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ANDRZEJ DEREŃ, JERZY P ABISZ 

DZIAŁALNOśC PAŃSTWOWEJ SLUŻBY ARCHIWALNEJ 

NA DOLNYM ŚLĄSI{U W LATACH 1946-1976 

W grudniu 1976 r. minęło 30 lat od �hwili powołania przez władze 
polskie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W ciągu tego okresu 
archiwa państwowe obejmowały swoim działaniem obszar całego Dolnego 
Sląska. Zaczynając od długotrwałej akcji zabezpieczania i gromadzenia 
rozproszonych zbiorów podejmowano w miarę rozwoju działań na tym 
etapie prace nad odtworzeniem struktury zasobu archiwów niemieckkh. 
Po oficjalnym utworzeniu Archiwum Państwowego we Wrocławiu punkt 
ciężkości działania przesunięto na opracowanie zbiorów, ich udostępnie
nie, a w ostatnich latach także doskonalenie form informacji na potrzeby 
nauki i środowiska. Z tymi działaniami tradycyjnie już we Wrocławiu 
oraz w archiwach terenowych łączyły się badania naukowe prowadzone 
przez pracowników służby archiwalnej. 

Czytelnicy „Sobótki" już poprzednio w kolejnych artykułach i infor
macjach mogli zapoznać się z ważniejszymi formami działań podejmo
wanymi przez archiwa państwowe na Dolnym Sląsku 1

• Zwracano zwłasz-

1 Na łamach „Sobótki" opublikowano następujące pozycje: M. W ą s  o w i cz, 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (R. 1, 1946, s. 332-334; R. 3, 1948, s. 576-5'!9; 
R. 4, 1949, s. 297-298; R. 5, 1950, s. 250-252); t e  n że, Archiwum Akt Dawnych
m. Wrocławia (R. 3, 1948, s. 579-581); t e  n że, Wspomnienia z pierwsŹych lat
pracy w Archiwum... (R. 20, 1965, s. 222-229); A. K u c  n e r, Archiwum Akt
Dawnych m. Wrocławia (R. 5, 1950, s. 252-253). A. D ereń publikował systema

tycznie następujące prace o Archiwum: Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwo
wego i prace nad nim w okresie dziesięciolecia (R. 10, 1955, s. 315-327, wspólnie

z A. Stojanowską); Piętnaście lat pracy archiwalnej we Wrocławiu i jej wyniki
(R.. 15, 1960, s. 119-126); Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Wojewódzlwa
Wrocławskiego oraz archiwa terenowe w latach 1961-1965 (R. 20, 1965, s. 641-645);
Dwadzieścia pięć lat działalności Archiwum Państwowego M. Wrocławia i Woje
wództwa Wrocławskiego (R. 25, 1970, s. 253-262); Informacja o działalności Archi
wum Państwowego we Wrocławiu i archiwów terenowych województwa wrocław
skiego w latach 1970-1974 (R. 30, 1975, s. 391-396); Wspomnienia z pierwszych lat 
pracy w Archiwum we Wrocławiu (R. 20, 1965, s. 207--213). Ponadto na temat archi
wów i zasobu pisali w „Sobótce": M. Czapliński, E. Kobzdaj, W. Malewiczowa,
J. Pasławska, W. Pyrek, A. Stojanowska, B. Turoń, W. Turoń i in.
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cza uwagę na problemy interesujące środowisko naukowe (opracowane 
zespoły archiwalne, pomoce informacyjne itp.). Podobnie poważną ilość 
informacji zawierają artykuły rozproszone w innych czasopismach -
zwłaszcza w „Archeionie" 2

• Z tych też względów odwołując się do danych 
tam zawartych autorzy artykułu zwrócą uwagę na wybrane problemy 
charakteryzujące ważniejsze strony rozwoju archiwów państwowych na 
Dolnym śląsku oraz formy działalności służby archiwalnej na tym te
renie. 

Początki nowożytnej służby archiwalnej na badanym terenie sięgają 
roku 1810. Po bardzo skromnych początkach w ciągu dziesięcioleci po
wstało we Wrocławiu Archiwum Państwowe obejmujące zasięgiem dzia
łania ówczesną prowincję śląską. Byłe Archiwum Państwowe znajdujące 
w latach 1907-1945 siedzibę na terenie obecnego placu Grunwaldzkiego 
skupiało dokumenty z okresu książąt piastowskich, akta ze zbiorów po
klasztornych, akta urzędów prowincji śląskiej itp. Łącznie zbiory te za
wierały ponad 50 tys. dokumentów, 30 tys. ksiąg i 250 tys. wolumi
nów akt. 

Z czasem powołano również Archiwum Miejskie Wrocławia mające 
swoją siedzibę do 1945 r. przy obecnej ul. Szajnochy 7/9. Znajdowały 
się w nim akta Rady Miejskiej Wrocławia, cechów oraz innych instytu
cji miejskich i kościołów. Ogółem na jego zasób składało się ponad 30 tys. 
dokumentów i luźnych kart, wiele tysięcy ksiąg oraz kilkanaście tysięcy 
wiązek i poszytów akt. Podobne archiwa miejskie, choć odpowiednio 
mniejsze, znajdowały się w większych miastach na Dolnym Śląsku, m. in. 
w Legnicy i Jeleniej Górze. 

