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WANDA SARNOWSKA 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I POLSKIE TOWARZYSTWO 

ARCHEOLOGICZNE WE WROCLA WIU W OKRESIE 25-LECIA PRL 

Problematyka archeologiczna Dolnego Slqska naleiy da najciekaw
szej i najbardziej pasjonuj11cej. Caly szereg w�z!owych zagadnien doty
cz11cych ziem polskich znajduje w!asnie na Dolnym Slqsku odpowiednie 
rozwiqzanie. Scisle powi11zanie Sl11ska nie tylko z Wielkopolsk11, ale r6w
niei z innymi cz�sciami Polski coraz wyrazniej wyst'}puje w swietle ba
dan naukowych i nowych odkryc archeologicznych. 

Dolny Sl11sk stanowi teren, kt6rym interesuj'I si� zar6wno archeo
logowie z osrodka naukowego we Wroclawiu (przede wszystkim), jak 
Krakowa, Poznania, Warszawy czy Lublina. Moina to sobie wytluma
czyc faktem braku dost�pu da material6w slq.skich w okresie przedwo
jennym. Duie tempo oraz ogromna intensywnosc prac archeologicznych 
na Dolnym Slqsku wynika z przeswiadczen'ia o koniecznosci nadrobienia 
strat naukowych powstalych z dlugotrwalego oddzielenia ziemi slqskiej 
ad Macierzy. Pojedynczy naukowcy docierali niekiedy da Wroclawia, ale 
tylko na pobyt kr6tkotrwaly, bez moiliwosci gl�bszego zapoznania si� 
z materialami archeologicznymi. Wyjqtek stanowil prof. J. Kostrzewski, 
kt6ry nie tylko znal zabytki z Dolnego Sl11ska, ale t� znajomosi: wyko
rzystywal w swoich pracach naukowych. 

We Wroclawiu znalazlam si� po raz pierwszy jeszcze w 1938 r. Wra
calam z 2 -miesi�cznej podr6iy naukowej po Europie p61nocnej, zatrzy
malam si� na kilka godzin celem obejrzenia muze6w. Zbiory archeolo
giczne miescily si� w zachodnim skrzydle przy pi. Wolnosci (gdzie 
w dalszym ciqgu Sq magazyny archeologiczne). Wystawa zajmowala sale 
1 pi�tra skrzydla zachodniego przy ul. Kazimierza Wielkiego 33 (obecnie 
znajduje si� tarn Oddzial Etnograficzny Muzeum Sl11skiego). Bogate zbio
ry archeologiczne gromadzone ad przeszlo 100 lat ulegly w 1945 r. 
w znacznej cz�Sci zniszczeniu. 

Fakt powstania Muzeum Prehistorycznego jeszcze w plon11cym Wroc
lawiu w 1945 r. wydaje si� jak najbardziej zrozumialy; naleia!o utworzyc 
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instytucj� ratujqC'l zabytki möwiqce o przeszlosci ziemi slqskiej. Muze
um Prehistoryczne usadowilo si� w zachodnim skrzydle gmachu przy pi. 
Wolnosci 7, a dyrektorem zostal prof. R. J amka z Krakowa (j ednoczes
nie pierwszy profesor archeologii na Uniwersytecie Wroclawskim). Za
daniem Muzeum bylo przede wszystkim gromadzenie rozproszonych 
zbioröw, ich zabezpieczenie i konserwowanie polqczone z segregacjq i po
rzqdkowaniem, ale obok tych prac podstawowych nowa placöwka ad 
razu wystqpi!a z dzialalnosci'! na zewnqtrz, organizujqc w 1946 r. pierw
SZ'! wystaw� na Uniwersytecie na Ostrowie Tumskim we Wroclawiu '· 

Dobrze zapowiadajqcy si� rozwöj Muzeum zostal zahamowany przez 
po!qczenie w 1948 r. z Muzeum Panstwowym (p6zniej Muzeum Siqskie). 
W latach 1948-1962 Dzial Archeologiczny • pomimo to wykazal duiq 
pr�znosc w ramach swych mozliwosci. W 1963 r. Dzia! ten zostal ponow
nie wyodr�bniony jako samodzielne Muzeum Archeologiczne, ca pozwo
lilo na rozwini�cie znacznie szerszej dzia!alnosci. Siedzibq Muzeum Ar
cheologicznego jest zesp61 gmachöw z palacem barokowym w centrum 
(pomi�dzy pi. Wolnosci a ul. Kazimierza Wielkiego). Odbudowa spalo
nych budynköw wymagala nak!adu znacznych kosztöw i duiego wysil
ku, ale staranna rekonstrukcja wbytkowych cz�sci przysporzyla w rezul
tacie miastu okazaly i pi�kny zesp61 architektoniczny 3• 

Dzialalnosc Muzeum Archeologicznego obejmuje: prace naukowo-ba
dawcze w postaci badan wykopaliskowych i opracowywania ich wyni
köw oraz röznych problemöw dotyczqcych pradziejöw Siqska; wydaw-

1 · W. Sa r n o w s k a, Muzeum Prehistoryczne w latach 1945-1947 (Silesia 
Ant iqua, t .  1, 1959, s. 257). 

2 W. Sa r n o w s k a, Dzial Prehistoryczny Muzeum PaTI.stwowego we Wro
clawiu (Archeologia, t. 2, 1948, s. 421-423); t. a i, Dzial Archeologiczny Muzeum 

Slqskiego we Wroclawiu w latach 1949-1950 (tamie, t. 4, 1951, s. 149-150); tai, 

Dzialalno§C Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego we Wroclawiu w 1953 r. 
(Wi;idomoSc i Archeologiczne, t. 20, 1954, s. 321-323); t a Z, Dzialalna§C Dzialu 

Archeologicznego Muzeum Slqskiego we Wroclawiu w 1954 r. (tamie, t. 22, 1955, 
s. 386--387); t a i, Dzialalno.§C Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego 
w 1955 r. (tam:Ze, t. 23, 1956, s. 378--379); t a Z, Dzial Archeologiczny Muzeum 

S!qskiego w !atach 1948-1957 (Silesia Ant iqua, t. 1, 1959, s. 257-275); t a z, Spra

wozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego w 1958 r. (tamie, t .  2, 1960, 
s. 171-173); t a Z, Sprawozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Stqskiego za 

rok 1959 (tamie, t. 3, 1961, s. 204-207); t a Z, Sprawozdanie Dzialu Archeologicz

nego Muzeum Slqskiego za rok 1960 (tamie, t .  4, 1962, s. 273---276); t a Z, Sprawo

zdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum Slqskiego za rok 1961 (tamie, t. 5, 1963, 
s. 255-257), F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Dzialu Archeologicznego Muzeum 

S!qskiego za rok 1962 (tamze, t. 6, 1964, s. 198---200) . 
3 W. Sa r n o w s k a, Poczqtek odbudowy Muzeum Archeologicznego w 1957 r .  

