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ANDRZEJ DEREN 

DWADZIESCIA Plll,C LAT DZIALALNOSCI ARCHIWUM 
PANSTWOWEGO M. WROCLAWIA I WOJEWÖDZTWA 

WROCLAWSKEGO 

Powr6t Sliiska do Polski w 1945 r. otworzyl przed historykami polski
mi nowe, nie znane dot!\d perspektywy naukowo-badawcze. Bezcenne bo
wiem dokumenty przeszlosci tej ziemi znalazly si,: w posiadaniu wladz 
Polski Ludowej, eo umoz!iwilo badaczom swobodny do nich dost,:p. Ale 
nasuwalo si,: od samego pocziitku nieodparcie pytanie: jaki procent akt 
ocalal od zniszczen wojennych, ile czasu i wysilku trzeba b,:dzie poswi,:
cic, aby pracownicy naukowi uzyskali moznosc normalnego z nich korzy
stania? 

Przed wybuchem drugiej wojny swiatowej caly Dolny Sliisk pokry
ty byl g,:stii sieciii r6znego rodzaju archiw6w. Punktem centralnym tej 
sieci byl Wroclaw. We Wroclawiu, siedzibie wladz prowincji sliiskiej, po
wstalo w ciqgu XIX w. kilka wielkich archiw6w. Wsr6d nich na czolo 
wysun<:lo si,: b. Archiwum Panstwowe we Wroclawiu, zawdzi<:czajiice 
swe powstanie sekularyzacji klasztor6w sliiskich. W okresie swego istnie
nia, w latach 1810-1945, b„ ATchiwum Panstwowe we Wroclawiu, ma
iiice siedzib<: przy dzisiejszym pi. Grunwaldzkim, zgromadzilo w swoich 
magazynach obok zespo16w klasztornych najwazniejsze akta urz<:dowe 
prowincji slqskiej, w tym ponad 50 000 dokument6w, 30 000 ksiiig 
i 250 000 wolumin6w akt. Akta, ksi,:gi i dokumenty zawierajiice mate
rialy historyczne XIII-XX w. zostaly zinwentaryzowane w repertoriach 
ksiiizkowych i kartkowych oraz w licznych spisach zdawczo-odbiorczych. 

Drugim z kolei, i to zar6wno pod wzgl<:dem ilosci akt, jak i wartosci 
zasobu archiwalnego, by!o Archiwum Miejskie we Wroclawiu. Zgroma
dzilo ono w swym budynku przy ul. Szajnochy 7/9 najcenniejsze akta 
i ksi<:gi miejskie. Do najwazniejszych grup aktowych nalezaly: akta Rady 
Miejskiej (od 1741 r. Magi&tratu) i poszczeg6lnych organ6w zarziidu miej
skiego, siid·u miejskiego, szpitali, zaklad6w opiekunczych, szk61 miejskich, 
kosciol6w, korporacyj kupieckich, cech6w rzemieslniczych itp. Og6lem 
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b. Archiwum Miejskie we Wroclawiu liczy!o w swoich zasobach ponad 
30 000 dokument6w i luznych akt, kilkanascie tysi�cy ksiqg miejskich 
oraz-ponad 18 000 wi11zek i poszyt6w akt. Wszystkie te materia!y archi
walne pochodz11ce z XIII-XX w. by!y zinwentaryzo�ane w 250 reper
toriach i katalogach kartkowych. 