W czasie II wojny światowej zaszły jednak istotne zmiany także 
w dziedzinie archiwalnej. Pomijając zmiany na_tury organizacyjnej już 
od 1942 r. zaczęto materiały przenosić z Wrocławia do mniejszych miejs
cowości na Dolnym Śląsku. Od 1 VIII 1942 r. kolejne transporty trafiły 
do Kamieńca Ząbkowickiego, Nowego Kościoła koło Złotoryi, do zamku 
w Ramułtowicach kolo Środy Śląskiej, do Rostocznika w Dzierżoniow
skiem i Krzeszowa kolo Kamiennej Góry. Mniejsze ilości akt skierowano 
do Cieplic, Szklarskiej Poręby i innych miejscowości. Szesnaście skrzyń 
zawierających m. in. Kataster Karoliński wywieziono do Opawy. Akcji 
ewakuacyjnej jednak nie zakończono. 

! A. De r eń, Zarys działalności Archiwum Państwowego M. Wrocławia i Wo

jewództwa Wrocławskiego w latach 1945-1960 (Rocznik Wrocławski, t. 6, 1962, 

s. 181-194); A. K o  w a 1 i k, Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Kalendarz

Wrocławski, 1974, s. 251-257); A. De r e ń, Zarys dziejów Archiwum Państwowego

we Wrocławiu (z okazji 150 rocznicy założenia) (Archeion, t. 25, 1961, s. 75-88).

Od 1948 r. dość regularnie zamieszczano informacje o pracach archiwalnych WAP

we Wrocławiu na łamach „Archeionu". Nie uwzględniono w niniejszych przypi

sach informacji o pojedyn-czych zespołach archiwalnych publikowanych przez pra

cowników WAP i archiwów terenowych w różnych czasopismach naukowych.
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W okresie oblężenia miasta budynek byłego Archiwum Państwowego 
uległ całkowitemu zburzeniu w czasie przygotowywania lotniska. Po
dobny los podzieliły pozostawione w nim akta. Inne uległy rozproszeniu 
w terenie. Miejscowości, w których przechowywano materiały, znalazły 
się nierzadko na linii bezpośrednich walk frontowych. W rezultacie ubyt
ki okazały się bardzo duże. Kilka lat po wojnie stwierdzono na podstawie 
ocalonych części ksiąg ewidencyjnych, iż w zachowanych zespołach znaj
duje się od 10 do 950/0 poprzednio istniejących akt. Istotnym problemem 
było również pozyskanie i zabezpieczenie akt wówczas najnowszych, sta
nowiących dowody zbrodni ludobójsi-wa i in., które były skrupulatnie 
niszczone przez wycofujące się oddziały hitlerowskie. Bezpośrednio po 
wojnie należało zaczynać od prac podstawowych, tzn. pozyskania budyn
ków i gromadzenia oraz zabezpieczania rozproszonych materiałów, któ
rych miejsca lokalizacji nie znano. 

W pierwszych tygodniach po zakończeniu wojny, gdy na Dolnym 
Śląsku tworzono administrację i instytucje polskie, nie brakło także archi
wistów. Kolejno pełnomocnicy wraz z początkowo bardzo skromnym gro
nem osób podjęli działania, które sprowadzały się przede wszystkim do 
odszukania akt i odtwarzania dawnych zbiorów. Często za pomocą naj
prymitywniejszych środków transportu sprowadzano akta i zabezpieczano 
je. Bazą działania stał się przydzielony przez Zarząd Miasta Wrocławia 
budynek przy ul. Pomorskiej 2 oraz drugi przy ul. Więziennej 6. Pierwszy 
z wymienionych już po doraźnym remoncie stał się głównym centrum 
działania archiwów państwowych przez następne dziesięciolecia. W ciągu 
kilkunastu miesięcy udało się zebrać główne grupy rozproszonych akt 
i chociaż proces kompletowania zbiorów, jak zobaczymy, przeciągnął się 
na następne lata, to jednak już w 1946 r. zostały przygotowane warunki 
do funkcjonowania Archiwum Państwowego i podejmowania także badań 
naukowych na podstawie zabezpieczonych zbiorów. 

Istotnym momentem w prawnym usytuowaniu interesujących nas 
instytucji stało się zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 XII 1946 r. 
o powołaniu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu 3. 

Pierwszym kierownikiem tej placówki został dr Michał Wąsowicz. D1l
szym krokiem było powołanie przez Zarząd Miejski miasta Wrocławia
w 1948 r. Archiwum Akt Dawnych Miasta Wrocławia, które skupiło akta
pozostałe po byłym Archiwum Miejskim. W tym też czasie powołano
Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze.

Na gruncie tworzonych w tym okresie archiwów w 1951 r. nastąpiło 
na Dolnym śląsku - podobnie zresztą jak w całym kraju - ujednoli-

s Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 r. (Nr Arch. 905/46,\ 

o utworzeniu A1chiwum Państwowego we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Mi

