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WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, R. 1950.
W wyniku wyborów przeprowadzonych na Walnym Zebraniu w dn. 

21 IV 1950 władze Towarzystwa ukonstytuowały się w następującym skła
dzie: prof. dr K. Maleczyński (prezes), prof. dr Wł. Czapliński i dyr. dr M. Wą
sowicz (wiceprezesi), dr A. Galos (sekretarz), dr J. Gierowski (skarbnik), dyr. 
dr A. Knot (redaktor Sobótki), dr L. Bazylow, dr A. Dician, dr B. Kocowski 
(członkowie Zarządu); komisja rewizyjna prof. dr B. Olszewicz, dr J. Opatrny, 
prof. dr H. Wereszycki. Przewodnicząca sekcji dydaktyki i popularyzacji hi
storii prof. dr E. Maleczyńska. W ciągu okresu sprawozdawczego ustąpił 
ze stanowiska redaktora dr A. Knot, a redaktorem Sobótki wybrał Zarząd 
prof. dr E. Maleczyńską.

Prace Towarzystwa rozwijały się w kierunkach: organizacji nauki histo
rycznej w środowisku wrocławskim, wydawniczym, odczytowym i popularyzator
skim. W zakresie organizacji nauki Towarzystwo współdziałało z podsekcją histo
rii Kongresu Nauki Polskiej, Marksistowskim Zrzeszeniem Historyków oraz Wro
cławskim Towarzystwem Naukowym. W kontynuacji dawniejszej inicjatywy 
planowej koordynacji prac historycznych w środowisku wrocławskim, odbyto 
16 II posiedzenie, poświęcone sprecyzowaniu planu wydawniczego ośrodka 
historycznego wrocławskiego. W dniu 6 VII zorganizowało Towarzystwo, 
jako wrocławski oddział PTH, wspólnie z wrocławskim Towarzystwem Nau
kowym i Marksistowskim Zrzeszeniem Historyków środowiskową konferen
cję przedkongresową na temat zagadnień stosunków polsko-niemieckich w prze
szłości. W konferencji, z której protokół pomieszczony jest w niniejszym nrze 
Sobótki, wzięło udział szereg historyków ze wszystkich środowisk uniwersy
teckich w Polsce. W dniu 24 XI prof. dr K. Majewski, po powrocie z wycieczki 
naukoznawczej, referował osiągnięcia i organizację nauki historycznej w Związ
ku Radzieckim.

W zakresie wydawniczym posunięto znacznie naprzód druk I zeszytu 
Kodeksu Dyplomatycznego Śląska, wydawanego wspólnie z Wrocławskim 
Towarzystwem Naukowym; wydawnictwo to (objętości około 1,‘ł ark. zesz. 1) 
znajduje się już na ukończeniu. Rozpoczęto wydawanie serii B Sobótki, po
święconej popularyzacji osiągnięć naukowych w zakresie dziejów Śląska. Do
tychczas ukazały się: zeszyt 1 ,,Z dziejów klasy pracującej Śląska”, oraz ze
szyt 2 „Teksty źródłowe do dziejów Wrocławia do końca XVIII w.”. W roku 
kalendarzowym 1950 ukazał się rocznik IV „Sobótki” za r. 1949, a w począt
kach r. 1951 rocznik V 1950. W roczniku VI przyobiecało udział szereg uczo
nych czeskich, m. i. prof. Bartos, prof. Graus, dr Żaćek i inni.
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W organizacji odczytów dużo czasu poświęcono odczytom sprawozdaw
czym oraz krytycznym. W zakresie tym odbyły się następujące odczyty nau
kowe:

27 I prof. S. M. Kuczyński: O badaniach krytycznych nad latopi- 
sami w ZSSR.

10 III  ̂ prof. dr E. Maleczyńska: Z nowszej czeskiej literatury histo
rycznej.

12 V dr A. Galos: Dyskusja uczonych radzieckich nad zagadnieniem 
periodyzacji historii ZSSR.

26 V prof. dr H. Wereszycki: O nowe podejście do dziejów stosunków
polsko-niemieckich.

5 VII Dyskusja krytyczna nad Źródłami do dziejów najnowszych Ślą
ska w wydaniu Instytutu Zachodniego.

27 X dr H. Zieliński: Omówienie pracy J. Kuczyńskiego, Historia
położenia robotników w Niemczech.

15 XII prof. dr Wł. Czapliński: Omówienie pracy Porszniewa, Ludowe
powstania we Francji przed Frondą.

Niezależnie od powyższych odczytów sprawozdawczych i krytycznych 
na szeregu posiedzeń referowano prace samodzielne, a mianowicie:

16 VI dr H. Zieliński: Separatyzm górnośląski w dobie plebiscytu
i powstań.

22 VI mgr M. Chamcówna: Początki pracy oświatowej Kołłątaja.
10 XI mgr W. Długoborski: Wrocławski przemysł tekstylny w w. XVIII.
7 XII dr T. Ładogórski: Dzieje kartografii polskiej.