Wybuch wojny w 1939 r. i aneksja zachodnich ziem polskich przez 
Rzesz� Niemieckq pociqgn�!y za sob11 zmiany w organizacji sieci archi
walnej na Sl11sku. Utworzenie nowego Archiwum Panstwowego w Ka
towicach, dokqd Archiwum Wroclawskie przekaza!o cz�sc archiwali6w 
odnosz11cych si� do tamtejszych teren6w, skurczylo znacznie zasi�g tery
torialny wroclawskiego osrodka archiwalnego. Archiwum Panstwowe 
we Wroclawiu obejmowalo w tym czasie okr�gi rejencyjne we Wrocla
wiu i Legnicy. W miar� rozwoju sytuacji wojennej dzialalnosc archiwal
na i na tych terenach zacz�la stopniowo zamierac. Jednoczesnie szybkie 
post�py wojsk radzieckich postawily niemieckie wladze archiwalne wobec 
koniecznosci zabezpieczenia akt znajduj11cych si� we Wroclawiu. W celu 
ochrony archiwali6w przed bombardowaniem lotniczym postanowiono 
ewakuowac je ze stolicy prowincji do malych miejscowosei na terenie 
calego Dolnego Sl11ska. Zgodnie z planem u!ozonym 22 V 1942 ;r. rozpo
cz�to pospieszne przygotowania do pe!nej ewakuacji zasob6w archiwal
nych '· Akcj� wywozenia rozpocz�to od najstarszych dokument6w. Pierw
sze transporty zaladowane skrzyniami dokument6w i akt wyruszyly 
1 VIII 1942 r. z Wroclawia do Kamienca Z11bkowickiego. W slad za tym 
prowadzono systematyczne wywozenie najcenniejszych material6w i roz
mieszczano je w wybranych miejscowosciach Sl11ska, w kt6rych zorgani
zowano tzw. plac6wki przejsciowe '· Najwi�cej zasob6w ulokowano 
w zamku w Nowym Kosciele w pow. z!otoryjskim, w zamku w Ramu!to
wicach w pow. sredzkim, w Kamiencu w pow. z11bkowickim i w Roztocz
niku w pow. dzierzoniowskim. Nieznaczne ili,sci akt przeslano do Cieplic 
i Szklarskiej Por�by. Szesnascie skrzyn dokument6w i ksi11g katastral
nych (kataster karolinski) skierowano do archiwum Rzeszy w Opawie 3

• 

Akcja ewakuacyjna trwala do stycznia 1945 r. i nie zostala w pe!ni 
zakonczona. Swiadcz11 o tym fragmenty akt zespolu Naczelnego Pre
zydium Prowincji SI11skiej we Wroc!awiu znalezione w latach pi�cdzie
si11tych w czasie odgruzowania budynku dawnego Archiwum Panstwo
wego. 

Ewakuacja akt z Wroc!awia do zamk6w i ma!ych miejscowosci na 
Sl11sku nie zapobiegla ich powaznemu zniszczeniu. Ewakuowane bowiem 

1 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 178, Abt. XIX St. A Breslau nr 161 

Luftschutz des St. A. Breslau 1934-1945. 
2 Tamie. 

J Tamie. 
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archiwalia znalazly si� wczesn11 wiosn11 1945 r. na linii zaci�tych walk 
i obszarach przesuwania si� wojsk obu walcz,icych armii. W rezultacie 
znaczna wi�kszosc material6w ulegla ca!kowitemu zniszczeniu. Akta 
z g6r,i stu zespol6w archiwalnych przestaly istniec. Wiele akt zacho
walo si� jedynie w szcz11tkowej formie. Straty poszcz�g6lnych zespol6w 
wahaj!j si� w granicach od 100/o do 950/o. Brak wielu ksi11g ewidencyj
nych utrudnil w duzym stopniu dokladniejsze ustalenie bilansu strat. 
Cz�sc odnalezionych archiwali6w, zwlaszcza w Ramultowicach, znaj
dowala si� w stanie granicz11cym z zupelnym zniszczeniem. Akta do
kumenty rozrzucone po podw6rzach i polach, zdeptane, zbutwiale i po
darte, przedstawialy zalosny obraz. 

W kilka miesi�cy po zakonczeniu dzialan wojennych dr J6zef Stoja
nowski, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, otrzymal jako 
Pelnomocnik Ministra Oswiaty do Spraw Archiwalnych zadanie zorga
nizowania na Dolnym Sl,isku polskiej sluzby archiwalnej •. Trudn11 t� 
misj� rozpocz11! od zabezpieczania i zwozenia do Wroclawia rozlokowa
nych na terenie Dolnego Si11ska material6w archiwalnych b. archiw6w 
niemieckich. W trakcie prowadzenia prac zabezpieczaj11cych pracownicy 
polskiej sluzby archiwalnej stwierdzili, ze ewakuacja akt na prowincj�. 
mimo poniesionych tarn dotkliwych strat, byla celowa i uratowala cenne 
zbiory przed calkowit11 zaglad11, jaka czekala je we Wroclawiu, w bu
dynku b. niemieckiego Archiwum Panstwowego, kt6ry w 1945 r. zostal 
doszcz�tnie zburzony. 