nisterstwa Oświaty, Nr 12, poz. 392).
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cenie sieci państwowej służby archiwalnej. Wydany wówczas akt praw
ny regulował ten problem łącznie z zakresem obowiązków i uprawnień 
państwowych archiwów na następne dziesięciolecia. W 1951 r. zlikwido
wano archiwa miejskie, włączając je do zasobów W AP we Wrocławiu 
i utworzonego w tym czasie Oddziału Terenowego W AP w Jeleniej Górze. 
Już więc w pierwszych latach po wojnie państwowa służba archiwalna 
objęła swoim działaniem obszar całego Dolnego Śląska. Jedną z form jej 
rozszerzania i zwiększania zakresu funkcji było tworzenie oddziałów 
terenowych i archiwów powiatowych obejmujących swoim zasięgiem 
oddziaływania zwykle teren kilku powiatów. Ostatecznie przed reorga
nizacją sieci administracji państwowej w 1975 r. struktura organizacyjna 
archiwów państwowych na Dolnym Śląsku kształtowała się następująco: 
we Wrocławiu istniało Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Wo
jewództwa Wrocławskiego oraz jemu podległe Oddziały Terenowe w Leg
nicy i Jeleniej Górze, a także powiatowe archiwa państwowe w Lu
baniu śląskim, Wałbrzychu, Kłodzku i we Wrocławiu. 

W następstwie reorganizacji w 1975 r. administracji państwowej do
konano także w skali kraju zmian sieci archiwalnej. Z dniem 1 II 1976 r. 
powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze, a Po
wiatowe Archiwum Państwowe w Lubaniu stało się jego Ekspozyturą. 

Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Wojewóciztwa Wrocław
skiego otrzymało nazwę: Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wroc
ławiu. W bezpośredniej łączności służbowej pozostał z nim Oddział 
w Legnicy, obejmujący swoim działaniem teren tego województwa, oraz 
Oddział w Wałbrzychu i Ekspozytura w Kłodzku na obszarze woje
wództwa wałbrzyskiego. 

W ciągu trzydziestolecia ulegała także zmianom struktura organiza
cyjna wewnątrz archiwów. Z uwagi na wielkość zbiorów najwięcej zmian 

_następowało w archiwum wrocławskim. W 1952 r. podzielono zasób na 
pięć oddziałów: I. Oddział Akt Władz, Urzędów i Instytucji Państwo
wych, II. Oddział Akt Władz, Urzędów i Instytucji Samorządowych, 
Wyznaniowych, �zkolnych i Społeczno-Kulturalnych, III. Oddział Akt 
Gospodarczych, IV. Oddział Zbiorów i Kolekcji, V. Oddział Kartografii 
i Dokumentacji Technicznej. W ramach poszczególnych oddziałów utwo
rzono sekcje akt do 1945 i po 1945 r. Ponadto w skład struktury organi
zacyjnej wchodziły: Pracownia Naukowa i Biblioteka, mała Pracownia 
Konserwatorska i Gabinet Mikrofilmowy. 

Po kolejnych modyfikacjach struktury ostatnio (w 1976 r.) wprowa
dzono nowy podział, według kryterium chronologicznego; Oddziały 
I i II - materiałów archiwalnych od czasów najdawniejszych do 1945 r. 
Z Oddziałem I jest związana utworzona w 1975 r. Pracownia Sfragi
styczna. Oddział III - materiałów archiwalnych powstałych od czasu 
zakończenia działań wojennych w 1945 r. Ponadto w skład struktury 
organizacyjnej WAP wchodzą: Oddział IV - Ewidencji, Informacji 
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i Udostępniania Materiałów Archiwalnych. Z tym oddziałem jest zwią
zana Biblioteka. Odrębnie funkcjonuje Pracownia Konserwatorsko-Re
prograficzna. 

W archiwach ter,enowych obowiązywała jedynie zasada podziału na 
akta sprzed 1945 i po 1945 r. 

W ciągu trzydziestolecia wraz z rozwojem sieci państwowej służby 
archiwalnej wzrastała także kadra i postępował jej rozwój pod wzglę
dem specjalizacji. Z bardzo wąskiego grona tworzącego podstawy obecnej 
działalności kadra archiwalna wzrosła w skali całego Dolnego Śląska 
do liczby ponad 70 osób, przy wliczeniu do jej szeregów także pracowni
ków administracji, obsługi budynków itp. W podstawowej grupie archi
wL5tów, dokumentalistów i pomocników archiwalnych nastąpiła specja
lizacja w zakresie obsługi akt odpowiednich okresów, opracowania pie
częci, a od 1973 r. także informacji archiwalnej. Najwięcej uniwersalnych 
niejako umiejętności wymaga się od pracowników zatrudnionych w archi
wach terenowych z uwagi na szczupłość kadry. Głębiej specjalizacja po
stępuje na terenie samego Wrocławia ze względu na charakter zbiorów 
i potrzeby środowiska naukowego. Zwłaszcza poważną rolę wyznacza 
się grupie pracowników naukowo-badawczych, którzy podejmują prace 
wyższego rzędu (opracowanie informatorów, podejmowanie prac meto
dycznych itp.). Z tego względu WAP we Wrocławiu skupiając wszyst
kie grupy specjalistów służy określoną pomocą placówkom rozmieszczo
nym w „terenie". 

Istotne miejsce wyznacza się również grupie pracowników specjali
zujących się w zakresie mikrofilmowania, kserografowania materiałów 
archiwalnych, jak również konserwacji i zabezpieczania akt uszkodzo
nych oraz oprawy archiwaliów pod względem introligatorskim. 

