
Nowe zadania stanęły przed Gabinetem Graficznym w związku z rozwo
jem ruchu dokumentacyjnego. Biblioteka Wrocławska wysunęła projekt ze
rwania z tradycją muzealnego charakteru gabinetów, silniejszego ich związania 
z książką i biblioteką oraz podjęcia prac nad dokumentacją ilustracyjną. 
W związku z tym rozpoczęto już dokumentację ilustracyjną w zakresie ręko
pisów i starodruków. Wypływa przy tym bogaty materiał, który może oddać 
olbrzymie usługi historykom sztuki i badaczom przeszłości. W oparciu o zbiory 
Gabinetu Graficznego urządzono wystawę litografii Daumier’a pt. „Francja 
pierwszej połowy XIX w. w oświetleniu postępowej karykatury”, cieszącą 
się wielką frekwencją. Inne wystawy organizowane przez Bibliotekę dały nam 
przegląd starych i nowych opraw, wykazały udział nauki polskiej w budowie 
socjalizmu w planie sześcioletnim, oraz zobrazowały zasadniczą tematykę lite
ratury pięknej radzieckiej. W projekcie jest urządzenie w najbliższym czasie 
wystawy sztychów Iloggarta. Organizowane przez Bibliotekę odczyty i wie
czory dyskusyjne przynoszą poważny wkład do umysłowego i kulturalnego 
życia Wrocławia i zdobyły sobie powszechne uznanie. Na zakończenie musimy 
krótko wspomnieć o wydawnictwach Biblioteki. Ukazały się zapowiedziane 
w roku zeszłym informatory w liczbie siedmiu. Oprócz tego Biblioteka wydaje 
rozprawy z zakresu bibliologii. Takich rozpraw ukazało się dotąd pięć.

M. Burbianka

MUZEUM ŚLĄSKIE WE WROCŁAWIU R. 1950.
Muzeum Państwowe we Wrocławiu, utworzone decyzją Ministerstwa 

Kultury i Sztuki w r. 1947, otwarte dla zwiedzających w lipcu 1948 r., zmie
niło z początkiem 1950 r. nażwę na Muzeum Śląskie. W ten sposób Minister
stwo Kultury i Sztuki podkreśliło jego rolę i znaczenie, jako centralnej insty
tucji muzealnej Śląska. Jednocześnie ze zmianą nazwy podporządkowano 
Muzeum wrocławskiemu, jako okręgowemu, dziesięć muzeów regionalnych 
na terenie województwa wrocławskiego. Z dniem zaś 1 stycznia 1951 r. przejdą 
pod zarząd Muzeum Śląskiego wszystkie pozostałe muzea regionalne dolno
śląskie a prócz nich muzea w Opolu, Raciborzu i Nysie, łącznie więc pod zarzą
dem Muzeum Śląskiego pozostawać będzie 18 muzeów podstawowych. Ponadto 
Muzeum Historyczne m. Wrocławia w Starym Ratuszu wchodzi w skład Mu
zeum Śląskiego, jako jego Oddział.

Muzeum Śląskie jest muzeum wielodziałowym. W r. 1950 obejmowało 
działy: dział archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej, obejmujący 
wyłącznie materiał z terenu Śląska, dział historyczny, dział śląskiej sztuki 
średniowiecznej, Galerię Malarstwa Polskiego od epoki Stanisława Augusta 
do czasów sprzed drugiej wojny światowej, dział rzemiosł artystycznych i w za
czątkach dział etnograficzny. Ponadto istnieje w Muzeum Śląskim gabinet 
grafiki artystycznej, gabinet numizmatyczny i wyjątkowo zasobny gabinet 
sfragistyczny. Osobny, a duży dział stanowi biblioteka naukowa Muzeum 
Śląskiego z zakresu sztuki, archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej, 
oraz historii kultury materialnej. Liczy ona blisko 30.000 tomów.

