час
І світової війни служив в австрійській армії, а потім в Польському війську. У 1918-1919 роках був командувачем польських
залізничних військ, отримав звання підполковника. У 1920 р.
повернувся до праці у Політехніці, яку переривав з огляду на
виконання важливих державних функцій, а в 1930-1931 академічному році був її ректором. Від 1922 р. кількакратно був
вибираний депутатом до Сейму Речіпосполитої. У 1919-1920
роках був міністром залізниць Польщі, а в 1926 р. міністром у
справах релігії та освіти. П’ятикратний прем’єр уряду Речіпосполитої і сенатор РП. Був одним з найближчих співпрацівників Маршала Юзефа Пілсудського. Політичну діяльність
умів пов’язувати з науковою роботою. Його підручники Нарисна геометрія (1919) і Художня перспектива (1929) знайшли широке визнання у науковому світі. Арештований у
своєму кабінеті у Політехніці 2 липня 1941 р., був ув’язнений,
а потім розстріляний 26 липня у Львові на Янівських Пісках
у віці 59 років.

Prof. Antoni Łomnicki (1881-1941) – matematyk. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie w 1903 r. uzyskał doktorat.
W latach 1903-1919 studiował w Getyndze oraz był nauczycielem matematyki we Lwowie i Tarnowie. Habilitował się w 1919 r.
w Szkole Politechnicznej we Lwowie, gdzie w 1920 r. został profesorem. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Od 1921 r. profesor zwyczajny i kierownik Katedry Matematyki Politechniki
Lwowskiej. Prorektor Politechniki Lwowskiej (1928/1929). Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 60 lat.
Проф. Антоні Ломніцкі (1881-1941) – математик.
Випускник Львівського університету, де в 1903 р. отримав
науковий ступінь доктора. У 1903-1919 роках навчався
в Геттинзі а також був вчителем математики у Львові і Тарнові.
Габілітувався в 1919 р. в Політехнічній Школі у Львові, де
в 1920 р. став професором. Учасник польсько-більшовицької
війни. З 1921 р. звичайний професор і керівник кафедри
математики Львівської політехніки. Проректор Львівської
політехніки (1928/1929). Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці
60 років.

Prof. Stanisław Pilat (1881-1941) – chemik. Studia rozpoczął w Szkole Politechnicznej we Lwowie, a kontynuował je na
Politechnikach w Berlinie, Charlottenburgu, Würzburgu i Lipsku,
gdzie w 1904 r. uzyskał doktorat. Po studiach pracował w przemyśle naftowym w Galicji, a następnie w Czechach i Rumunii.
W latach 1919-1923 był dyrektorem Galicyjsko-Karpackiego
Towarzystwa Naftowego. Od 1922 r. wykładał w Politechnice
Lwowskiej, gdzie w 1924 r. został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Nafty i Gazów Ziemnych. Został aresztowany z 2 synami: 29-letnim inżynierem Eustachym i 24-letnim absolwentem Politechniki Emanuelem. Rozstrzelany został 4 lipca
1941 r., w wieku 60 lat. Nie wiedząc o tym niemieckie władze
gospodarcze poszukiwały go pragnąc wykorzystać jego ogromną
wiedzę z zakresu chemii i przerobu ropy naftowej.
Проф. Станіслав Пілят (1881-1941) – хімік. Навчання
розпочав в Політехнічній школі у Львові, а продовжував
на Політехніках у Берліні, Шарлоттенбургу, Вюрцбургу
і Лейпцігу, де в 1904 р. отримав науковий ступінь доктора.
Після навчання працював в нафтовій промисловості
в Галичині, а потім в Чехії і Румунії. У 1919-1923 роках був
директором Галицько-карпатського нафтового товариства.
З 1922 р. викладав в Львівській політехніці, де в 1924 р. став
звичайним професором і керівником кафедри технології
нафти і земного газу. Арештований разом з двома синами:
29-літнім інженером Евстахієм і 24-літнім випускником
Політехніки Емануелем. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці
60 років. Не знаючи про це німецькі господарські власті
шукали його прагнучи використати його величезні знання
з області хімії і переробки нафтового палива.

