
niach naukowych, są najlepszym dowodem, że zalecone przez Naczelną Dyrek
cję organizowanie zebrań naukowych było bardzo wskazane.

Dużo czasu i pracy poświęcił personel Archiwum przygotowaniu wystawy 
archiwalnej p. n. Polskość Śląska w dokumencie, która została otwarta w dniu 
22 lipca 1950 r. Jak świadczą wypowiedzi osób zwiedzających wystawę, doku
menty polskości Śląska, w dużej części nieznane lub niedoceniane, przemawiają 
w sposób nieodparcie przekonywający. Z wielkim uznaniem wyrażały się o wy
stawie wycieczki szkolne. Wielką wartość i znaczenie wystawy podkreślali 
również przedstawiciele świata robotniczego.

Wytyczony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów nowy kierunek działal
ności archiwów uwzględnia również organizowanie oddziałów powiatowych 
archiwów państwowych oraz organizowanie i nadzorowanie składnic akt w urzę
dach, instytucjach, zakładach itp. Mimo dużych trudności, na jakie Archi
wum napotykało, zwłaszcza jeśli idzie o tworzenie oddziałów powiatowych, 
udało się sprawę organizacji oddziałów tak posunąć naprzód, że niektóre od, 
działy mogły rozpocząć pracę z końcem 1950 r. inne będą uruchomione z po
czątkiem roku 1951.

Istniejące względnie poAvoływane do życia składnice akt wymagały fa
chowej pomocy, której Archiwum nie odmówiło. W porozumieniu z Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej i z Okręgową Radą Związków Zawodowych 
jeden z pracowników Archiwum wygłosił 3 referaty, w których zapoznał dele
gatów urzędów i instytucji z najważniejszymi przepisami dotyczącymi pro
wadzenia składnic akt. Ponadto pracownicy Archiwum udzielali indywidual
nych rad i wskazówek tym kierownikom składnic akt, którzy w tej sprawie 
zwracali się do Archiwum.

Charakteryzując ogólnie działalność Archiwum Państwowego w roku 
1950, trzeba powiedzieć, że w porównaniu do lat poprzednich zakres pracy 
Archiwum uległ rozszerzeniu i pogłębieniu. Jeśli zaś Archiwum mogło podołać 
zwiększonym zadaniom, to jest niewątpliwie zasługą wytrwałej pracy całego 
personelu. M. Wąsowicz

ARCHIWUM AKT DAWNYCH M. WROCŁAWIA

W planie pracy na rok 1950 wysunęła się, po uporządkowaniu działu 
ksiąg rękopiśmiennych i działu dokumentów, na pierwsze miejsce sprawa po
rządkowania akt archiwalnych. Akt tych są dwa rodzaje: a) akta wchodzące 
w skład dawnego zasobu Archiwum i b) akta stanowiące dawną registraturę 
Magistratu m. Wrocławia. Akta w pierwszej grupie sięgają od połowy XVII w., 
a w drugiej — obejmują okres od wieku XVIII do XX (do r. 1944). Pracę nad 
porządkowaniem rozpoczęto od inwentaryzacji poszczególnych poszytów na 
prowizorycznych kartkach i w ciągu roku zinwentaryzowano w ten sposób 
10.250 poszytów. Jeśli chodzi o zakres spraw, to dotyczą one przeważnie 
szkolnictwa, podatków, budownictwa, a następnie w mniejszej mierze szpital
nictwa, stowarzyszeń i zakładów dobroczynnych, administracji ogólnej i fi
nansowej oraz innych działów administracji miejskiej Wrocławia. Praca nad 
inwentaryzacją akt archiwalnych potrwa przypuszczalnie parę lat, zanim zo
staną one w ostatecznej formie uporządkowane.



W związku z pracami porządkowymi Archiwum uzupełniło bwó] sprzęt 
przez zakup 9 nowych regałów o ogólnej długości półek 666 mb., na których 
umieszczono akta leżące w magazynie w stosach.

Na polecenie Ministerstwa Oświaty przeprowadzono w roku 1950 szkon- 
trum w dotychczas uporządkowanych działach — ksiąg rękopiśm. i dokumen
tów — i sporządzono odpowiednie protokóły. Z protokółów tych wynika, że 
Archiwum poniosło poważne straty wskutek działań wojennych w roku 1945. 
Niektóre grupy ksiąg rękopiśm. przepadły zupełnie lub prawie w całości (np. 
Missiva, księgi sądowe, materiały do rzemiosła i handlu wrocławskiego, depo
zyty rękopiśm. prywatne), a inne wykazują większe lub miejsze braki. Ogó
łem w dziale ksiąg rękopiśm. straty wyniosły 20%, a w dziale dokumentów 
53%.

Pracownię Archiwum odwiedziło w roku sprawozdawczym 27 osób i przej
rzało 136 jednostek archiwalnych. Poza tym Archiwum wypożyczyło poza 
pracownię 5 rękopisów.

Obok prac nad uporządkowaniem i udostępnieniem zasobu archiwalnego, 
pracownicy naukowi Archiwum przygotowali i wygłosili referaty naukowe 
z zakresu teorii archiwistyki na wewnętrznych posiedzeniach naukowych oraz 
na zebraniach sekcji archiwalnej przy Związku Archiwistów i Bibliotekarzy 
R. P. i tak:

1. Dr Alfred Kucner, archiwista, wygłosił w lipcu 1950 r. referat pt. 
„Struktura i organizacja b. Archiwum Miejskiego we Wrocławiu”,

2. Mgr Władysław Pyrek, asystent archiw., w ŷgłosił w grudniu tegoż 
roku referat pt. „Zasada proweniencji w układzie archiwaliów av gru
pie „B” Archiwum Akt Dawmych m. Wrocławua”.

W końcu wspomnieć jeszcze należy, że pracownicy naukowu Archiwum 
brali udział w „Konferencji Pracowników naukowych Archiwów i Bibliotek 
R. P.” w Warszawie w dniach 26 — 29 listopada 1950 r. A. K.


