
Dzięki szybkim postępom w dziedzinie porządkowania archiwa
liów uczeni znajdują coraz obfitsze materiały źródłowe do badań 
historycznych. Wzrasta ilość osób korzystających z archiwaliów 
w pracowni naukowej, zwiększa się liczba odwiedzin. Najlepiej od
zwierciedla się to w cyfrach: w roku 1946 odwiedziły pracownię 
naukową 4 osoby, ilość odwiedzin wyniosła 34, natomiast w roku 
1948 ilość osób wzrosła do 22, ilość odwiedzin do 171. Dla archi
wum organizującego się, jakim jest Archiwum Wrocławskie, cyfry 
te są bardzo znamienne. Podobnie1 wzrosła liczba załatwionych kwe
rend dla władz państwowych i samorządowych.

Jeśli się pragnie scharakteryzować choćby pobieżnie działal
ność Archiwum Państwowego w roku 1948, nie można nie wspom
nieć o jego udziale w Wystawie Ziem Odzyskanych. Mimo że pra
cami porządkowymi objęto stosunkowo drobną część posiadanych 
archiwaliów i mimo że pracownicy Archiwum mieli bardzo mało 
czasu na wyszukiwanie potrzebnych materiałów, Archiwum dostar
czyło 137 dokumentów oryginalnych i 58 fotokopii na Wystawę 
Z. O. Większość tych dokumentów i wszystkie fotokopie znalazły 
się w dziale historycznym Wystawy Z. O.; kilkadziesiąt dokumen
tów przeważnie pisanych w języku polskim dostarczono na Wy
stawę Języka Polskiego. Oprócz tego Archiwum wzięło czynny 
udział w Wystawie Dorobku Naukowego Ziem Odzyskanych, urzą
dzonej w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pokazano 
ciekawe dokumenty od XIII do XX wieku.

Zbyteczne jest omawianie kłopotów i trudności (od spraw lo
kalowych począwszy a skończywszy na sprawach personalnych), 
z jakimi Archiwum musi walczyć. Nie można jednak nie brać ich 
pod uwagę przy ocenianiu rocznego bilansu działalności Archiwum. 
Jeśli wypada on korzystnie, to jest to w dużym stopniu zasługą 
pracowników, którzy w warunkach niejednokrotnie bardzo ciężkich 
dali z siebie maximum wysiłku we wszystkich pracach, jakie mieli 
do wykonania. Wyniki osiągnięte w dziedzinie zabezpieczania i po
rządkowania materiałów oraz ich udostępniania pozwalają mieć pe
wność, że rola, jaką Archiwum odgrywa w życiu naukowym Wro
cławia przez ułatwianie badań nad dziejami Śląska, będzie z każ
dym rokiem coraz poważniejsza.

Michał Wąsowie/.

Archiwum Akt Dawnych m. Wrocławia.

Władze miejskie m. Wrocławia mimo licznych i trudnych pro
blemów administracyjnych i gospodarczych, których rozwiązaniem 
musiały się zajmować, nie traciły z oczu spraw ogólno-kulturalnych, 
oświatowych i naukowych. Po utworzeniu Muzeum Historycznego



i zorganizowaniu doskonale rozwijającej się Biblioteki Miejskiej 
postanowiły one powołać do życia Archiwum Akt Dawnych m. 
Wrocławia. Trudności, z jakimi było to połączone (brak lokalu 
i urządzenia wewnętrznego a także brak kwalifikowanych archi
wistów) sprawiły, że Archiwum zaczęło działać dopiero w dniu 
8 maja 1948 r. Organizacyjnie podlega ono Resortowi Społecznemu 
Zarządu Miejskiego.

Dzięki życzliwemu stanowisku Ministerstwa Oświaty, które ze
zwoliło na oddanie w użytkowanie nowo powstałemu Archiwum po
trzebnej ilości pomieszczeń magazynowych i pokojów biurowych 
w gmachu Archiwum Państwowego przy ul. Gdyńskiej nr 2, zo
stała rozwiązana pomyślnie kwestia lokalu. Z kredytów przyzna
nych przez Zarząd Miejski nabyto niezbędne urządzenie biurowe 
oraz wyposażono w regały dużą salę magazynową. Personel Archi
wum, który przez kilka miesięcy składał się zaledwie z 2 osób, 
przystąpił niezwłocznie do porządkowania archiwaliów, jakie oca
lały z bardzo bogatych zbiorów b. niemieckiego Archiwum Miej
skiego (Stadtarchiv) we Wrocławiu.