W zakresie popularyzacji historii współpracowano z Ośrodkiem Dydak
tycznym przy Wydziale Oświaty WRM we Wrocławiu, z Towarzystwem Wie
dzy Powszechnej, Okręgową Radą Związków Zawodowych, Polskim Radiem, 
oraz z biurem podróży Orbis. W Ośrodku Dydaktycznym prof. dr E. Maleczyńska 
z ramienia sekcji popularyzacji wygłosiła na konferencji nauczycielskiej refe
rat: Prace przygotowawcze do Kongresu Nauki Polskiej w zakresie historii. 
W zakresie współpracy z ORZZ w kwietniu wygłosił prof. dr K. Maleczyński 
w Domu Górnika w Wałbrzychu odczyt „Górnik śląski w przeszłości”, a w paź
dzierniku prof. dr E. Maleczyńska w Domu Kultury ORZZ we Wrocławiu 
wygłosiła odczyt „Polacy w rewolucji październikowej”. Dla Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej przygotowano odczyty: Robotnik śląski w dobie kapi
talizmu, Powstanie tkaczy śląskich. Polskie Radio nadało następujące odczyty 
z ramienia sekcji: Górnik śląski (prof. K. Maleczyński), Piastowski gród Opole 
(dr A. Nasz), Powstanie tkaczy wrocławskich (mgr R. Hcck). Sekcja współpra
cuje żywo w szkoleniu przewodników po zabytkach historycznych Wrocławia 
(rekrutujących się głównie z młodzieży akademickiej), dostarczając Biuru 
Podróży Orbis stojących na poziomie przewodników dla turystyki masowej.

Nadto mgr R. Ileck odbył cykl wykładów z historii Śląska na kursie orga
nizatorów turystyki masowej ORZZ w Jedlinie Zdroju. Adam Galos

^  INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W skład Instytutu wchodzą następujące katedry: historii powszechnej 

średniowiecznej, historii powszechnej nowożytnej, historii polskiej średnio
wiecznej, historii polskiej nowożytnej, historii gospodarczej i historii Śląska;



nadto Instytut współpracuje z zespołem katedr historii kultury materialnej, 
w skład którego wchodzi katedra historii starożytnej. Rok 1950 przyniósł za
rządzenie Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki nowelizując organizację In
stytutu przy uwzględnieniu m. i. zespołowej pracy dydaktycznej i naukowej.

W zakresie dydaktycznym prace Instytutu skupiły się na dwu zagadnie
niach: a) realizacji programu I i II roku nowego typu studiów, b) wzmożenia 
dyscypliny pracy studentów lat wyższych oraz zwiększenia przepustowości 
uczelni. W zakresie pracy nad realizacją programu I i II roku uzgodniono ze
społowo do czasu wydania odpowiednich instrukcji przez władze centralne 
rozmiary i listę lektur obowiązujących do kollokwiów i egzaminów, oraz tema
tykę. i stopniowanie trudności ćwiczeń, przy czym najbardziej palącym zagad
nieniem okazało się korelowanie ćwiczeń z poszczególnych dziedzin. W zakre
sie organizacji pracy lat wyższych przedyskutowano i zunifikowano wyma
gania stawiane w stosunku do prac magisterskich, oraz przeprowadzono ewi
dencję ich tematyki jako wstęp do ich koordynacji, co wiążę się z rozpoczęciem 
przez Instytut zespołowych prac naukowych.

Zespołowa praca naukowa w Instytucie została zaplanowana w formie 
przygotowania w ciągu 5-ciolecia 4-tomowej historii Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków produkcyjnych i dziejów mas ludowych. Plan prze
widuje zaproszenie do współpracy również kierowników katedr historycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, stojących poza Instytutem (zespół katedr hi
storii kultury materialnej, historii sztuki, prawa, szkolnictwa i ekonomii), 
a nawet częściowo pracowników pozawrocławskicli. Redakcję całości objęli 
prof. K. Maleczyński i dr A. J. Wilder z Instytutu Spraw Międzynarodowych 
w Warszawie. Redakcję poszczególnych tomów objęli: tom I (Śląsk starożytny 
i przedfeudalny) prof. K. Majewski, tom II (Śląsk w dobie feudalnej) prof. E. 
Malcczyńska, tom III i IV (Śląsk w dobie kapitalizmu) dr J. A. Wilder.

Niezależnie od pracy zespołowej całego Instytutu prowadzą poszczególne 
katedry prace zespołowe z zakresu swych specjalności. Katedra historii po
wszechnej średniowiecznej (prof. S. M. Kuczyński) prowadzi prace krytyczne 
nad Długoszem; katedra historii powszechnej nowożytnej (prof. Wł. Czapliń
ski) bada w oparciu o rękopisy Ossolineum rolę mieszczaństwa polskiego w XVI 
i XVII w., katedra historii Polski średniowiecznej (prof. E. Maleczyńska) przy
gotowuje wydanie przekładu tekstów do dziejów husytyzmu polskiego; ka
tedra historii polskiej nowożytnej (prof. II. Wereszycki) opracowuje dla In
stytutu Spraw Międzynarodowych materiały do tematu „Historiografia polska 
1945-50 o zagadnieniach niemieckich” ; katedra historii Śląska (prof. K. Male
czyński) prowadzi badania nad polskością na Śląsku w ostatnich stu latach 
(subwencjonowane przez Komisję Popierania Twórczości Naukowej i Historii 
przy Prezydium Rady Ministrów) i nad najstarszym osadnictwem na Śląsku 
(subwencjonowane przez Kierownictwo badań nad początkami państwa pol
skiego), oraz zbieranie materiałów do historii ruchu robotniczego na Śląsku 
w latach 1880-1890. Karol Maleczyński

