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WINCENTY URBAN 

ARCHIWUM - MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE I BIBLIOTEKA 

KAPITULNA WE WROCt.AWIU W LATACH 1945-1970 

Do zas!uzonych niew11tpliwie instytucji naukowych i kulturalnych 
archidiecezji wroc!awskiej nalezy zaliczyc bezstronnie Archiwum Ar

chidiecezjalne, Muzeum i Bibliotek,: Kapituln11. Druga wojna swiatowa 
obesz!a si,: niemi!osiernie z wymienionymi instytucjami koscielnymi. 

W latach wojennych 1939-1945 kierowa! nirni ks. K. Engelbert, dobry 
fachowiec i zami!owany badacz. Maj 11c tedy do pomocy trzy siostry 
urszulanki musial pokonac caly szereg trudnosci, aby utrzymac wszyst
kie instytucje na poziomie. W czasie wzmagaj11cych si,: trudnosci wo
jennych zacz,:to umieszczac za zgod11 kardyna!a Bertrama i konserwa
tora G. Grundmanna juz w 1942 r. szereg wartosciowych przedmiot6w 
bibliotecznych po parafiach sl11skich, jako mniej narazonych na nie
bezpieczenstwo bombardowania (Strzelin, Henryk6w, Sob6tka, Kielczyn; 
m. in. wywieziono wtedy z Wroc!awia 805 inkunabu16w). W 1945 r. wo
bec zblizaj 11cego si,: frontu wschodniego musiano zabezpieczyc wiele 
zbior6w archiwalnych, bibliotecznych oraz muzealnych. Zabytki te
i zbiory umieszczano po plebaniach sl11sl,ich po lewej stronie Odry, gdyz 
Niemcy zywili przekonanie, ie wojska radzieckie nie osi11gn11 nigdy tej 
linii w wojennym pochodzie. W lutym 1945 r. ks. Engelbert otrzyma! 

„Umquartierungsschein 2 II 1945" wydany przez NSDAP Ortsgruppe 
Breslau-Amt für Volkswohlfahrt, musial wi,:c opuscic Wroclaw i prze
trwal okres ostatnich walk w Karniencu Z11bkowickim, Archiwum, Mu

zeum i Biblioteka pozostawa!y pod opiek11 starego dozorcy Pitscha, kt6-
remu nalezy si,: uznanie, ie w krytycznych momentach uratowa! przed 
zniszczeniem pozosta!e cenne dobra kulturalne. 

Podczas obl,:zenia Wroc!awia w 1945 r. bomba spad!a na gmach 

Archiwum 1 i zniszczy!a najdotkliwiej II pi,:tro biblioteczne z cennym 

1 „Diözesanarchiv schwer getroffen. Die Bombe schlug in die obere Bibliothek 

ein, riss den Dachstuhl über dem gesamten Mittelbau herunter und schlug bis 
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zbiorem „Silesiaca" i CZ<iSC magazynu archiwalnego, narazajiic pozosta!e 
zbiory przez dlugie miesiiice na szkodliwe dzia!anie wplyw6w atmosfe
rycznych. Dalszii opiek<i okaza!y w tych ci<izkich chwilach siostry elzbie
tanki szare z Wroc!awia, kt6re urziidzily w piwnicach biblioteki fili� 
swego szpitala. 

Po ustaniu wojennych dzia!ari i powrocie z ewakuacji ks. K. Engel
berta rozpocz�!y si� prace wst�pne nad oczyszczaniem magazyn6w bi
bliotecznych i archiwalnych z rumowisk i gruz6w. Wladze polskie, kt6re 
przyby!y do Wroc!awia po kapitulacji miasta i rozpocz�ly „trudne dni" 
prac, okazaly rychlii pomoc diecezjalnym instytucjom. W Bibliotece 
Kapitulnej w!asciwe prace oczyszczajiice rozpocz<ily si� 24 V 1945 r., 
kiedy to dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr A. Knot poruczy! spe
cjalnej grupie robotniczej zlozon·ej z 10 ludzi, pod kierownictwem radcy 
bibliotecznego K. Hackmanna, usuwanie gruz6w z magazyn6w. Wiele 
iyczliwych rad udziela! wtedy grupie polskiej przybylej do Wroclawia 
ks. prof. H. Hoffmann, zashizony badacz historii sliiskiej i p!odny pisarz. 