R6wnolegle z akcj11 zabezpieczania akt podj�to starania u wladz miej
skich o przydzial lokalu na potrzeby przyszlego Archiwum Panstwowego 
we Wroclawiu. Uzyskana cz�sc duzego budynku dawnego niemieckiego 
Urz�du Pracy przy ul. Pomorskiej 2 (dawna Gdynska) znajdowala si� 
w tak bardzo oplakanym stanie (bez dachu, bez ram okiennych i okien, 
sciany podziurawione pociskami armatnimi), ze przed zwozk11 akt do 
zaimprowizowanych napr�dce magazyn6w nalezalo przeprowadzic sze
reg prowizorycznych rob6t zabezpieczaj,icych. Akcj11 ratowania zbior6w 
obok dawnych zasob6w archiwalnych obj�to r6wniez nowsze registra
tury urz�d6w i instytucji z terenu Wroclawia i okolicy, zabieraj11c je 
do archiwum wraz z ocalalymi p6lkami. 

Zw6zki akt pol,iczonej z ogromnymi trudnosciami dokonywano nie
jednokrotnie za pomoc11 platform konnych, gdyz wlasnych srodk6w lo
komocji nie bylo, a Panstwowa Komunikacja Samochodowa rozporz11-
dzala w6wczas jeszcze zbyt skromnym taborem. Dotarcie zatem w tych 
warunkach do ocaialych sklad6w akt rozmieszczonych w licznych miej-

4 Dr Stojanowski zakotlczyl prace organizacyjne we Wroclawiu w pai.dzierniku 
1946 r. i przekazal kierownictwo Archiwum drowi M. WqsowiczowiJ 

'7 - Sob6tka. 1970. z. 2 
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scowosciach Dolnego Sl&ska by!o bardzo trudne, ale i pilne, gdyz po
zbawione opieki akta byly narazone na zniszczenie przez przygodnych 
znalazc6w lub ·zabranie na przemia! przez dzia!aj!jC!j na tym terenie 
central� odpadk6w uzytkowych „Surmet". Temu ostatniemu niebezpie
czenstwu zapobieg!o skutecznie wydane w 1946 r. zarz&dzenie Minister
stwa Przemyslu zabraniaj&ce centralom odpadk6w zabi�rania jakich
kolwiek akt na przemial bez uprzedniego zbadania materia!6w przez 
przedstawicieli panstwowej sluzby archiwalnej. 

Ekipy zabezpieczaj&ce akta gromadzily rozproszone na terenie Sl&
ska arc.hiwalia i zwozily je kolej!j do Wroclawia 5• Dowozenie akt do 
stacji kolejowej i zabieranie ich ze stacji do magazyn6w archiwalnych 
odbywalo si� przy pomocy platform konnych i zwyklych woz6w ch!op
skich. W rozmaitych punktach wojew6dztwa wroclawskiego odszukano 
i zwieziono do Wroclawia partie akt i dokument6w nast�puj&cych w!adz 
urz�d6w, miast, instytucji i maj&tk6w sl&skich: 15 ksi�stw, biskupstwa 
wroclawskiego, 53 klasztor6w, Naczelnego Prezydium Prowincji SI11-
skiej, Rejencji Opolskiej •, 10 starostw powiatowych, 8 wydzial6w po
wiatowych, S&du Krajowgo Wyzszego we Wroclawiu, Sqdu Krajowego 
we Wroclawiu, s&d6w krajowych w Legnicy i Swidnicy, kilkudziesi�ciu 
dolnosl&skich s&d6w obwodowych, Prezydium Policji we Wroclawiu, 
Komisji Generalnej dla Prowincji Sl&skiej we Wroclawiu, Ba,;ku Rento
wego we Wroclawiu, Archiwum Miejskiego we Wroc!awiu, kilkudzie
si�ciu miast, cech6w, gmin wiejskich, BiuTa Informacyjnego W. Schimr 
melpfeng we Wroclawiu, Fabryki Chemicznej Theodor Schudardt 
w Zgorzelcu, akt podworskich Hochberg6w w Ksi&zu, pow. walbrzyski, 
Schaffgotsch6w w Cieplicach, pow. jeleniog6rski, Hatzfeldt6w w Zmi
grodzie, pow. milicki, Maltzan6w w Miliczu, Biron6w von Curland w Sy
cowie, Magnis6w w Bozkowie, pow. noworudzki, Althann6w w Mi�dzy
lesiu, pow. bystrzycki, Einsiedla w Rybarzowicach, pow. zgorzelecki, 
Nostitza-Wolkensteina w Luboradzu, pow. jaworski, Saurma-Jeltscha 
w Laskowicach, pow. olawski, Stillfried-Metticha w Zelowicach-Stra
chowie, pow. strzelinski i innych. 