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WE WROCŁAWIU, R. 1950
Przygotowując się do zamknięcia bilansu pracy Biblioteki Uniwersy

teckiej za rok 1950, można stwierdzić poważne osiągnięcia i zwiększenie uzy
skanych wyników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Schemat organizacyjny



Biblioteki został ostatecznie skrystalizowany i przedstawia się następująco:
I. Dyrekcja, 2. Sekretariat, 3. Dział Uzupełniania, 4. Dział Opracowania, 5. Dział 
Udostępnienia, 6. Dział Czasopism, 7. Dział Konserwacji, 8. Dział Bibliotek 
Instytutowych, 0. Dział Informacji i Poradnictwa, 10. Dział Rękopisów,
II. Dział Starych Druków, 12. Gabinet Graficzny, 13. Gabinet Śląsko-Łużycki, 
14. Gabinet Muzyczny, 15. Zbiór Kartograficzny. Biblioteka posiada też intro- 
ligatornię, która obsługuje oprócz Biblioteki zakłady Uniwersytetu i Politech
niki. Nadmienić należy, że schemat ten nie został narzucony z góry, lecz wy
płynął wprost z potrzeb życia.

Liczebność księgozbioru na dzień 15 XII 1950 roku osiągnęła cyfrę 
941.266 woluminów. Wpływy w 1950 r. wynoszą 23.527 wol. W polityce uzu
pełniania zbiorów kładziono silny nacisk na zaopatrzenie studentów w potrzebne 
dla studiów wydawnictwa polskie i radzieckie oraz na kompletowanie i uzu
pełnianie braków w posiadanych już wydawnictwach ciągłych. Uwzględniając 
doniosłość czasopism dla pracy badawczej i naukowej, Biblioteka postarała 
się zaopatrzyć w czasopisma nie tylko polskie lecz i zagraniczne. W roku bieżą
cym otrzymywano 1038 czasopism zagranicznych, to jest o 140% więcej niż w ro
ku ubiegłym.

Księgozbiór podręczny Czytelni głównej, stale aktualizowany, wzrósł 
o 35% w porównaniu z rokiem 1949 i wynosi 10.915 wol. Możność prowadzenia 
studiów i poważnych badań naukowych w oparciu o księgozbiór Biblioteki 
Uniwersyteckiej wpłynęła na zwiększenie frekwencji czytelni i wypożyczalni. 
W 1950 r. do 15 grudnia liczba odwiedzin w czytelni wynosiła 26.700 a więc 
o 57,5% więcej niż w roku ubiegłym, przy wyzyskaniu 97.171 wol. to jest o 80% 
więcej niż w roku poprzednim.

Czytelnia była otwarta codziennie, zarówno w dnie powszednie jak też 
w niedziele i święta od 8 do 20 bez przerwy (od 1 I 1951 do 21-ej godz.). Wzrost 
czytelnictwa wykazał się również w czynnościach wypożyczalni. Ilość osób 
wypożyczających wynosiła 4.604 czyli wzrosła o 175%, ilość wypożyczonych 
wol. 6.022 czyli wzrost o 133%. Zaznaczył się również wydatnie wzrost frek
wencji czytelników w czytelniach działów specjalnych. Czytelnie te są istot
nymi warsztatami pracy badawczo-naukowej. Niezmiernie bogaty dział staro
druków wysuwa Bibliotekę Wrocławską na jedno z pierwszych miejsc, jeżeli 
chodzi o badania oparte o ten materiał. Dlatego w dziale tym szła praca w przy
śpieszonym tempie, aby możliwie prędko udostępnić zebrany materiał. Cały 
księgozbiór został uchwycony liczbowo, przesegrowany i ujęty w zespoły, które 
kolejno podlegają bibliotecznemu opracowaniu. Inkunabuły wzrosły do ogólnej 
liczby 2.105. Z tego opracowano w oparciu o bibliografie lub też metodą typo
graficzną wszystkie inkunabuły formatu ąuarto. Obecnie 1.302 inkunabuły 
oddane są do wyzyskiwania naukowego. W partii opracowanej metodą typo
graficzną, to jest dzieł dotychczas nieznanych bibliografom, najcenniejsze oka
zało się odkrycie przez dra Bronisława Kocowskiego nowego dotychczas nie
znanego druku z pierwszej oficyny wrocławskiej Kaspra Elyana. Jest nim To
masz z Aąuino: Summa de articulis fidei et ecclesiae sacramentis. Jest to dzie
wiąta pozycja, o ile chodzi o produkcję drukarską Wrocławia z lat 1475-1482. 
Z całego przejrzanego dotychczas zapasu najstarszym chronologicznie drukiem 
w Bibliotece Uniwersytetu okazał się pergaminowy fragment Guillelmi Du- 
randi: Rationale divinorum officiorum, pochodzący z drukarni mogunckiej