Po zabezpieczeniu dachu gmachu archiwalnego konstrukcjq z desek 
i blachy zelaznej, gdyz w owych dniach trud�o bylo zdobyc odpowied
niejszy material, nastiipilo zwozenie ewakuowanych zbior6w archiwal
no-bibliotecznych w niezmiernie trudnych warunkach komunikacyjnych 
i transportowych. Zwozono wtedy te:i: przedmioty muzea!ne. Krziitali 
si� oko!o tej zw6zki w6wczas ks. Engelbert, ks. Terlaga, kt6ry przybyl 
do Wroc!awia. Koszty pokrywala 6wczesna Administracja Apostolska 
Dolnego Sliiska, aczkolwiek sama borykala si� z klopotami finansowymi. 
Wydatki by!y znaczne, a pieniqdze trudne da zdobycia w d�zkich wa
runkach bytowania przy wielkiej fluktuacji ludnosciowej. Odrobina 
benzyny byla wtedy wysoko ceniona przy zw6zce przedmiot6w ewa
kuowanych. Dia przykladu nadmienimy, :i:e wydatki archiwalne i biblio
teczne wyniosly w 1946 r. 36 666 zl, w 1947 r. - 316 026 zl, w 1948 r. -
487 021 zl, w 1949 r. - 624 788 zl, w 1950 r. - 437 670 zl. Bardzo trudne 
roboty murarskie, ceglane sklepienie nad calym magazynem bibliotecz
nym, napraw� zarysowanych mur6w wykonali w godzinach nadpro
gramowych pracownicy grupy budowlanej ob. Wodary, mistrza murar
skiego, zaj<itego przy odbudowie katedry wroc!awskiej. Z prawdziwym 
uznaniem nale:i:y podkreslic poswi<icenie tych ludzi i ich kierownika, 
kt6rzy na widok przera:i:ajiicego spustoszenia przyszli z pomocii zniszczo
nej bibliotece. Nowii zupelnie Wi<izb� dachowii zalo:i:ono i caly gmach 
pokryto dach6wkii w 1957 r. dzi<iki subwencji arcybisk"upa B. Korninka. 

Z wielkimi trudnosciami zdobywano srodki na wewn<itrzne wyposa
:i:enie magazyn6w. Zakupiono wi<ic drewniane regaly da biblioteki o !iicz-

in den Urkundensaal durch, zum Glück ohne zünden". Por. Chronik des Diözesan

archivs, des Diözesanmusums, Der Dombibliothek). 



Archiwum - Muzeum Archidiecezjalne 265 

nej dlugosci 2505 m, a dla archiwum 145 m bieiiicych regal6w. Regaly 
wykonali S. Lepka i F. Krzeminski. Wszystkie regaly pokryto plynem 
przeciwpoiarowym. Zakupiono r6wniei szaf� na dokumenty pergamino
we oraz na kartki katalogowe. Do 1950 r. wydatki rzeczowe wyniosly 
1 902 181 z!. Za ciekawii ilustracj� wysilk6w moie s!uiyc jeden szczeg61: 
na zdobycie szkla wystawowego do witryn poswi�cono ai 50 godzin za
chodu w 1946 r. 

Jesli idzie o ewakuowane zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne, 
to losy wojny obeszly si� z nimi r6inie. Najmniej ucierpialy starodruki 
Biblioteki Parafial!lei sw. Jakuba w Nysie, kt6re wywieziono z Wrocla
wia przed frontem 1945 r. i umieszczono je na plebanii w Strzelinie. Go
rzej obszed! si� los wojny z kapitulnymi inkunabu!ami. Przed frontem 
wywieziono z Biblioteki Kapitulnej ce!em zabezpieczenia 805 inkunabu
l6w, ale nie udalo si� wszystkich odnalezc. Inkunabuly kapitulne i nyskie 
wywieziono do Sob6tki. Stiid iolnierze niemieccy przewiez!i je w ostat
nich miesiiicach wojny do hrabstwa klodzkiego. Wladze polskie zabezpie
czyly je w Bibliotece Jagiellonskiej w Krakowie. W samej Sob6tce zacho
walo si� 49 inkunabul6w, kt6rych nie zdolano przewiezc dalej, i te naj
pr�dzej powr6cily do Wroclawia. Biblioteka Jagiellonska zwr6cila tutej
szej Bibliotece Kapitulnej w 1948 r. 489 inkunabul6w. Pod wzgl�dem 
tresciowym przewaiajii wsr6d nich dziela teologiczne. W czasie wojennej 
ewakuacji zagin�ly niekt6re r�kopisy Biblioteki Kapitulnej. Nie zdolano 
r6wniei odnalezc wszystkich archiwali6w. Sposr6d zabytk6w muzealnych 
nie odzyskano do tej pory wszystkich tryptyk6w oraz Madonny I.ukasza 
Cranacha pochodziicej z kolegiaty w Glogowie i z katedry wroclawskiej. 