(Silesia Ant iqua, t. 1, 1959, s. 276); t a Z, Budowa Muzeum Archeologicznego 
we Wroclawiu (tam:Ze, t. 2, 1960, s. 7-18); t a Z, Adaptacja kompleksu palaco

wego Muzeum Archeologicznego we Wroclawiu (Muzealn ictwo, z. 12, 1964, s. 78--83). 
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nictwa naukowe i naukowopopularne; wystawiennictwo oraz r6inorodne 
formy popularyzacji. Liczba pracownik6w Muzeum na dzien 1 I 1970 r. 
wynosi 54 osoby, w tym 18 pracownik6w naukowych. 

Muzeum Prehistoryczne zapoczl!tkowalo badania szeregu stanowisk. 
Zostaly one nast�pnie przej�te przez inne instytucje po wl!!czeniu tego 
Muzeum do Muzeum �;Jl!skiego, kt6re nie posiadalo kredyt6w na badania 
terenowe i nie docenialo znaczenia wykopalisk archeologicznych. Niem
niej jednak Dzial Archeologiczny Muzeum Sl!!skiego do 1951 r. (tj. do 
momentu ustanowienia specjalnego inspektora zabytk6w archeologicz
nych w Wydziale Kultury Prezydium WRN we Wroclawiu) zalatwial 
zgloszenia dotyczl!ce odkryc z calego Sl!!ska i prowadzil wykopaliska 
gl6wnie o charakterze zabezpieczajl!cym. Dopiero usamodzielnienie Mu
zeum pozwolilo na wznowienie systematycznych badan terenowych. 
W rezultacie w cil!gu 7 lat przeprowadzono badania w 37 miejscowos
ciach na 42 stanowiskach oraz zweryfikowano 90 stanowisk, kt6re byly 
inane z literatury. Badaniami obj�to wszystkie okresy pradziej6w od 
neolitu do sredniowiecza wll!cznie. Najwi�cej badan przeprowadzono na 
stanowiskach kultury luzyckiej z epoki br!\ZU i poczl!tku epoki zelaza, 
gdyz najcz�sciej SI! one odkrywane przy rozmaitych pracach ziemnych. 

Oto przegl!!d wynik6w badan w duzym skr6cie: z mlodszej epoki ka
mienia badane osady w Nosocicach, pow. Glog6w, i Tomicach, pow. Dzier
zoni6w, dostarczyly m. in. opröc; slad6w ziemianek i pozostalosci po 
domach o konstrukcji slupowej takze dowody dzialalnosci produkcyjnej. 
W Tomicach stwierdzono istnienie pracowni kamieniarskiej, stanowil!cej 
ze wzgl�du na jej rozmiary odkrycie wyjl!tkowe w Polsee. Do rzadkich 
odkryc nalezy r6wniez grob szkieletowy ludnosci kultury puchar6w 
dzwonowatych odkryty w Zernikach Wielkich, pow. Wroclaw, przez stu
dent6w odbywajl!cych praktyk� muzealn!\. Z badan nad epokl! brqzu 
wybija si� na plan pierwszy odkrycie ogromnego lkurhan:i kultury unie
tyckiej w Szczepanowicach, pow. Wroclaw, ilustrujqcego wyrazne zr6z
nicowanie spoleczne w 6wczesnym spoleczenstwie. Zbadane cmentarzysko 
kultury unietyckiej w Tomicach, pow. Wroclaw, pozwolilo na dokladne 
poznanie rytualu pogrzebowego po raz pierwszy na tak duz!! skal� (40 
grob6w). 

Obok kultury unietyckiej zainteresowania archeolog6w skierowane 
byly na kultur� luzyck!\. Badania muzealne obj�ly szereg slanowisk, 
gl6wnie cmentarzyska z epoki br!\ZU i starszej epoki zelaza. 

Osady ludnosci 'kultury luzyckiej przebadano w Tomicach, Klodzku
-Ksil!zku, Klopotowie, pow. Lubin, W!!soszu. Badania te przyniosly nowe 
materialy dotyczl!ce konstrukcji budowli mieszkalnych (Klodzko-Ksiq
zek), urzqdzen produkcyjnych (Tomice) i inne, niemniej wazne fakty do
tyczqce osadnictwa ludnosci praslowianskiej na Slqsku. Wi�cej zbadano 
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cmentarzysk kultury luzyckiej, np. w Belczu, pow. Göra, w Zachowicach, 
pow. Wroclaw, Slupie, pow. Sroda Slqska, Wolowie, Kuklicach, pow. 
Wr-0claw, Mokronosie Görnym, pow. Wroclaw, i wiele innych. Znajo
mosc obrzqdku pogrzebowego dzi�ki tym badaniom znacznie si,: pogl�
bila. Niektöre znalezione zabytki, np. szklane paciorki z Kuk!ic, dowodzq 
kontaktöw handlowych z basenem Morza Srödziemnego. 

Z okresu latenskiego i rzymskiego przebadano mniej stanowisk, ale 
przyniosly one röwniez ciekawe i bogate materialy (Nosocice, pow. Glo
göw, Slup, pow: Sroda, Kietlöw, pow. Göra, Radwanice, pow. Wroclaw), 
zwlaszcza zagadnienie hutnictwa i produkcji garncarSkiej zostalo po
gl�bione i rozszerzone dzi,:ki nowym badaniom w Kietlowie i Radwani
ca�h. 

Okres wczesnosredniowieczny byl przedmiotem badan g!öwnie Zak!a
du i Stacji IHKM PAN, a muzealne wykopa!iska ograniczyly si,: do cmen
tarzysk (Wroclaw--Oporöw) i drobnych prac ·zabezpieczajqcych lub we
ryfikacyjnych. J edynie na grodziskach ryczynskich zostaly przeprowa
dzone prace wykopaliskowe pozwalajqce na ich monograficzne opraco-
wanie (por. wydawnictwa). 

Materialy uzyskane dzi,:ki przeprowadzonym wykopaliskom znacz
nie wzbogacily wiedz,: o najdawniejszych mieszkancach Sl,iska. Wobec 
zniszczen wojennych i braku publikacji zwlaszcza kultura ludnosci pra
slowianskiej wystqpila w calej pelni, uwidaczniajqc scisle zwiqzki Slqska 
z Wielkopolskq w epoce brqzu i wczesnej epoce zelaza. 

