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OLGIERD CZERNER 

MUZEUM ARCHITEKTURY I ODBUDOWY WE WROCLAWIU 

Uchwalq Prezydium Rady Narodowej m. Wroclawia, po wczesniej
szym uzgodnieniu tej decyzji z Ministerstwem Kultury i Sztuki, z dniem 
1 I 1965 r. powolano do zycia Muzeum Miasta Wroclawia, kt6rego cz�si: 
skladowq jako samodzielny oddzial mialo stanowii: Muzeum Architektury 
i Odbudowy. 

J akie byly przeslanki i powody powolania i zorganizowania tego 
rodzaju naukowej · plac6wki? Prowadzqc w latach 1955-1965 restaura
cj� wroclawskich zabytk6w, nadzorujqc akcj� odgruzowania teren6w 
wroclawskiego Starego Miasta, inicjujqc, prowadzqc i opiekujqc si� pra
cami badawczymi podejmowanymi w wielu zabytkach architektury 
przed ich restauracjq, napotykalem cenne fragmenty architektoniczne, 
kt6re nie mogly byi: zabezpieczane w obiektach, ale powinny byi: urato
wane. Wieloletnie zbieranie takich fragment6w spowodowalo powstanie 
ciekawej i wartosciowej kolekcji, godnej pokazania. Kolekcja zostala 
wzbogacona zabytkami poniemieckich lapidari6w, nie mogqcych znalezi: 
mimo uplywu czasu swego miejsca w ekspozycjach innych plac6wek 
muzealnych. 

Poczqtkowo moim zamiarem bylo (bylem inicjatorem i organizato
rem Muzeum) zorganizowanie dobrego lapidarium, lecz w miar� uplywu 
czasu zdawalem sobie spraw�. ze przeciez jedyny w historii naszego 
narodu fakt odbudowy po straszliwym kataklizmie drugiej wojny swia
towej Wroclawia, Warszawy, wielu miast Dolnego Slqska i calej Polski 
zasluguje na udokumentowanie r6wniei przez zbieranie muzeali6w 

swiadczq9ych o zmieniajqcym si� obliczu architektonicznym i urbani
stycznym Polski. Istniejq w Polsee dziesiqtki muze6w gromadzqcych 
zabytki swiadczqce o rozwoju wszystkich niemal dziedzin sztuki, nato
miast ta architektura, kt6ra nam wszystkim towarzyszy na eo dzien, jest 
pomijana. Dlaczego w kilka lat po odbudowie wroclawskiego Rynku nie 
mozemy znalezi: projekt6w b�dqcych podstawq tego dzialania? Dlaczego 
w kilka Iat po smierci architekta nasza wiedza o nun jest wyrywkowa 
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i opiera si� wyh1cznie na zachowanych dzielach, a przeciez byly zapewne 
jakies projekty i szkice przejsciowe, moze projekty nie zrealizowane, 
moze fantastyczne, robione tylko „do szuflady", notatki, kt6re przeciez 
mogq stanowic r6wniez dokumenty rozwoju polskiej architektury? 

W dziejach polskiej architektury istnialo wiele dziel, kt6re gdyby si� 
zachowaly, w znacznie Jepszym stopniu dokumentowaiyby jej rozw6j. 
A oto w najlepszym wypadku rozporziidzamy malerikim fragmentem, 
portalem, kolumnq, kapitelem - ikonograficznym wyobrazeniem -
wreszc.ie rekonstrukcyjnym rysunkiem stworzonym przez udokumento
wanq wizj� badacza. Dlaczego te brakujiice ogniwa nie mialyby byc 
w spos6b powszechniejszy udost�pnione, z pozytkiem dla og61nej wie
dzy spoleczeristwa? Dlaczego zachowany fragment nie ma byc pokazany 
nie w spos6b Japidarny, statyczny, ale w spos6b wyjasniaj11cy jego rol� 
w obiekcie? Dlaczego nie wzmocnic ekspozycji modelem nie istniejiicego 
juz lub przebudowanego dziela architektury? 