Prof. Włodzimierz Krukowski (1887-1941) – inżynier elektryk, metrolog. Studia rozpoczął na Uniwersytecie w Petersburgu, a ukończył je na Politechnice
w Darmstadcie, gdzie w 1913 r. uzyskał dyplom inżyniera. Do 1926 r. pracował kolejno jako inżynier, a następnie naczelny inżynier w ﬁrmie Siemens-Schuckert w Norymberdze. W międzyczasie w 1918 r. w Instytucie Fizycznym Politechniki w Darmstadcie obronił doktorat. Po powrocie do Polski w latach 1926-1930 był członkiem
dyrekcji Siemens-Schuckert w Warszawie. W 1930 r. przyjął propozycję pracy na Politechnice Lwowskiej i został mianowany tam profesorem zwyczajnym, a także kierownikiem Laboratorium Elektrotechnicznego Politechniki Lwowskiej. Był wybitnym specjalistą techniki licznikowej, wzorów i pomiarów. Opublikował szereg prac naukowych i zgłosił 60 patentów (w Niemczech, Danii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Japonii, Anglii i Austrii). Jego wiedzę docenili Sowieci i w czasie okupacji
1939-1941 był prorektorem Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 53 lat.
Проф. Влодзімєж Круковскі (1887-1941) – інженер-електрик, метролог. Навчання розпочав в Університеті в Петербурзі, а закінчив на Політехніці
в Дармстадті, де в 1913 р. отримав диплом інженера. До 1926 р. працював інженером, а потім головним інженером у фірмі „Сіменс Шукерт” в Нюрнберзі.
В 1918 р. у Інституті фізики на Політехніці в Дармстадті захистив науковий ступінь доктора. Після повернення у Польщу в 1926-1930 роках був членом
дирекції „Сіменс Шукерт” у Варшаві. У 1930 р. прийняв пропозицію роботи у Львівській політехніці і був призначений там звичайним професором та керівником Електротехнічної лабораторії Львівської політехніки. Був видатним спеціалістом електровимірювальних приладів, зразків і вимірів. Опублікував ряд
наукових робіт і був власником 60 патентів (у Німеччині, Данії, Італії, Голландії, Швеції, Швейцарії, Японії, Англії і Австрії). Його знання оцінено в СРСР і під
час окупації в 1939-1941 роках він був проректором Львівського політехнічного інституту. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 53 років.
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Ofiary / Жертви
Politechnika Lwowska oraz Akademia Handlu Zagranicznego /
Львівська політехніка і Академія закордонної торгівлі
Prof. Kasper Weigel (1880-1941) – inżynier geodeta. Po
ukończeniu w 1903 r. Szkoły Politechnicznej we Lwowie pracował
przy budowie kolei galicyjskich. Doktoryzował się w 1909 r., a habilitował w 1911 r. Od 1912 r. profesor nadzwyczajny, od 1917 r.
profesor zwyczajny i kierownik Katedry Miernictwa Szkoły Politechnicznej, a następnie Politechniki Lwowskiej, której był rektorem w roku akadem. 1929/1930, a prorektorem w roku akadem.
(1930/1931). Wykonywał pionierskie w Polsce pomiary metodą
fotogrametryczną. Interesował się szczególnie rachunkiem wyrównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci geodezyjnych: światowych, krajowych i lokalnych. Współorganizował państwową służbę geodezyjną w Polsce. W 1938 r. został członkiem
założycielem Towarzystwa Budowy Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. Rozstrzelany 4 lipca 1941 r., w wieku 61 lat, wraz
z synem Józefem, prawnikiem (33 lata).

