
W tym roku obchodzimy 65-lecie utworzenia na 
Politechnice Wrocławskiej Wydziału Architektury, który 
w latach 1945–1949 były częścią Wydziału Budownictwa, 
a w roku 1949 uzyskał pełną samodzielność. Z tej okazji 
w suplemencie do czasopisma „Architectus” postanowili-
śmy przekazać kilka ogólnych informacji  o powojennej 
historii Wydziału, jego powstaniu i kolejnych reorganiza-
cjach oraz o ludziach, którzy tę historię tworzyli: założy-
cielach, wykładowcach i studentach.

Budując nową przyszłość Uczelni, nie zapominamy  
o jej przeszłości. Architektura jest dyscypliną stale odwo-
łującą się do dawnych wzorców, które w czasach współ-
czesnych zdają się wciąż na nowo odnajdywać swą prze-
strzeń. Architekt powinien stale żyć w ich zasięgu, tak jak 
słowa żyją w zasięgu głosu aktora. Dzięki temu powstałe 
dzieło staje się doskonałe i na podobieństwo starego drze-
wa o mocnych korzeniach, silnym pniu i młodych pędach, 
tworzy uporządkowaną i harmonijną strukturę. Podobne 
skojarzenia budzi historia naszej Uczelni, budowana na 
solidnych podstawach, niejednokrotnie trudna i pełna 
napięć, wydająca jednak w efekcie zawsze dobre, i jak 
pokazują ostatnie osiągnięcia jej absolwentów, coraz 
obfitsze owoce.

Obecnie działalność wydziałowych jednostek organiza-
cyjnych polega między innymi na szeroko pojmowanych 
zajęciach dydaktycznych, do których zaliczyć należy także 
prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich i magister-
skich oraz doktorskich. Prowadzone są także badania 
naukowe, których wyniki są publikowane w formie roz-
praw habilitacyjnych czy innych samodzielnych opraco-
wań, a także zamieszczane w wydawnictwach zbiorowych. 
Publikacje te są gromadzone m.in. w dwóch bibliotekach 
instytutowych. Osobną formą działalności pracowników 

wrocławskiego Wydziału Architektury jest przygotowywa-
nie projektów architektonicznych, urbanistycznych itd.,  
z których duża część została zrealizowana we Wrocławiu. 

Funkcję dziekana Wydziału Architektury pełni obecnie 
prof. dr hab. Stanisław Medeksza, prodziekanów zaś: 
prof. dr hab. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dr Bogusław 
Wowrzeczka i dr Andrzej Poniewierka. 

W tym tak sprzyjającym refleksji czasie, jakim są 
obchody 65-lecia Wydziału, chcemy złożyć hołd wszyst-
kim Profesorom, Kolegom i Studentom, którzy odeszli 
na zawsze. A także podziękować tym, którzy dzięki 
swemu zaangażowaniu budowali dobre imię Wydziału  
w kraju i poza jego granicami. Ich autorytet bowiem 
zawsze opierał się na szacunku, jaki zdobyli swoim peł-
nym i twórczym życiem. 

Absolwenci naszego Wydziału rozsławiają swoją Alma 
Mater na całym świecie. Dzisiaj, po 65 latach istnienia, 
Wydział Architektury jest jednym z najlepszych wydzia-
łów w Polsce. Stało się to możliwe dzięki wytężonej  
i niejednokrotnie pełnej poświęcenia pracy paru pokoleń 
wykładowców oraz talentowi ich wychowanków. 

26.11.2010 roku we Wrocławiu w gmachu Wydziału 
odbędą się uroczyste obchody jubileuszu. Będą im towa-
rzyszyły wystawy prac studenckich oraz prezentacje 
multimedialne. Wyrazy podziękowania chcemy przeka-
zać dr hab. Barbarze Gronostajskiej za pomoc w zbieraniu 
materiałów. Pragniemy także podziękować Kolegom 
Doktorantom, którzy aktywnie włączyli się w organizację 
obchodów. Są to: Aleksandra Brzozowska, Joanna 
Krajewska, Elżbieta Komarzyńska, Maciej Kowaluk, 
Konrad Lewacki, Jerzy Łątka, Łukasz Netczuk i Leszek 
Orzechowski.
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