Material uzyskany z badan terenowych ,zostaje zwykle przekazany 
do pracowni konserwacji zabytköw, gdzie laboranci pod nadzorem ar
cheologöw myjq, czyszczq, klejq, uzupelniajq gipsern brakujqce cz,:sci ce
ramiki, a metale poddajq zabiegom konserwacyjnym. Nast,:pnie materialy 
dostajq si,: do pracowni rysunkowo-kreslarskiej i Sq rysowane, a wybra
ne zabytki fotografowane w pracowni fotograficznej. 

Po tych wst,:pnych przygotowaniach archeologowie prowadzqcy ba
dania w terenie przyst,:pujq do sporzqdzania kart katalogu naukowego. 
W Muzeum duzq wag,: przyklada si� do opracowan katalogöw stanowiq
cych dokumentacj,: naukowq (opis, wymiary, fotografia lub rysunek, li
teratura). Opracowania do publikacji opierajq si,: nast�pnie na materia
le kartotek naukowych. Dokladnosc inwentaryzacji i kart katalogowych 
umozliwia prace naukowe nawet w wypadku, gdy same zabytki zagin,:ly 
czy ulegly zniszczeniu. W Muzeum Archeologicznym wszystkie materialy 
byly i Sq opracowywane i inwentaryzowane na biezqco, tj. przed nowym 
sezonem wykopaliskowym, a przewaznie röwniez corocznie publikowane 
(por. ,,Silesia Antiqua"). Czasem wstrzymuje si,: publikacj� z danego se
zonu badawczego, gdy przewidziane jest kontynuowanie wykopalisk, np. 
na cmentarzysku w Belczu Malym, pow. Göra. Jest to nowe, nie znane 
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w literaturze stanowisko kultury luzyckiej, kt6rego monografi� planuje 
si� osobno w ramach Biblioteki Naukowej Muzeum Archeologicznego •. 

Jeszcze w 1958 r. dzi�ki specjalnej dotacji Wydzialu Kultury WRN 
we Wroclawiu oraz przychylnemu ustosunkowaniu si� Wydawnictwa 
Ossolineum wyszedl pierwszy tom rocznika muzealnego poswi�conego 
archeologii pt. ,.Silesia Antiqua". Obecnie w druku jest t. XII, a w przy
gotowaniu t. XIII. Rocznik ten nalezy do czasopism najbardziej regular
nie si� ukazujljcych. Charakter czasopisma nie ulegl zasadniczej zmianie 
w ciljgu 10 lat. Jest to wydawnictwo archeologiczno,-muzealne majljce za 
zadanie publikowanie studi6w i material6w dotycz&cych Sl&ska. Opr6cz 
artykul6w posiada stale dzialy „Muzea i ochrona zabytk6w", ,,Odkrycia 
i badania'', ,,Recenzje i omöwienia" i czasem „Nekrologi". Kai.dy tom 

,,Silesia Antiqua'' pokazuje dorobek i osi'lgni�cia jednego roku dzialal
nosci Muzeum Archeologicznego. Sprawozdania innych instytucji i urz�
d6w konserwatorskich pozwalai'l r6wniez na poznanie ich dzialalnosci. 
Na uwag� zasluguje fakt, ze sprawozdania dotycz'l calego Sl'lska, a na
wet wojew6dztwa zielonog6rskiego, kt6re cz�sc-iowo obejmuje ziemie 
sl1jskie. 

W 1969 r. wyszly pierwsze 2 tomy Biblioteki Naukowej Muzeum Ar
cheologicznego, a mianowicie: J. Kramarek, Wczesnosredniowieczne gro
dziska ryczynskie ria Slqsku, i W. Sarnowska, Kultura unietycka w Pol
see. W 1970 r. ukaze si� w tej serii praca Z. Trudzika, Polska poludnio
wa w IV-VII w. n.e. 

Zostaly wydane nast�pujljce przewodniki po wystawach: W. Sarnow
ska, Jak chronic zabytki archeologiczne (wyd. I, 1952), W. Sarnowska, 
Slqsk starozytny i wczesnosredniowieczny (1954), T. R6zycka, Wykopa
liska ria Slqsku (1956), praca zbiorowa Velka Morava (1966), praca zbio
rowa Slqsk w pradziejach Polski (1970). Przeznaczona dla szerszego lu�gu 
odbiorc6w jest seria malych ksi'lzeczek w Bibliotece Popularnonauko
wej Muzeum Archeologicznego, kt6re ciesz'l si� znacznym popytem. Do
tljd wyszly nast�pujljce pozycje: W. Sarnowska, Jak chronic zabytki ar
cheologiczne (1965), W. Zdrojewska, 0 archeologii sr6dziemnomorskiej 
(1967), J. Kramarek, Wierzenia dawnych Slowian (1968). W przygotowa
niu: H. Jankowska, Najdawniejsze dzieje Wroc!awia (1970), J. Bukow-

4 F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1963 (Si

lesia Antiqua, t. 7, 1965, s. 284-287); t a  i:, Sprawozdanie Muzeum Archeologicz

nego za Tok 1964 (tami:e, t. 8:1966, s. 200-201); t a i:, Sprawozdanie Muzeum 

ATcheologicznego za Tok 1965 (tami:e, t. 9, 1967, s. 224-227); t a i:, Sprawozdanie 

Muzeum ATcheologicznego za rok 196� (tami:e, t. 10, 1968, s. 272-275); t a i:, SpTa

wozdanie Muzeum ATcheologicznego za rok 1967 (tami:e, t. 11, 1969, s. 260-264); 

t a :z, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1968 (tami:e, t. 12, 1970, 

w druku). 
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ska, Najdawniejsze dzieje Olesnicy (1971). Opr61:z tego wydano szereg 
folder6w zwi11zanych gl6wnie z wystawami, w tym niekt6re w j�zyku 
francuskim, oraz plakaty do prawie wszystkich wystaw •. 

