
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 
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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



publiczności wobec szczupłości lokalu. Przeniesienie zbiorów do 
większego pomieszczenia staje się naglącą koniecznością i zasad
niczym warunkiem dalszego rozwoju. Przypuszczalnie moment 
przenosin nastąpi w marcu 1949 r.

Muzeum Wojska Polskiego jest obecnie w możności zilustro
wania rozwoju uzbrojenia i sztuki wojennej od czasów późnego 
średniowiecza (13 wiek) do chwili obecnej. Posiada też i okazy 
wcześniejsze, lecz w małych ilościach (od IV wieku p. n. Chr.). 
Ręczna broń palna od typów najstarszych aż do karabinów naj
nowszych systemów, broń sieczna, począwszy od miecza rycerskiego 
(15 wiek) do współczesnego bagnetu i szabli mogą być zademon
strowane w dużej ilości egzemplarzy.

.Z ważniejszych działów wymienić musimy:
1) Średniowiecze: zbroje rycerskie, miecze, tarcze europejskie 

i tatarskie kalgany, kusze ręczne i ciężkie często inkrustowane ko
ścią słoniową, halabardy i inna broń drzewcowa, hakownice, broń 
palna kołowa i lontowa, inkrustowana często bogato. Specjalnie 
trzeba zwrócić uwag^ na pełną zbroję na konia. Pochodząca z XVI 
wieku, a zdobiona nicią srebrną — jest jedną z .nielicznych oka
zów w Polsce.

2) Czasy nowożytne: zbroje husarskie, broń sieczna (m. i. 
miecz polski z czasów panowania króla Augusta II z monogramem 
królewskim), początki artylerii.

3) Czasy nowoczesne: Księstwo Warszawskie, Królestwo Pol
skie Kongresowe, Powstanie Listopadowe, Wiosna Ludów 1848 r., 
Powstanie Styczniowe, gablota 1905 roku, Wojna światowa 1914— 
1918, Powstanie śląskie 1921 roku, Hiszpania w 1936 roku, wojna 
światowa 1939—1945 roku.

4) Broń egzotyczna: chińska, malajska (krisy malajskie ze 
stali damasceńskiej o rękojeściach rzeźbionych w kości słoniowej), 
miecze japońskie, broń murzyńska.

5) Przy Muzeum powstaje fachowa biblioteka, już obecnie po
siadająca druki nawet z XVII wieku.

Po przeniesieniu zbiorów do własnego gmachu ukaże się dru
kowany przewodnik po Muzeum. Na dalszą metę projektowane jest 
rozbudowanie działu ikonograficznego. W najbliższym czasie mu
zeum w Bolesławcu przekształci się w filię Muzeum Wojska Pol
skiego. Stef nu Pr/.enmlski

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Założony jeszcze w r. 1945 Instytut Historyczny we Wrocławiu 
jest zakładem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Wrocław
skiego i powstał na drodze dobrowolnego zrzeszenia się siedmiu
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