Z terenu miasta Wroc!awia zabezpieczono i zwieziono do magazyn6w 
akta archiwalne i registratury nast�pujqcych urz�d6w panstwowych, 
samorz&dowych i organizacji ': Nacze!nego Prezydium Prowincji Sl&
skiej, Samorziidu Prowincjonalnego, Rejencji Wroclawskiej, Miasta 

s Akcjc\ zabezpieczenia akt w terenie kierowal A. Deren. Wspölpracowali z nim 
A. Stojanowska i S. Wojtas. 

6 W 1947 r. zabrano z Opola do Wroclawia registratury biei:ijce Naczelnego 
Prezydium Prowincji G6rn0Slc1skiej i Rejencji Opolskiej. 

7 W akcji zabez.pieczania akt na terenie m. Wroclawia pomagali w pocz4tko
�ym okresie pr.acownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. M. Walter. 
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Wroc!awia, Urz�du Skarbowego Prowincji Dolnosl'!skiej we Wroclawiu, 
Dyrekcji Kolejowej we Wroclawiu, Ziemskich Towarzystw Kredytowych, 
Centralnej Rady Ludowej we Wroc!awiu, Konsystorza Ewangelickiego 
Prowincj( $]'15kiej we W roc!awiu i parafii ewangelickich, Zarzljdu Dr6g 
Wodnyc.b., Inspekcji Przemyslowych, szk61 miejskich, Gieidy Kupieckiej, 
Domu Bank�wego EichboTn i Sp6lki, Koncernu Przemyslowego G. Gie
schego i Banku Drezdenskiego. 

Akcja zabezpieczania material6w archiwalnych zapocz'!tkowana 
w drugiej polowie 1945 r. byla prowadzona w ciljgu calego 25-lecia. 
Dia zorientowania si� w poniemieckich pozostalosciach aktowych na 
terenie wojewödztwa wroclawskiego Archiwum Panstwowe skierowalo 
trzykrotnie w latach 1947, 1952 i 1954 za posrednictwem wladz woje
wödzkich i okr�gowych apel do zakladöw pracy o nadsylanie informacji 
o posiadanych aktach poniemieckich. Prowadzono te:i: systematycznie 
rejestracj� tych akt w czasie wizytacji archiwöw zakladowych dokony
wanych przez pracownik6w archiwalnych. Dzi�ki usilnym poszukiwa
niom natrafiono na ciekawe materialy aktowe w Swidnicy, Olawie, 
Miliczu, Gryfowie i innych miejscowosciach. Znalezione dokumenty 
zabrano do magazynöw archiwalnych. W ramach akcji scalania mi�dzy
archiwalnego Archiwum Panstwowe we Wroclawiu przekazalo powa:i:ne 
ilosci akt do innych wojewödzkich archiwöw panstwowych, a w szcze
gölnosci do archiwöw w Opolu i Zielonej Görze. T'I Sam'! drog'l Archi
wum Wroclawskie otrzymalo kilkanascie zespolöw akt z innych archi
w6w panstwowych, m. in. z Poznania (archiwum Hatzfeldt6w) i z Katq
wic (Wy:i:szy Urzljd Görniczy we Wroclawiu i fragmenty akt Komisji 
Generalnej). 

Röwnolegle z Wojewödzkim Archiwum Panstwowym we Wroclawiu 
powolanym do :i:ycia zarzljdzeniem Ministra Oswiaty z dnia 17 VII 
1946 r. dzialalo od 1948 r. Archiwum Miejskie pod nazw'I Archiwum 
Akt Dawnych m. Wroclawia. Nowa placöwka podj�la w scislej wspöl
pracy z Archiwum Wojewödzkim akcj� gromadzenia resztek archiwa
liöw miejskich ocalalych z po:i:ogi wojennej i rozpocz�la porzqdkowanie 
akt b. niemieckiego Archiwum Miejskiego oraz nowej registratury ma
gistratu m. · Wroclawia. Uklad bowiem akt miejskich ulegl podobnemu 
zburzeniu jak panstwowych, gl6wnie wskutek ewakuacji pewnych ich 
partii na prowincj�, a tak:i:e przeniesien z jednych cz�sci miasta do in
nych. W 1951 r. w wykonaniu zarzqdzenia w sprawie przej�cia b. archi
wöw miejskich przez archiwa panstwowe • zas6b Archiwum Akt Daw-

