
Aspirant uniwersytetu wrocławskiego, mgr Michalkiewicz, analizując 
wpływ walki klasowej mas ludowych na politykę feudałów nawiązał do sto
sunków śląskich XVII w. W latach sześćdziesiątych w ziemi kłodzkiej mają 
miejsce wypadki masowego zbiegostwa. Dziesiątki chłopów opuszcza swe go
spodarstwa. W związku z tymi wypadkami Herberstein, a więc jeden z ślą
skich feudałów, zwraca się do namiestnika o interwencję, oskarża przy tym 
chłopów o rebelię, krnąbrność, nieposłuszeństwo itd. W latach następnych 
opór chłopów musiał wzrosnąć. W latach 1679—1680 doszło do wielkiego 
powstania chłopów w Czechach i na Morawach, doszło również do wystąpień 
na Śląsku. Charakterystyczne przy tym, że w tymże 1679 roku, prawdopo
dobnie jeszcze przed powstaniem, rząd saski zwrócił się do Wiednia z pro
pozycją wspólnego tępienia „band“ liczących po kilkaset osób i grasujących 
w Saksonii. Rzecz ciekawa, że Wiedeń bardzo szybko zdecydował się na współ
pracę i natychmiast wydał polecenie pilnego baczenia, aby wspomniane 
,,bandy“ nie przedostały się na Śląsk i do innych części monarchii habsbur
skiej. Powyższy przykład wskazuje, jak walka klasowa doprowadzała do za
cieśnienia więzów między dwoma feudalnymi państwami. Przykładów takich 
można by podać więcej, szczególnie z okresu późniejszego — z okresu rewo
lucji francuskiej.

W przemówieniach innych mówców, jak gen. Okęckiego, prof. Leśnodor- 
skiego, prof. Bardacha podkreślono m. in. wagę przykładów śląskich dla zro
zumienia procesu dziejowego w całej Polsce ostrzegając niemniej przed zbyt 
pochopnym wyciąganiem wniosków ogólnych.

ZAKŁAD IM. OSSOLIŃSKICH
Ossolineum wrocławskie będące' od dnia 1 VI 1953 placówką PAN rozpada 

się wyraźnie na dwa działył Bibliotekę i Wydawnictwo. Stan posiadania 
Biblioteki w dniu 31X11 1952 przedstawiał się następująco: (w nawiasach 
cyfry oznaczające przybytki w roku 1952): druki — 309128 (13 342, w tym 
10 342 druki zwarte, 3000 czasopisma). Biblioteka kompletuje bieżąco 885 cza
sopism — 427 krajowych, 358 zagranicznych. Rękopisy — 9195 (91 rękopisów, 
4547 listów, 456 dokumentów, 81 odpisów listów, 109 fragmentów listów, 54 
sztuk papierów osobistych). Wśród nabytków warto wspomnieć o korespon
dencji W. Bełzy, W. Feldmana, S. Laguny, 303 aktach z archiwum Wodzickich, 
inwentarzu dóbr rzeczyckich, archiwum Kańskich. Dyplomy 1804, zbiory gra
ficzne 27 457 (5722), w tym 15 649 sztuk grafików (3972), 4716 fotografii (1580) 
i 7092 ekslibrisów (171). Szybko posuwała się naprzód praca nad opracowa
niem zbiorów obejmując w r. 1952 — 6 6  533 druków, starodruków i czasopism, 
209 rękopisów, 28 dyplomów, 4840 sztuk grafiki. Na terenie Ossolineum zor
ganizowano szereg wystaw: Leonarda da Vinci, marzec—czerwiec 1952; Wiktora 
Hugo, kwiecień 1952 r.; Początki drukarstwa polskiego, Kwiecień—maj; Praca 
wczoraj i dziś, maj—czerwiec, oraz od Wielkiego Proletariatu do Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, grudzień 1952.