Prof. Włodzimierz Stożek (1883-1941) – matematyk. Studiował na Uniwersytetach w Krakowie i Getyndze. W latach 19081921 był nauczycielem gimnazjalnym w Nowym Targu i Krakowie. W 1921 r. doktoryzował się i został kierownikiem Katedry
Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki
Lwowskiej. Zajmował się m.in. teorią potencjału logarytmicznego
i newtonowskiego. W 1923 r. został profesorem nadzwyczajnym,
a w 1925 r. profesorem zwyczajnym i kierownikiem III Katedry
Matematyki. Rozstrzelany został 4 lipca 1941 r., w wieku 57 lat,
wraz z dwoma synami: Eustachym (lat 29, inżynier) i Emanuelem
(lat 24, chemik).
Проф. Влодзімєж Стожек (1883-1941) – математик. Навчався в університетах в Кракові і Геттінгені. У 1908-1921
роках був вчителем в гімназіях в Новому Торзі і Кракові.
У 1921 р. отримав ступінь доктора і став керівником математичної кафедри на факультеті сухопутної і водної інженерії
Львівської політехніки. Займався м.ін. теорією логарифмічного і ньютонівського потенціалу. У 1923 р. став надзвичайним
професором, а в 1925 р. звичайним професором і керівником
III математичної кафедри. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці
57 років разом з двома синами: Евстахій (29 років, інженер)
і Емануель (24 роки, хімік).

Проф. Каспер Вайґель (1880-1941) – інженер-геодезист.
Після закінчення в 1903 р. Політехнічної школи у Львові працював при побудові галицьких залізниць. Отримав ступінь
доктора в 1909 р., а габілітованого доктора в 1911 р. З 1912 р.
був надзвичайним професором, з 1917 р. звичайним професором і керівником кафедри землемірства Політехнічної
школи, а потім Львівської політехніки, якої був ректором в
1929/1930 академічному році, а проректором в 1930/1931
році. Піонер та ініціатор застосування в Польщі вимірів фотограмметричним методом. Цікавився порівняльним рахунком з особливим урахуванням геодезичних мереж: світових,
державних і місцевих. Співорганізував державну геодезичну
службу в Польщі. У 1938 р. став членом засновником Товариства створення макету давнього Львова. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 61 років разом з сином Юзефом, правником
(33 роки).

Prof. Kazimierz Vetulani (1889-1941) – inżynier mechanik. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1935 r. w Politechnice Lwowskiej, gdzie wykładał mechanikę ogólną, wytrzymałość
materiałów i hydromechanikę. Od 1938 r. był tam zastępca profesora i kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej. Był autorem kilkudziesięciu prac z zakresu techniki i matematyki, a także
z zakresu teorii skal muzycznych, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W 1940 r. został mianowany profesorem Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. Rozstrzelany został
4 lipca 1941 r., w wieku 52 lat.

Prof. Roman Witkiewicz (1886-1941) – inżynier mechanik.
Po ukończeniu Wydziału Mechanicznego Szkoły Politechnicznej
we Lwowie (1908) pracował w fabrykach przemysłu maszynowego w Pilźnie i Wiedniu. Doktorat uzyskał w 1915 r. Był autorem
szeregu prac naukowych z dziedziny mechaniki, ciepłownictwa
i przesyłu gazu ziemnego. Od 1922 r. był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Lwowskiej, zaś od 1930 r. profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Pomiarów Maszyn. W latach
1925-1928 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego. Był
członkiem czynnym Akademii Nauk Technicznych. Rozstrzelany
4 lipca 1941 r., w wieku 55 lat.

Проф. Казімєж Ветуляні (1889-1941) – інженер-механік.
Науковий ступінь доктора технічних наук отримав в 1935 р.
у Львівській політехніці, де викладав загальну механіку, витривалість матеріалів і гідромеханіку. З 1938 р. був заступником професора і керівником кафедри теоретичної механіки.
Був автором кількадесяти робіт з області техніки і математики, а також з області теорії музичних масштабів, член
Польського математичного товариства. У 1940 р. був призначений професором Львівського політехнічного інституту.
Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 52 років.