a Zarutdzenie nr 91 Prezesa Rady Ministr6w z 8 jVI 1951 r. w sprawie prze
jt:eia b. archiw6w miejskich przez Naczelm\ Dyrekcj� Archiw6w Pa11stwowych 
(Monitor Polski, nr A 55, poz. 723). 
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nych m. Wroc!awia zosta! przej�ty przez Wojewödzkie Archiwum Pan
stwowe i wszed! w sk!ad II Oddzia!u akt w!adz, urz�döw i instytucji 
samorzqdowych. W tym samym czasie zosta!o zlikwidowane Archiwum 
Miejskie w Jeleniej Görze, a jego zasöb aktowy zosta! wcielony do za
sobu tamtejszego Oddzia!u Terenowego Wojewödzkiego Archiwum Pan
stwowego we Wroc!awiu. Akcja scalania materia!öw archiwalnych nie 
ograniczy!a si�. do wymiany zasobu mi�dzy archiwami krajowymi. Na 
podstawie bowiem porozumienia mi�dzy w!adzami polskimi i Zwiqzku 
Radzieckiego rewindykowano w 1958 r. do kraju powazne ilosci akt 
sl&skich 9

• Podobnq akcj� przeprowadzono w 1962 r. mi�dzy Polskq 
i Czechos!owacjq 10. 

Bogaty, a ma!o znany dawnym historykom polskim zasöb aktowy 
Archiwum Wroc!awskiego zosta! w ciqgu minionego 25-lecia w ca!osci 
udost�pniony do badan naukowych i potrzeb praktycznych gospodarki 
narodowej. Obok akt pochodzqcych z okresöw chronologicznie wczes-, 
niejszych opracowano i udost�pniono röwniez akta zlikwidowanych 
urz�döw, instytucji i przedsi�biorstw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Do wazniejszych i ciekawszych zespolöw udost�pnionych nalezq: Ksi�
stwa Slqskie, dokumenty klasztorne, Naczelne Prezydium Prowincji 
Slqskiej, Prezydium Policji ·we Wroc!awiu, Rejencja Opolska, Rejencja 
Wroc!awska, Starostwa Powiatowe, Wydzialy Powiatowe, Samorzqd 
Prowincji Sl&skiej i Dolnoslqskiej, Wyzszy Urzqd Görniczy, Urzqd Skar
bowy Prowincji Sl&skiej, Komisja Generalna, Konsystorz Ewangelicki 
dla Prowincji Sl&skiej, Inspektorat Pracy Prowincji Dolnoslqskiej, akta 
m. Wroc!awia, Swidnicy, Klodzka, Walbrzycha, Dzierzoniowa, akta Slj
dowe, Ziemskie Towarzystwa Kredytowe, akta podworskie majqtköw 
Schaffgotschöw, Hochbergöw, Hatzfeldtöw, Magnisöw, akta finansowe 
Domu Bankowego Eichborna we Wroc!awiu i Koncernu Przemys!owego 
G. Gieschego. 

Z zespo!öw aktowych Polski Ludowej udost�pniono: Urzqd Woje
wödzki Wroc!awski, Wroc!awska Wojewödzka Rada Narodowa, Panstwo
wy Urzqd Repatriacyjny, Izba Przemys!owo-Handlowa, Izba Skarbowa, 
Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie, Zarzqd Okr�gowy we Wroc!awiu, 
Okr�gowy Zarzqd Panstwowych Gospodarstw Rolnych we Wroc!awiu 
i inne. Nie pozostaly pod tym wzgl�dem w tyle Oddzialy Terenowe 
w Jeleniej Görze i Legnicy, udost�pniajqc dla badan naukowych zespo!y 
miejskie i powiatowe z nalezqcych do ich wlasciwosci terenöw. 

W zwi&zku z intensyfikacjq badan naukowych zwi�ksza!a si� z roku 
na rok liczba osöb korzystajqcych z zasoböw aktowych Archiwum Pan-

9 „Sl�ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka", R. XIÜ, 1958, nr 4, s. 663-664. 
10 T.amZe, R. XlVIII, 196'3, nr 4, s. 532-534. · 
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stwowego we Wroclawiu, archiw6w terenowych i innych archiw6w kra
jowych i zagranicznych, skqd na zam6wienie os6b zainteresowanych 
sprowadzano akta. Stan udost�pniania material6w archiwalnych w Pra
cowni Naukowej Archiwum Panstwowego we Wroclawiu w latach 
1946-1969 ilustruje zamieszczona ponizej tabela. 