Zagadnienie opracowywania i organizowania wystaw nalezy do za
sadniczych ·prac muzealnych. Dlatego tez Muzeum Archeologiczne zwra
calo zawsze uwag� na ich jakosc zar6wno pod wzgl�dem naukowym, jak 
estetycznym oraz komunikatywnosc. Dorobek Muzeum Archeologicznego 
w tym zakresie obejmuje nast�pujqce pozycje: Pierwsza wystawa stala 
pt. Slqsk starozytny i . wczesnosredniowieczny . zostala zorganizowana 
w 1948 r. w Muzeum S!qskim i trwala z przerwami i zmianami do 
1962 r. Ekspozycja ta stanowila pierwszy pclny przeglqd material6w 
archeologicznych od paleolitu do wczesnego sredniowiecza w oparciu 
o zbiory muzealne. Pocz11tkowo bardzo skromnie reprezentowany byl 
okres wczesnosredniowieczny, ale stopniowo wlqczano zabytki z badan 
IHKM PAN, zwlaszcza z Ostrowia Turnskiego we Wroclawiu i Ostr6w
Ii:a w Opolu 6

• 

W nowej siedzibie Muzeum Archeologicznego otwarto 22 VII 1963 r. 
wystaw� stalq pt. Slqsk w pradziejach Polski; zajmowala ona 2 pi�tra 
palacu barokowego (10 sal). Sama nazwa tej ekspozycji m6wi o jej cha
rakterze: S!qsk w zwiqzkach z resztq ziem polskich, podkreslajqc jego 
rol� cz�sto przodujqCII w pradziejach Polski. Foldery do tej wystawy 
rozeszly si� wyjqtkowo szybko. Uzyskano oryginalne materialy por6w
nawcze z innych muze6w i przez zestawienie z zabytkami z terenu Sl'l
ska problematyka naczelna zostala nalezycie uwypuklona. Bogactwo 
i ciqglosc kultury praslowianskiej, slowianskiej, prapolskiej i polskiej 
wystqpilo z calq wyrazistosci11 w wyniku najnowszych badan wykopa
liskowych '. 

Wobec dalszej rozbudowy kompleksu budynk6w muzealnych i wy
konczeniu w 1966 r. skrzydla wschodniego od ul. Kazimierza Wielkiego 
nast11pila w tym czasie likwidacja wystawy w budynku centralnym ba
rokowym, gdzie II pi�tro przeznaczono na wystawy czasowe. Obecnie 
na wystaw� stalq przeznaczono 2 pi�tra nowego skrzydla i I pi�tro 
palacu barokowego, razem 15 sal o bardzo dobrym oswietleniu i ukla
dzie. Nowy, pi�kny lokal ekspozycyjny wielokrotnie wykorzystywano na 
wielkie wystawy czasowe, eo na pewno bylo z korzysciq dla Wroclawia, 
ale op6znilo urz11dzenie wystawy stalej. Na II pi�trze nowego skrzydla 

s W. S a r n o w s k a, Dwudziestopi�ciolecie Muzeum Archeotogicznego we Wro
clawiu (Silesia Antiqua, t. 12, 1970, w druku). 

6 H. Jan k o w s k a, Wystawa „Slqsk staroZytny i wczesno§redniowieczny 
w Muzeum Slqskim we Wroclawiu" (1952-1962) (Silesia Antiqua, t. 6, 1964, s. 158-
-172). 

1 H. Jan k o w s k a, Pierwsza wystawa Muzeum Archeologicznego we Wrocla
wiu, .,Slqsk w pradziejach Polski" (Silesia Antiqua, t. 7, 1965, s. 9-28). 
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w 6 salach gotowa jest obecnie jedynie cz�sc odnosz,ica si� do okresu 
latenskiego, wplyw6w rzymskich i wczesnego sredniowiecza, a calosc 
zostanie urz,idzona po zwini�ciu wystawy czasowej Walka i Zwyci�stwo 

w 1970 r. Wystawa stala Muzeum Archeologicznego ma specjalne znacze
nie, gdyz stanowi teren szkoleniowy dla student6w, uczni6w, nauczycie
li, a przede wszystkim calego spoleczenstwa sl,iskiego. 

W omawianym okresie w Muzeum bylo okolo 20 wystaw czasowych, 
przewaznie organizowanych wsp6lnie z innymi instytucjami. W· pami�ci 
nie tylko wroclawian upami�tnily si� przede wszystkim wystawa Velka 

Morava (1966), organizowana wsp6lnie z Czechoslowack,i Akademi,i 
Nauk •; Ossolineum w s!uzbie kultury 1817-1967, jubileuszowa ekspo
zycja organizowana przez Zaklad Narodowy im. Ossolinskich •; Oblicze 

Meksyku (1968), wystawa Stan6w Zjednoczonych Meksyku, oraz Walka 

i Zwyci�stwo (1969) zwi,izana z 25-leciem Ludowego Wojska Polskiego, 
opracowana przez Dzial Historyczny Muzeum Sl,iskiego 10. Zorganizowa
nie tych wystaw kosztowalo wiele wysilku, zwlaszcza wystawa czecho
slowacka, o obj�tosci 22 wagon6w, kt6r,i trzeba bylo na miejscu przera
biac i dostosowywac do miejscowych warunk6w, wymagala wyj,it'kowego 
wkladu pracy. Okazalo si� jednak, ze caly ten trud oplacil si�, gdyz byla 
to wystawa archeologiczna na skal� europejsk,i, a przy tym o wyj,itko
wych walorach naukowych i politycznych. Muzeum Archeologiczne we 
Wroclawiu wlasnie dzi�ki tym wystawom zdobylo sobie popularnosc nie 
tylko na Si,isku, ale w calej Polsee. Muzeum Archeologiczne staralo si� 
utworzyi: staly dzial poswi�cony archeologii sr6dziei:nnomorskiej, ale na 
razie skonczylo si� na �stawie na ten temat sprowadzonej z Muzeuip. 
Narodowego w Warszawie. Wystawa ta byla czynna od pazdziernika 
1967 r. do czerwca 1969 r. 11 

Wystawy objazdowe stanowi,i wazny moment w dzialalnosci Muzeum 
Archeologicznego, kt6re stara si� docierac do malych cz�sto oddalonych 
miast i miasteczek, a nawet wsi i PGR-6w, gdyz popularyzacja archeolo
gii na wsi ma specjalne znaczenie. Jeszcze w okresie przed usamodziel-

s W. S a  r n o w s k a, ,.Velka Morava", wystawa Czechoslowackiej Akademii 

Nauk we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 10, 1968, s. 9-64); H. Ja n k o w s k a, 
Sesja naukowa i otwarcie wystawy „Velka Morava" we W·roclawiu (tamZe, t. 10, 
1968, s. 157-166). 

9 Ossolineum w sluibie kultury 1817-1967, Informator wystawy jubileuszowej, 

Wroclaw--,Warszawa-Krak6w 1967. 
10 F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego za rok 1968 

(Silesia Antiqua, t. 12, 1970, w druku). Muzeum Archeologiczne bylo wsp6lorgani
zatorem razem z Muzeum Slciskim i Dow6dztwem DolnoSlctskiego Okn:gu Wojsko
wego. 