Po remoncie magazyn6w archiwalno-bibliotecznych i muzealnych roz
pocz�la si� imudna praca nad uporziidkowaniem zbior6w Archiwum, Bi
blioteki i Muzeum. Pozosta!a tei koniecznosc przywozu reszty zbior6w. 
Od 1946 r. kierownikiem tychie trzech instytucji diecezja!nych zostal 
mianowany ks. W. Urban. Praca byla w6wczas bardzo ci�ika. Klopoty 
wzmagaly si� z powodu trudnosci zdobycia srodk6w transportowych. 
Odbywala si� ona cz�sto w mrozne dni zimowe przy wybitych oknach, 
dyktii jedynie zabezpieczonych, stiid tei poch!ania!a wiele cennego zdro
wia i sil. Personel pomocniczy by! bardzo szczuply. Pocziitkowo pomagal 
w pracy bardzo uczciwy staruszek, dr 0. Hauke, i dorywczo ks. Z. Zim
mer. Po ich wyjezdzie do Niemiec pracowal W. Baron, siostra A. Cieslik, 
R. Kopyra, E. Pospiech, W. Szeliga, P. Tunger, R. Bienia. Najiyczliwiej 
w latach 1950-1959 poswi�cal swe sily i przygotowanie naukowe pracom 
archiwalno-bibliotecznym ks. dr A. Sabisch. Po nim pracowal do 1966 r. 
ks. A. Swierk. Naleiy tei tu wspomniec ofiarny trud S. Siemienskiego 
i A. Jochelsona. Od 1950 r. po zwolnieniu si� z pracy J. Walter ogromnie 
wiele trudu i poswi�cenia oraz zamilowania w prace tutejsze wkladaj'l 
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siostry elzbietanki: D. Tyrakowska, A. Piekarska, F. Senska, W. Ulewicz, 
I. ii>zewczyk. W Muzeum Archidiecezjalnym w latach 1947-1950 wlozyl
wiele pracy i zamilowania ks. dr P. Sledziewski, niezmiernie uzdolniony 
artystycznie, a po nim dr W. Lenkiewicz, i Z. Wrzesniowski. Obecnie 
jako kustosz muzealny pracuje mgr M. Pacyna. 

Do waznych niewqtpliwie zadan i prac bibliotekarskich nalezy upo
rzqdkowanie zbior6w, ale do jeszcze wazniejszych zalicza siE: lfoniecznosc 
udostE:pnienia ich badaczom naukowym. Na tym odcinku z radosci'! nalezy 
stwierdzic, ze opisywane plac6wki kulturalne archidiecezji wroclawskiej 
nalezq do czo!owych, kt6re po 1945 r. udostE:pni!y dla. badan naukowych 
calosc swoich zbior6w. Celem ulatwienia badan naukowych skatalogo
wano wszystkie odziedziczone ksiE:gozbiory w liczbie 74 806 tom6w, otrzy
manych od ks. prof. H. Hoffmanna, F. Seppelta, E. Waltera, L. Cuno, 
F. Geschera, A. Heinke, F. Zillmanna, J. Gewiesa, F. Piontka, A. Schultza 
i innych. 