Fusta i Schoeffera z roku 1459. Polonica, silesiaca, lusatica i slavica stanowią 
grupę tak zwanych druków wydzielonych jako te, które są najpotrzebniejsze 
i najbardziej poszukiwane przez badaczy polskich. W roku sprawozdawczym 
napływ ich do księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej był rzeczywiście obfity. 
Samych poloniców jest 1.514 wol. Ogółem druki wydzielone liczą obecnie 
7.328 wol. i wszystkie przeszły przez tzw. rejestratio primaria. Ustawione alfa
betycznie w obrębie trzech formatów są natychmiast dostępne czytelnikowi. 
Obecnie polonica podlegają normalnemu katalogowaniu i oznaczaniu biblio
graficznemu. Ciekawą grupę wśród druków wydzielonych stanowią druki przy
należne dawniej do klasztoru cystersek w Trzebnicy. Odnaleziono ich dotych
czas 114 wol., w tym przygniatającą większość stanowią polonica. Razem z 10 
woluminami, zachowanymi w dziale rękopisów, stanowią one szczątek Biblio
teki Trzebnickiej, która sama w sobie jest silnym dowodem polskości tamtego 
klasztoru. Tę bibliotekę zarówno od strony historii jak i księgoznawstwa opra
cowuje mgr Helena Szwejkowska.

Oprócz biblioteki piastowskiej z Legnicy tzw. Bibliotheca Rudolphina, 
której opracowanie jest na ukończeniu, druga śląska biblioteka Piastów z Brzegu 
znalazła schronienie w Bibl. Uniw. w formie depozytu. Około 100 wol. zatrzy
mało muzeum Piastowskie w Brzegu, resztę, to jest 2.832 wol. przejęła Bibl. 
Uniw. Opracowanie dziejów obu bibliotek, zbadanie i omówienie bibliogra
ficzne zasobu stanowi zakres pracy naukowej dr. Kocowskiego na rok 1951.

Z druków obcych XVI wieku zarejestrowano 7.026 wol. Alfabetyczny 
układ haseł w obrębie formatów udostępnia badania natychmiast. Scalone 
druki obce XVI wieku stanowią ciekawy materiał do badań nie tylko 
bibliograficznych ale i nad socjologią książki. Stanowi to przedmiot specjal
nych badań mgr. Głombiowskiego. Powiększyły się również zbiory Aldinów 
do 286 wol. i Elzewirów do 289 wol.

Druki obce XVII i XVIII wieku nie mogą być na razie opracowane ze 
względu na brak magazynów. Korzystanie ze zbiorów starych druków wzrosło
0 100% w stosunku do roku poprzedniego. Czytelnicy korzystali również ze 
zbiorów działu rękopisów (96 odwiedzin przy wykorzystaniu 117 rękop.). 
W zbiorach tych można znaleźć źródła historiograficzne i w ogóle opisowe z za
kresu zagadnień historycznych i historyczno-literackich, związane ze Śląskiem 
oraz materiały do dziejów nauki i kultury średniowiecznej na Śląsku i jej 
związku z Polską. Zbiór rękopisów powiększył się w tym roku, gdyż między 
innymi odzyskano ponad 200 rękopisów silesiaków, pochodzące z dawnej bi
blioteki Scliaffgotschów w Cieplicach. Obecnie Biblioteka posiada około 9.300 
rękopisów. Wielkie usługi historykom i badaczom naukowym oddaje gabinet 
śląsko-łużycki, posiadający bibliotekę podręczną złożoną z 11.000 wol.

W roku bieżącym został udostępniony dla czytelników zbiór kartogra
ficzny. Podstawą jego stały się szczątki bogatego niegdyś zbioru dawnej Bi
blioteki Miejskiej, który uległ zniszczeniu w czasie działań wojennych. Z liczby 
kilku tysięcy objektów kartograficznych pozostało zaledwie kilkaset. Upo
rządkowany i starannie wedle możności kompletowany zbiór kartograficzny 
ma obecnie zarejestrowanych około 3000 pozycji, w tym 380 atlasów i ponad 
2500 map. Jakkolwiek liczbowo jest on mały, to jednak znajdujące się w nim 
zbiory map XVI, XVII i XVIII wieku powinny zainteresować historyków
1 geografów.



Nowe zadania stanęły przed Gabinetem Graficznym w związku z rozwo
jem ruchu dokumentacyjnego. Biblioteka Wrocławska wysunęła projekt ze
rwania z tradycją muzealnego charakteru gabinetów, silniejszego ich związania 
z książką i biblioteką oraz podjęcia prac nad dokumentacją ilustracyjną. 
W związku z tym rozpoczęto już dokumentację ilustracyjną w zakresie ręko
pisów i starodruków. Wypływa przy tym bogaty materiał, który może oddać 
olbrzymie usługi historykom sztuki i badaczom przeszłości. W oparciu o zbiory 
Gabinetu Graficznego urządzono wystawę litografii Daumier’a pt. „Francja 
pierwszej połowy XIX w. w oświetleniu postępowej karykatury”, cieszącą 
się wielką frekwencją. Inne wystawy organizowane przez Bibliotekę dały nam 
przegląd starych i nowych opraw, wykazały udział nauki polskiej w budowie 
socjalizmu w planie sześcioletnim, oraz zobrazowały zasadniczą tematykę lite
ratury pięknej radzieckiej. W projekcie jest urządzenie w najbliższym czasie 
wystawy sztychów Iloggarta. Organizowane przez Bibliotekę odczyty i wie
czory dyskusyjne przynoszą poważny wkład do umysłowego i kulturalnego 
życia Wrocławia i zdobyły sobie powszechne uznanie. Na zakończenie musimy 
krótko wspomnieć o wydawnictwach Biblioteki. Ukazały się zapowiedziane 
w roku zeszłym informatory w liczbie siedmiu. Oprócz tego Biblioteka wydaje 
rozprawy z zakresu bibliologii. Takich rozpraw ukazało się dotąd pięć.

