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MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU W LATACH 1969-1974 1 

W dniu 21 XI 1970 r. Muzeum Śląskie we Wrocławiu uzyskało rangę 
Muzeum Narodowego. Był to wyraz uznania dla wieloletniego dorobku 
instytucji. Drugim ważnym wydarzeniem w omawianym okresie była 
25 rocznica działalności Muzeum (1948-1973). 

Działalność Muzeum Narodowego w latach 1969-1974 charakteryzo
wało przede wszystkim dążenie do pełniejszego określenia i zaktualizo
wania swych założeń programowych oraz str,uktury organizacyjnej. Obok 
powstałych wcześniej działów artystycznych utworzono dwie nowe jed
nostki, organizacyjne - Dział Sztuki Współczesnej oraz Dział Sztuki 
Wydawniczej. Gromadzone od dawna i wciąż narastające dzieła sztuki 
współczesnej okazały się na tyle reprezentatywne dla polskiej i obcej 
twórczości, że pozwoliły na ich wyodrębnienie (1969 r.), natomiast po
wszechne zainteresowanie sztuką edytorską stworzyło zachętę do pod
jęcia zabiegów o utworzenie bezprecedensowego w muzealnictwie pol
skim działu naukowego, zajmującego się książką jako dziełem sztuki. 
Wieloletnie starania o stworzenie w ramach Działu Malarstwa zbioru 
malarstwa obcego uwieńczone zostały otwarciem osobnej galerii (1973 r.). 
W pionie działów historycznych powstał Gabinet Dokumentów Kultury 
Polskiej na śląsku, gromadzący wszelkie materiały dotyczące życia Po
laków we Wrocławiu i na Dolnym śląsku w okresie od ok. 1900 r. do 
1939 r. Kontynuowano zabiegi o zakończenie odbudowy zabytkowego 
kościoła Sw. Wincentego, gdzie w przyszłości zlokalizowana zostanie 
ekspozycja sztuki średniowiecznej i nowożytnej. Objęto opieką zabytkowy 
kościół w Zórawinie pod Wrocławiem, gdzie po zakończeniu prac kon
serwatorskich utworzone zostanie Muzeum Manieryzmu. W dawnym 

1 Niniejsze sprawozdanie nawiązuje do artykułu L. I t m a n a, Muzeum Slą

skie we Wrocławiu 1948-1968 (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XXIV, 
1-969, nr 1).
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klasztorze cystersów w Lubiążu urządzono składnicę muzealną, a kilka
naście wyremontowanych sal przeznaczono na cele ekspozycyjne. W Zam
ku w Bolkowie, stanowiącym oddział Muzeum Narodowego, przeprowa
dzono szereg. prac remontowych i urządzono nową ekspozycję. Wielo
letnie i daleko zaawansowane zabiegi o odbudowę, z przeznaczeniem na 
siedzibę Muzeum Etnograficznego, zabytkowych młynów Sw. Klary na 
wyspach Słodowej i Bielarskiej we Wrocławiu zakończyły się niepowo
dze:Q.iem 2• 

Zbiory muzealne, stale narastające głównie dzięki kosztownym za
kupom, liczyły pod koniec 1974 r. ok. 66 tys. pozycji inwentarzowych, 
z czego ok. 256/o objętych zostało pełnym opracowaniem katalogowym. 
księgozbiór muzealny liczył ok. 58 tys. woluminów. 

Problem opieki konserwatorskiej nad zbiorami rozwiązywany był ze 
szczególną troską i przy znacznych nakładach finansowych. Część ma
gazynów zbiorów została zmodernizowana, pracownie zaś konserwator� 
skie w zakresie malarstwa, rzeźby, tkanin, metali i drewna uzyskały 
lepsze wyposażenie techniczne, a ich obsada personalna uległa dalszemu 
wzmocnieniu. Dzięki sprawności pracowni konserwatorskich wiele . cen
nych zespołów zabytków można było wykorzystać w celach wystawien
niczych. 

Pod koniec 1974 r. w Muzeum Narodowym. udostępnione były pu
bliczności następujące wystawy stałe: 1. śląska rzeźba kamienna XII

XIV w. (1966 r.); 2. śląska sztuka średniowieczna XIV-XVI w. (1964 r.);

3. Śląska sztuka nowożytna XVI-XVIII w. (1971" r.); 4. Galeria malar
stwa polskiego (1950 r.); 5. Galeria malarstwa obcego XVI-XIX w.
(1973 r.); 6. Galeria sztuki współczesnej (1973 r. - w nowej wersji);
7. Ozdobna broń myśliw:;ka XVI-XVIII w. (1972 r.).

W Muzeum Etnograficznym urządzona była stała wystawa Dawna
wieś Dolnośląska (1971 r.).

Oprócz stałych ekspozycji Muzeum prezentowało publiczności wiele 
wystaw czasowych, spośród których na szczególne wyróżnienie zaslug\ują: 
Wystawa Zrzeszenia art. plastyków „artes" - 1929-1934 (1969 r.);

Mezzotinta XVII-XIX w. (1971 r.); Nowa generacja (1974 r.). Z wy
staw urządzonych wspólnie z innymi instytucjami do większych nale
żały: 25 lat Dolnego Śląska w dokumencie (1970 r.) oraz Lenin a Polska
(1970 r.)'. Szczególnie licznie prezentowana była na wystawach czas:>-

2 W styczniu 1975 r. władze m. Wrocławia uznały zabytek za ruinę nie nada

jącą się do odbudowy i poleciły wysadzić go w powietrze. 