1 Liczba os6b 1 Liczba I
Liczba udost�-

Rok pnionych 
korzystajqcych odwiedzin 

jedn. arch. 

1946 34 431 
1947 59 789 
1948 22 76 430 
1949 30 601 1149 
1950 26 588 589 
1951 56 733 1492 
1952 42 877 1459 
1953 119 1415 2718 
1954 154 1998 3742 
1955 227 1417 8014 
1956 181 1583 5029 
1957 336 2420 13303 
1958 207 2296 9765 
1959 211 2285 15250 
1960 165 2885 5446 
1961 202 2145 6926 
1962 179 1865 6217 
1963 187 2925 5912 
1964 169 2616 7117 
1965 385 2383 10171 
1966 184 2242 7697 
1967 178 1925 5048 
1968 210 1903 6579 
1969 224 2420 5711 

Og61eml 3695 39691 129983 

W omawianym okresie przeprowadzono kilka tysi�cy kwerend nau
kowych i urz�dowych, w tym r6wniE!z l<werend dla instytucji nauko
wych i os6b prywatnych z zagranicy (Czechosfowacja, Niemiecka Repu
blika Demokratyczna, Niemiecka Republika Federalna, Francja, Belgia, 
Holandia, Zwiiizek Radziecki, Szwajcaria, Austria, Stany Zjednoczone). 
Udost�pniono tez materialy kilku zespol6w da cel6w gospodarczych 
i politycznych, m. in. akta, mapy i plany dla bo!nosliiskiego Zarzqdu 
Uzdrowisk, Katedry Architektury Polskiej Politechniki Wroclawskiej, 
Wydzialu Rolnictwa i Lesnictwa Prezydium Wojew6dzkiej Rady Naro
dowej w Opolu, Pracowni Konserwacji Zabytk6w we Wroclawiu, Ce-
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mentowni Groszowice II w pow. opolskim, Krakowskiego Biura Projek
töw i kilkunastu prezydiöw (zarz11d6w miejskich) miejskich rad naro
dowych na terenie wojewödztwa wroc!awskiego. 

Opracowany pod koniec 1954 r. przez Archiwum Panstwowe we 
Wroclawiu i archiwa terenowe Archiwalny biuletyn informacyjny jest 
juz dzis nieaktualny. Nie zawiera on bowiem wszystkich zabezpieczo
nych i ·opracowanych po 1954 r. zespolöw archiwalnych, a ponadto wy
kazano w nim niektöre cz,:sci zespolöw {np. Kolegium Szkolne Prowincji 
Sl11skiej w Opolu) jako odr,:bne zespoly. W okresie pözniejszym bl,:dy 
te skorygowano. W chwili obecnej trwaj11 intensywne prace nad przy
gotowaniem przewodnika po zasobie Archiwum Panstwowego we Wro
clawiu i archiwöw terenowych wojewödztwa wroc!awskiego. Informator 
obejmie wszystkie zgromadzone materialy archiwalne. 

Biblioteka podr,:czna archiwum Panstwowego we Wroclawiu liczy 
17 700 tomöw. Posiada inwentarz i katalog alfabetyczny. Mimo charak
teru wewn�trznego ksi,:gozbiör oddaj e powazne us!ugi przy pracach 
archiwalnych i historycznych. Korzystaj11 z niego zaröwno pracownicy 
Archiwum Panstwowego, jak i osoby obce, korzystaj11ce z akt w Pra
cowni Naukowej. 