W ten spos6b wykrystalizowal si� program dzialania Muzeum Archi
tektury i Odbudowy jako specjalistycznej plac6wki muzealnej doku
mentujiicej rozw6j dawnej i wsp61czesnej polskiej architektury. Spoty
kane czasem rozumienie tej plac6wki jako muzeum architektury miasta 
Wroclawia jest nieuzasadnione. Z Wroclawiem wiiize nas siedziba i czer
pane z budzetu miasta fundusze, a wobec tego szczeg6Jne obowiiizki 
wobec fundatora. Muzeum Architektury i Odbudowy jest jednak pla
c6wkq o zasi�gu og61nopolskim i jedynq tego typu w kraju. 

Nawiasem wspomn�, ze istniejq podobne plac6wki poza granicami 
kraju, z kt6rymi b11dz juz utrzymujemy, biidz staramy si� nawi11zac 
wsp61prac� (Muzeum Architektury w Helsinkach, Muzeum Architektury 
im. A. W. Szczusjewa w Moskwie, Muzeum Architektury w Sztokholmie, 
Muzeum Architektury w Wiedniu, Dzial Architektury w Muzeum Sztu
ki Wsp61czesnej w Nowym Jorku) . 

. Muzeum gromadzi nast�pujqce zabytki: 
a) oryginalne fragmenty architektoniczne kamienne, ceramiczne, me

talowe, drewniane, a wi�c kolumny, kapitele, bazy, portale, opaski 
okienne, Zebra, wsporniki, okladziny, fryzy, zworniki, maswerki, kraty, 

stolark�, stropy itp., 
b) oryginalne elementy wyposazenia budowli - klamki, uchwyty, 

okucia, kafle, fragmenty dekoracji sztukateryjnych, witraze, oszklenia 
itp., 

c) odlewy i modele, 
d) ikonografi� architektury - stare plany i widoki, obrazy, fotogra

fie, plakaty, 
e) projekty i rysunki architektoniczne, 
f) notatki i inne dokumenty z zycia architekt6w (nagrania, filmy), 
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g) dziela plastyczne rozwiqZUjqce problemy wyst"pujqce r6wniez 
w architekturze - np. tzw. formy przestrzenne, dziela kinetyczne, kom
pozyc.je optyczne itp. 

Ze wzgl"d6w organizacyjnych podstawowy spis inwentarzowy jest 
prowadzony w dw6ch grupach: w grupie przestrzennych muzeali6w ar
chitektury (a wi"c takich, kt6re majq trzy wymiary, w kt6rych czasem 
liczy si" ci"zar) i w grupie dokumentalnych muzeali6w architektury 
(w zasadzie plaskich). 

Ze wzgl"du natomiast na specjalnosci naukowe pracownik6w dzia
lalnosi: naukowo-muzealna jest prowadzona w dzialach: architektury 
sredniowiec.znej, architektury nowofytnej, architektury wspölczesnej, pla
stykl zwiqzanej z architekturq, w pracowni dokumentacji wizualno-fo
nicznej i pracowni konserwatorsko-modelarskiej. Uzupelnienie stanowi 
specjalistyczna biblioteka i dzial popularyzatorsko-wyda.wniczy. Taki 
ksztalt organizacyjny jest form,i zamierzon,i, obecnie jeszcze nie w pelni 
zrealizowan,i. Rozciqgni"ty w czasie rozwöj organizacyjny jest uzasadnio� 
ny stopniowo wzrastajqcymi mozliwosciami finansowo-etatowymi i dy
sponowanq wielkosciq pomieszczer\.. 