Проф. Роман Віткєвіч (1886-1941) – інженер-механік.
Після закінчення механічного факультету Політехнічної
школи у Львові (1908) працював у фабриках машинобудівної промисловості в Пільзні і Відні. Науковий ступінь доктора отримав в 1915 р. Був автором ряду наукових робіт з галузі механіки, теплоенергетики і реверсу природного газу.
З 1922 р. був надзвичайним професором Львівської політехніки, а з 1930 р. звичайним професором і керівником кафедри вимірів теплових машин. У 1925-1928 роках був деканом
механічного факультету. Був дійсним членом Академії технічних наук. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 55 років.

Akademia Handlu Zagranicznego / Академія закордонної торгівлі
Fot. współczesne K. Czawaga
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Ofiary / Жертви
Akademia Handlu Zagranicznego i Akademia Medycyny Weterynaryjnej /
Академія закордонної торгівлі і Академія ветеринарної медицини
Prof. Henryk Korowicz / Kornreich (1888-1941) – ekonomista. Studiował na Uniwersytetach w Monachium i Strasburgu, gdzie w 1911 r. uzyskał doktorat.
W czasie I wojny światowej był oﬁcerem w armii austro-węgierskiej, a od 1918 r. w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. Od 1924 r. wykładał w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie. W 1927 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1931 r. profesorem zwyczajnym. W latach 1931-1939
był rektorem tej uczelni, przekształcił ją w 1937 r. w Akademię Handlu Zagranicznego. Aresztowany przez Gestapo 11 lipca 1941 r., zamordowany prawdopodobnie
12 lipca 1941 r., w wieku 53 lat.
Проф. Генрик Коровіч / Корнрайх (1888-1941) – економіст. Навчався в Університетах в Мюнхені і Страсбурзі, де в 1911 р. отримав науковий ступінь
доктора. Під час І світової війни був офіцером в австро-угорській армії, а з 1918 р. у Польському війську. Брав участь в польсько-радянській війні в 1920 р.
З 1924 р. викладав у Вищій школі закордонної торгівлі у Львові. У 1927 р. став надзвичайним професором, а в 1931 р. звичайним професором. У 1931-1939
роках був ректором цього вузу, перетворив його в 1937 р. в Академію закордонної торгівлі. Заарештований гестапо 11 липня 1941 р., вбитий імовірно
12 липня 1941 р., у віці 53 років.

Prof. Stanisław Ruziewicz (1889-1941) – matematyk.
Studiował na Uniwersytetach we Lwowie i Getyndze. Doktorat
uzyskał w 1913 r., a habilitację w 1918 r. na UL, gdzie pracował od 1918 r. Profesorem nadzwyczajnym został w 1921 r., zaś
zwyczajnym w 1924 r. W latach 1921-1933 był kierownikiem
III Katedry Matematyki w UJK. W roku akadem. 1932/1933
był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Jednocześnie na Politechnice Lwowskiej w 1934 r. został profesorem i kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego, przekształconej w 1937 r.
w Akademię Handlu Zagranicznego. W 1939 r. wybrany został
rektorem tej uczelni. Jest zaliczany do tzw. lwowskiej szkoły
matematycznej. Jego prace naukowe dotyczyły teorii mnogości
i funkcji rzeczywistych. Podczas okupacji sowieckiej pracował
we Lwowskim Państwowym Instytucie Radzieckiego Handlu.
Aresztowany przez Gestapo 11 lipca 1941 r., został rozstrzelany, prawdopodobnie 12 lipca 1941 r., w wieku 51 lat.
Проф. Станіслав Рузєвіч (1889-1941) – математик.
Навчався в університетах у Львові і Геттінгені. Науковий
ступінь доктора отримав в 1913 р., а габілітованого доктора в 1918 р. у Львівському університеті, де працював з
1918 р. Надзвичайним професором став в 1921 р., а звичайним в 1924 р. В 1921-1933 роках був керівником III кафедри математики в Університеті Яна Казимира. У 1932/1933
академічному році був деканом математично-природничого факультету. Водночас у Львівській політехніці в 1934 р.
став професором і керівником кафедри прикладної математики у Вищій школі закордонної торгівлі, перетвореній
в 1937 р. в Академію закордонної торгівлі. У 1939 р. був обраний ректором цього ВНЗ. Зараховуваний до т.зв. львівської математичної школи. Його наукові роботи стосувалися математичного аналізу, теорій чисел та функцій дійсної
змінної. Під час радянської окупації працював у Львівському інституті радянської торгівлі. Заарештований гестапо
11 липня 1941 р., розстріляний імовірно 12 липня 1941 р.
у віці 51 року.

