
K R O N I K A N A U K O W  A

ZASÓB WOJEWÓDZKIEGO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO I PRACE NAD 
NIM W OKRESIE DZIESIĘCIOLECIA — zestawił A. Dereń.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu rozpoczęło swoją dzia
łalność w połowie 1945 r. Dzięki życzliwemu stanowisku władz lokalnych 
udało się kierownictwu dość szybko uzyskać dla organizującego się Archiwum 
dwa budynki: jeden przy ul. Więziennej 6 i drugi przy ul. Pomorskiej 2. Oba 
budynki, które mocno ucierpiały w czasie działań wojennych (zrujnowane da
chy, nadwerężone ściany, brak okien i drzwi), wymagały natychmiastowego 
generalnego remontu. Równolegle z pracami remontowymi pomieszczeń archi
walnych prowadzono o wiele ważniejsze i pilniejsze prace mające na celu 
zabezpieczenie rozproszonych po całym Dolnym Śląsku archiwaliów. Akcją 
objęto nie tylko zasoby dawnego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, za
soby archiwów miejskich, magnackich, ale wychodząc z założenia, że nowsze 
materiały aktowe mogą posiadać również wartość naukową i praktyczną, za
bezpieczono też registratury poniemieckie różnych władz, instytucji i orga
nizacji.

Akcja zabezpieczenia w pierwszej fazie rozwoju Archiwum była prowa
dzona przez Pełnomocnika Ministra Oświaty do Spraw Archiwalnych dra J. 
Stojanowskiego i jego współpracowników A. Derenia i M. Waltera. Po powo
łaniu do życia Archiwum Państwowego we Wrocławiu, co nastąpiło z dniem 
1 sierpnia 1946 r., działalność na odcinku zabezpieczenia i zwożenia akt do 
magazynów archiwalnych kontynuowano w sposób jeszcze bardziej intensyw
ny. Kierownictwo Archiwum sprawował do końca r. 1953 dr Michał Wąsowicz, 
po czym od 1 stycznia 1954 r. objął je mgr Andrzej Dereń. Z czasem działalność 
Archiwum zaczęła się wiązać coraz mocniej z życiem śląskiego społeczeń
stwa, a zakres działania zaczął rozszerzać się na te odcinki życia, którymi 
w Polsce przedwrześniowej zupełnie się nie zajmowano. Na podstawie dekre
tów władz centralnych z lat 1951 do 1952 powierzono Archiwum opiekę nad 
składnicami akt wszystkich instytucji i urzędów pierwszej i drugiej instancji 
oraz kontrolę zbiornic skupu makulatury. Archiwum nawiązało teraz bliskie 
kontakty z urzędami, instytucjami i organizacjami, którym pomagało w orga
nizowaniu i prowadzeniu składnic akt. Pojmując szeroko swoje zadania Archi
wum zainicjowało intensywną akcję szkolenia kierowników składnic akt wszy
stkich urzędów i instytucji na kursach szkoleniowych organizowanych w sie
dzibie Archiwum i na terenie całego województwa. Część pracy w tej dziedzinie 
przejęły na siebie zorganizowane Archiwa terenowe w Jeleniej Górze, w Kłodz



ku, w Wałbrzychu, w Brzegu, w Zgorzelcu i Legnicy. Mimo trudnych warun
ków pracy i szczupłego personelu naukowego Archiwum uzyskało w swej pra
cy poważne osiągnięcia:

a) Zabezpieczyło i zwiozło do magazynów archiwalnych ponad 15 000 mb 
akt, do których przewiezienia użyto 65 piętnastotonowych wagonów.

b) Uporządkowało i udostępniło do celów naukowych i urzędowych prawie 
połowę ogólnej ilośoi zasobu aktowego.

c) Przeprowadziło około 2000 wizytacji składtnic akt różnych zakładów 
pracy, zorganizowało 55 jednodniowych kursów szkoleniowych dla kierowni
ków składnic akt W kursach tych wzięło udział ponad 3500 osób. Dokonało 
ponad 600 kontroli punktów skupu makulatury. W wyniku tej akcji uratowano 
przed niechybną zagładą cenne dokumenty. Załatwiono ponad 350 kwerend 
urzędowych i naukowych i udzielono odpowiedzi na liczne podania osób pry
watnych. Wzięto udział w ogólnopolskiej akcji zbierania materiałów do ruchu 
robotniczego i do dziejów wsi śląskiej.

W trakcie wykonania prac porządkowych wydobyto z akt dawnego archi
wum niemieckiego szereg dokumentów świadczących o polskości Śląska. Do
kumenty te zostały wykorzystane na Wystawie Ziem Odzyskanych, na wystawie 
„Polskość Śląska w dokumencie” zorganizowanej przez Archiwum oraz na wy
stawach zorganizowanych w innych większych miastach w Polsce. Pod wzglę
dem naukowym Wojewódzkie Archiwum Państwowe spełnia rolę usługową 
przede wszystkim w stosunku do wyższych uczelni, porządkując i udostępnia
jąc dla badań naukowych materiały archiwalne.

Te zadania należą do podstawowej działalności państwowej służby archi
walnej. Niezależnie od tych prac szereg pracowników naukowych prowadzi 
badania w zakresie opracowania historii kancelarii dawnych urzędów śląskich, 
a szczególnie kancelarii książęcych, miejskich, magnackich i urzędów pań
stwowych. Wojewódzkie Archiwum Państwowe gromadząc i opracowując ma
teriały dotyczące dziejów Śląska odegrało większą rolę przede wszystkim 
w skali regionalnej. Dzięki uporządkowaniu i udostępnieniu uratowanych akt 
historycy śląscy mogli wydać szereg prac naukowych, które przedstawiły 
w nowym świetle ważne problemy z dziejów Śląska naświetlane dotąd fał
szywie przez burżuazyjną naukę niemiecką i polską. Oceniając ogólnie z per
spektywy dziesięciolecia prace Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu trzeba podkreślić, że niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem 
Archiwum jest uratowanie od zagłady bezcennych archiwaliów, których nie 
zdołały zniszczyć działania wojenne.

Równie ważne było uporządkowanie i udostępnienie dla badań nauko
wych i dla praktycznych celów gospodarki narodowej na Śląsku najwyż- 
niejszych zespołów akt, naukowe opracowywanie udostępnionych zespołów oraz 
roztoczenie opieki nad narastającym zasobem archiwalnym przechowywanym 
czasowo w składnicach akt różnych zakładów pracy, a mającym stać się 
w przyszłości częścią składową państwowego zasobu archiwalnego.