Opracowano i ulozono dla calosci zbior6w katalog systematyczny. 
W latach 1955-1958 opracowano katalog proweniencji. Bp W. Urban 
przygotowal w 1955 r. w maszynopisie Katalog inkunabul6w Biblioteki 

Kapitulnej we Wroc!awiu oraz R�kopisy Biblioteki Kapitulnej we Wro
clawiu (Wroclaw 1956, maszynopis). Z tegoz katalogu rE:kopis6w pewne 
CZE:SCi wyszly drukiem 2. 

Dia ulatwienia i orientacji w zbiorach instytucji diecezjalnych i ko
scielnych dla badaczy oglosi! bp W. Urban kr6tkie wprowadzenie 3 oraz 
informator o zbiorach archiwalnych '· DziE:ki poparciu Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego i zyczliwosci ks. prof. Stanislawa Librowskiego, 
redaktora organu „Archiwa - Biblioteki i Muzea Koscielne" m6gl on 
ponadto wydac katalog archiwum 5• Ponadto przygotowano katalog alfa
betyczny starodruk6w z Biblioteki sw. Jakuba w Nysie oraz dokladny 
ich spis w liczbie 2909 pozycji. W 1953 r. spisano starodruki Bibliothecae 
Aedis Sacerdotum ex Monte Capellae. 

2 W. Urba n, Rt:kopisy titurgiczne Biblioteki Kapituinej we Wroclawiu (Ar

chiwa-Biblioteki i Muzea iKoScielne, VI, 1963, s. 155--190); t e nie, Rt:kopiS1J 
skrypturystyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu 
(tamZe, IX, 1964, s. 23---36); t e n Z e, Rt:kopisy prawnicze Biblioteki Kapituinej 
we Wroclawiu (Prawo Kanoniczne, 1966, s. 109-131). 

3 W. Urban, Sredniowieczne rt:kopisy Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu. 
(Ateneum Kaplallskie, 1949, z. 3, s. 278---281). 

• W. Urban, Archiwum Diecezjalne (Nasza Przesz.loSC, IV, 1948, s. 311-3rl6); 

t e n i; e, Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu (Archeion, 1956, nr 25, s. 309--
320); t e n i: e, Ocal.ale archiwalia z czas6w diecezjalnych rzqd6w arcybiskupa 

kardynala Ado!fa Bertrama (1914-1945) (Sob6tka, 1955, nr 3, s. 531-535). 
s W. Urban, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wroclawiu. R(ko

pisy, Lublin 1965-1968, s. 798. 
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Dzial rE:kopisöw Biblioteki Kapitulnej w latach 1945-1970 powiE:kszyl 
siE: o 351 jednostek, wsröd ktörych znajduje siE: kilkanascie rE:kopisöw 
sredniowiecznych. W nawi11zaniu do pisma Naczelnej Dyrekcji Archiwöw 
Panstwowych (3 I 1962) przekazano zdeponowane w Archiwum Archi
diecezjalnym metryki „parafii sudeckich" Archiwum Panstwowemu we 
Wroclawiu celem przeslania ich wladzom czechoslowackim. DziE:ki sub
wencji Kurii Arcybiskupiej zakupiono komplet Bibliografii Estreichera. 
Nabyto dla tutejszych zbioröw bibliotecznych 3458 dziel polskich z za
kresu powojennej literatury teologicznej i historycznej. 