Od początków działalności na Dolnym Śląsku główny wysiłek polskiej 
służby archiwalnej został skierowany na gromadzenie i zabezpieczenie 
pozostawionych bez opieki i nierzadko uszkodzonych akt i dokumentów. 
Pierwszy etap został zakończony już w kilka miesięcy po wojnie. W na
stępnych latach także można odnotować dalsze dopływy. Ważne dla 
przyszłych badań i kompletności zbiorów okazały się np. akta śląskie 
przekazane Polsce w 1957 r. przez Związek Radziecki 4. Podobnie duże 
znaczenie miały akta przekazane w 1962 r. przez Cze<!hosłowację 5• Po
jedyncze egzemplarze dokumentów pergaminowych i akt trafiły również 
w późniejszym okresie do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu oraz instytucji o podobnym profilu w naszym mieście. Uzys
kiwano je w postaci darów lub zakupów. Na przełomie 1975 i 1976 r. 

4 A. Der eń, Przekazane Polsce przez Związek Radziecki akta śląskie w AP 

we Wrocławiu (Sobótka, R. 13, 1958, s. 663-664). 
s A. De re 11, Archiwalia śląskie rewindykowane z Czechosłowackiej Repu�li

ki Socjalistycznej (Sobótka, R. 18, 1963, s. 532-534). 
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przeprowadzona akcja „Słowa Polskiego" z udziałem W AP we Wrocławiu 
i archiwów terenowych na Dolnym Śląsku, Biblioteki Uniwersyteckiej, 
Biblioteki im. Ossolińskich i Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia 
przyniosła pewną ilość materiałów z dawnych zbiorów i także innych 
nowszych, wytworzonych w okresie Polski Ludowej. 

Odtwarzanie stanu dawnych zbiorów łączyło się w pracy służby 
archiwalnej już niemal od zarania z działaniami mającymi na celu za
bezpieczenie i gromadzeni€ akt i innych archiwaliów z XX wieku. W cią
gu trzydziestu lat działalności służby archiwalnej zgromadzono liczne 
materiały sprzed 1945 r. {np. akta z lat II wojny światowej), a także 

'z okresu Polski Ludowej. Po reorganizacji władz administracyjnych 
w 1975 r. napływały do archiwów akta o trwałej wartości ze zlikwido
wanych urzędów powiatowych. 

Ogólni€ zasób archiwalny na Dolnym Śląsku jest 'bardzo złożony 
i różnorodny. Może interesować humanistów jak i przedstawicieli innych 
dyscyplin nauki. 

Z natury rzeczy największe zbiory, posiadające pierwszorzędne zna
czenie, zachowały się w WAP we Wrocławiu. Najstarszy dokument po
chodzi z 1204 r. - został on wystawiony przez księcia Henryka Broda
tego. Z tego i z następnych wieków zachowało się kilkadziesiąt tysięcy 
dokumentów pergaminowych i listów. Wśród nich szczególne miejsce 
zajmują dokumenty Piastów śląskich. Z kolejnych okresów hiBtorii za
chowały się akta miast, dworów magnackich, akta zakładów przemysło
wych, akta techniczne, bogate zbiory kartograficzne itp. W tej grupie 
zachowały się również liczne zbiory pieczęci, posiadających niejedno
krotnie unikalny charakter. Akta nowożytnych urzędów, sądów itp. insty
tucji rzucają wiele światła na problemy społeczne, narodowe, a także 
eksterminacji i terroru z lat 1933-1945. W zbiorach liczących kilka
naście kilometrów akt {półek) poważne miejsce zajmują akta urzędów 
i instytucji wytworzonych już w Polsce Ludowej, w tym m. in. akt 
z byłych urzędów powiatowych z Trzebnicy, Milicza, Góry Śląskiej i in. 
Stosownie do rozmiarów służą one jednemu z największych w Polsce 
ośrodkowi naukowemu we Wrocławiu. 

Również zbiory archiwów terenowych zawierają ciekawe grupy akt. 
Należy przy tym dodać, iż we wszystkich archiwach terenowych roz
mieszczonych na Dolnym śląsku poważne miejsce zajmują akta starsze, 
wybiegające nierzadko daleko wstecz poza XIX w. 

W Oddziale W AP w Legnicy istotne miejsce mają np. dokumenty 
z okresu piastowskiego, akta miejskie, a wśród nich duży zespół pod 
nazwą Archiwum Miasta Legnicy, akta sądowe, kościelne i gminne sprzed 
1945 r. Napłynęły także akta urzędów powiatowych (m. in. z Jawora, 
Złotoryi, Lubina i innych) oraz dostarczane są akta dużych zakładów 
przemysłowych itp. instytucji. 

W Oddziale W AP w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie-Starym 
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Lesieńcu z grupy archiwaliów starszych na specjalną uwagę zasługują 
akta byłych instytucji gospodarczych, zwłaszcza związanych z górnic
twem i geologią (np. Urzędu Górniczego w Wałbrzychu). 

W Ekspozyturze w Kłodzku ze starszych należy wymienić Kolekcję 
Kłodzkiego Towarzystwa Krajoznawczego i akta ławy wiejskiej. Po 
1945 r. są tu reprezentowane akta m. in. z byłego urzędu powiatowego 
w Bystrzycy Kłodzkiej, Fabryki Zapałek, kop. ,,Nowa Ruda" i in. 

W Jeleniej Górze zachowały się ciekawe zespoły akt miejskich i gmin
nych, akta podworskie, akta cechowe, urzędów stanu cywilnego do 1945 r. 
W tym także należy wymienić podległe Wojewódzkiemu Archiwum Pań
stwowemu w Jeleniej Górze akta skupione w Ekspozyturze w Lubaniu · 
śląskim. 