M. Burbianka

MUZEUM ŚLĄSKIE WE WROCŁAWIU R. 1950.
Muzeum Państwowe we Wrocławiu, utworzone decyzją Ministerstwa 

Kultury i Sztuki w r. 1947, otwarte dla zwiedzających w lipcu 1948 r., zmie
niło z początkiem 1950 r. nażwę na Muzeum Śląskie. W ten sposób Minister
stwo Kultury i Sztuki podkreśliło jego rolę i znaczenie, jako centralnej insty
tucji muzealnej Śląska. Jednocześnie ze zmianą nazwy podporządkowano 
Muzeum wrocławskiemu, jako okręgowemu, dziesięć muzeów regionalnych 
na terenie województwa wrocławskiego. Z dniem zaś 1 stycznia 1951 r. przejdą 
pod zarząd Muzeum Śląskiego wszystkie pozostałe muzea regionalne dolno
śląskie a prócz nich muzea w Opolu, Raciborzu i Nysie, łącznie więc pod zarzą
dem Muzeum Śląskiego pozostawać będzie 18 muzeów podstawowych. Ponadto 
Muzeum Historyczne m. Wrocławia w Starym Ratuszu wchodzi w skład Mu
zeum Śląskiego, jako jego Oddział.

Muzeum Śląskie jest muzeum wielodziałowym. W r. 1950 obejmowało 
działy: dział archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej, obejmujący 
wyłącznie materiał z terenu Śląska, dział historyczny, dział śląskiej sztuki 
średniowiecznej, Galerię Malarstwa Polskiego od epoki Stanisława Augusta 
do czasów sprzed drugiej wojny światowej, dział rzemiosł artystycznych i w za
czątkach dział etnograficzny. Ponadto istnieje w Muzeum Śląskim gabinet 
grafiki artystycznej, gabinet numizmatyczny i wyjątkowo zasobny gabinet 
sfragistyczny. Osobny, a duży dział stanowi biblioteka naukowa Muzeum 
Śląskiego z zakresu sztuki, archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej, 
oraz historii kultury materialnej. Liczy ona blisko 30.000 tomów.

Z wymienionych działów dział archeologii śląskiej, dział śląskiej sztuki 
średniowiecznej oraz Galeria Malarstwa Polskiego mają już zorganizowane 
wystawy stale, które mieszczą się w gmachu głównym przy placu Wojewódz
kim 5. Całkowita odbudowa tego gmachu umożliwi urządzenie dalszych wy



staw. W roku 1951 nastąpi otwarcie wystawy stałej rzemiosła artystycznego, 
następnie, zapewne w pierwszej połowie 1952 r. wystawy etnograficznej. W roku 
1951 udostępni się też w całej pełni najszerszym kołom społeczeństwa wro
cławskiego, przede wszystkim zaś pracownikom sztuki i kultury, bogate zasoby 
biblioteczne Muzeum Śląskiego. W tym celu w gmachu głównym przy pl. Wo
jewódzkim zostanie otwarta przy bibliotece czytelnia publiczna.

Personel Muzeum składał się w roku 1950 z 71 pracowników fizycznych 
i umysłowych, w tym pracowników naukowych 29.

W r. 1950 Muzeum Śląskie prócz normalnych czynności w zakresie po
rządkowania, inwentaryzacji i naukowego opracowywania zbiorów, oraz syste
matycznego ich uzupełniania, poświęciło szczególną uwagę organizacji wystaw 
czasowych, przygotowaniom do urządzenia wystawy stałej rzemiosła arty
stycznego, opracowaniu projektu przebudowy wystawy stałej działu archeo
logicznego w oparciu o nowe zasady metodologiczne, oraz znacznemu rozsze
rzeniu i pogłębieniu działalności społeczno-oświatowej.

W roku ubiegłym Muzeum Śląskie zerwało z dotychczasową praktyką 
przypadkowości w urządzaniu wystaw czasowych i zaplanowało je w oparciu
0 pewien szerszy program powiązany wspólną nicią przewodnią. Postanowiono 
w ciągu dwu do trzech lat zrealizować cykl wystaw poświęconych technikom 
artystycznym. Ma on objąć zarówno techniki malarskie, graficzne i rzeźbiar
skie, jak i techniki sztuki zdobniczej, a więc ceramiczne, techniki szkła arty
stycznego (w dwu ostatnich wypadkach tematyka dla Śląska szczególnie aktu
alna z uwagi na silnie rozwinięty na tutejszym terenie przemysł ceramiczny
1 szklarski o starych i chlubnych tradycjach!), a w końcu techniki wyrobów 
artystycznych z drzewa i metalu.