Ostatnia wojna, jak wspominano, dokonala zniszczen w stanie zacho
wania ksiE:gozbioröw, dlatego tei przed kierownictwem stanE:la koniecz
nosc konserwacji i oprawy zagrozonych egzemplarzy. W latac.h 1945-
1970 poddano fachowej konserwacji i oprawie lub przeoprawie 842 jed
nostki archiwalne, 97 inkunabulöw, 405 starodruköw oraz 59 204 tomy 
druköw nowszych i czasopism. Wainq pozycjE: prac w minionym 25-leciu 
stanowily rözne wystawy. Organizowano je na w.lasnym terenie lub tez 
uczestniczono przez wypozyczenie zbioröw w innych instytucjach, jak 
np. w Wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 r. i innych. W pocz11tkowych 
latach z powodu koniecznosci odbudowy uszkodzonego budynku i we
wnE:trznej adaptacji mozna bylo urzqdzac. wystawy w skromniejszym 
zakresie i byly one raczej rzadsze. Zywsze tempo w organizowaniu wy
staw nastqpilo od 1951 r. Na dosc szerok11 skalE: urz11dzono wystawE: 
w zwi11zku z poswiE:ceniem odbudowanej katedry wroclawskiej w 1951 r. 
pt. Wroclawska katedra w swietle dokument6w. Po niej urz11dz�no trzy 
nastE:pne wystawy w tym samym roku: Wystawa tkanin liturgicznych, 
Malarstwo Michala Willmanna, Dzieje wroclawskiej diecezji w swietle 
dokument6w od XII do XVIII w. W 1952 r. odbyla siE: wystawa zabyt
kowych monstrancji z terenu archidiecezji wroclawskiej. W 1953 r. od
byla siE: wystawa pt. Zniszczenie i odbudowa koscio!6w Dolnego Slqska. 
NastE:pnie urz11dzono wystawE: Obrazy religijne XV-XVIII w. (1954), 
Historiografia polska (1959), Z dziej6w kultu Matki Boskiej Wniebo
wzi�tej (1961), Swiadectwa koscielnych ksiqg metrykalnych o polskosci 
Slqska (1961), J �zyk polski w duszpasterstwie diecezji wroc!awskiej 
(1962), Polska ksiqzka religijna szczeg6lniej w zakresie mariologii w dusz
pasterstwie diecezji wroc!awskiej (1963), Biblia polska na Slqsku do 
r. 1945 (1964), 400-lecie Seminarium Duchoumego we Wroc!awiu (1965), 
Tym, kt6rzy przetrwali (polskie swiadectwa koscielne do 1945 r., 1965), 
Wk!ad Archidiecezji Wroc!awskiej w tysiqclecie Polski 966-1966 (1966), 
700-lecie kanonizacji sw. Jadwigi 1267-1967 (1967), Wroc!aw i Poznaii 
na przestrzeni lat 968-1968 (1968), Zbiory malarskie ks. Ludwika Sie
radzkiego, proboszcza ze Szczawienka na Dolnym Slqsku (1968), Eksli
brisy o motywie chrzescijaiiskim (1968), Idea ekumenizmu w filatelistyce 



268 W. Urban 

(1969), Papieze w sztuce medalierskiej (1969), Tw6rczosc filatelistyczna 

Kazimiery Dqbrowskiej (1969). 
Na odcinku akcji zabezpieczania zbior6w zmikrofilmowano wszystkie

dokumenty, skladajiice si,: z trzech dzia!6w, mianowicie chronologicz
nych, z sygnaturami alfabetycznymi i miejscowosci slqakich i parafii. 
Zmikrofilmowano r6wniez cenniejsze zabytki (Ksi�ga henrykowska, Sta
tuta Rudolphina, Liber Niger, Liber Berghii, Legenda Sancta Hedwigis, 
Benedictionale i inne. Sporziidzono tez Katalog fotograficzny zbior6w 
Muzeum Archidiecezjalnego we Wroclawiu. 

Do bardzo waznych czynnosci archiwalno-bibliotecznych na!ezy bez
sprzecznie us!uga i udost,:pnianie zbior6w. Praca ta jest niezmiernie 
waina w badaniach naukowych. Stan udost,:pniania zliior6w w minio
nym 25-leciu przedstawia! si,: nast,:pujiico: 

1. zwiedzen w celu korzystania ze zbior6w 
bylo 34 747 (ok. 752 osoby) 

2. wydano do prac.owni naukowej ksiqiek 
w tomach 60 266 

3. wydano do pracowni naukowej jedn. _ 
archiwalnych 77 428 

4. za!atwiono na pismie �werend archiwal-
nych 435 

5. zalatwiono innych kwerend 35 174 
6. udzielono wyjasnien i informacji 25 707 
7. przyj<:to z parafii kopii metrykalnych 5 865 
8. dokonano adnotacji metrykalnych 3 200 
9. zalatwiono korespondencji · 4 700 
Naleiy tez podkreslic, ze Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka 

Kapitulna we Wroclawiu udost,:pnia pracownikom naukowym wszyst
kie swe zbiory, eo zyczliwie zdola! zauwazyc J. Szymanski •. 

W okresie minionych 25 lat oparto cz<:sciowo lub ca!kowicie na ma
teriale mieszcziicym si<: w tutejszym Archiwum lub Bibliotece 184 prace 
drukowane i 360 prac nie drukowanych. 