11 W zwiqzku z tel wy.stawq wydano praci::: W. Z d ro j e  w s k a, 0 archeologii 

Sr6dziemnomorskiej, Wroclaw 1967. 
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nieniem zacz�to organizowac wystawy objazdowe, ale dopiero ad 1963 r. 
akcja ta ma charakter staly i coraz bardziej si� rozszerza. Obecnie w te
renie kr11zy 7 wystaw r6znej wielkosci. Wystawy te muszii byc cz�sto 
zmieniane i odnawiane lub uzupelniane. Najwi�ksze wystawy, np. 8lqsk 
w pradziejach Polski, wymagajii do transportu ci�zarowego auta, ale po
zostale Sq dostosowane do pojemnosci nysy. 

Tematyka wystaw jest r6zna: Chroiimy zabytki archeologiczne, Praca 
w starozytnym Egipcie, Wierzenia dawnych Slowian, Archeologia na 
Slqsku w XXV-leciu PRL (poprzednio stanowila podsumowanie XX-le
cia). Duzym powodzeniem cieszy si� wystawa Z pradziej6w narod6w 
Zwiqzku Radzieckiego. Zabytki do tej wystawy otrzymalismy z Pali.stwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Najstarsze miasta na 8lq
sku to tytu! wystawy, ktöra zosta!a opracowana w wersji francuskiej na 
zamöwienie Osrodka Kultury Polskiej przy Sorbonie, a po powrocie 
do Polski zosta!a spolszczona i dalej jest eksponowana. 

Wystawy objazdowe byly eksponowane w latach 1963-1969 w 228 
miejscowosciach, glöwnie woj. wroclawskiego, a takze woj. opolskiego, 
katowickiego, poznali.skiego i gdali.skiego. Opröcz tego zorganizowano 15 
ma!ych wystaw oswiatowych o tematyce archeologicznej na zam6wienia 
domöw studenckich, jednostek wojskowych, a najcz�sciej szk6!, ktöre 
nieW!jtpliwie r6wniez spe!niaj!j· SWOj!j TO)� W zakresie UpOWSzechniania 
wiedzy o Sliisku. 

W muzeach regionalnych na terenie Dolnego Slqska byly opracowy
wane i organizowane ekspozycje archeologiczne röznej wielkosci i o röz
nym zakresie, zaleznie ad mozliwosci lokalowych i materia!owych. Wy
mienic mozna muzea w Jaworze, Zi�bicach, Nysie, Chojnowie, gdzie 
w latach 1955-1957 pracownicy muzealni reorganizowali i urziidzali wy
stawy. Na uwag� zasluguje wystawa archeologiczna w Muzeum Sl�zali.
skim w Sobötce pt.: Wierzenia dawnych S!owian, do ktörej wydano na
wet zwiiizanii z ni& publikacj� pod tym samym tytulem 12. Nie b�ziemy 
wymieniac mniejszych akcji w zakresie wystawienniczym w raniach 
wspö!pracy z roznymi instytucjami (Domy Kultury, Biblioteki itp.). 

Z wystawami lqczy si� zagadnienie frekwencji w muzeach. Otöz licz
ba zwiedzaj,icych Muzeum S!,iskie l,icznie z Dzialem Archeologicznym 
byla duza, ale trudno bardzo zreszt,i wysokie dane liczbowe podawac 
przy obliczaniu zwiedzaj,icych wystawy archeologiczne, ktöre nie byly 
osobno obliczone, chociaz bylyby to dane z pewnosci,i bliskie prawdy. 
Frekwencja w Muzeum Archeologicznym wzrasta widocznie, a atrak-

12 J. Kram a r e k, Wierzenia dawnych Slowian, Wroclaw 1968; t e n Z e, Wy

stawa, ,,Wierzenia dawnych Slowian" w Muzeum Sl�Za'nskim (Silesia Antiqua, t. 10, 

1968, s. 263-271). 
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cyjne wystawy stale i czasowe przyciqgajq licznych zwiedzajqcych, nie
mniej jednak najwi�ksza frekwencja jest na wystawach objazdowych 
w terenie, eo stanowi dodatkowy bodziec do zwi�kszenia ich ilosci i cz�
stotliwosci objazd6w. Uwazam, ze w okresie omawianym frekwencja na 
wystawach archeologicznych przekroczyla 1 000 000 zwiedzajqcych. Obli
czenie to aparte jest na nast�pujqcych danych: w latach 1963-1968 -
439 320 os6b (z tego w 1968 r. - 121 000 os6b). Przez 14 lat polqczenia 
z Muzeum Slqskim na pewno mozna podac najmniej 500 000 os6b. W tym 
okresie tylko w latach 1949-1957 frekwencja na wystawach objazdo
wych wyniosla 214 000. Lqcznie wyniosloby to 1 153 320, nie liczqc 
1969 r. " 

W zakresie popularyzacji zagadnieii archeologicznych wsr6d spole
czeiistwa slqskiego Muzeum nie bylo osamotnione, ale wsp61pracowa!o 
z Polskim Towarzystwem Prehistorycznym i jego kontynuacjq Polskim 
Towarzystwem Archeologicznym 14• Po pierwszej wojnie swiatowej w ma
ju 1920 r. z inicjatywy prof. ·J. Kostrzewskiego zostalo za!ozone Polskie 
Towarzystwo Prehistoryczne, majqce jako g!6wny cel upowszechnianie 
wiedzy o pradziejach Polski. Dzialalnosc tego Towarzystwa zostala za
hamowana wybuchem drugiej wojny swiatowej. W 1945 r. zapotrzebo
wanie spoleczne na towarzystwa tego rodzaju bylo jeszcze wi�ksze. 
Zmiany spoleczno-ustrojowe w PRL stworzyly nowe warunki i posta
wily nowe zadania, a zaröwno zniszczenia wojenne, jak powr6t ziem za

chodnich do Macierzy wymaga!y wzmozenia wysi!ku w zakresie ochro
ny zabytk6w kultury i nauki przez cale spoleczeiistwo. Od razu w 1945 r. 
zostala wznowiona dzialalnosc Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, 
najpierw w Poznaniu i innych miastach. Tworzq si� Oddzialy. 