Na wybór tego. typu tematyki wystaw czasowych przez Muzeum Śląskie 
wpłynęły dwie następujące okoliczności: z jednej strony przekonanie, że naj
łatwiej zdobyć dla spraw sztuki nowego odbiorcę, jeśli zapozna się go z proce
sem technicznym, który prowadzi do powstania dzieła artystycznego, z dru
giej zaś strony chęć związania działalności wystawowej Muzeum z planem sze
ścioletnim w zakresie kształcenia nowych kadr fachowych z dziedziny rzemio
sła artystycznego.

Z projektowanego cyklu Muzeum Śląskie urządziło w r. 1950 dwie wystawy, 
a mianowicie wystawę technik graficznych i wystawę technik ceramicznych.

Wystawa technik graficznych, urządzona w gmachu głÓAvnym, w sied
miu salach parteru, była otwarta od 1. X. do 31. XII. 1950 r. Komisarzem wy
stawy był mgr Marian Wójciak, kierownik Galerii Malarstwa Polskiego.

Otwarcie wystawy, poświęconej technikom ceramiki artystycznej, nastą
piło 10 grudnia. Urządzono ją również w gmachu głównym, w ośmiu salach 
wystawowych pierwszego piętra. Komisarzem wystawy była mgr Maria Sta- 
rzewska, kierownik działu sztuki zdobniczej.

Duże zainteresowanie (przeszło 25.000 zwiedzających), z jakim spotkały 
się obie wystawy, zwłaszcza wśród młodzieży szkól artystycznych i zawodowych, 
dowiodło, że wystawy o tym charakterze odpowiadają istotnym potrzebom 
społecznym.

Prócz tych wystaw, poświęconych technikom artystycznym, Muzeum 
Śląskie poczyniło w roku 1950 bardzo daleko posunięte przygotowania do wy
stawy o charakterze historycznym pt. ,,Śląsk w monetach, medalach i pieczę



ciach”. I na tej wystawie uwzględni się zresztą także proces produkcji monet 
i medali w dawnych wiekach, chociaż tylko jako moment uboczny. Rozpo
częto również przygotowania do wystawy technik malarskich i wystawy technik 
szkła artystycznego.

W roku 1950 Muzeum Śląskie nie zorganizowało nowej wystawy objaz
dowej, kontynuowało natomiast objazd wystawy, urządzonej w roku 1949, 
pt. „Śląsk w pradziejach Polski” (w południowych powiatach Dolnego Śląska).

Z wystaw nie urządzonych przez Muzeum w roku 1950, które jednak 
znalazły pomieszczenie w salach Muzeum, należy wymienić wystawę 
ku uczczeniu 150-tej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, wystawę Puszki
nowską, wystawę Juliusza Słowackiego, wystawę dzieł malarskich Felicjana 
Kowarskiego, wystawę sztuki dziecka (urządzoną przez T. P. D.), oraz salon 
doroczny Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Wrocławskiego.

Jednocześnie z akcją wystaw czasowych Muzeum Śląskie znacznie roz
szerzyło i pogłębiło swoją działalność społeczno-oświatową, opierając ją na 
mocnym fundamencie światopoglądu marksistowskiego. Stało się to możliwe 
dzięki zorganizowaniu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Muzeum Śląskim, 
jak zresztą i w innych muzeach okręgowych, Biura Społeczno-Oświatowego, 
które skupia w swym ręku całą akcję propagandowo-oświatową. W skład jego 
wchodzą kierownik, instruktorzy i przewodnicy, wszyscy przeszkoleni na spe
cjalnych kursach ideologicznych. Biuro Społeczno-Oświatowe prowadzi swą 
pracę w ścisłym kontakcie z Komitetem Wojewódzkim i Komitetem Miej
skim P. Z. P. R., z O. R. Z. Z., z Kuratorium, z D. O. S. Z.-em, z Radami Za
kładowymi fabryk i zakładów pracy, z dyrekcjami szkół, z organizacjami mło
dzieżowymi, wojskiem etc. Zadaniem jego jest propaganda Muzeum przez 
prasę, radio i rozpowszechnianie specjalnych prospektów, organizowanie ma
sowej frekwencji, oraz obsługa zwiedzających, w szczególności wycieczek zbio
rowych. W roku 1950 każda wycieczka, zwiedzająca wystawy Muzeum Ślą
skiego, stałe i czasowe, była oprowadzana przez pracowników Biura. Biuro 
organizuje ponadto odczyty dla świata pracy, umieszcza w prasie artykuły 
popularno-naukowe na tematy związane ze zbiorami muzealnymi, prowadzi 
rozsprzedaż wydawnictw Muzeum (katalogów, pocztówek etc.) i wszelkimi 
innymi sposobami zmierza do osiągnięcia zasadniczego celu, tj. najpełniejszego 
wykorzystania zbiorów muzealnych w akcji podnoszenia poziomu kulturalnego 
polskich mas pracujących.

W ramach akcji oświatowej, prowadzonej przez Muzeum Śląskie, pra
cownicy Muzeum w roku 1950 wygłosili 32"~ odczytów publicznych, w tej 
liczbie 17 odczytów wygłoszono we Wrocławiu, 15 na prowincji.

W roku sprawozdawczym Muzeum Śląskie łącznie z Muzeum Historycz
nym m. Wrocławia zwiedziło blisko 150.000 osób. Frekwencja w stosunku do 
roku ubiegłego wzrosła o 20%. Rok 1951 powinien przynieść dalszy poważny 
wzrost powyższej cyfry. J- G.