W ciągu minionego trzydziestolecia napływały także, chociaż nie we 
wszystkich regionach w jednakowym stopniu, akta urzędów, instytucji 
i stowarzyszeń polskich. Należy wskazać np. w tej grupie akta instytucji 
gospodarczych, technicznych i innych. Zakres przejmowania tych ma
teriałów był także uwarunkowany możliwościami lokalowymi archiwów. 

Jak już dowiodła praktyka, zebrane materiały stanowią istotną bazę 
do badań naukowych, a także na potrzeby życia gospodarczego i spo
łecznego. Pozostaje jednak cała grupa akt całkowicie jeszcze nie wyko
rzystanych. 

Mało znana jest praca służby archiwalnej nad przygotowaniem zaso
bu. W pierwszym okresie po wojnie starano się wykorzystać już istnie
jące inwentarze, aby za ich pośrednictwem udostępniać zasób pracowni
kom nauki. Mimo wielu ,braków pomoce te umożliwiały dotarcie do 

dokumentów i akt, a na ich podstawie powstawały publikacje z zakresu 
historii, wydawnictwa źródłowe itp. 

Już wcześnie przy stosunkowo małej kadrze podjęto zarówno w W AP 
we Wrocławiu, jak i w pozostałych archiwach opracowanie zasobu 
i tworzenie nowych, aktualnych inwentarzy. Z jednej strony dokonywano 
opracowania na nowo już istniejących fragmentów zespołów starszych, 
czy też przeprowadzano tzw. meliorację, z drugiej za_ś opracowywano 
od nowa akta, które powstały w okresie międzywojennym i w latach 
wojny, a następnie akta wytworzone w Polsce Ludowej. 

Na koniec 1975 r. Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
zarejestrowało 427 zespołów zinwentaryzowanych na ogólną liczbę 482 
(do stanu tego zaliczane są liczne zespoły akt PRL posiadające spisy 
zdawczo-odbiorcze). Pełne wykazy opracowanych zespołów w W AP oraz 
w archiwach terenowych zostały zamieszczone na łamach „Sobótki" 
i „Archeionu". 

W ciągu minionego 30-lecia opracowywano wszystkie ważniejsze ze
społy i zbiory archiwalne udostępniając je dla badań naukowych i po
trzeb instytucji gospodarczych i społeczno-politycznych (jak np. Okręgowa 
Komisja Badania '.abrodni Hitlerowskich). W tym zakresie istnieje prak-
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tyka uwzględniania potrzeb środowiska, zwłaszcza naukowego, przy 
określonej kolejności podejmowanych prac. Obecne kontakty ze środo
wiskiem naukowym ulegają rozszerzeniu ze względu na nowo podejmo
wane tematy i problemy badawcze. 

Od zarania funkcjonowania państwowej służby archiwalnej na Dol
nym Śląsku istotne miejsce w jej działaniu zajmował problem opieki 
nad archiwami zakładowymi, pomoc metodyczna i fachowa dla instytu
cji. Zakres tej działalności wyznaczają odpowiednie przepisy ogólno
polc,kie, ale specyfika poszczególnych regionów gospodarczych na Dolnym 
śląsku powodowała, że prz€d służbą archiwalną wyłaniał się znacznie 
szerszy zakres przedsięwzięć niż w innych, np. rolniczych częściach 
Polski. Na Dolnym Śląsku znajdują się np. niemal wszystkie działy gór
nictwa (węgiel kamienny, ,brunatny, rudy metali) od szeroko znanych do 
zupełnie unikalnych (kopalnie miedzi), podobnie licznie są reprezento
wane różne gałęzie przemysłu od tradycyjnych do przyszłościowych, 
jak np. we Wrocławiu „Elwro". Wymagało to określonej specjalizacji 
w działalności poszczególnych osób zatrudnionych w państwowej służbie 
archiwalnej, nierzadko opanowania podstawowych wiadomości z zakresu 
danej dyscypliny wiedzy, wypracowania nowych metod działania, a także 
pomocy w wypracowaniu instrukcji archiwalnych. Przedsięwzięcia po
dejmowane przez Archiwum we Wrocławiu w pewnym· stopniu torowały 
drogę koncepcji wytypowania zakładów pozostających pod specjalną 
opieką, którą ostatecznie wypracowano w skali kraju. Pod tymi sformu
łowaniami kryje się opieka nad archiwami zakładowymi, zwłaszcz?
w zakresie utrzymania akt o wartości trwałej i przejęcia ich do archi
wów państwowych po okresie utraty ważności tych akt w sensie urzę
dowym. W tej liczbie znajdują się archiwa wszystkich urzędów państwo
wych, kluczowych zakładów przemysłowych, biur projektowych, insty
tucji kulturalnych, naukowych itp. To działanie nie zawsze jest jednakowo 
owocne, gdyż obok nowocześnie zorganizowanych archiwów zakładowy�h, 
połączonych niekiedy z Zakładowymi Ośrodkami Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej, archiwiści napotykają także źle prowadzone 
archiwa, przypominające składnice ·makulatury. 

W związku z tym wśród kilkuset archiwów zakładowych podległych 
.opiece służby archiwalnej prowadzi się działalność w postaci wizytacji, 
porad itp. i przejmuje dziesiątki metrów akt corocznie, aby je opracować 
i następnie udostępnić dla badań naukowych, co jest podstawowym obo
wiązkiem archiwistyki polskiej. 

