
Zachodzie, a zwłaszcza w NRF, o kwitnącym rozwoju gospodarczym Śląska w gra
nicach Trzeciej Rzeszy. Zachowane w całości, stanowią pierwszorzędny dokument 
obrazujący pozycję Śląska w ramach niemieckiej gospodarki, przedstawiając dosad
nie opłakaną sytuację mieszkaniową miejscowej ludności, bezrobocie oraz emigrację 
robotników ze Śląska na zachód do rozwijającego się tam przemysłu zbrojeniowego.

Niektóre raporty, jak np. nadburmistrza m. Wrocławia, stwierdzają, iż na sku
tek braku surowców wiele istniejących zakładów w tym mieście nie wyzyskuje swo
jej mocy produkcyjnej. Inne postulują rozbudowę obiektów wojskowych, chcąc 
w ten sposób ożywić działalność gospodarczą na swoim terenie. Żądano, aby w ra
mach tzw. śląskiego programu rejencja wrocławska zwróciła się do władz central
nych w Berlinie z wnioskiem o przyjście z pomocą gospodarczą tym terenom. Bu
dowa nowych obiektów wojskowych, stacji benzynowych, dróg, zakładów zbrojenio
wych, boisk sportowych itd. — przede wszystkim w miejscowościach, w których 
stacjonować miały nowe jednostki Wehrmachtu — miała zdaniem projektodawców 
wzmocnić wschodnie tereny nadgraniczne i zahamować odpływ na zachód miejsco
wej ludności. Część wnioskodawców nawet — aby łatwiej przeforsować swoje plany 
i uzyskać pomoc pieniężną na poprawę gospodarczą swojego powiatu — propono
wała sprzedaż gruntów gorszej jakości pod obiekty wojskowe lub rozbudowę prze
mysłu zbrojeniowego. Powszechnym zjawiskiem był brak pracy. Landrat brzeski 
donosił w swoim raporcie, iż miasto i pow. Brzeg z roku na rok ubożeją. W samym 
tylko mieście liczba bezrobotnych sięga 2000 osób i w dalszym ciągu notuje się ten
dencję do jej wzrostu. Tymczasem Brzeg jako jeden z nadgranicznych powiatów 
— stwierdza landrat — powinien przodować pod względem gospodarczym w rejencji 
wrocławskiej. Należy więc udzielić temu powiatowi daleko idącej pomocy pie
niężnej.

Wielu landratów nadesłało prezydentowi rejencji jedynie plany budowy obiek
tów gospodarczych, dróg, szkół, budynków mieszkalnych, sporządzając równocześnie 
dokładne kosztorysy tych inwestycji i zaznaczając, iż są one koniecznie potrzebne. 
Wielu żądało dotacji na prace melioracyjne czy też elektryfikację wsi. Jeden z ra
portów donosił, iż w pow. milickim jeszcze 23 gminy (Gemeinde) nie posiadały 
światła elektrycznego, w sycowskim i namysłowskim — 20 gmin, bystrzyckim — 
28, a w górowskim — 12. Landrat brzeski, wyjątkowo trzeźwy człowiek, śmiało 
stwierdza bezowocność dotychczas przedkładanych projektów i brak zmian na lep
sze od szeregu lat. Te raporty landratów, które zawierają szczegółowy materiał do 
omawianego zagadnienia, są w chwili obecnej przygotowywane do druku w Serii 
„Documenta Silesiae“. Będą to raporty burmistrza miasta Brzegu z 8 II 1939 r., land- 
rata brzeskiego z 22 II 1939, raport nadburmistrza m. Wrocławia z 23 II 1939, uwagi 
władz rejencji wrocławskiej o sytuacji gospodarczej Śląska z 14 lutego tegoż roku 
oraz raporty landratów pow. ząbkowickiego, kłodzkiego, namysłowskiego, górow
skiego, bystrzyckiego i wałbrzyskiego.

W a n d a  M a l e w i c z o w a

KOLEKCJA AKT DOTYCZĄCYCH BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO

W maju 1960 r. zakończono w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pracę 
nad inwentaryzacją akt dotyczących biskupstwa wrocławskiego. Omawiane akta 
według obecnych pojęć archiwistyki nie są właściwym zespołem archiwalnym, lecz 
kolekcją — zbiorem pochodzącym z różnych zespołów. Właściwy zespół biskupstwa 
wrocławskiego znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.