Obok prac porz11dkowo-inwentaryzacyjnych i naukowo-badawczych 
pracownicy Archiwum Wroclawskiego byli od 1950 r. zaj,:ci problema
mi ksztaltowania narastaj11cego w archiwach zakladowych zasobu akto
wego. Najwazniejszym instrumentem nadzoru nad aktami urz,:döw, 
instytucji, zarz11d6w gospodarczych, przedsi,:biorstw i organizacji spo
lecznych byly systematyczne wizytacje ich archiwöw, pol11czone nie
rzadko z ekspertyzami akt wybrakowanych. Wysilki pracowniköw 
Archiwum zmierzaj11ce do podniesienia stanu sk!adnic akt na wyzszy 
poziom nie wsz,:dzie znajdowaly nalezyte zrozumienie. Na podstawie 
dlugoletniej praktyki Archiwum Panstwowe we Wroc!aV.:iu mogle stwier
dzic, ze stan skladnic akt na terenie m. Wroclawia i wojewödztwa wro
clawskiego jest bardzo rözny. Istniej11 instytucje posiadaj11ce archiwa 
pod kazdym wzgl,:dem wzorowe, ale zdarzaj11 si,: i takie zaklady pracy, 
ktöre traktuj11 swe Sk!adnice akt jako uci11zliwy balast. Energiczna akcja 
wizytacyjna powoduje jednak, ze ilosc tych ostatnich powoli, ale stale 
maleje. Jednym z waznych z,idan opieki nad narastaj11cym zasobem 
archiwalnym jest pilnowanie ze strony Archiwum terminöw wykonania 
zalecen powizytacyjnych i systematyczne ich egzekwowanie. Röwniez 
prowadzona przez Archiwum akcja szkoleniowa, a w szczegölnosci 
ostatnio stosowana forma szkolenia na kursach korespondencyjnych, 
przyczynila si,: w duzym stopniu do podniesienia stanu skladnic na 
wyzszy poziom. Dotychczasowa dzialalnosc archiwöw na tym odcinku 
nie byla zatem bezowocna. Nadzör nad tymi pracami sprawowal do 



Archiwum Paiistwowe m. Wroclawia i Woj. Wroclawskiego 261 

1967 r. kierownik Referatu Organizacyjno-Inspekcyjnego, a od 1968 r. 
kierownik Oddzialu Akt Polski Ludowej. Stan kartoteki zarejestro
wanych w Archiwum Panstwowym skladnic akt z terenu m. Wrocla
wia wyni6sl okolo 750 pozycji, a w archiwach terenowych wojew6dz
twa wroclawskiego dwa razy tyle. W ostatnich latach dokonano selekcji 
skladnic akt i wydzielono sposr6d nich skladnice o szczeg6lnym zna
czeniu, nad kt6rymi archiwa panstwowe roztaczaj11 specjaln11 opiek�. 
Ilosc sk!adnic akt pozostajqcych pod specjalnq opiek11 s!uzby archiwalnej 
na terenie m. Wroclawia i wojew6dztwa wroclawskiego nie jest stala 
i w zaleinoscf od wartosci skladnic ulega zwi�kszeniu lub zmniejszeniu. 
Ilosc skladnic akt obj�tych specjaln11 opielt11 wynosi w chwili obecnej: 
na terenie m. Wroclawia 174, a na terenie wojew6dztwa 650. 

Zycie naukowe Archiwum znajdowalo sw6j wyraz przede wszystkim 
w zebraniach naukowych, w czasie kt6rych wygloszono w latach 1949-
-1969 140 referat6w z dziedziny archiwistyki, a,chiwoznawstwa oraz 
historii ustroju i organizacji wladz sl11skich. Niezaleinie od prac o cha
rakterze sluibowym poszczeg6lni pracownicy prowadzili indywidualne 
badania naukowe odpowiadaj11ce ich wlasnym zainteresowaniom. W.iele 
sposr6d tych prac zostalo opublikowanych na lamach „Archeionu", ,,Tek 
Archiwalnych" i „Sob6tki". 

Pierwsze lata dzialalnosci Archiwum Wroclawskiego poswi�cone 
byly, jak jui o tym wspomniano, gl6wnie zabezpieczaniu i prowizo
rycznemu porz11dkowaniu materia!6w archiwalnych. Kontakty bezpo
srednie pracownik6w Archiwum z zakladami pracy i ze spoleczenstwem 
dolnosl11skim rozpocz�ly si� nieco p6zniej, bo dopiero w 1950 r. W tym 
czasie bowiem zainicjowano akcj� wizytowania skladnic akt i szkolenia 
ich personelu. 