W tym też zakresie istotne ,obowiązki sprawuje Wojewódzka Komisja 
Oceny Materiałów Archiwalnych, która funkcjonuje w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a która wydaje zezwolenia na 
·brakowanie akt. W ramach odpowiedniej Komisji Metodycznej przewi
jają się nierzadko problemy metod brakowania, zakresu przejmowania
,akt itp.
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Mówiąc o tej działalności nie podobna pominąć również podejmowa
nego od wielu lat dokształcania własnych pracowników, doskonalenia 
metod wizytacji archiwów zakładowych i sprawowania nadzoru nad bra
kowaniem akt itp. Istotne działania w tym zakresie podejmuje w skali 
kraju Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 

Z tym wiąże się dokształcanie i udzielanie porad pracownikom archi
wów zakładowych. Były to np. różne formy doraźnego dokształcania na 
kursokonferencjach. Np. we wrześniu 1976 r. odbyła się taka konferencja 
prowadzona metodą seminaryjną przez pracowników państwowej służby 
archiwalnej dla archiwistów lub osób odpowiedzialnych za archiwa 
w miastach i gminach województwa legnickiego. Czynnikiem rokującym 
poważne nadzieje na rozszerzenie form kształcenia i podnoszenia poziomu 
.archiwistów zakładowych z pionu administracji państwowej jest współ
działanie w tym zakresie służby archiwalnej i odpowiednich agend 
Urzędów Wojewódzkich we Wrocławiu i Legnicy, 

Obok tych form dokształcania poważne miejsce zajmuje również 
praca archiwistów prowadzona w ramach kursów organizowanych przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Kursy prowadzone we 
Wrocławiu od szeregu lat przyczyniły się w poważnym stopniu do pod
niesienia poziomu fachowego archiwistów zakładowych oraz pracowni
ków Spółdzielni Usług Specjalistycznych, zajmujących się zarobkowo 
także porządkowaniem akt w wybranej grupie archiwów zakładowych. 

Istotnym miernikiem działalności archiwum i jego funkcji może być 
udostępnianie i informacja. Obydwa cele były realizowane od zarania 
polskiej służby archiwalnej na Dolnym Sląsku, chociaż - jak zobaczy
my - zakres i formy ulegały poważnym zmianom. 

Z uwagi na wielkość zbiorów i obecność pracowników naukowo-ba
dawczych najsilniej działalność ta musiała się uwidocznić na terenie 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Bezpośrednie 
sąsiedztwo wielkiego ośrodka naukowego miało tu kapitalne znaczenie. 
W latach 1946-1975 łączna liczba osób korzystających ze zbiorów wy
nosiła 5147, liczba odwiedzin - 51 864, a udostępniono 158 454 jednostki 
archiwalne. W 1946 r. było 4 korzystających, w 1965 r. - 385, 
w 1975 r. - 240, w pierwszym półroczu 1976 r. - 360. W archiwach 
terenowych, które rozpoczęły działalność w latach pięćdziesiątych, liczba 
korzystających z akt była proporcjonalnie mniejsza. Przeciętna liczba 
odwiedzin w skali Dolnego Śląska wynosiła rocznie 111 osób, którym 
udostępniono 1033 j.a. W ciągu trzydziestolecia Archiwum we Wrocławiu, 
a także archii.va terenowe stały się miejscem pracy wielu uczonych, 
zwłaszcza humanistów. Szczególnie wdzięcznymi i wiernymi użytkowni
kami są historycy. W tej grupie będą przede wszystkim :naukowcy, osoby 
zdobywającę tytuły naukowe doktora, studenci stacjonarni i zaoczni, 
działacze polityczni. 
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Obok użytkowników archiwów krajowych liczną grupę stanowią 
także goście zagraniczni, reprezentujący podobne profesje, z wyraźną 
jednak przewagą pracowników naukowych. Wśród nich w 1975 r. zna
lazła się np. studentka L'Ec6le des Charte, doktorant z Rffi, pracownik 
naukowy z Kijowa, zajmujący się rozwojem kultury w pierwszych latach 
po wojnie w PRL, i in. 

N ową grupę użytkowników archiwów w ostatnim okresie tworzą 
osoby zatrudnione w biurach projektów, inżynierowie, specjaliści z za
kresu geologii, hydrologii i in., których w 1975 r. było 14. Poza tym 
dość częstymi gośćmi Oddziału w Wałbrzychu są 2 osoby zajmujące się 
historią górnictwa. W ślad bowiem za wzrostem znaczenia prac stutlial
nych przy przygotowaniu projektów, np. urządzeń wodnych, zwiększa 
się liczba przedstawicieli tych specjalności w archiwach. Równocześnie 
na Dolnym Sląsku jest to uzależnione też od stanu opracowania zbiorów 
kartograficznych i wzrostu roli informacji naukowej. Odnosi się to rów
nież do takich specjalności, jak górnictwo, geologia, ochrona środowiska, 
ochrona i opieka nad zabytkami itp. 