^  ARCHIWUM PAŃSTWOWE WE WROCŁAWIU
Rok 1950 zaznaczył się dalszym ożywieniem i rozbudowaniem pracy 

Archiwum Państwowego. Prócz normalnych prac archiwalnych jak zabezpie
czenie, porządkowanie i udostępnianie archiwaliów przystąpiono w 1950 r. do



organizowania oddziałów powiatowych Archiwum, zajęto się składnicami akt, 
wreszcie zorganizowano wystawę archiwalną.

Poważne wyniki osiągnęło Archiwum Państwowe w dziedzinie zabez
pieczenia archiwaliów. Zwieziono zespoły takie jak Rejencja Wrocławska, 
Śląski Konsystorz Ewangelicki, Zarząd Miejski m. Wałbrzycha, archiwum 
banku Eichhorna, archiwum rodowe i gospodarcze hr. Hatzfeldtów, nie licząc 
zespołów drobniejszych lub mniej ważnych. Ogółem zasoby archiwum powięk
szyły się o prawie 1500 m. b. Na uwagę zasługuje tu zespół Śląskiego Konsy- 
storza Ewangelickiego, którego część złożono w Archiwum w 1948 r.; przywie
ziona obecnie reszta akt stanowi uzupełnienie akt poprzednio uzyskanych.

Niezależnie od zabezpieczenia i zwożenia archiwaliów kontynuowano 
prace porządkowe i inwentaryzacyjne, przy czym brano pod uwagę przede 
wszystkim te zespoły, które zawierają akta mające poważne znaczenie dla ba
dań naukowych. W ciągu roku doprowadzono do końca porządkowanie zespo
łów, które już przed 1945 r. przechowywane były w Archiwum wrocławskim, 
ponadto znacznie posunięto naprzód inwentaryzowanie względnie porządko
wanie zespołów takich, jak Rejencja Opolska, Komisja do spraw poddańczych, 
Śląski Konsystorz Ewangelicki i archiwum rodowe i gospodarcze hr. Schaff- 
gotschów. Ogółem ilość archiwaliów, które stały się dostępne do badań nauko
wych, powiększyła się o kilkadziesiąt tysięcy jednostek, zajmujących około 
700 m. b. półek.

Zainteresowanie sfer naukowych materiałami archiwalnymi nie słabnie. 
W ciągu roku zanotowano w pracowni naukowej 539 odwiedzin. Korzystającym 
z archiwaliów pracownikom naukowym w liczbie 26 udzielono do wglądu 549 
jednostek archiwalnych. Warto zwrócić uwagę na to, że obecnie na 1 odwie
dziny przypada przeciętnie 1 jednostka archiwalna udzielona do wglądu, pod
czas gdy dawniej na 1 odwiedziny przypadało kilka jednostek archiwalnych. 
Zmiana ta jest wynikiem szybkich postępów w porządkowaniu archiwaliów. 
Dawniej pozytywny wynik poszukiwań naukowych w Archiwum wrocławskim 
zależał w pewnym stopniu od przypadku; teraz pracownik otrzymuje te ma
teriały, w których powinny znaleźć się interesujące go wiadomości, odpada 
więc konieczność wertowania większej ilości archiwaliów.

Pragnąc ułatwić pracownikom naukowym korzystanie z archiwaliów 
obcych, Archiwum Państwowe pośredniczyło w sprowadzaniu tych archiwa
liów do Wrocławia. W ten sposób umożliwiono przeglądnięcie w tutejszej pra
cowni naukowej 40 jednostek sprowadzonych z archiwów w Warszawie, Gdań
sku i Katowicach.

Personel Archiwum mocno zajęty pracami zabezpieczającymi, porząd
kowymi i inwentaryzacyjnymi nie zaniedbał również prac o charakterze nau
kowym. Przeprowadzono zainicjowaną przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
akcję inwentaryzowania materiałów archiwalnych do ruchu robotniczego 
w Polsce, kontynuowano zbieranie materiałów do publikacji źródłowych, 
wreszcie urządzano zebrania naukowe poświęcone omawianiu zagadnień archi
walnych. Na zebraniach tych pracownicy naukowi wygłosili 15 referatów z dzie
dziny archiwistyki. Ponadto na kilku zebraniach dyskutowano na temat ter
minologii archiwalnej. Przedyskutowano również projekt instrukcji o prowa
dzeniu składnic akt. Ożywione dyskusje, jakie często miały miejsce na zebra



niach naukowych, są najlepszym dowodem, że zalecone przez Naczelną Dyrek
cję organizowanie zebrań naukowych było bardzo wskazane.

Dużo czasu i pracy poświęcił personel Archiwum przygotowaniu wystawy 
archiwalnej p. n. Polskość Śląska w dokumencie, która została otwarta w dniu 
22 lipca 1950 r. Jak świadczą wypowiedzi osób zwiedzających wystawę, doku
menty polskości Śląska, w dużej części nieznane lub niedoceniane, przemawiają 
w sposób nieodparcie przekonywający. Z wielkim uznaniem wyrażały się o wy
stawie wycieczki szkolne. Wielką wartość i znaczenie wystawy podkreślali 
również przedstawiciele świata robotniczego.