Z wymienionych działów dział archeologii śląskiej, dział śląskiej sztuki 
średniowiecznej oraz Galeria Malarstwa Polskiego mają już zorganizowane 
wystawy stale, które mieszczą się w gmachu głównym przy placu Wojewódz
kim 5. Całkowita odbudowa tego gmachu umożliwi urządzenie dalszych wy



staw. W roku 1951 nastąpi otwarcie wystawy stałej rzemiosła artystycznego, 
następnie, zapewne w pierwszej połowie 1952 r. wystawy etnograficznej. W roku 
1951 udostępni się też w całej pełni najszerszym kołom społeczeństwa wro
cławskiego, przede wszystkim zaś pracownikom sztuki i kultury, bogate zasoby 
biblioteczne Muzeum Śląskiego. W tym celu w gmachu głównym przy pl. Wo
jewódzkim zostanie otwarta przy bibliotece czytelnia publiczna.

Personel Muzeum składał się w roku 1950 z 71 pracowników fizycznych 
i umysłowych, w tym pracowników naukowych 29.

W r. 1950 Muzeum Śląskie prócz normalnych czynności w zakresie po
rządkowania, inwentaryzacji i naukowego opracowywania zbiorów, oraz syste
matycznego ich uzupełniania, poświęciło szczególną uwagę organizacji wystaw 
czasowych, przygotowaniom do urządzenia wystawy stałej rzemiosła arty
stycznego, opracowaniu projektu przebudowy wystawy stałej działu archeo
logicznego w oparciu o nowe zasady metodologiczne, oraz znacznemu rozsze
rzeniu i pogłębieniu działalności społeczno-oświatowej.

W roku ubiegłym Muzeum Śląskie zerwało z dotychczasową praktyką 
przypadkowości w urządzaniu wystaw czasowych i zaplanowało je w oparciu
0 pewien szerszy program powiązany wspólną nicią przewodnią. Postanowiono 
w ciągu dwu do trzech lat zrealizować cykl wystaw poświęconych technikom 
artystycznym. Ma on objąć zarówno techniki malarskie, graficzne i rzeźbiar
skie, jak i techniki sztuki zdobniczej, a więc ceramiczne, techniki szkła arty
stycznego (w dwu ostatnich wypadkach tematyka dla Śląska szczególnie aktu
alna z uwagi na silnie rozwinięty na tutejszym terenie przemysł ceramiczny
1 szklarski o starych i chlubnych tradycjach!), a w końcu techniki wyrobów 
artystycznych z drzewa i metalu.

Na wybór tego. typu tematyki wystaw czasowych przez Muzeum Śląskie 
wpłynęły dwie następujące okoliczności: z jednej strony przekonanie, że naj
łatwiej zdobyć dla spraw sztuki nowego odbiorcę, jeśli zapozna się go z proce
sem technicznym, który prowadzi do powstania dzieła artystycznego, z dru
giej zaś strony chęć związania działalności wystawowej Muzeum z planem sze
ścioletnim w zakresie kształcenia nowych kadr fachowych z dziedziny rzemio
sła artystycznego.

Z projektowanego cyklu Muzeum Śląskie urządziło w r. 1950 dwie wystawy, 
a mianowicie wystawę technik graficznych i wystawę technik ceramicznych.

Wystawa technik graficznych, urządzona w gmachu głÓAvnym, w sied
miu salach parteru, była otwarta od 1. X. do 31. XII. 1950 r. Komisarzem wy
stawy był mgr Marian Wójciak, kierownik Galerii Malarstwa Polskiego.

Otwarcie wystawy, poświęconej technikom ceramiki artystycznej, nastą
piło 10 grudnia. Urządzono ją również w gmachu głównym, w ośmiu salach 
wystawowych pierwszego piętra. Komisarzem wystawy była mgr Maria Sta- 
rzewska, kierownik działu sztuki zdobniczej.

Duże zainteresowanie (przeszło 25.000 zwiedzających), z jakim spotkały 
się obie wystawy, zwłaszcza wśród młodzieży szkól artystycznych i zawodowych, 
dowiodło, że wystawy o tym charakterze odpowiadają istotnym potrzebom 
społecznym.