Archiwum jest także ośrodkiem dokumentacji naukowej. I tak np. 
dokonuje rocznie setki kwerend w celu wystawienia zaświadczeń osobom 
dotkniętym przez okupanta prześladowaniami w okresie wojny lub oso
bom poszukującym zaświadczeń o wykonywanej pracy w instytucjach 
już nie istniejących. Znacznie trudniejsze okazują się kwerendy nauko
we, dotyczące niekiedy odległych okresów historycznych, dla ośrodków 
naukowych i osób w kraju i za granicą. Mniejszy ciężar gatunkowy 
w sensie korzyści dla nauki mają kw€rendy genealogiczne, zamawiane 
nierzadko z odległych kontynentów w naszych archiwach. Te ostatnie, 
będące często wyrazem prywatnych zamiłowań, stanowią poważne obcią
żenie badawcze dla archiwistów. Wymagają one dużej znajomości epoki, 
nie mówiąc już o materiałach archiwalnych, które mogą być wykorzy
stane właśnie dzięki wieloletniej pracy i doświadczeniu pracownika. 

Wracając do spraw działania służby archiwalnej na Dolnym Śląsku 
należy zwrócić uwagę na opracowanie zbiorów i rozwój informacji. Od 
początku podstawową formą informacji o danym zespole i jego zawar
tości był i jest inwentarz archiwalny. Początkowo opierano się na odna
lezionych starych inw€ntarzach, później opracowano nowe. 

Z myślą o użytkowniku zasobów archiwalnych publikowano okreso
we sprawozdania na łamach „Sobótki", ,,Archeionu" i rzadziej innych 
czasopism, zawierające m. in. wykazy zespołów opracowanych i dostęp
nych dla użytkownika, w 1955 r. także „Archiwalny Biuletyn Informa
cyjny", a następnie w 1972 r. Informator dla korzystających z mctteria

łów archiwalnych. Obecnie przygotowywane jest nowe wydanie wspom
nianego Informatora, a także w fazie kończenia Przewodnik po zasobie 

Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, praca zbiorowa 
mająca duże znaczenie informacyjne dla szerokiego kręgu odb10rców 



Państwowa służba archiwalna na Dolnym śląsku 225 

o zasobie archiwalnym. Zostaną w nim umieszczone noty o około 800
zespołach archiwalnych. W ślad za tym należy podjąć dalsze prace nad
przewodnikami po zasobach w innych województwach Dolnego Śląska.

W takich warunkach rodziła się również koncepcja nowszej infor
macji, częściowo adresowanej. Ważnym punktem wyjścia było powołanie 
w 1973 r. w W AP we Wrocławiu komórki zajmującej się zagadnieniami 
informacji archiwalnej. Jest ona częścią Oddziału Udostępniania i Infor
macji. W dągu kilku lat udało się zebrać ponad dwa tysiące kart infor
macyjnych zawierających hasła z tematyki historycznej, informacji 
o urządzeniach komunalnych, geologicznych, górniczych, hydrologicznych,
z zakresu konserwacji zabytków. Kartoteki przygotowywane dla konkret
nych odbiorców przybrały postać np. indeksów przeznaczonych do pu
blikacji. W ten sposób przygotowano Indeks więźniów politycznych

z więzienia w Kłodzku w latach 1939-1945 oraz pierwszą część kartoteki
zamordowanych i zmarłych w Gross-Rosen według części ksiąg stanu
cywilnego. Powstała także kartoteka żołnierzy radzieckich poległych
w walkach o Dolny Śląsk w 1945 r.

Obok tych przedsięwzięć mających m. in. walor społeczny (możliwość 
udzielenia urzędowego potwierdzenia pobytu danych osób w więzieniach 
lub informacji dla rodzin osób poległych) podjęto także w 1975 r. wy
siłki zmierzające do wykorzystania danych zawartych w zbiorach na 
potrzeby gospodarki i życia społecznego. Temu celowi służyły pierwsze 
próby badania potrzeb użytkowników. Odpowiedzi kilkudziesięciu insty
tucji naukowych oraz rozmowy pozwoliły na określenie głównych kie
runków działań informacji na okres najbliższy. Bezpośrednio z tymi 
zamierzeniami wiąże się praca podjęta w 1975 r. kilku pracowników nad 
przygotowaniem katalogu wybranych map Odry pochodzących głównie 
z XIX w. Zasadniczą koncepcję wydawnictwa przygotowano na podsta
wie konsul�acji z naukowcami zatrudnionymi w PAN oraz na Uniwer
sytecie Wr-0cławskim. Dodajmy, że Katalog planów miast śląskich, wy
dany w 1972 r., zyskał uznanie ·czytelników. 

W oparciu o wnioski oraz o konsultacje z naukowcami i praktykami 
zorganizowano także naradę roboczą połączoną z pokazem najciekaw
szych materiałów geologicznych i górniczych z zasobu WAP. Narada 
pozwoliła nie tylko uściślić zakres potrzeb środowisk Dolnego i częścio
wo Górnego Sląska w tej dziedzinie, ale także ustalić kierunki prowa
dzenia informacji archiwalnej w W AP we Wrocławiu. 

P-0dobnie przebiega zbieranie informacji na rzecz gospodarki żywnoś
ciowej, ochrony zabytków i historii sztuki. 

Przedstawicieli różnych dyscyplin nauki może interesować również 
obszerna kartoteka opracowanych pieczęci w Pracowni Sfragistycznej 
WAP. 

Wymienione prace, jak również wystawy oraz pokazy materiałów 
archiwalnych zorganizowane w 1975 i częściowo w 1976 r. dzięki wy-
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siłkowi pracowników W AP i archiwów terenowych (np. wystawy zwią
zane z trzydziestoleciem PRL) przyczyniły się do spopularyzowania 
archiwów i - co ważniejsze - wskazały na możliwości rozwoj1,.;. prac
i badań na podstawie archiwaliów. 