Wytyczony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów nowy kierunek działal
ności archiwów uwzględnia również organizowanie oddziałów powiatowych 
archiwów państwowych oraz organizowanie i nadzorowanie składnic akt w urzę
dach, instytucjach, zakładach itp. Mimo dużych trudności, na jakie Archi
wum napotykało, zwłaszcza jeśli idzie o tworzenie oddziałów powiatowych, 
udało się sprawę organizacji oddziałów tak posunąć naprzód, że niektóre od, 
działy mogły rozpocząć pracę z końcem 1950 r. inne będą uruchomione z po
czątkiem roku 1951.

Istniejące względnie poAvoływane do życia składnice akt wymagały fa
chowej pomocy, której Archiwum nie odmówiło. W porozumieniu z Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej i z Okręgową Radą Związków Zawodowych 
jeden z pracowników Archiwum wygłosił 3 referaty, w których zapoznał dele
gatów urzędów i instytucji z najważniejszymi przepisami dotyczącymi pro
wadzenia składnic akt. Ponadto pracownicy Archiwum udzielali indywidual
nych rad i wskazówek tym kierownikom składnic akt, którzy w tej sprawie 
zwracali się do Archiwum.

Charakteryzując ogólnie działalność Archiwum Państwowego w roku 
1950, trzeba powiedzieć, że w porównaniu do lat poprzednich zakres pracy 
Archiwum uległ rozszerzeniu i pogłębieniu. Jeśli zaś Archiwum mogło podołać 
zwiększonym zadaniom, to jest niewątpliwie zasługą wytrwałej pracy całego 
personelu. M. Wąsowicz

ARCHIWUM AKT DAWNYCH M. WROCŁAWIA

W planie pracy na rok 1950 wysunęła się, po uporządkowaniu działu 
ksiąg rękopiśmiennych i działu dokumentów, na pierwsze miejsce sprawa po
rządkowania akt archiwalnych. Akt tych są dwa rodzaje: a) akta wchodzące 
w skład dawnego zasobu Archiwum i b) akta stanowiące dawną registraturę 
Magistratu m. Wrocławia. Akta w pierwszej grupie sięgają od połowy XVII w., 
a w drugiej — obejmują okres od wieku XVIII do XX (do r. 1944). Pracę nad 
porządkowaniem rozpoczęto od inwentaryzacji poszczególnych poszytów na 
prowizorycznych kartkach i w ciągu roku zinwentaryzowano w ten sposób 
10.250 poszytów. Jeśli chodzi o zakres spraw, to dotyczą one przeważnie 
szkolnictwa, podatków, budownictwa, a następnie w mniejszej mierze szpital
nictwa, stowarzyszeń i zakładów dobroczynnych, administracji ogólnej i fi
nansowej oraz innych działów administracji miejskiej Wrocławia. Praca nad 
inwentaryzacją akt archiwalnych potrwa przypuszczalnie parę lat, zanim zo
staną one w ostatecznej formie uporządkowane.



W związku z pracami porządkowymi Archiwum uzupełniło bwó] sprzęt 
przez zakup 9 nowych regałów o ogólnej długości półek 666 mb., na których 
umieszczono akta leżące w magazynie w stosach.

Na polecenie Ministerstwa Oświaty przeprowadzono w roku 1950 szkon- 
trum w dotychczas uporządkowanych działach — ksiąg rękopiśm. i dokumen
tów — i sporządzono odpowiednie protokóły. Z protokółów tych wynika, że 
Archiwum poniosło poważne straty wskutek działań wojennych w roku 1945. 
Niektóre grupy ksiąg rękopiśm. przepadły zupełnie lub prawie w całości (np. 
Missiva, księgi sądowe, materiały do rzemiosła i handlu wrocławskiego, depo
zyty rękopiśm. prywatne), a inne wykazują większe lub miejsze braki. Ogó
łem w dziale ksiąg rękopiśm. straty wyniosły 20%, a w dziale dokumentów 
53%.

Pracownię Archiwum odwiedziło w roku sprawozdawczym 27 osób i przej
rzało 136 jednostek archiwalnych. Poza tym Archiwum wypożyczyło poza 
pracownię 5 rękopisów.

Obok prac nad uporządkowaniem i udostępnieniem zasobu archiwalnego, 
pracownicy naukowi Archiwum przygotowali i wygłosili referaty naukowe 
z zakresu teorii archiwistyki na wewnętrznych posiedzeniach naukowych oraz 
na zebraniach sekcji archiwalnej przy Związku Archiwistów i Bibliotekarzy 
R. P. i tak:

1. Dr Alfred Kucner, archiwista, wygłosił w lipcu 1950 r. referat pt. 
„Struktura i organizacja b. Archiwum Miejskiego we Wrocławiu”,

2. Mgr Władysław Pyrek, asystent archiw., w ŷgłosił w grudniu tegoż 
roku referat pt. „Zasada proweniencji w układzie archiwaliów av gru
pie „B” Archiwum Akt Dawmych m. Wrocławua”.

W końcu wspomnieć jeszcze należy, że pracownicy naukowu Archiwum 
brali udział w „Konferencji Pracowników naukowych Archiwów i Bibliotek 
R. P.” w Warszawie w dniach 26 — 29 listopada 1950 r. A. K.
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