Muzeum ma od poczqtku SW'! siedzib" w zabytkowym zespole pober
nardynskim, polozonym na wschodnim krar\.cu wroclawskiego Starego 
Miasta (ul. Bernardyr\.ska nr 5--7, ul. Modrzewskiego nr 2), przytykajq
cym do masywu zieleni parku im. J. Slowackiego. Zespöl wzniesiony 
w drugiej polowie XV i w pocz'!tku XVI w. stanowi interesujqcy przy
klad pöznogotyckiej architektury Wroclawia. Skiada si" z czworoboku 
dawnego klasztoru, przytykajqcego do bazylikowego kosciola. Klasztor 
zostal odbudowany i zaadaptowany do potrzeb muzealnych (konserwa
tor dr arch. E. Ma!achowicz) w latach 11960-1965, restauracja kosciola, 
nadmiernie si" rozci'!gajqca w cza.sie, trwa do tej pory. Zamiarem na
szym jest uzytkowanie klasztoru dla stalej ekspozycji architektury 
wczesnego sredniowiecza i na wystawy czasowe, natomiast w dawnym 
kosciele ma si" znalezi: stala ekspozycja architektury sredniowiecznej, 
nowozytnej, wspölczesnej polskiej architektury, wreszcie zniszczenia, 
odbudowy i rozbudowy Wroclawia. Pocz'!tkowe ustalenia organizacyjne 
podporz'!dkowuj'lce Muzeum Architektury i Odbudowy w formie od
dzialu Muzeum Miasta Wroclawia spowodowaly, ze w tym gmachu 
umieszczono ·röwniez dyrekcj" nadrz"dnej jednostki. Tutaj tez znajduje 
si" na pra�ach lokatora wroclawski oddzial Pracowni Konserwacji Za
bytköw. Dlatego przy stosunkowo dobrym zapewnieniu powierzchni 
ekspozycyjnej (wyst'!Pi to szc.zegölnie po oddaniu do uzytku wn<,trza 
budynku pokoscielnego) brakuje pomieszczer\. magazynowych i pracow.: 

nianych. Mimo pewnej poprawy, kt6ra nastqpi w wyniku zapowiedzia-
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nyeh zmian organizaeyjnyeh, b�dzierny rnusieli po 1975 r. rnyslec o roz
budowie lub przeniesieniu z grnaehu sublokator6w. 

Na obeenie posiadane zbiory skladajq si�: 
1. Kolekeja elernent6w arehitektonieznyeh, g!6wnie dolnoslqskiego 

poehodzenia. Do najeenniejszyeh wsr6d nieh naleiq: rornanski tyrnpa
non, tzw. Jaksy, z trzeciej cwierci XII w., zesp6! granitowyeh i piaskow
eowyeh rornanskich elernent6w arehitektonieznyeh, gotyeki tyrnpanon 
z Chustq Sw. Weroniki, kolekeja poliehrornowanyeh wroc!awskieh stro
p6w (wyrnagajqeyeh jeszeze konserwaeji i zestawienia z elernent6w). 

2. Kolekeja witraiy, wsr6d nieh przypuszezalnie najstarszy witrai 
w polskieh zbioraeh z prorokiern Ezeehielern i wezesnorenesansowe wi
traie z rnotywern zbierania rnanny. 

3. Kolekeja staryeh grafik z planarni rniast i widokarni arehitekto
nieznyrni, liezqea w koneu 1969 r. oko!o 370 pozyeji. W tej kolekeji znaj
duje si� drzeworyt najstarszego widoku Wroelawia z 1496 r. i ikono
grafia Wroe!awia (dar Jana Kuglina). 

4. Kolekeja oryginalnyeh projekt6w arehitektonieznyeh, wsr6d nieh 
projekty R. Gutta sprzed pierwszej wojny swiatowej, projekty J. Kosz
ezye-Witkiewieza, projekty jednego z ezo!owyeh tw6re6w nowoezesnej 
arehitektury polskiej B. Laeherta. 

Nasze bieiqee starania kolekejonerskie zrnierzajq w pierwszyrn rz�
dzie da zwi�kszeiüa zespolu widok6w arehi tektonieznyeh i plan6w rniast 
(w pierwszyrn rz�dzie polskieh), nast�pnie da uzupe!nienia projekt6w 
arehitektonieznyeh z X'.X w. i najnowszyeh. Oezywiseie, szezeg6lnie 
w tyrn ostatnirn zakresie rnusi byc ezyniony rozsqdoy, naukowo uzasad
niony wyb6r. 

