
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



skiego biskupa Karola Ferdynanda Wazy i Filipa Gottharda Schaff- 
gotscha. Ponadto znalazły się ponownie w Archiwum pergaminowe 
dyplomy, które były czasowo zdeponowane w Archiwum Państwo
wym w Krakowie. Mimo usilnych poszukiwań nie znalazła się bulla 
protekcyjna Hadriana IV z 1155 r. Część pergaminowych dyplo
mów kierownictwo Archiwum umieściło podczas wojny w Jeleniej 
Górze. Obecnie Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze przekazało 
po przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu ten zasób diece
zjalny Archiwum Archidiecezjalnemu jako prawnemu właścicielowi. 
Niestety, dużo z tego depozytu dokumentów diecezjalnych zaginęło 
w* czasie działań wojennych.

Biblioteka Kapitulna dzięki finansowej pomocy Administracji 
Apostolskiej i Zarządu Miasta Wrocławia mogła w tym roku za
kupić najkonieczniejsze regały i ułożyć zdewastowane wybuchem 
bomby księgozbiory. Uporządkowano więc ważny dział „Silesiaca", 
nowszych poloników, i inne od XXVII do LV.

Obecnie po ciężkiej i żmudnej pracy wszystkie zbiory archi
walne i biblioteczne są  u d o s t ę p n i o n e  dla nauki.

Miło również wspomnieć, że po wyrażeniu zgody Ministerstwa 
Oświaty Biblioteka Jagiellońska w Krakowie zwróciła Bibliotece 
Kapitulnej zbiór inkunabułów.

Informacyjne szczegóły o Archiwum Archidiecezjalnym po
dała „Nasza Przeszłość", Kraków 1948, t. IV, a o Bibliotece ka
pitulnej „Wiadomości Kościelne", Wrocław 1948, z. 1—2.

Z pracowni naukowej korzystało w 1948 roku 1.182 osoby, 
którym ■wydano 2.016 dzieł w 3.246 tomach, oraz 843 rękopisów.

Pracownia jest czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt 
od 8.30—13.30. Zamówienia do pracowni należy składać poprzed
niego dnia. W drodze wyjątku mogą być realizowane zamówienia 
tego samego dnia.

Diecezjalna instytucja naukowa służy potrzebom nauki pol- 
s^ ej' Ks. Wincenty Urban

Archiwa na Górnym Śląsku.
A r c h i w u m  P a ń s t w  o w e w K a t o w i c a c h .

Archiwum Państwowe w Katowicach zostało utworzone na 
mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 i\ 
jako terytorialnie właściwe dla obszaru województwa śląsko-dą
browskiego. Przejęło ono zasoby i lokal b. archiwum akt dawnych 
województwa śląskiego, powstałego z końcem 1932 r. Główny ma
gazyn Archiwum mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego, 
gdzie również znajduje się pracownia naukowa dostępna dla tych, 
którzy chcą na miejscu korzystać z materiałów archiwalnych.
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