W okresie sekularyzacji klasztorów oraz instytucji o charakterze wyznaniowym 
w latach 1810—1811 do b. Staatsarchiv we Wrocławiu dostała się pewna grupa akt 
dotycząca świeckich spraw biskupstwa wrocławskiego.

Podczas pracy A. Stenzla (lata 1822—1854), pod którego kierunkiem porządko
wano wrocławskie zasoby archiwalne według zasad topograficzno-rzeczowych, do 
omawianej grupy akt dołączono luźne kartki i okładki tyczące się spraw biskup
stwa, a pochodzące (często wprost wyrwane z poszytów) z innych zespołów. Trzeba 
dodać na usprawiedliwienie prof. Stenzla, że władze pruskie, wkraczając na Śląsk, 
zapoczątkowały wspomniane „dzielenie“ akt archiwalnych według porządku rzeczo- 
wo-topograficznego.

W zbiorze „Biskupstwo wrocławskie“ poza aktami należącymi rzeczywiście do 
biskupstwa spotykamy fragmenty zespołów: Kriegs- u. Domänen-Kammer, Regie
rung Breslau, Landeshauptmann-Schlesien, Ober-Amt-Regierung, Rentamt Breslau, 
Bau-Inspektor oraz akta pochodzące z kancelarii książąt piastowskich, brzesko-leg- 
nickich, wołowskich i ziębickich, jak również akta z zespołów różnych klasztorów 
i sądów, nawet odpisy pism biskupa wrocławskiego do kanclerza Kaunitza, prze
pisane przez prof. Griinhagena w Wiedniu, też dołączono do omawianego zbioru. 
Całą tę kolekcję podzielono w b. Staatsarchiv na 4 działy:

I. Sprawy osobiste biskupów;
II. Stanowisko biskupów w kościele i państwie;

III. Władza duchowna biskupów;
IV. Władza świecka biskupów.
W ten sposób uporządkowano ponad 1200 jednostek, które zresztą wciąż przesu

wano z działu do działu, poprawiając lub zmieniając sygnaturę.
W obrębie każdego działu wprowadzono dalszy podział na grupy według liczb 

arabskich, a w tych ostatnich grupach podział według liter alfabetu, przy czym 
opuszczono pewne liczby lub litery, nie umieszczając pod nimi akt.

Omawiany układ zachowano przy inwentaryzacji w 1960 r., o czym jeszcze bę
dzie mowa niżej. Tylko niektóre jednostki o pokrewnej treści połączono w jedną ca
łość, ä nieliczne inne podzielono na drobniejsze grupy.

Obecnie kolekcja „Biskupstwo wrocławskie“ obejmuje 452 jednostki =  4,25 m. b., 
liczne z tych jednostek zawierają tylko jedną ewentualnie parę luźnych kart.

Czasokres opracowanych akt obejmuje prawie 400 lat, tj. 1431 do 1820 r#
Akta biskupstwa były stale wyzyskiwane za czasów niemieckich. W okresie 

1878—1934 korzystało z nich ponad 400 pracowników naukowych, m. in. Czesi i Po
lacy. Z wybitniejszych uczonych niemieckich korzystali z omawianego zbioru: 
Jungnitz, Wutke, Opitz, Lambert, Bimler, Markgraf i Grünhagen. Wiele materiałów 
omawianej kolekcji zostało opublikowanych, liczne prace drukowane powołują się 
na źródła z tejże kolekcji pochodzące.

Dlatego też nie próbowano obecnie aktom biskupstwa zmieniać układu nada
nego w b. Staatsarchiv i zachowano układ ten w całości, nie licząc drobnych, nie
istotnych poprawek. Poza tym przy każdej inwentaryzowanej jednostce odnotowano 
w świeżo spisanym inwentarzu jej dawną sygnaturę.

Nie możemy stwierdzić, jaki procent akt zaginął w zawierusze wojennej, gdyż 
akta biskupstwa nie posiadały do naszych czasów inwentarza, a liczne przesunięcia 
i poprawki sygnatur dokonywane w b. Staatsarchiv zaciemniają sprawę. Zaciemnia 
ją również wspomniany już fakt, że nie wszystkie kolejne pozycje czy to liczbowe, 
czy alfabetyczne były zajęte przez pewne grupy akt.

