
księgi miejskie od połowy 16 w., archiwalia cechowe oraz różno
rodne akta miejskie aż^do czasów ostatnich.

Osobna wzmianka należy się a r c h i w u m  z a m k o w e m u  
w P s z c z y n i e  (b. archiwum książąt pszczyńskich), które tak 
ze względu na swoje rozmiary, jak i wartość archiwaliów, zajmuje 
2-gie miejsce na G. Śląsku po Archiwum Państwowym w Katowi
cach. Znajdują się tu bogate materiały do wszelkich zagadnień 
z dziejów ziemi pszczyńskiej od 16 wieku poczynając. Nie jest 
ono jeszcze dostępne dla badań naukowych z powodu braku na 
miejscu archiwisty i nieuporządkowania zbiorów, zdewastowanych 
poważnie w następstwie ostatniej wojny. Staraniem Archiwum 
Państwowego w Katowicach została umieszczona na półkach naj
ważniejsza część archiwaliów, rozrzucona bezładnie w jednym 
z pokoi zamkowych na stosie około 20 m3 objętości. Odnaleziono 
wśród nich, zabezpieczono i uporządkowano 87 dokumentów per
gaminowych (spośród około 200 pergaminów z okresu przedwojen
nego), w tej liczbie szczęśliwie również najstarszy dokument 
z 1287 roku (potwierdzenie darowizny dla kościoła w Mikołowie, 
wydane w Rybniku przez Mieszka ks. Raciborskiego).

Wreszcie ważną zbiornicę archiwaliów kościelnych stanowi A r- 
c h i w u m  K u r i i  D i e c e z j a l n e j  w K a t o w i c a c h .  Znaj
dują się tu akta przekazane po pierwszej wojnie światowej przez 
Kurię Biskupią we Wrocławiu, a dotyczące górnośląskiej części 
b. województwa śląskiego, oraz akta b. Wikariatu Generalnego 
w Cieszynie, dotyczące Śląska Cieszyńskiego. Akta te sięgają 
18 wieku. Ogromne straty spowodowała ostatnia wojna jeśli chodzi 
o przechowywane na probostwach stare księgi parafialne, które 
w większości wypadków uległy zniszczeniu.

M i c h a ł  A n t o n o m

Muzeum Historyczne miasta Wrocławia.

Koncepcja utworzenia Muzeum Historycznego m. Wrocławia 
powstała wprawdzie już dość dawno, jednakże realizacji doczekała 
się dopiero w początkach 1948 r. W tym celu Zarząd Miejski
m. Wrocławia przystąpił do odbudowy zniszczonych działaniami 
wojennymi części budynku starego ratusza wrocławskiego, prze
znaczając jego wnętrza na pomieszczenie dla Muzeum.

Powstającemu Muzeum wytyczono jako zasadniczy cel groma
dzenie i otaczanie opieką wszystkich śladów, związanych z histo
ryczną przeszłością Wrocławia i jego najbliższej okolicy, z wydo- 
byciem i podkreśleniem jego związków z Polską, jej dziejami i kul
turą. Poza tym Muzeum ma za zadanie uwzględniać w swoich pra
cach i ekspozycji obecną odbudowę miasta i perspektywy jego roz



woju na tle współczesnego układu sił społecznych, które przyczy
niły się do gruntownej przebudowy ustroju .Polski. Muzeum w swo
ich założeniach ma się stać placówką uświadamiającą i wychowa
wczą, spełniającą swą rolę przede wszystkim wśród miejscowego 
społeczeństwa, dotychczas jeszcze słabo związanego z tradycjami 
obecnego miejsca zamieszkania.

11 lipca 1948 r. dokonał otwarcia Muzeum wiceminister Kul
tury i Sztuki Włodzimierz Sokorski.

W obecnym, organizacyjnym okresie, Muzeum Historyczne
m. Wrocławia oprócz dekoracyjnych dzieł sztuki, dostosowanych 
do zabytkowych wnętrz wystawiło dość dobrze reprezentowany 
dział przemysłu artystycznego. Są to więc zabytkowe sprzęty — 
ławy, zydle, stoły, szafy, skrzynie itd., dobrze zgrane z elemen
tami średniowiecznej architektury. Poza tym ceramika, wyroby 
cynowe i inne, podkreślające walory sztuki cechowej. Oprócz prze
mysłu artystycznego Muzeum ma opracowany w dziale sfragisty- 
cznym historyczny rozwój godła herbowego miasta Wrocławia od 
XIII do XIX w., a w związku z tym działem cykl proporców księstw 
i miast śląskich, rekonstruowanych na podstawie dawnych pieczęci. 
Poza tym istnieje, na razie skromny, dział najnowszej historii Wro
cławia, ilustrowany dokumentami i fotografiami z pierwszych dni 
władzy polskiej we Wrocławiu.

