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Z DZIAŁALNOSCI ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO 

I BIBLIOTEKI KAPITULNEJ WE WROCŁAWIU W LATACH 1970-1975 

Archiwum I Biblioteka stara się służyć nauce, potrzebom dusz
pasterstwa i zaspokajać kulturalne zapotrzebowania społeczeństwa. 

W miarę przydzielanych funduszów poddano w latach 1970-1975 

fachowej konserwacji, oprawie 1ub przeprawie: 213 rękopisów archiwal

nych, 124 rękopisy biblioteczne, 46 inkunabułów, 196 starodruków, 3805 

druków nowszych. Zakupiono pudła ochronne na zbiory ks. Adolfa 
kardynała Bertrama (60), archiwalia Porscha, ks. Seppelta, ks. Jerzego 
kardynała Koppa (150) oraz ks. Bolesława kardynała Kominka (143). 
Wyremontowano także i zabezpieczono witryny wystawowe. 

Sprawa udostępniania zbiorów w latach 1970-1975 przedsta=iała się 

następująco: 
zwiedzeń w celu korzystania ze zbiorów 
osób korzystających . . 

wydano do pracowni naukowej książek w tomach 
wydano do pracowni jednostek archiwalnych 
załatwiono kwerend pisemnych 

innych kwerend . 

udzielonych wyja$nień i informacji 

przyjęto i wpisano w parafii kopii metryk 
dokonano adnotacji metrykalnych . 
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Zbiory archiwalne powiększyły się: w 1970 r. o Chronik der Pfarrei 

Frankenberg, Arnsdorff (1742-1849), metryki z parafii Kotla z lat 

1720-1906, dwa dokumenty z Namysłowa z lat 1429 i 1751, akta parafii 
Smogorzów oraz pracę o. Cz. Barana Działalność duszpasterska francisz

kanów na ziemiach zachodnich i północnych (Warszawa 1967); z czasów 

najnowszych otrzymano 81 jednostek archiwalnych; w 1971 r. - maszy-
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nopis pracy ks. W. Szetelnickiego Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w archidiecezji wrocławskiej, archiwalia z w1ezy 
kościelnej w Lubiążu, Rudera Parochias Schlaupnensis manuscripta in

ordinem collecta et multis noviter locupletata a Arnoldo Augustina Tei
cher S.O.C. Lubae professo a 1752 (przekazane przez ks. B. Jakub�a'), 
metryki i rachunki oraz kurendy z Żurawiny i Turowa (przekazane przez 
ks. F. Stupaka); w 1972 r. - Conscriptio thesauri Ecclesiae cathedralis

Wratislaviensis 1662 anni sepultorum 1604-1622, jednostek akt kapitul
nych - 2341, nowszych archiwaliów 72 jednostki oraz 19 jednostek ar
chiwalnych z zakreSIU prezbiteriologii, ofiarowanych głównie przez ks. 
S. Turkowskiego; w 1973 r. - Kronika parafii rzymsko-katolickiej

w Bogatyni (od ks. W. Bochnaka), Kronika parafii rzymsko-katolickiej

w Smogorzewie Wielkim (od ks. J. Szewczuka), dokument pergaminowy
w jęz. niemieckim, wystawiony w Krzeszowie 31 V 1784 r., dotyczący
sprawy Fryderyka Gaertnera (od ks. M. Krzemińskiego), oraz akta ko
ścioła filialnego św. Bartłomieja w Modliszowie (pow. Wałbrzych);
w 1974 r. - akta ks. Bolesława kardynała Ko�inka, akta ks. biskupa
A. Wronki, Vornelius Kniel, Leben und Regel des heiligen Benediktus

Nikolaus Lutterotti, Altgriissauer Klostergeschichten 1927, Correspondenz
1735 aus der Bibliothek des Klosters Griissau (przekazny przez s. s. Ja
dwiżanki z Widawy), Prothocollum Actorum Publicorum 1705 a. ab Cas
paro B. J. Steiner, metryki parafii Tułowice w Bolesławieckim.

Zbiory Biblioteki Kapitulnej powiększyły się: w 1970 r. o 6 ręko
pisów, wśród których do najwartościowszych należy Missale z 1573 r., 
pisany w jęz. polskim, z dodatkami łacińskimi i niemieckimi, przez Simona 
F. Polanczyka „na ten czas farorza w Laskowicach u pana Ernesta Pre
twica". Na skórze w oprawie napis „Missale S.F.P. Anno 1589" (prze
kazany przez ks. F. Krosmana); w 1971 r. o 8 rękopisów, a wśród nich
Manhu (?) Panis vivus ac angelius e caelo verus esurientes salutaribus

replens bonis, provisis vestitu nupliali coenantibus opipare exposituis.

Hoc est ritus servandus in stationibus annuis Festivitatis Augustissimi
Corporis Christi, datowany w 1754 r. (od ks. Ł. Kocika), oraz pergamino
wy zwój Pisma świętego (ofiarowany przez ks. bp A. Wronkę); w 1972 r.
o 9 rękopisów), w tym 4 przekazane przez Archiwum Miejskie w Jeleniej
Górze; w 1973 r. o rękopis Hartleina Predigt auf das Fest der Heiligen
Drei Konige · gehalten am 6.1.1869 im Dome zu Breslau, tegoż Predigt

gehalten im Dome zu Breslau am 20. 5. 1861; Der Kampf der Kirche in

der Gegenwart; w 1974 r. o kazania różnej treści ks. A. Koleńskiego
z r. 1876, dysertację doktorską ks. Bolesława kardynała KominJrn pt. La
philosophie de Rudolphe Eucken a la lumiere du thomisme.

Księgozbiór biblioteczny wzbogacił się w latach 1970-1974 o 2280 
pozycji. 
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W oparciu o zbiory biblioteczne i archiwalne w latach 1970-1974 

opublikowano 87 proc. 

Na zamówienie prywatne zmikrofilmowano 138 jednostek. Ponadto 

sporządzono mikrofilmy z prokotołów kapitulnych. 
Urządzono następujące wystawy: Kazimiera Dąbrowska - polska 

miniaturzystka; XXV-lecie archidiecezji wrocławskiej (1945-1970); Z ży

cia archidiecezji wrocławskiej; Katolickie kościoły w archidiecezji wro
cławskiej w fotografii; Konkursowy plakat religijny (zorganizowana przez 

Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu); Sieć parafialna w rozwoju 
historycznym; Zabytkowa oprawa książek w zbiorach Biblioteki Kapitul

nej we Wrocławiu; Geografia świata w XVII w. 

W latach 1970-1974 oddano do druku następujące prace: Z dziejów 
duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w czasach nowożytnych; 
Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. 

Część I. Dokumenty sygnatur alfabetycznych; Katalog dokumentów Ar
chiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Część III. Dokumenty miej

scowości śląskich; Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie opolskim 

w czasach nowożytnych; Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie 
legnickim w czasach nowożytnych; Z dziejów duszpasterstwa w archidia
konacie opolskim; Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie głogow
skim; Biskup Sebastian Ignacy Ro$tock jako zasłużony bibliofil 

XV III wieku. 
W latach 1970-1974 Archiwum i Bibliotekę Kapitulną zwiedziło 139 

wycieczek naukowych (krajowych i zagranicznych). 