Działalność naukowa Archiwum jako instytucji oraz poszczególnych 
jego pracowników jest prowadzona na kilku płaszczyznach. Z wewnętrz
nyrh przedsięw1.ięć należy wymienić przede wszystkim prace o charak
terze metodycznym w postaci referatów, w których podejmowano pro
blemy opracowania poszczególnych grup akt, zastosowania określonych 
metod itp. W oparciu o te referaty wygłaszane w W AP oraz na po
siedzeniach odpowiednich zespołów problemowych pracujących przy 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wypracowano, nierzadko 
z czynnym udziałem przedstawicieli służby archiwalnej z Dolnego Śląska, 
metody, instrukcje do opracowania i porządkowania akt z różnych epok, 
a obecnie także zagadnień związanych z całokształtem opieki archiwal
nej nad aktami wytwo.;-zonymi w Polsce Ludowej. Niektóre z tych 
opracowań ukazały się na łamach „Archeionu" i „T€k Archiwalnych" i in. 

Poważne miejsce w pracy archiwistów zajmują rówmez, zwłaszcza 
jako przedsięwzięcia zespołowe, informacje o zasobie, o czym była już 
mowa. 

Kolejną grupę stanowią sprawy związane z wydawaniem i opraco
waniem źródeł. Wyrazem tego 'będą publikacje przygotowane przez po
szczególne osoby (np. ciekawsze dokumenty czy ich grupy). Na margi
nesie można wskazać, iż ostatnio znaleziono kilkanaście listów królów 
polskich z lat 1413-1503 adresowanych do Rady Miejskiej Wrocławia, 
a dotyczących ważnych spraw politycznych i gospodarczych na $ląsku. 
Dokumenty te zostaną niebawem opublikowane. Czynny udział archi
wistów zaznaczył się wcześniej w wydawnictwach źródłowych, ta-kich 
jak Źródła do dziejów powstań śląskich czy Źródła do dziejów klasy 
robotniczej na ziemiach polskich. WAP we Wrocławiu uczestniczy obec
nie w pracy. wydawniczej nad Źródłami do dziejów polskich ziem za
chodnich i północnych. 

Archiwiści mają nierzadko duży udział w przygotowaniu dokumen
tacji w postaci kwerendy do · określonych tematów przygotowywanych 
przez zespoły badawcze wyższych uczelni, PAN i innych. Jest to praca 
nie zawsze widoczna dla szerszego ogółu, ale bardz-o istctna z uwagi na 
to, że archiwiści posiadają znajomość archiwaliów, epoki itp. elementów 
umożliwiających prawidłowy wybór i odczytanie źródła. Słowem, archi
wiści spełniają taką rolę, jak w niektórych krajach dokumentaliści 
i specjaliści informacji. 

Inną formą działalności jest bezpośrednia praca naukowa przede 
wszystkim w takich dyscyplinach, jak: historia, językoznawstwo i in. 
W tym zakresie zaznacza się udział archiwistów w pracach zespołów 
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badawczych, udział w określonych konferepcjach naukowych itp. Jest 

ona proporcjonalnie mniejsza niż np. w tych, które wymieniono na 

pierwszym miejscu. 

DIE TXTIGKEIT DES STAATLICBEN ARCIDVDIENSTES IN NIEDERSCHLESI.EN" 

IN DEN JAHREN 19<16-19'76 

Im vergangenen Dreijahrzehnt erlebte der staatliche Archivdienst in Nieder

schlesien mannigfaltige Umgestaltungen. In den ersten Nachkriegsjahren wurden. 

zuerst die verstreuten und ausgelagerten Bestande der staatlichen und stadtischen. 

Archive rekonstruiert. Wrocław als wichtigstes Zentrum des wissenschaftlich,m 

Lebens erhielt auch die wertvollsten Sammlungen. Spater wurde der Archivdienst 

auf ganz Niederschlesien ausgebreitet. Die reichhaltigen alten Bestande, oft von. 

grossem Seltenheitswert (Piasten-Dokumente, kartographische Sammlungen, Akten 

von Behorden usw.) sowie Dokumente aus der Zeit Volkspolens bildeten von An

fang an eine wichtige Forschungsbasis vor allem fiir polnische Historiker sowie 

auslandische Gaste. Neben der Bearbeitung der Sammlungen und Betreuung der 

sich erweiternden Bestande nimmt in der Tatigkeit der Archive die Information 

einen wichtigen Platz ein. Es erscheinen entsprechende Informationsmaterialien, 

und in jiingster Zeit werden auch andere Formen der Information fiir versch:e

dene Zweige der Wissenschaft, der Wirtschaft und des offentlichen Lebens prakti

ziert. Nicht minder wichtig ist die Betreuung von individuellen Interessenten, die 

Beantwortung von Leserumfragen und die Ausstellung von Bescheinigungen per

sonlichen Charakters. Von Bedeutung sind Publikationen und wissenschaftliche 

Arbeiten der Archivare in Gestalt von Quellenveroffentlichungen, Monographien 

usw. Alle diese Faktoren bestimmen den Standort und die Rolle der staatlichen 

Archive im gesellschaftlichen Leben Niederschlesiens und auch in Polen. 
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