0 ruchliwosci srodowiska wroclawskiego swiadczy fakt, ze wlasnie 
tutaj jeszcze w 1945 r. dzi�ki inicjatywie prof. K. Majewskiego powstalo 
Towarzystwo Archeologiczne ", a w 1949 r. prof. R. Jamka i dr W. Sar
nowska zalozyli Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Prehisto
rycznego "· Towarzystwo Archeologiczne skupialo archeolog6w sr6dziem
nomorskich z Uniwersytetu Wroclawskiego i mialo nastawienie bardziej 
naukowe, gdy natomiast Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa 
Prehi�torycznego mial nastawienie na popularyzacj� wynik6w badaii wy-

13 Por. przyp. 2, 4 i 5. 
u W. Sa r n o w s k a, Rola spoleczna Muzeum Archeologicznego we WroclaWiu 

(Materialy Konferencji Wroclawskiej poSwii::conej upowszechnieniu archeologii 
w dniach 23--29 X 1964 r., powielane). 

1s „Archeologia", t. l, 1947, s. 297-298. 
16 W. Be n d e r, Dzieje i rozw6j Polskiego Towarzystwa Archeotogicznego 

w tatach 1945-1970 (Polskie Towarzystwo Archeologiczne SpoleczellStwu, Wroclaw 
1970, w druku). 
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kopaliskowych na Slqsku i wsp6lpracowal z Muzeum. Obydwa towa
rzystwa mialy podobne zalozenia i dlatego istnienie ich obok siebie nie 
mialo racji bytu. Tendencje polqczeniowe zacz,:ly si,: juz w 1950 r. 
i w 1953 r. na Walnym Zjezdzie w Nowej Hucie nastqpilo polqczenie 
PTP z PTA i tc,warzystwami numizmatycznymi pod wsp6lnq nazwq 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 17. 

Oddzial Wroclawski Towarzystwa umozllwial archeologom „muzeal
nym" przeprowadzanie r6inych akcji nie tylko oswiatowych, ale nawet 
naukowo-badawczych. Np. w 1950 r. zaistniala potrzeba badania zna
nego w literaturze swiatowej stanowiska neolitycznego w Nosocicach, 
pow. Glog6w, ale Muzeum Slqskie nie dysponowalo odpowiednimi srod
kami finansowymi. Wtedy Oddzial Wroclawski PTP razem z Dzialem 
Archeologicznym zaapelowali do miejscowego spoleczeri.stwa w Glogo
wie. Wyniki byly nadspodziewane: doslownie wszystkie miejscowe wla
dze nie tylko przychylnie si,: da tego ustosunkowaly, ale naprawd,: 
konkretnie. pomogly, dajqc bezplatnq robocizn,:. Ze wzgl,:du na koniecz
nosc natychmiastowej interwencji (prace budowlane niszczyly obiekt) 
takie rozwiqzanie uratowalo wiele cennych zabytk6w. Wkr6tce prof. 
J. Kostrzewski jako prezes Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego 
przekazal znacznq dotacj,: pieni,:inq umozliwiajqcq dalsze prace 18• 

Jednq z wi,:kszych akcji przeprowadzonych przez Towarzystwo i Mu
zeum byl kurs doksztalcajqcy zorganizowany w maju 1949 r. dla przeszlo 
100 nauczycieli szk6l podstawowych i og6lnoksztalcqcych okr,:gu wro
clawskiego. Naleiy przypomniec, ie w tym czasie wprowadzono archeo
logi,: da programu nauczania juz w klasie III szkoly podstawowej i cho
ciaz byl podr,:cznik ••, nauczyciele jednak nie byli odpowiednio przygo
towani do nauczania. W 1960 r. przeszkoleniem obj,:to 330 nauczycieli 
i 35 sluchaczy Studium Nauczycielskiego. Sprawa szkolenia prowadzo
na byla od lat, zwlaszcza wsr6d mlodziezy szkolnej. 

W ramach nowo powstalego Muzeum Archeologicznego zostal wy
odr,:bniony Dzia! Naukowo-Oswi�towy, kt6ry jak najscislej wsp6!pra
cuje z PTA we wszystkich prawie akcjach propagandowych. Zaz,:bienia 
SI\ tak bardzo cz,:ste, ze niekiedy trudno rozr6znic, kto da! inicjatyw,:. 
Oddzial Wroclawski PTA pqsiada obecnie w Muzeum lokal na sti,le ze-

17 TamZe. 
18 W. S a  r n o w s k a, Prace zabezpieczajqce w Nosocicach-Glogowie (Z otchlani 

wiek6w, R. 19, 1950, z. 9-10, s. 150-151); t a Z, Wyniki prac ratowniczych prze

prowadzonych w 1950 r. w Nosocicach w pow. glogowskim (Przegh1d Archeolo

logiczny, t. 10, 1958, s. 192-219). 
19 W. Sa r n o w s k a, W. T r o p a c z y Il. s k a - 0 gar k o w a, W. Po d o 1 a k, 

Ziemia opowiada, Wroclaw 1947, wyd. II, 1948. 
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brania, szkolenia i inne imprezy, a pracownicy muzealni pomagajq w tych 
pracach. Bardzo aktywna jest Sekcja Numizmatyczna przy Oddziale 
Wroclawskim PTA. Zosta!a ona za!ozona i jest kierowana przez prof. 
M. Haisiga. Przy upowszechnianiu archeologii stosowano röinorodne 
formy i coraz bardziej systematycznie w oparciu o sah; kinowo-odczy
towq z pe!nym wyposazeniem mieszcz&eq okolo 100 os6b 20. 

Od 4 lat mömentem mobilizujqcym upowszechnienie stanowiq „Ty
godnie Archeologii", og!aszane w prasie, wydaje si,: specjalne plakaty 
i programy. Ostatnio zacz,:to je rozszerzac na teren poza Wroclawiem, 
gdyz stwierdzono wi,:kszq chlonnosc i wi,:ksze zapotrzebowanie pro
wincji. Raz na miesiqc odbywajq si,: w Muzeum odczyty popularno
naukowe na tematy archeologiczne i nauk pokrewnych. Sq one prze
znaczone dla szerokich warstw spo!eczenstwa. Podobne zadanie majq 
niedzielne pokazy zabytk6w. Atrakcyjnq form,: stnowi& pokazy filmowe, 
kt6re cz,:sto lqczy si,: z prelekcjami w „Tygodniku Archeologii" i innych 
okazjach. W ramach wsp61pracy z Klubami „Ruch" cz!onkowie PTA 
objeidiaj& Dolny Sl&sk, docieraj&c cz,:sto do odleglych miejscowosci, 
zeby przy okazji pobytu tarn wystawy muzealnej wyglosic odczyt. Frek
wencja na odczytach jest cz,:sto wi,:ksza na prowincji niz we Wrociawiu, 
chociaz i tutaj np. na 377 seansach filmowych w 1966 r. bylo 18 000 

,widz6w 21. Najcz,:stszymi tematami prelekcji bylo zagadnienie ochrony 
zabytk6w, wybrane zagadnienia z najdawniejszych dziej6w Slq5ka, z pod
kresleniem wi,:zi l&czqcej ziemie slqskie z resztq Polski od tysiqcleci, 
oraz geneza miast slqskich, wierzenia dawnych Slowian, poczqtki zna
jomosci metali i inne zwiqzane z danym regionem (np. pradzieje Wro
clawia). 