I .
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wych sztuka współczesna. Między innymi z cyklu „Współczesne malar
stwo wrocławskie" 3 wystawy ujmowały twórczość Anny Szpakowskiej
-Kujawskiej, Zbigniewa Paluszaka i Janiny Zemojtel. Nowy cykl „Pol
skie współczesne szkło i ceramika" obejmował dwie wy,stawy: Tasios 

Kiriazopoulos - szkło (1971 r.), oraz Krystyna Cybińska - ceramika I

Ludwik Kiczura - szkło (1973 r.). Powstał też nowy cykl wystaw pod 
hasłem „Witryna Rozmaitości", gdzie prezentowane były ekspozycje o róż
norodnej tematyce; w omawianym okresie zorganizowano 23 wystawy 
tego typu. Z wystaw zagranicznych eksponowanych w Muzeum Naro
dowym do większych zaliczyć należy: Sztuka użytkowa Rosyjskiej Fe

deracji (1969 r.); Przemysł i. technika w malarstwie niemieckim od ro

mantyzmu do współczesności, sprowadzona z Duisburga - RFN (1970 r.); 
Współczesna sztuka norweska (1971 r.); Stefan Luchian 1868-1916

(1973 r.). W tym czasie Muzeum prezentowało na wystawach za granicą 
bądź niektóre cenniejsze pojedyncze zabytki, bądź też całe własne wy
stawy sztuki współczesnej (w NRD, Czechosłowacji, RFN i w Holandii). 

Ogółem w latach 1969-1974 zorganizowano 42 wystawy czasowe 
własne oraz 14 wystaw czasowych wspólnie z innymi instytucjami; goś
ciny w salach muzealnych udzielono 32 obcym wystawom. 

Inną formą popularyzacji były liczne prelekcje, filmy, koncerty oraz 
różnego rodzaju imprezy typu oświatowego. 

Omawiany okres obfituje także w liczne publikacje wydawane przez 
Muzeum Narodowe. Ukazały się w druku 3 dalsze tomy (VII, VIII, IX) 
,,Roczników Sztuki śląskiej" oraz t. IV „Roczników Etnografii śląskiej" 
i t. II „Zeszytów Etnograficznych". W serii wydawniczej „Współczesne 
malarstwo wrocławskie" wyszły 3 dalsze (VII, VIII, IX) katalogi wystaw, 
w serii „Polskie współczesne szkło i ceramika" 2 {I, II) katalogi wystaw, 
a w serii „śląska sztuka średniowieczna'' - zeszyt X. W zasadzie wszyst
kie stałe wystawy uzyskały opracowane przewodniki, a do większości wy
staw czasowych wydane zostały katalogi lub informatory. Naukowe opra
cowania zbiorów obok wcześniej wydanych katalogów zbiorów malarstwa 
polskiego, śląskiej rzeźby gotyckiej, części rycin, śląskich tłoków menni
czych objęły dalsze zespoły zabytków; w ostatnich latach wydany został 
Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego (1973 r.). 

Zespół pracowników naukowych, przeważnie o dłuższym stażu pracy 
w muzealnictwie, podejmował również liczne opracowania indywidualne, 
których wynikiem był szereg publikowanych poza wydawnictwami Mu
zeum Narodowego rozpraw, artykułów, katalogów, recenzji i in. 

-.r "'\-..-- ...-

Muzeum Narodowe we Wrocławiu z tytułu pełnienia funkcji muzeum 
okręgowego sprawowało również ścisły nadzór nad działalnością 14 mu

. zeów regionalnych w woj. wrocławskim. W wyniku podjętych na począt-
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ku lat sześćdziesiątych inicjatyw doprowadzono w większości podległych 
placówek do ustalenia specjalistycznego programu ich działalności. Kon
sekwencją tych poczynań stał się obserwowany w ostatnich latach ich 
rozwój, wyrażający się w narastającej liczbie zbiorów (ok. 67 tys. pozycji 
inwentarzowych) a także w coraz bardziej ożywiającej się aktywności 
w zakresie wystawiennictwa i opracowań zbiorów. Pod koniec 1974 r. 
działały następujące muzea regionalne: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
(kamionka bolesławiecka), Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodz
kiej (historia niecenia ognia, kolekcjonerstwo filumenistyczne), Muzeum 
Regionalne w Jeleniej Górze (szklarstwo artystyczne), Muzeum Miedzi 
w Legnicy (historia miedzi na tle LGOM), Muzeum Bitwy Legnickiej 
w Legnickim Polu, Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego w Świdnicy 
(metrologia kupiecka), Muzeum w Wałbrzychu (geologia, porcelana wał
brzyska, górnictwo na tle historii miasta), Muzeum Sprzętu Gospodar
stwa Domowego w Ziębicach, Muzeum w Chojnowie i Muzeum w Jawo
rze pozostawały nadal w dawnych schemacie regionalna-historycznym. 
Z powodu remontów zamknięte były: Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 
w Kamiennej Górze i Muzeum Miasta Środy Śląskiej w Środzie śl. (hi
storia miasta). Zawężoną działalność prowadziło Muzeum Ziemi Kłodz
kiej w Kłodzku, głównie ze względu na ograniczone czasowo możliwości 
lokalowe; w 1975 r. rozpoczęty zostanie remont zabytkowego budynku 
przeznaczonego na siedzibę Muzeum. Jedynym w województwie wroc
ławskim muzeum o profilu wyłącznie przyrodniczym jest Muzeum Przy
rodnicze w Cieplicach śl. Zdroju. 

Frekwencja zwiedzających w ostatnich latach kształtowała się prze
ciętnie: w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z Oddziałami (Mu
zeum Etnograficzne, Zamek w Bolkowie) ok. 90-100 tys. osób, w muzeach 
regionalnych 330-350 tys. osób rocznie. 




