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I WŁADYSŁA w PYREK I (3 VI 191S-i VIII 1975) 
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Dnia 2 VIII 1975 r. zmarł we Wrocławiu, po długiej chorobie, doktor nauk 
humanistycznych, historyk, długoletni pracownik naukowy Archiwum Państwo
wego we Wrocławiu - Władysław Pyrek. Urodził się 3 VI 1918 r. w Kotuszowie, 
woj. kieleckie. Jego droga życiowa nie była łatwa. Przed wojną nie mógł ukończyć 
rozpoczętej nauki w szkole średniej, gdyż nie pozwalały na to trudne warunki 
materialne Jego rodziców. Dlatego też w latach 1936-1939, a także w okresie 
okupacji podejmował dorywcze prace jako niewykwalifikowany robotnik. Dopiero 
wyzwolenie kraju spod hitlerowskiego jarzma otworzyło przed młodym człowie
kiem szersze perspektywy życiowe. 

Z końcem 1945 r. przeniósł się z Kielecczyzny do Wrocławia, gdzie rozpoczął 
pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w charakterze 
rachmistrza. 

Równolegle z pracą zawodową ukończył w latach 1945-1946 liceum humani
styczne dla dorosłych, a następnie odbył w latach 1947-1950 studia historyczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim. zgodnie z kierunkiem studiów podjął wówczas 
pracę w służbie archiwalnej w charakterze pracownika naukowego. Ale mgrowj 
Pyrkowi nie wystarczała praca zawodowa w Archiwum. Pragnął kosztem wielu 
wyrzeczeń kontynuować dalsze studia w dziedzinie historii. Dzięki wytrwałości 
i wielkiemu nakładowi pracy uzyskał w 1960 r. na Uniwersytecie Wrocławskim 
stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. Rozwój rzemiosła m. Wrocławia.

w XVIII w.

O osiągnięciach naukowych dra Pyrka wyrażał się bardzo pochlebnie prof. 
Stefan Inglot stwierdzając, iż potrafił On z wielkim zapałem i zamiłowaniem 
oddać się studiom historycznym, a w szczególności historii społeczno-gospodarczej. 
Prof. Inglot zaliczał Władysława Pyrka do grona swoich najlepszych uczniów. 
Rzeczywistą miarą wielkiego dorobku naukowego Władysława Pyrka niech będzie 
fakt, że na wynikach Jego badań nad historią rzemiosła wrocławskiego oparli swą 
monografię autorzy Dziejów miasta Wrocławia.

Podejmował . też dr Pyrek prace badawcze z dziedziny archiwistyki, skupiając 
swe główne zainteresowania na problematyce kancelarii miejskich i sądowych na 
Sląsku w okresie XIII-X.VIII w. 

Ostatnia praca pt. Kancelaria miejska Wrocławia w średniowieczu znajduje się 
obecnie w druku. 

Dr Pyrek pozostawił po sobie wśród koleżanek i kolegów pamięć człowieka 
wielkiego serca, ogólnie lubianego i zasłużonego pracownika. 

Zmarły był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, został wyróżniony 
odznakami: ,,Budowniczego Wrocławia'', ,,15-lecia Dolnego Sląska", ,,�łotą Odznaką 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia". 
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