Prof. Edward Hamerski (1897-1941) – inżynier rolnik
i lekarz weterynarii. Po maturze, w 1915 r. został wcielony do
armii austriackiej i walczył na froncie włoskim, gdzie został
ciężko ranny. Ukończył studia rolnicze na Politechnice Lwowskiej (uzyskując dyplom inżyniera rolnika w 1922 r.) oraz weterynaryjne w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie,
gdzie jednocześnie od 1925 r. był asystentem. Dyplom lekarza
weterynarii uzyskał w 1930 r. Specjalizował się w chorobach
wewnętrznych zwierząt. Doktorat uzyskał w 1933 r., a habilitował się w 1938 r. W okresie okupacji sowieckiej był profesorem
Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego. Rozstrzelany 4 lipca
1941 r., w wieku 43 lat.
Проф. Едвард Гамерскі (1897-1941) – інженер сільського господарства і лікар ветеринарії. Після здачі іспиту на
атестат зрілості в 1915 р. воював на італійському фронті в
рядах австрійської армії, де був тяжкопоранений. Закінчив
сільськогосподарський факультет у Львівській політехніці
(отримуючи диплом інженера сільського господарства в
1922 р.) та Львівську академію ветеринарної медицини, де
водночас з 1925 р. був асистентом. Диплом лікаря ветеринарії отримав в 1930 р. Спеціалізувався у внутрішніх хворобах тварин. Науковий ступінь доктора отримав в 1933 р.,
а габілітованого доктора в 1938 р. В період радянської окупації був професором Львівського ветеринарного інституту. Розстріляний 4 липня 1941 р. у віці 43 років.

Akademia Medycyny Weterynaryjnej / Академія ветеринарної медицини
Fot. współczesne K. Czawaga
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Pamięć o ofiarach

Пам’ять про жертви

Po wojnie wskutek zmiany granicy, większość kadry uczelni lwowskich wyjechała ze Lwowa do Polski. Profesorowie i pracownicy naukowi w większości osiedlili się we Wrocławiu,
gdzie uruchomiono Uniwersytet nawiązujący do tradycji UJK. Reprezentujący nauki ścisłe
i techniczne stali się kadrą tamtejszej Politechniki Wrocławskiej. Część profesorów ściągnięto
do Gliwic i zatrudniono w nowo utworzonej tam w maju 1945 r. Politechnice.
We Wrocławiu pamiętano o zamordowanych kolegach. Na fali zmian w 1954 r. z inicjatywy profesora Henryka Mierzeckiego powołano Międzyuczelniany Komitet Uczczenia
Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki. Staraniem Komitetu po dziesięciu latach 3 października 1964 r. na skwerze im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego przy placu Grunwaldzkim
obok budynków Politechniki Wrocławskiej odsłonięty został pomnik dłuta wrocławskiego
rzeźbiarza Borysa Michałowskiego upamiętniający mord profesorów lwowskich. W 1981 r.
w holu oddziału PAN we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim odsłonięto tablice
z nazwiskami pomordowanych. W listopadzie tego samego roku przy pomniku postawiono
ufundowaną przez senaty uczelni wrocławskich tablicę z nazwiskami oﬁar. Tablice ku pamięci
pomordowanych wmurowane zostały w kilku ośrodkach akademickich Polski, m.in. w Krakowie, Lublinie i Warszawie.