W każdym razie możemy stwierdzić, że straty są, np. odnotowano, iż z pozycji 
takich a takich korzystał ten i ten, tymczasem pozycji tych wcale nie odnajdujemy.



Omawiane akta zachowały się w  niezłym stanie. Są to przeważnie akta luźne, 
łączone i związane w paczki.

Inwentaryzacja była dość żmudna i przebiegała powoli, gdyż akta biskupstwa 
nie mają tytułów. Trzeba było studiować treść danej jednostki, aby określić jej 
zawartość.

Zinwentaryzowane akta przedstawiają dużą wartość naukową. Biskupi wro
cławscy sprawowali władzę udzielnych książąt, mieszali się stale do polityki 
europejskiej, prowadząc przy tym politykę własną. Toteż w omawianych aktach 
znajdujemy interesujące materiały dotyczące europejskich zagadnień politycznych; 
również ciekawe są akta omawiające sprawy Polski, z którą interesy Śląska tak 
ściśle były związane.

Poza tym znajdziemy w aktaęh biskupstwa bogaty materiał do dziejów kultury 
obyczajowej: stroje, sprzęty, ogrody, służba domowa, zaopatrzenie kuchni itd., dalej 
spotykamy sprawy personalne duchowieństwa, nieco spraw budowlanych oraz za
gadnień tyczących się regulacji Odry. Następnie znajdujemy sprawy finansowe: 
dziesięciny, opłaty, kolekty, rachunki biskupstwa, dalej sprawy administracyjne 
tyczące majątków ziemskich, urbarze, sprawy poddanych oraz liczne inne zagad
nienia.

Oczywiście, że o pełni materiału dotyczącego dziejów archidiecezji wrocławskiej 
można mówić tylko łącznie z zasobami Archiwum Archidiecezjalnego.

W a n d a  M a l e w i c z o w a
ZASOBY ARCHIWALNE M. KŁODZKA W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM

WE WROCŁAWIU
Z końcem 1960 r. zakończono w Archiwum Państwowym we Wrocławiu po

rządkowanie i inwentaryzację zespołu „Magistrat m. Kłodzka“. Omawiane akta 
zwieziono w paru partiach kilka lat przedtem, z gmachu b. archiwum miejskiego 
przy ul. Czeskiej w Kłodzku oraz z biur magistratu kłodzkiego.

Poza aktami ściśle miejskimi do omawianego zespołu włączono w okresie między
wojennym i wcześniej akta dotyczące różnych miejscowości okolicznych, akta po
szczególnych cechów miejskich, różne luźne pamiętniki, wspomnienia, monografie, 
odpisy itp. Włączono też akta inspektoratów szkolnych, akta władz kościelnych, 
różnych fundacji, akta wojskowe, jak również dotyczące spraw twierdzy (niestety, 
te ostatnie zostały w większości zabrane w 1934 r. do tajnego archiwum berlińskiego 
w Dahlem) oraz inne zasoby archiwalne, dotyczące przeróżnych zagadnień.

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu znalazło się ca 250 m. b. akt, po
chodzących z archiwum miejskiego oraz z magistratu m. Kłodzka. Po uporządkowa
niu, wyłączeniu druków i dokumentów oraz wybrakowaniu pozostały 6002 jed- 
nostki=133 m.b. Trudno jest określić, jaki procent akt kłodzkich się zachował, 
prawdopodobnie ca 85% akt, które w  1945 r. znajdowały się w archiwum oraz ma
gistracie m. Kłodzka. Uporządkowane zasoby obejmują okres 600 lat, bo najstarsza 
księga miejska powstała najpóźniej w  1368 r., ale treścią sięga lat wcześniejszych, 
a najmłodsze akta pochodzą z lat 1944—1945.

Zasób aktowy Kłodzka, jak to zwykle bywa w starych miastach, jest bardzo 
skomplikowany, a nigdy dotąd nie był kompletnie uporządkowany ani zinwentary
zowany. Akta gromadziły się latami i wiekami, leżały na stosach, od czasu do czasu 
podnosił się alarm, że są w nieładzie, wtedy je porządkowano i spisywano, ale 
tylko fragmentami potrzebnymi do bieżącego urzędowania. Od czasu do czasu wy
buchał w ratuszu pożar, część akt się spalała, część ginęła lub niszczała przechowy
wana w nieodpowiednich warunkach.

Akta kłodzkie są więc bardzo zniszczone i wymagają starannej konserwacji.