W 1962 r. odbyl si,: we Wroclawiu w ramach „Dni Wroclawia" IX 

Walny Zjazd Delegat6w Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Na 
Sesji naukowej zostaly przedstawione osiqgni,:cia badan archeologicznych 
na Slqsku w okresie powojennym. Bogaty program imprez towarzysz!j
cych temu Zjazdowi obejmowal: zwiedzanie wykopalisk na Ostrowie 
Tumskim we Wroclawiu z objasnieniami prof. W. Kocki, wycieczk,: na 
Sl,:z,: z referatem prof. H. Holubowiczowej na temat badan prastarego 
osrodka kultowego oraz otwarcie wystawy Archeologia na znaczkach 

pocztowych. Jednoczesnie Oddzia! Wroclawski zorganizowal cykl odczy
t6w pt. Rola Slqska w ksztaltowaniu si� poczqtk6w panstwa polskiego, 

:?O Z. P a w l o w s k a, PT A - _popularyzatorem archeologii (Polskie Towa� 
rzystwo Archeologiczne Spoleczeflstwu, Wroclaw 1970, w druku). 

ff H. Jan k o w s k a, DzialalnoSc': naukowo-oS-wiatowa Muzeum Archeologicz
nego we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 10, 1968, s. 167-174); t a Z, ,,Tydzieri. 
Archeologii" we Wroclawiu (Z otchlan i wiek6w, R. XXXV, 1969, z. 1, s. 82-83). 

10 - Sob6tka, 1970, z. 2 
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kt6re wyglaszali zaproszeni czlonkowie PTA w kilkunastu miejscowos
ciach na Dolnym Siiisku 22• 

W 1964 r. w Muzeum Archeologicznym zorganizowano Og6lnopolskq 
KonferencjEl PTA poswiElconii upowszechnianiu archeologii "· Wyniki 
tej konferencji w postaci konkretnych wniosk6w i postulat6w staly siEl 
wytycznymi PTA na najblizsze lata. MiEldzy innymi wtedy powstal pro
jekt zorganizowania konkursu Tysiqclecie panstwa polskiego. Oddzial 
Wroclawski PTA wsp6lnie z Muzeum Archeologicznym zorganizowal 
z nadeslanych na ten konkurs prac wystawEl, a nastElpnie najlepsze prace 
przeslano do Warszawy, gdzie w Palacu Kultury w maju 1966 r. urzii
dzono og6lnopolskii wystawEl pt. Archeologia w oczach dziecka ze spe
cjalnie wydanym ilustrowanym folderem 24• 

Konkursy i quizy cieszyly siEl na og61 duzym powodzeniem wsr6d 
mlodziezy szkolnej. Bogaty material np. nadeslany na konkurs pt. Co 

widzialem w Muzeum Archeologicznym (rysunki, modele, rekonstrukcje) 
pozwolil r6wniez na zorganizowanie wystawy czasowej, kt6ra byla tlum
nie zwiedzana przez mlodziez i nauczycieli. Ciekawy, ale dosc trudny 
quiz dotycziicy wystawy Velka Morava wzbudzil uznanie gosci zagra
nicznych doskonalym przygotowaniem mlodziezy polskiej. DziElki spe
cjalnym dotacjom Rady Narodowej miasta Wroclawia dla Oddzialu 
W,roclawskiego uczestnicy konkurs6w i quiz6w otrzymywali zwykle 
atrakcyjne dla mlodziezy nagrody za najlepsze prace lub odpowiedzi. 
Do stalej akcji .muzealnej o znaczeniu oswiatowo-dydaktycznym nalezii 
lekcje historii prowadzone przez pracownik6w muzealnych w sali od
czytowej i na salach wystawowych dla poszczeg6lnych klas i na wybrane 
zagadnienia. 

Nie tylko mlodziez, ale r6wniez starsze spoleczenstwo Wroclawia 
bralo liczny udzial w wycieczkach statkiem do grodzisk ryczynskich, 
leziicych blisko brzegu Odry. Innego rodzaju wycieczki byly organizo
wane przez Muzeum i PTA na teren wykopalisk. Imprezii, kt6ra koszto
wala duzo wysilku organizator6w, ale okazala siEl bardzo udanii, byl ob6z 
szkoleniowy dla mlodziezy w Osetnie, pow. G6ra w 1968 r.25 Mlodziez 
razem z wychowawcami brala czynny udzial w badaniach osady z okre
su wp!yw6w rzymskich w Kietlowie w poblizu Osetna. Wsp6lnie z PTTK 
w maju 1969 r. zorganizowalo Muzeum pieszy rajd mlodziezowy (250 

22 I. Kram a r k o w a, Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa ArcheoLogicz-· 

nego we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 6, 1964, s. 212-216). 

z3 1. Kram a r k o w a, Konferencja po§wü:cona upowszechnieniu archealogii 

we Wroclawiu (Silesia Antiqua, t. 8, 11966, s. 230-234). 
24 Por. P a w l o w s k a, op. cit. 
2s J. Dom ans k a, Ob6z w Osetnie (Z otchlani wiek6w, R. XXXV, 1969, z. 1, 

s. 62-63). 
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uczestnik6w) pt. Szlakiem najstarszych grod6w Wroclawia. Przewodnicy 
PTTK byli przeszkoleni w Muzeurn w zakresie wia:dornosci o najstar
szych dziejach Wroclawia ••. 

Wydaje si,:, ze w rninionyrn okresie Muzeurn Archeologiczne nale
zycie spelnialo swoj& rol,: jako plac6wka n�ukowo-badawcza, a jedno
czesnie upowszechniajqca wyniki badan naukowych, dotyczqcych zwlasz
cza najdawniejszych dziej6w S!qska. Znaczny wklad w popularyzacj,: 
archeologii na Dolnym S!q5ku przez Oddzial Wroc!awski PTA jest bar
dzo wyrazny. 