Pomnik odsłonięty w 2011 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie / Пам’ятник відкритий у 2011 р. на Вулецьких пагорбах у Львові
Fot. domena publiczna

Після війни в результаті зміни границі, переважна більшість кадрів львівських
ВНЗ виїхала зі Львова у Польщу. Найбільше професорів і наукових працівників
оселилося у Вроцлаві, де відкрито університет, який континуував традиції Університету
Яна Казимира. Репрезентанти точних і технічних наук стали кадрами тамтешньої
Вроцлавської політехніки. Частину професорів перенесено до Гливиць в Сілезьку
політехніку, яка повстала там у травні 1945 р.
Pomnik pomordowanych profesorów lwowskich, pl. Grunwaldzki we Wrocławiu / Пам’ятник вбитим львівським професорам,
пл. Грюнвальдcька у Вроцлаві
Fot. polska-org.pl

Inicjatywa budowy pomnika we Lwowie zrodziła się już w 1956 r. W pracach uczestniczyli polscy rzeźbiarze, jednakże nie doszło do jej ukończenia, a postawiony cokół planowanego pomnika decyzją władz sowieckich zdemontowano w latach 70. XX w. Ponownie do
upamiętnienia zbrodni doszło dopiero w 1991 r. staraniem rodzin pomordowanych. Wówczas w wolnej już Ukrainie na Wzgórzach Wuleckich ustawiono krzyż i symboliczną mogiłę.
Do inicjatywy budowy pomnika w miejscu kaźni powrócono dopiero w 2009 r. Stanął
on 3 lipca 2011 r. w 70. rocznicę mordu profesorów. Powstał z inicjatywy i przy wsparciu ﬁnansowym władz miejskich Wrocławia oraz Lwowa oraz zbiórki publicznej. Doﬁnansowała
go także Politechnika Lwowska z własnego budżetu. Autorem pomnika jest artysta-rzeźbiarz
profesor krakowskiej ASP Aleksander Śliwa.
12 lipca 2013 r. pamięć o zamordowanych przez nazistów lwowskich uczonych uczcił
także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej specjalną tablicą z ich nazwiskami.

У Вроцлаві вшановано пам’ять про вбитих колег. На хвилі змін в 1954 р. за ініціативою професора Генрика Мєжецького утворено Міжвузівський комітет вшанування
пам’яті львівських працівників науки. Завдяки старанням Комітету 3 жовтня 1964 р. у
сквері ім. професора Казимира Ідашевського при Грунвальдській площі біля будівель
Вроцлавської політехніки вікрито пам’ятник авторства вроцлавського скульптора
Бориса Міхаловського, який увічнив пам’ять про вбивство львівських професорів. У
1981 р. в фойє Вроцлавського відділу Польської академії наук а також у Вроцлавському
університеті відкрито дошки з прізвищами вбитих. У листопаді цього самого року при
пам’ятнику поставлено сфінансовану сенатами вроцлавських ВНЗ дошку з прізвищами
жертв. Дошки пам’яті вбитих професорів вмуровано в декількох академічних осередках
Польщі, в т.ч. в Кракові, Любліні і Варшаві.
Ініціатива побудови пам’ятника у Львові народилася вже в 1956 р. В роботах брали
участь польські скульптори, проте не дійшло до їх закінчення, а поставлений цоколь
планованого пам’ятника рішенням радянських властей було демонтовано в 70-х роках
XX ст. Знову до увічнення злочину дійшло лише в 1991 р. завдяки старанням родин
вбитих. Тоді, у вільній вже Україні на Вулецьких пагорбах у Львові установлено хрест
і символічну могилу.
До побудови пам’ятника на місці розстрілу львівських професорів повернулися
лише в 2009 р. Пам’ятник відкрито 3 липня 2011 р. в 70. річницю вбивства. Його споруджено за ініціативою і при фінансовій підтримці міських властей Вроцлава та Львова,
а також з публічного збору благодійних пожертв. Додатково його дофінансувала також
Львівська політехніка з власного бюджету. Автором пам’ятника є артист-скульптор
професор Академії образотворчих мистецтв ім. Яна Матейка в Кракові Александер
Сьліва.
12 липня 2013 р. пам’ять вбитих нацистами львівських вчених вшанував також
Сейм Польщі спеціальною дошкою з їх прізвищами.

Pomnik powstały w 1991 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie /
Пам’ятник встановлений у 1991 р. на Вулецьких пагорбах у Львові
Fot. domena publiczna
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