Prócz tych wystaw, poświęconych technikom artystycznym, Muzeum 
Śląskie poczyniło w roku 1950 bardzo daleko posunięte przygotowania do wy
stawy o charakterze historycznym pt. ,,Śląsk w monetach, medalach i pieczę



ciach”. I na tej wystawie uwzględni się zresztą także proces produkcji monet 
i medali w dawnych wiekach, chociaż tylko jako moment uboczny. Rozpo
częto również przygotowania do wystawy technik malarskich i wystawy technik 
szkła artystycznego.

W roku 1950 Muzeum Śląskie nie zorganizowało nowej wystawy objaz
dowej, kontynuowało natomiast objazd wystawy, urządzonej w roku 1949, 
pt. „Śląsk w pradziejach Polski” (w południowych powiatach Dolnego Śląska).

Z wystaw nie urządzonych przez Muzeum w roku 1950, które jednak 
znalazły pomieszczenie w salach Muzeum, należy wymienić wystawę 
ku uczczeniu 150-tej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, wystawę Puszki
nowską, wystawę Juliusza Słowackiego, wystawę dzieł malarskich Felicjana 
Kowarskiego, wystawę sztuki dziecka (urządzoną przez T. P. D.), oraz salon 
doroczny Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Wrocławskiego.

Jednocześnie z akcją wystaw czasowych Muzeum Śląskie znacznie roz
szerzyło i pogłębiło swoją działalność społeczno-oświatową, opierając ją na 
mocnym fundamencie światopoglądu marksistowskiego. Stało się to możliwe 
dzięki zorganizowaniu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Muzeum Śląskim, 
jak zresztą i w innych muzeach okręgowych, Biura Społeczno-Oświatowego, 
które skupia w swym ręku całą akcję propagandowo-oświatową. W skład jego 
wchodzą kierownik, instruktorzy i przewodnicy, wszyscy przeszkoleni na spe
cjalnych kursach ideologicznych. Biuro Społeczno-Oświatowe prowadzi swą 
pracę w ścisłym kontakcie z Komitetem Wojewódzkim i Komitetem Miej
skim P. Z. P. R., z O. R. Z. Z., z Kuratorium, z D. O. S. Z.-em, z Radami Za
kładowymi fabryk i zakładów pracy, z dyrekcjami szkół, z organizacjami mło
dzieżowymi, wojskiem etc. Zadaniem jego jest propaganda Muzeum przez 
prasę, radio i rozpowszechnianie specjalnych prospektów, organizowanie ma
sowej frekwencji, oraz obsługa zwiedzających, w szczególności wycieczek zbio
rowych. W roku 1950 każda wycieczka, zwiedzająca wystawy Muzeum Ślą
skiego, stałe i czasowe, była oprowadzana przez pracowników Biura. Biuro 
organizuje ponadto odczyty dla świata pracy, umieszcza w prasie artykuły 
popularno-naukowe na tematy związane ze zbiorami muzealnymi, prowadzi 
rozsprzedaż wydawnictw Muzeum (katalogów, pocztówek etc.) i wszelkimi 
innymi sposobami zmierza do osiągnięcia zasadniczego celu, tj. najpełniejszego 
wykorzystania zbiorów muzealnych w akcji podnoszenia poziomu kulturalnego 
polskich mas pracujących.

W ramach akcji oświatowej, prowadzonej przez Muzeum Śląskie, pra
cownicy Muzeum w roku 1950 wygłosili 32"~ odczytów publicznych, w tej 
liczbie 17 odczytów wygłoszono we Wrocławiu, 15 na prowincji.

W roku sprawozdawczym Muzeum Śląskie łącznie z Muzeum Historycz
nym m. Wrocławia zwiedziło blisko 150.000 osób. Frekwencja w stosunku do 
roku ubiegłego wzrosła o 20%. Rok 1951 powinien przynieść dalszy poważny 
wzrost powyższej cyfry. J- G.

^  ARCHIWUM PAŃSTWOWE WE WROCŁAWIU
Rok 1950 zaznaczył się dalszym ożywieniem i rozbudowaniem pracy 

Archiwum Państwowego. Prócz normalnych prac archiwalnych jak zabezpie
czenie, porządkowanie i udostępnianie archiwaliów przystąpiono w 1950 r. do