Pracownicy Archiwum i Biblioteki przy wymienionych zaj<:ciach nie 
zaniedbali bynajmniej osobistych prac naukowych. I tak ks. A. Sabisch 
od dawna pracowa! wytrwale nad przygotowaniem edycji najstarszych -
akt kapituly wroclawskiej. Na podstawie tych zr6de! powsta!a ksiiizka 
J. Sawickiego '· Ks. A. Swierk zajq! si<: historiii szkolnictwa srednio-

6 J. S z y m a 11. s k i, Nauki pomocnicze historii, Lublin 1968, s. 340. 

1 J. s a w i c k i, Concilia Poloniae. Zr6dla i studia krytyczne. X Synody die

cezji wroclawskiej i ich statuty na podstawie material6w prz.ysposobionych przy 

wsp6ludziale A. Sabischa. 
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wiecznego 8 oraz sredniowiecznymi bibliotekami klasztornymi i ich zna
czeniem dla dziej6w kultury 9

• Bp W. Urban oglosil dotychczas 225 prac 
drukiem, w tym wiele dotyczqcych polskosci Sl,iska od sredniowiecza 
po czasy najnowsze 10. 

W Muzeum Archidiecezjalnym w minionych latach starano si� re
windykowac ewakuowane zbiory w czasie wojny. Przeprowadzono ko
nieczne konserwacje. Powi�kszono zbiory, zwlaszcza w dziale numizma
tyki. W 1952 r. wydano Przewodnik po Muzeum Archidiecezjalnym we 

Wroclawiu nak!adem Kurii Arcybiskupiej. W omawianym okresie zwie
dzi!o tutejsze Muzeum 50 550 os6b. 

J esli idzie o plany i zamierzenia na przyszlosc, to trzeba zaznaczyc, 
ie jeden kierunek pracy musi isc przyj�tym torem - uzupelniania zbio
r6w, konserwacji ich i udost�pniania. Z drugiej strony pragn�libysmy 
wydac przygotowane jui prace umozliwiaj,ice jeszcze wydatniejsze ko
rzystanie z na.szych zbior6w, prowadzic dalsze badania naukowe nad 
dziejami Kosciola na Sl,isku, urzqdzac odpowiednie wystawy. 

Do prac przygotowanych, kt6re czekai'l na druk, nalezy praca bp 
W. Urbana pt. Duszpasterski wklad duchowienstwa w archidiecezji wro

clawskiej w latach 1945-1970, Z dziej6w polskiego duszpasterstwa 

w archidiecezji wroclawskiej w czasach nowozytnych. Z zakresu ulat-

s A. $w i e  r k, Sta.n szkolnictwa we Wroclawiu w drugiej polowie XIII w. 

{Nasza PrzeszloSC, XVII, 1963, s. 77-83); t e n Z e, RektoTZy pierwszej szkoly miej
skiej we Wroclawiu w okresie przed reformacjq (Acta Universitatis Wratislavien
sis, 1964, nr 23, s. 171-196). 

9 A. $w i e  r k, Z problematyki bada'l'i nad dziejami Slqskich bibliotek klasztor
nych (Sob6tka, XV1II, 1963, nr 1, s. 14-25); t e n :Z. e, Sredniowieczna bibiioteka 

klasztoru kanonik6w regularnych Sw. Augustyna w Zaganiu, Wroclaw 1965. 
10 Do wainiejszych prac naleiij: Katedra wroclawska, Wroclaw 1951; J�zyk 

polski w duszpasterstwie wroclawskiej diecezji w pierwszej polowie XIX w. 
{Przegl.id Pows·zechny, 1951, IX, s. 178-195); De testimonis vitam Nankeri episcopi 

Wratislaviensis iUustrantibus (Collectanea Theologica, 1955, nr 2, s. 250-286); Leo
pold hr. Sedlnicki ksiqZ� biskup wroclawski 1836-1840 na tle dziej6w KoSciola 
na Slqsku w pierwszej polowie XIX w., Warszawa 1955; Konwersja Malecjusza 

Smotrzyskiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa polockiego w latach 1620-1627. 
Przyczynek do dziej6w polemiki religijnej XVII w. (Nasza PrzeszloSC, V, 1957, 

s. 134--216); Studio nad dziejami wroclawskiej diecezji w pierwszej polowie XV w., 
Wroclaw 1959; Materialy do dziej6w polskoSci na Slqsku w wizytacjach diecezji 
wroc!awskiei (do pocz. XVIII w.) (Sob6tka, XIV, 1959, nr 2, s. 149-195); Zarys 

dziej6w diecezji wroclawskiej, Wroclaw 1962; Potskie kaznodziejstwo i katechi
zacja we wroclawskiej diecezji w czasach pruskich (Nasza PrzeszloSC, XiVII, 1963, 

s. 123-186); Archidiecezja wroclawska w latach 1945-1965 (tami:e, XXII, 1965, 

s. 10-68); Szkice z dziej6w diecezji wroclawskiej (Studia Theologica Varsaviensia, 

1965, nr 2, 1966, nr 1, 1967, nr 1); Powody i okolicznoSci przyj<:cia chrztu przez 

Mieszka I (tamie, 1966, nr 2, s. 11-45); Ostatni etap dziej6w KoSciola w Polsee 
przed nowym tysiqcleciem (1815-1965), Rzym 1966. 
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wienia 'korzystania ze zbioröw nalezy wymienic prac<; przygotowam1 do 
druku przez bp W. Urbana pt. Katalog dokument6w Archiwum Archi

diecezjalnego we Wroclawiu. Cz�sc I: Dokumenty oznaczone sygnatu
rami alfabetycznymi. Cz�sc II: Dokumenty chronologiczne, Cz�sc III: 
Dokumenty odnoszqce si� do parafii. Ponadto czeka na druk Benedyk

cjonarz wroclawski w opracowaniu W. Urbana oraz Statuty kapituly 

katedralnej we Wroclawiu, Repertorium dokument6w do historii die

cezji wroclawskiej Fryderyka Berghiusa. 
Przedstawiony w niniejszym szkicu zarys dzialalnosci Archiwum, 

Muzeum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej w latach 1945-
1970 nie wyczerpuje wszystkich prac i wkladöw. Zwröcono w nirn 
uwag� jedyni.e na najistotniejsze i wazkie momenty i przejawy, swiad

C.Zqce o rzeczywistym wysilku i dorobku. 

DAS ARCHIV-MUSEUM DES ERZBISTUMS UND DIE KAPITELBIBLIOTHEK 
IN DEN JAHREN 194S-1970 

Das Archiv-Museum des Erzbistums und die Kapitelbibliothek in Wroclaw 
hat unumstrittene Verdienste um die Kultur und Wissenschaft ii.n der Diözese. 
Die sich bis 1939 günstig entwickelnden Anstalten erlebten seit Kriegsbeginn 
ern_sthafte Erschütterungen. Ein besonders schwerer Schicksalsschlag war für sie 
die Bombardierung der Stadt im Jahre 1945. Nach dem Krieg hatten die polni
schen kirchlichen Behörden schwierige Aufgaben zu lösen, wie Rettung, Sicher
stellung, Rückforderung der Sammlungen und deren Bereitstellung die wissen
schaftlichen Forechungen. Zuerst musste mit grossem Kostenaufwand das Gebäude 
des Archivs, des Mu,seums und der Bibliothek wiederaufgebaut werden. Später 
wurden die evakuierten Sammlungen zusammengeführt, wobei nicht alles auf
.gefunden werd·en konnte. Die nächste Etappe war die mühsame Arbeit beim 
Ordnen der Sammlungen. Mit Genugtuung kann festgestellt werden, dass die 
kirchlichen Behörden alle Sammlungen der wissenschaftlichen Forschung zur Ver
fügung gestellt haben. Eine beträchtliche Anzahl von Archivalien, Büchern und 
Musealien wurdeneiner sorgfältigen Konservation unterzogen. Viel Aufmerksam
keit wurde auch aktuellen Ausstellungen geschenkt, insbesondere der Popularisier
ung polnischer Archivalien. Es wurden auch zahlreiche Mikrofilme hergestellt. 
Die Mitarbeiter der genannten Anstalten versäumten auch ihre selbständige wis
senschaftliche Arbeit nicht. 