Zbiory te, z których najcenniejsze Niemcy ewakuowali poza 
Wrocław, mniej cenne pozostawili w mićście, poniosły dotkliwe 
szkody zarówno pod względem ilościowym jak i pod względem ja
kościowym. Spośród 30.000 dokumentów pergaminowych i papie
rowych ocalało niewiele ponad 10.000. Przepadły całkowicie naj
starsze dokumenty (do XIV w. włącznie). Liczba rękopisów, któ
rych przed wojną było około 12.000, nie przekroczy teraz 9.800! 
Jeśli chodzi o materiały aktowe (pliki i poszyty), to z 6.000 jedno
stek zachowało się chyba najwyżej 1.800. Ogółem straty wynoszą 
około 55% stanu przedwojennego. Niepowetowaną stratą jest rów
nież zniszczenie wszystkich repertoriów i katalogów kartkowych, 
których przed wojną było około 250. Z nowszych akt (XIX i XX w.) 
ocalało około 30.000 jednostek. Wobec braku jakichkolwiek spisów 
lub inwentarzy nie wiemy, jaka ilość tych akt uległa zniszczeniu.

Obecną zawartość Archiwum Akt Dawnych m. Wrocławia 
trzeba obliczać w przybliżeniu na 50.000 jednostek archiwalnych. 
Dokładne cyfry można będzie podać dopiero po uporządkowaniu 
i zinwentaryzowaniu wszystkich uratowanych archiwaliów, co przy 
teraźniejszym stanie personalnym może nastąpić dopiero za 
kilka lat.

Nie znaczy to, aby przez tak długi okres czasu materiały ar
chiwalne w ogóle nie były dostępne dla świata naukowego. Mimo 
szczupłego personelu, który w ostatnich miesiącach 1948 r. wzrósł 
do 4 osób (kierownik, archiwista, asystent i woźny) prace porząd
kowe i inwentaryzacyjne postępują naprzód. Kilka tysięcy doku
mentów i wszystkie rękopisy ułożono według dawnych sygnatur,



ułożono również według dawnego porządku i zinwentaryzowano 
prowizorycznie około 1.700 poszytów akt z XVIII i XIX w. W su
mie więc uporządkowano kilkanaście tysięcy jednostek a spisano 
z nich około 1.700. Archiwalia te są już udostępnione, chociaż wy
szukanie wśród nich żądanych materiałów wymaga niejednokrot
nie wiele czasu.

Zwiększająca się stale liczba osób korzystających z archiwa
liów miejskich świadczy o wartości tych materiałów źródłowych 
a także o docenianiu ich przez koła naukowe. Rozumiejąc interes 
nauki polskiej, Archiwum pracuje intensywnie nad udostępnia
niem dalszych zbiorów dla pracowników naukowych. Jeśli jednak 
Archiwum ma dobrze spełnić swe zadanie i jeśli ma w niedługim 
czasie dostarczyć obfitych materiałów źródłowych badaczom nau
kowym, należy poważnie zwiększyć jego stan personalny.

Michał Wąsowicz

Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu
w 1948 r.

Po zabezpieczeniu budynku archiwum i biblioteki od strony 
zewnętrznej i przeprowadzeniu dalszych koniecznych remontów 
po zniszczeniu wojennym zwrócono w tym roku więcej uwagi na 
czynności wewnętrznego uporządkowania zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych.

Stosownie do nakreślonego planu szczupły personel archiwalny 
spisał akta' nie objęte dotychczas żadnym katalogiem. Akta te od
nosiły się do miejscowości: Uniemyśl, Gościsław, Piekary, Wierzb
no, Konary, Siedlec, Goczałków, Morawa, Strzegom. Akta otrzy
mały odpowiednie sygnatury i nowe teczki, również akta nauczy
cieli, wizytacji szkolnych i akta personalne duchownych. Oczy
szczono resztki akt, odnoszących się przede wszystkim do wizytacji 
szkolnych, dokonywanych przez duchownych inspektorów szkol
nych, które znajdowały się w stanie wielkiego zniszczenia wsku
tek wojennych działań 1945 r. Prace te wymagały dużego nakładu 
zdrowia. Odbywała się już jednak w lepszych warunkach w poró
wnaniu z r. 1946 i 47. Wówczas archiwalny personel pracował 
przy wybitych oknach nawet wśród mrozu celem ratowania za
bytków.

Dzięki przychylnej decyzji Ministerstwa Oświaty Archiwum 
Archidiecezjalne otrzymało resztę archiwaliów zabezpieczonych 
przez polski personel archiwalny w powojennym chaosie. Wróciły 
więc wspólnie z archiwaliami Archiwum Państwowego we Wrocła
wiu diecezjalne zbiory. Z Archiwum Państwowego w Krakowie 
WTÓciły głównie akta, które odnoszą się do działalności wrocław
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