W programie dalszych swych prac Muzeum znacznie rozszerzy 
te działy, oraz stworzy nowe, jak prehistoryczny i numizmatyczny, 
z opracowanym specjalnym działem monet śląskich.

Obecnie organizuje się także bibliotekę fachową o tematyce 
związanej z założeniami Muzeum. Przy Muzeum czynna jest sto
larska pracownia, która czuwa nad konserwacją przeszło 300-u za
bytkowych sprzętów.

W ubiegłym okresie, oprócz stałej ekspozycji, staraniem Mu
zeum miała miejsce w Ratuszu objazdowa Wystawa Muzeum Na
rodowego w Warszawie cyklu obrazów J. Matejki pt. „Dzieje cy
wilizacji w Polsce". Wystawa fotografiki, zorganizowana przez 
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, oraz wystawa filateli
styki, zorganizowana przez Towarzystwo Filatelistyczne we Wro
cławiu. O zainteresowaniu tymi wystawami świadczy cyfra prze
szło 140 tys. osób, które zwiedziły Ratusz łącznie z Muzeum w okre
sie Wystawy ZO. W okresie Wystawy ZO. Muzeum spełniło do
niosłą rolę, jako reprezentancyjny budynek Wrocławia. Tutaj od
był się oficjalny raut rządowy z udziałem Prezydenta RP. w dniu 
Święta Odrodzenia. Tutaj odbyło się powitanie uczestników Ogólno
światowego Kongresu Młodzieży Pracującej, spotkania towarzyskie 
uczestników Światowego Konjgresu Intelektualistów, uczestników 
V-go Zjazdu Chemików i uczestników VII-go Powszechnego Zjazdu



Historyków w Polsce. Księga pamiątkowa Muzeum, która zawiera 
szereg autografów i wypowiedzi wybitnych osobistości stanowi już 
dziś sama w sobie cenny zabytek muzealny.

Organizację i kierownictwo Muzeum powierzono drowi Tade
uszowi Cieślakowi, któremu wraz z asystentami Józefem Piątkiem 
i Stanisławem Bonikowskim udało się dzięki współpracy Zarządu 
Miejskiego miasta Wrocławia, Rady Naukowej Muzeum i konser
watora wojewódzkiego w tak krótkim czasie doprowadzić Muzeum 
do stanu rozwoju. Dalsza konserwacja zabytkowego budynku sta
rego ratusza powierzona jest obecnie Obywatelskiemu Komitetowi 
Odbudowy Ratusza, którego program prac obejmuje odnowienie 
fasad i wieży oraz odbudowę przyległego skrzydła sukiennic, gdzie 
znajdą pomieszczenie dalsze działy Muzeum w późniejszym okre
sie rozwojowym.

Dyrekcja Muzeum może poszczycić się wynikami akcji zbiera
nia eksponatów muzealnych wśród społeczeństwa miejscowego. Je
dnym z efektów tej akcji jest przysporzenie Muzeum wielu eks
ponatów, niekiedy o dużej wartości, jak np. buława z kości słonio
wej z czasów króla Jana Kazimierza. Drugim efektem jest spopu
laryzowanie idei ochrony zabytków, co dało wyraz w utworzeniu 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historycznego miasta Wrocławia,

J. P-

Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Wojska Polskiego we Wrocławiu zostało otwarte dla 
publiczności w dniu 1-tgo września 1947 roku. Mieści się ono 
w kilku pokojach użyczonych prowizorycznie przez Zarząd Miej
ski do czasu odremontowania budynku specjalnie na ten cel prze
znaczonego, a mieszczącego się w najbliższym sąsiedztwie Ossoli
neum (ul. Tamka 1). Do chwili obecnej prace remontowe pochło
nęły już do 6,000.000 złp. W chwili powstania Muzeum Wojska 
Polskiego posiadało około 400 okazów, przekazanych po większej 
części przez Muzeum Wojska w Warszawie, a w części zebranych 
na terenie Dolnego Śląska.

W czasie swego istnienia Muzeum Wojska powiększyło znacz
nie swe zbiory: z Legnicy ze zlikwidowanego muzeum poniemiec
kiego okrągło 350 okazów, ze składnic we Wrocławiu (koło 300 
okazów) i z Jeleniej Góry (200 okazów), z Zarządu Miejskiego 
i od władz wojskowych w Lubaniu Śl., z Muzeum Regionalnego 
w Jeleniej Górze (przeszło 500 okazów), z zamku Chojny w Za
górzu Śląskim i z szeregu innych miejsc oraz od ofiarodawców 
prywatnych. Łącznie napłynęło do Muzeum około 4.000 okazów 
częściowo jeszcze nie zinwentaryzowanych i nie udostępnionych
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