
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



katedr i zakładów historycznych. W skład jego wchodzą tym sa
mym zakłady: historii starożytnej, historii średniowiecznej, historii 
polskiej średniowiecznej, historii nowożytnej, historii polskiej no
wożytnej, historii Śląska i Słowiańszczyzny zachodniej, oraz hi
storii gospodarczo-społecznej. Zgodnie ze statutem Instytut posiada 
wspólne: kierownictwo, budżet, lokal, bibliotekę i katalog. Celem 
Instytutu jest praca badawcza profesorów i pomocniczych sił na
ukowych, szkolenie przyszłych pracowników naukowych, prowa
dzenie wspólnej polityki zakupu książek, koordynowanie nauczania 
historii oraz ewentualnie przedkładanie ministerstwu projektów 
reform studiów historycznych, wreszcie prowadzenie własnych wy
dawnictw naukowych. Na czele Instytutu stoi kierownik i Rada 
Instytutu, składająca się z wszystkich profesorów i zastępców pro
fesorów historii. Kierownik Instytutu jest wybierany na rok. Rada 
Instytutu zbiera się co najmniej 6 razy do roku dla załatwienia 
ważniejszych spraw.

Podstawą pracy naukowej członków Instytutu jest bogata, kil
kanaście tysięcy licząca biblioteka, zinwentaryzowana i w czterech 
piątych skatalogowana, mieszcząca się w salach na pierwszym pię
trze gmachu Wydziału Humanistycznego przy ulicy Szewskiej 49. 
Ze względu na specyficzne powojenne warunki Instytut nie wypo
życza książek do domu. Studenci i pracownicy naukowi mogą 
z nich korzystać w obszernej przeszło 30 miejsc liczącej głównej 
czytelni oraz dwóch czytelniach mniejszych; mianowicie historii 
gospodarczej i historii starożytnej. Trzon biblioteki tworzą zbiory 
poniemieckie, zawierające w pierwszym rzędzie dzieła odnoszące 
się do historii niemieckiej i Śląska. Dział historii polskiej powstał 
z darów i zakupów. Ze zbiorów korzysta dziennie przeciętnie około 
30 studentów historii, coraz częściej jednak zaglądają tu również 
pracownicy naukowi z poza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z zadań postawionych sobie w statucie Instytut nie podjął je
szcze wydawnictw naukowych, zarówno ze względu na brak odpo
wiednich funduszów, jak i na istniejące we Wrocławiu możliwości 
wydawnicze, wobec wydawania we Wrocławiu kilku czasopism na
ukowych i wydawniczej działalności Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego (w tej chwili Towarzystwo drukuje czwarte z kolei 
dzieło pracowników Instytutu Historycznego).

Praca naukowa prowadzona przez profesorów i pracowników 
naukowych Instytutu idzie naturalną rzeczy koleją po linii ich za
interesowań i specjalności naukowych. Instytut skupia specjalistów 
od następujących zagadnień: prof. T. Modelski — historia wczes
nego średniowiecza, prof. Iv. Majewski — archeologia klasyczna, 
prof. St. Kuczyński — dzieje Rusi i dzieje Polski w XV w., prof. 
Wł. Czapliński — historia Polski za panowania Wazów, zast. prof.



H. Wereszycki-— dzieje Polski w drugiej połowie XIX w., prof. 
K. Maleczyński — wczesne średniowiecze Polski oraz historia Ślą
ska, prof. St. Inglot — dzieje gospodarcze średniowiecza i dzieje 
wsi polskiej, dr M. Haisig — sfragistyka i numizmatyka, dr L. Ba- 
zylow -— dzieje Polski pod koniec XV w. i w pierwszej połowie 
XVI w., dr J. Gierowski — dzieje parlamentaryzmu polskiego (sej
miki) oraz stosunki narodowościowe na Śląsku, dr Fastnacht — 
dzieje osadnictwa w Polsce średniowiecznej, dr Górkiewicz — 
dzieje handlu polskiego, mgr Pełczyna — stosunki kulturalne na 
Śląsku w drugiej połowie XVIII w., mgr A. Galos — stosunki pol
sko-niemieckie ha przełomie XIX i XX wieku, mgr Kroppowa — 
dzieje Polski za panowania Kazimierza Wielkiego.-