W ciągu pierwszego półrocza 1953 przybyło do Biblioteki 3730 tomów no
wych dzieł, napływało bieżąco 756 czasopism, dział rękopisów wzbogacił się
0 396 rękopisów, 1327 listów i 12 dokumentów (w tym 813 kart autografów 
Sienkiewicza, jak autograf Pana Wołodyjowskiego, W pustyni i w puszczy
1 inne, korespondencja K. Pochwalskiego, M. Godlewskiego, W. Feldmana



i inne), dział grafiki o 962 sztuki (644 grafiki, 272 fotografie i 46 ekslibrisów). 
W maju i w czerwcu urządzono wystawę prac litograficznych L. Wyczółkow
skiego a w listopadzie wystawę rysunków A. Orłowskiego.

Mówiąc o pracach naukowych wykonywanych przez zespół ossolińczy- 
ków wspomnieć przede wszystkim należy o wydawaniu własnego biuletynu 
informacyjno-naukowego „Ze skarbca kultury** zamieszczającego teksty i ar
tykuły (w ciągu roku 1952 ukazały się dwa zeszyty, w r. 1953 jeden).

W jednym zawarta została praca M. Górkiewicza i A. Dician Materiały 
do inwentarza rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich. Pozostałe zeszyty za
wierają drobniejsze rozprawki i materiały podzielone na działy: z materiałów 
historycznych, z materiałów do historii literatury, ze zbiorów korespondencji 
i inne. Magazyn ten jest doskonałym przeglądem bieżących prac prowadzo
nych w poszczególnych działach Biblioteki. Ponadto J. Kolasa i J. Maciszew- 
ski wydali pod kierunkiem Wł. Czaplińskiego Pamiętnik J. Ossolińskiego, 
a A. Fastnacht wydał Katalog dokumentów Bibl. Z. N. im. Ossolińskich z lat 
1507—1700. Jako prace zespołowe pod kierunkiem S. Inglota przygotowano 
w dziale rękopisów materiały do historii wsi XVII—XIX w. oraz rejestr 
poborowy województwa krakowskiego z r. 1629. Z prac historyków literatury 
wspominamy na tym miejscu o wydawnictwie „Prekursorzy Oświecenia**, 
w którym znalazły miejsce rozprawy R. Kalety Monitor z r. 1763 na tle swoich 
czasów oraz M. Klimowicza Mitzler de Kolof, redaktor i wydawca. Omawiając 
powyższe prace naukowe stwierdzić należy, że powstały one jako wynik kie
rowanej pracy młodych naukowców zdobywających w ten sposób doświadcze
nie naukowe.

Wydawnictwo Ossolineum wydało w ciągu 1952 r. kilkanaście pozycji 
historycznych, toteż odsyłając po bliższe szczegóły do katalogu stwierdzimy 
tylko, że specjalnie wiele miejsca zajmowały wśród nich wydawnictwa źródło
we a mniej monografie historyczne. Odwrotna sytuacja miała miejsce 
w r. 1953, kiedy Ossolineum wydało takie prace, jak S. Kieniewicza Sprawa 
chłopska w powstaniu styczniowym.

A. Galos

MUZEUM ŚLĄSKIE WE WROCŁAWIU
Działalność Muzeum Śląskiego była bardzo różnorodna. Głównym jednak 

zadaniem była popularyzacja historii sztuki i kultury materialnej1. W tym 
celu zorganizowano szereg wystaw stałych i czasowych: techniki malarstwa 
artystycznego, techniki tkactwa artystycznego, ceramiki polskiej XX w., Wro
cław w dawnych planach i widokach, Wrocław średniowieczny i dawne ślu
sarstwo w wytworach śląskiego rzemiosła1 2. Popularyzacja przejawiła się 
dalej w umieszczeniu w prasie 69 artykułów i 115 komunikatów, w wygłosze
niu 6  pogadanek radiowych, 134 odczytów popularno-naukowych na terenie 
Muzeum, 25 w terenie oraz 279 odczytów dla szkół, wojska itd. W ramach

1 W ramach współzawodnictwa międzymuzealnego w tej dziedzinie Mu
zeum zajęło w III i IV kwartale pierwsze miejsce.

2 Ponadto współdziałano przy organizowaniu przez Biuro Społeczno- 
Oświatowe 13 wystaw oświatowych, urządzono 4 koncerty, udzielono lokalu 
dla 6  wystaw obcych i pomagano przy otwarciu muzeum w Brzegu.