Perspektywy rozwoju Muzeurn obejrnujq szereg spraw i zagadnien. 
1. Przede wszystkim calego kornpleksu budynk6w rnuzealnych, eo 

b,:dzie rnozliwe dopiero po opuszczeniu sk[-zydla zachodniego przez Od
dzial Etnograficzny Muzeurn Slqskiego. Przewiduje si,: urzqdzenie tarn 
rnagazyn6w bibliotecznych, czytelni, archiwurn, pracowni naukowo-tech
nicznych i natrkowych oraz cz,:sciowo rnagazyn6w podr,:cznych. Obecnie 
najwi,:ksza na Sl&sku, a jedna z wi,:kszych w Polsee bibliotek archeo
logicznych nie rnoze si,: juz pomiescic w ciasnych pokojach w staryrn 
budynku przy pi. Wolnosci 7. To sarno odnosi si,: do archiwurn i pra
cowni. 

2. Przewiduje si,: utworzenie przy Muzeurn stylowego ogrodu baro
kowego, dostosowanego do charakteru budynku, oraz w cz,:sci wydzie
lonej wystawy niekt6rych ci,:zkich obiekt6w, np. dyrnarek lub rekon
strukcji archeologicznych. 

3. Zorganizowanie Oddzialu Muzeurn w Olesnicy, gdzie jest obecnie 
na ten cel przeznaczona cz,:sc Zarnku Piastowskiego. Muzeum w Olesnicy, 
powolane od 1 VI 1969 r., b,:dzie rnialo specjalny charakter w skali og61-
nopolskiej, a mianowicie jest w przygotowaniu wystawa: Urzqdzenia 

miejskie od XII do XVIII w. Dwie inne wystawy b,:dq ilustrowac: Naj

dawniejsze dzieje ziemi olesnickiej oraz Rozw6j i odbudowa Olesnicy. 

4. Zreorganizowanie Muzeum Sl,:zanskiego jako Oddzialu Muzeurn 
· Archeologicznego. Planuje si,: utworzenie tarn osrodka badan naukowych 
nad reliktarni dawnych wierzen praslowianskich i slowianskich. Sarno 
polozenie Muzeurn u st6p S!,:zy sugeruje jego charakter. 

5. Rernont i zagospodarowanie kamienicy barokowej w rynku w Le
winie Klodzkim jako Oddzialu Muzeurn. Jest to obiekt o duzych wartos
ciach artystycznych, doskonale nadajqcy si,: do adaptacji na sale wystaw 
czasowych, sal,: odczytowq na parterze oraz pomieszczenia rnieszkalne 
na pi,:trach. 

2G F. Br y l o w s k a, Sprawozdanie Mu.zeum Archeotogicznego za rok 1969 

(Silesia Antiqua, t. 13, w przygotowaniu). 
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Pelne zagospodarowanie przewiduje si� na 1971 r. B�dzie to poh1czenie 
funkcji muzealnej z Domem Pracy Terenowej. 

6. Uzyskanie odpowiednich pomieszczen na magazyny zabytk6w. 
Bogate zbiory muzealne muszii byc dost�pne naukowcom polskim i ob
cym i dlatego nowoczesna organizacja magazyn6w nalezy do dezydera
t6w na najbliisze lata. 

7. Utworzenie na dui'l skal� pracowni kopii gipsowych i modeli do 
cel6w dydaktycznych i propagandowych. Sprawa ta lqczy si� z koniecz
nosci'l wzmo�nienia kadry techniczno-naukowej. 

8. Kontynuowanie badan wykopaliskowych i gabinetowych nad naj
starszymi dziejami Slqska. 

9. Kontynuowanie urzqdzania wystaw objazdowych przeznaczonych 
dla mniejszych miejscowosci. 

10. Organizowanie wystaw na eksport i wymian�. 
11. W dalszym ci11gu starania o pozyskiwanie wystaw polskich i za

granicznych i rezerwowanie odpowiednich pomieszczen muzealnych na 
ten cel (cale II pi�tro palacu barokowego oraz 2 sale parterowe). 

12. Wzmoienie akcji upowszechniania wiedzy o Sl11sku o jego naj
dawniejszych dziejach przez radio, telewizj�. pras� i odczyty, zw!aszcza 
na terenie DoJn„go Sl11ska. 

13. Zaciesnienie wsp6lpracy z innymi instytucjami i towarzystwami 
w zakresie popularyzacji w mysl zalecen Komitetu Upowszechnienia 
Nauki powo!anei;;o przez Prezydium PAN oraz rozszerzenie dzialalnosci 
PTA jeszcze bardziej na teren woj. wroclawskiego przez tworzenie k6! 
PTA w r6inych miejscowosciach. Istniej11 podstawy do zorganizowania. 
takich k6! w Brzegu nad Odr11, Legnicy, K!odzku i in. 

14. Wydawanie rocznika „Silesia Antiqua", Biblioteki Narodowej, 
Biblioteki naukowopopularnej oraz folder6w i informator6w. 

DAS ARCHÄOLOGISCHE MUSEUM 

UND DIE POLNISCHE ARCHXOLOGISCHE GESELLSCHAFT IN WROCLAW. 

BILANZ ZUM 25.JAHRESTAG DER VOLKSREPUBLIK POLEN 

olm Jahre 1945 wurde das Prähistorische Museum mit dem Sitz im unversehrt 
gebliebenen Flügel des Palastensembles zwischen dem WolnoSci-Platz und der 
Kazimierz-Wielki-Strasse 3�35 in Wroclaw gegründet. 1948 erfolgte die Vereinig
ung d'ieses Museums mit dem Staatlichen Museum, das später ins Schlesische 
Museum /Muzeum Slijskie/ umbenannt wurde. 

1963 ist das Archäologische Museum nach dem Wiederaufbau der zerstörten 
Gebäude erneut selbständig geworden. Die Tätigkeit des Museums umfasst 
wissenschaftliche Forschungsarbeit in Gestalt von Ausgrabungsforschungen und 
Bearbeitung deren Ergebnisse, wissenschaftliche und populär-wissen�haftliche 
Veröffentlichungen, stängige, kurzfristige und fahrende Ausstellungen und andere 
Formen der Popularisierung des Wissens um die älteste Geschichte Schlesiens. 
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Im Bereich der Popularisierung von archäologischen Problemen unter dez:
schlesischen Bevölkerung arbeitet das Museum mit der Wroclawer Abteilung der 
Polnischen Archäologischen G�sellschaft zusammen. Es werden gemeinsam Vor
tragsabende, Preisbewerbungen, Quizz und alljährlich (seit 4 Jahren) ,,Wochen 
der Archäologie" organisiert. 

Es wird eine weitere Entwicklung des Museums durch den Wiederaufbau 

neuer Räume und die Gründung von Abteilungen auf dem Gebiet der Wojwod
schaft Wroclaw geplant. 