Jest jasnym, że przy pracach zwłaszcza z historii nowożytnej 
zbiory Instytutu nie mogą być wyłączną podstawą; niemniej w okre
sie od roku 1945 powstał szereg prac dla których przynajmniej 
częściową podstawę stanowiły zbiory Instytutu. Do tych prac na
leżą następujące rozprawy: K. Maleczyński „Herb miasta Wrocła
wia" (Sobótka 1946), „Dzieje Wrocławia" Wrocław 1948, St. Ku
czyński „Kto dowodził w bitwie pod Grunwaldem" Jelenia Góra 
1947, „Długosz wobec polskiej granicy zachodniej" (Pamiętnik 
VII Zjazdu Hist. Polsk.) 1948, K. Majewski „Obszar Słowiań
szczyzny zachodniej w świetle importów rzymskich" (Archeologia 
1947), Wł. Czapliński „Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny 
30-letniej“ (Sobótka 1947), „Elekcja ostatniego polskiego biskupa 
wrocławskiego w r. 1625“ Wrocław 1948, „Wpływ reformacji 
i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku" (Pa
miętnik Zjazdu Hist. Polsk. 1948), dr M. Haisig „Motywy średnio
wiecznej architektury w sfragistyce miejskiej" (Bibl. Archeol. 
nr 2), „Herb Świdnicy" (Sobótka 1948), dr L. Bazylow „Śląsk 
a Czechy w II poł. XV w." (Sobótka 1947), dr J. Gierowski „Sto
sunki narodowościowe na Śląsku w r. 1814“ (Sobótka 1948), mgr
J. Pełczyna „Problem łużycki na Śląsku w poł. XIX w." (Sobótka 
1946), „Polskość prowincji śląskich w pierwszej połowie XIX w." 
(Sobótka 1946).

Przygotowanie przyszłych pracowników naukowych odbywa się 
w seminariach, które przeważnie opracowywują zbiorowo poszcze
gólne tematy. W roku szkolnym 1948/49 poszczególne seminaria 
opracowywują następujące tematy:

Prof. T. Modelski zajmuje się ze swymi słuchaczami źródłami 
do dziejów średniowiecznych Słowiańszczyzny.

Prof. K. Majewski opracowywuje na swym seminarium zbio
rowo zagadnienie pracy w starożytności. Prof. St. Kuczyński opra
cowywuje na seminarium dla starszych słuchaczy wybrane zagad
nienia historii polskiej w XIV i XV w. na seminarium zaś dla młod



szych słuchaczy zajmuje się stosunkami polsko-ruskimi. Prof. 
W. Czapliński opracowywuje ze swymi słuchaczami na seminarium 
ideologię rokoszu Zebrzydowskiego na tle społecznych stosunków 
w Polsce XVII w. Prof. H. Wereszycki zajmuje się na seminarium 
ustawami wyjątkowymi przeciw socjalistom niemieckim w r. 1878. 
Na seminarium prof. St. Inglota są omawiane dwa zagadnienia 
mianowicie historia gospodarcza miasta Wrocławia i dzieje wsi ślą
skiej.

Pod opieką profesorów Instytutu przygotowywane są następu
jące prace doktorskie, mgr Pełczyna: „Kulturalne związki Śląska 
z Polską w drugiej połowie XVIII w.“, mgr A. Galos: „Opinia nie
miecka wobec walki narodowościowej rządu niemieckiego na prze
łomie XIX i XX wieku", mgr Walter: „Polskość klasztoru w Trze
bnicy w XVII i XVIII w.“, mgr E. Konik: „Importy rzymskie na 
Śląsku".

Z prac magisterskich będących na ukończeniu wymienimy na
stępujące: J. Poniatowski: „Polityka centrum na Śląsku", K. Ma- 
leczyńska: „Szkoła parafialna na Śląsku opolskim w drugiej poło
wie XVII w.", J. Wielowiejski: „Niewolnictwo w Grecji antycznej", 
W. Długoborski: „Gospodarczy upadek Wrocławia w epoce Fry
deryka II", M. Chmurzanka: „Początki handlu wrocławskiego", St. 
Michalkiewicz: „Bunty chłopskie na Śląsku w czasach nowożyt
nych", J. R. Tomczyk: „Zagadnienie chronologii migracji i pocho
dzenia ludności wołoskiej w Cieszyńskim".

Władysław Czapliński

Prace historyczne Instytutu Śląskiego.

Prace historyczne Instytutu śląskiego w okresie powojennym 
(od lutego 1945 do końca lipca 1948 r. tzn. do chwili formalnego 
połączenia się Instytutu Śląskiego z Instytutem Zachodnim) szły 
w dwóch kierunkach: organizacji badań dziejów śląska i wydawa
nia prac z dziejów. Śląska.

I. O r g a n i z a c j a  b a d a ń .

Prace historyczne prowadził w Katowicach referat historyczny 
kierowany od września 1945 r. przez dra Kazimierza Popiołka, we 
Wrocławiu Sekcja historyczna, kierowana w pierwszym okresie 
przez prof. dra K. Maleczyńskiego. Nadto w Katowicach istniała 
od listopada 1945 r. do końca maja 1947 r. Komisja Historyczna 
pod przewodnictwem dra Ludwika Ręgorowicza, skupiająca 32 
osoby, i od października 1946 r. Sekcja Badania Najnowszych
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