R6wnolegle z tymi pracami archiwisci wroclawscy podj�li pierwsze 
pr6by popularyzowania archiwum wsr6d szerokich rzesz opoleczenstwa. 
Rozpocz�to od pogadanek w szkolach i wi�kszych zakladach pracy. 
W nast�pnych latach organizowano liczne pokazy i wystawy dokumen
t6w archiwalnych. Ekspozycje te, nawi11zuj11ce gl6wnie do tematyki 
polskosci ziemi slqskiej, cieszyly si� wsr6d zwiedzaj11cych duzym powo
dzeniem. R6wniei wystawa pt. Wroclaw w dokumencie archiwalnym, 

zorganizowana w maju 1960 r. z okazji 15 rocznicy wyzwolenia Wro
clawia, byla przedsi�wzi�ciem ze wszech miar udanym. Eksponaty tej 
wystawy byly filmowane i pokazywane w telewizji. W Polskim Radiu 
wygloszono na te tematy kilka pogadanek. 

Wielk11 aktywnosc propagandowo-popularyzatorsk& rozwijala polska 
sluiba archiwalna w czasie urz&dzanych eo pi�c lat „Tygodni Archi
w6w". Pierwszy „Tydzien Archiw6w" odbyl si� w dniach 7-14 IX 
1958 r. W latach 1958, 1963 i 1968, w kt6rych obchodzone byly „Tygo-
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dnie Archiw6w", prowadzono na terenie m. Wroclawia i wojew6dztwa 
wroclawskiego szerokq akcj,: propagandowii za posrednictwem prasy, 
radia, wystaw dokument6w i pogadanek. 

Do gl6wnych zadan panstwowej sluzby archiwalnej na Dolnym 
Sliisku w latach 1971-1975 b,:dzie nalezec zabezpieczenie i opracowanie 
akt administracji panstwowej wszystkich szczebli, zarziid6w i przedsi,:
biorstw gospodarczych, zwiiizk6w i organizacji spolecznych .j kultural
nych z lat 1951-1960. Przewiduje si,: opracowanie przejmowanych 
obecnie akt siid6w pruskich, jak r6wniez akt katastralnych, dokumen
t6w i piecz,:ci zespol6w miejskich m. Wroclawia i Swidnicy, zbior6w 
kartograficznych. Sporziidzone zostanii dla niekt6rych zespol6w pomoce 
arc.hiwalne wyzszego rz,:du (skorowidze, indeksy, katalogi). W dziedzinie 
opieki nad narastajiicym zasobem archiwalnym polozony zostanie nacisk 
na zakladanie archiw6w zjednoczonych, w kt6rych grupowane b,:dq 
akta pokrewnych instytucji i przedsi,:biorstw. W planach prac nauko
wo-badawczych obok opracowan tradycyjnych· referat6w na zebrania 
naukowe wdrozone zostanii badania naukowe nad problematykq kan
celaryjno-biurowii i ustrojowii wladz i urz,:d6w PRL w latach 1945--
1969. Opublikowany zostanie m. in. przewodnik po zasobie Archiwum 
Panstwowego we Wroclawiu i archiw6w terenowych wojew6dztwa wro
clawskiego. 

DAS STAATSARCHIV IN WROCI.AW 

Bereits einige Monate nach Kriegsende erhielt Dr. J6zef Stojanowski als 

Bevollmächtigter des Ministers für Bildungswesen den Auftrag, ein Staatliches 

Archiv in Niederschlesien zu gründen. Seine Arbeit begann Dr. Stojanowski mit 

der Sicherstellung und Anfuhr von Archivalien, die die deutschen Behörden in 

die Provinz evakuiert hatten. Der Prozentsatz der Aktenbeschädigung war sehr 
hoch. Die in die Lagerräume in der Pomorska-Strasse 2 zusammengeführten älte
ren und neueren Akten der Registratur von Ämtern und Institutionen wurden 

provisorisch geordnet und für wissenschaftliche Forschungen sowie wirtschaftliche 

Zwecke zugänglich gemacht. 

In den vergangenen 25 Jahren wurden sämtliche Akten, die sich im Archiv 
befinden, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auf der Basis dieser Akten 

sind zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen polnischer und ausländischer Ge

schichtsforscher entstanden. Besonders interessante Dokumente, die vom Polentum 
des s'chlesischen Bodens Zeugnis ablegen, wurden breiteren Kreisen der Bevölke

rung in archivalischen Ausstellungen gezeigt. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des · Archivs in den Jahren 1971-1975 wird 
die Bearbeitung der Akten der Volksrepublik Polen sowie die Einleitung von 

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten ü_ber Verfassungsfragen der Staatsmacht 

VolksPolens. 