W zakresie ekspozyeyjnyrn, zgodnie z tyrn, eo wyiej napisalern, za
istnialy rnoiliwosei loka!owe do przygotowania stalej wystawy architek
tury wezesnosredniowieeznej. Ekspozyeja taka zostala wykonana przed 
3 laty w oparciu o koneepej� i projekt plastyezny piszqeego. Oparto si� 
na zestawie za bytk6w poehodzqeyeh gl6wnie z wroc!awskieh, nie istnie
jqeyeh jui obiekt6w: kosciola NMP Na Piasku i opaetwa benedyktyn
skiego na O!binie. Uzupelniono ekspozyej� zabytkarni z Legniey, Nowego 
Koseio!a i Trzebniey. Zarniarern naszym by!o przy zaehowaniu ehro
nologieznego ukladu ealosei i warunk6w moiliwie najlepszego pokazu 
zademonstrowanie zabytk6w w pozyeji zbliionej do pierwotnej. Oezy
wiseie, elernenty niegdys z sobq Sljsiadujqee zosta!y zestawione razern. 
Jako rnateria!u lqezqeego uiyto walcowanyeh profili stalowyeh, eo po
zwoli widzowi natyehrniast odr6inic oryginal ad konstrukeji pomoeni
ezej. Ekspozy�ja zosta!a uzupe!niona rnodelern rekonstrukeyjnyrn p6zno
rornanskiego zarnku w Legniey (przygotowanyrn pod kierunkiem jego 
badaeza, dra habil. J. Rozp�dowskiego); w najbliiszym ezasie rnamy 



Muzeum Architektury i Odbudowy 313 

zamiar dodac jeszcze model rekonstrukcji romanskiego kosciola NMP 
we Wroclawiu. Ekspozycja, w zasadzie zamkni�ta, moie byc jednak 
w sporadycznych wypadkach wzbogacona dalszymi zabytkami, aczkol
wiek istnieje mala szansa na przyrost zabytk6w dla tego okresu. 

Wykorzystujiic pomieszczenia przeznaczone na wystawy czasowe 
realizowalismy takie w odniesieniu do architektury bardzo r6inych 
okres6w. Najstarsza architektura byla prezentowana na wystawach 
Architektura Faras i Egipt w fotografii S. Arczynskiego. Sredniowiecz
nej rzezbie architektonicznej byla poswi�cona wystawa Wsporniki 
z aniolami z kosciola Na Piasku we Wroclawiu. Starej rosyjskiej archi
tektu,rze wystawa Architektura Rosji w rysunkach S. Noakowskiego 
(zorganizowana z okazji 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji Pazdzierniko
wej). Interesujiicym pokazem warsztatu barokowego architekta byla 
wystawa Drezdenski barok, na kt6rej pokazalismy oryginalne projekty 
wypoiyczone z Drezna. Wsp6lczesnej architektury dotyczyly wystawy: 
Nowe sr6dmiescie Katowic, Architektura polska - obiekty uzytecznosci 
publicznej, jak r6wniei wystawa dorobku wroclawskiego Wydzialu 
Architektury za lata 1964-1966. Pokazywalismy ta1!:ie architektur� 
przyszlosci na wystawach: Aliny Slesinskiej propozycje dla architek
tury i Jan G!uszak - architektura przyszlosci. Monograficzne wystawy 
odnosily si� do tw6rczosci: Le Corbusiera, A. Loosa, R. Gutta, B. Pniew
skiego. Sprowadzone z zagranicy wystawy umoiliwily zapoznanie si� 
ze wsp6lczesnii architekturii: N orwegii, Kanady, Bulgarii, Finlandii, 
z urbanistykii miast Szwecji. Wystawa Elementy dekoracyjne kaflarstwa 

na przelomie XIX i XX w. odnosila si� do wytwor6w rzemiosla budow
lanego. 

Powyisze zestawienie obrazuje zakres naszej dzialalnosci wysta
wienniczej, aczkolwiek przewijalo si� przez nasze Muzeum r6wnie:Z sze

reg drobniejszych wystaw i pokaz6w, jak r6wniei wystaw posrednio 
tylko zwiiizanych z zasadniczym profilem Muzeum (np. Plakat japonski, 
Plakat francuski, Rysunki francuskie od czas6w Matisse'a). 

Wystawom, szczeg6lnie wi�kszym, towarzyszyly zawsze wlasne wy
dawnictwa. Staralismy si� je przygotowywac w formie przyst�pnej, 
a zarazem moiliwie estetycznej. Wydaje nam si�. ie pod tym wzgl�dem 
(12 powainiejszych pozycji) osiiign�lismy, przy istniejiicych wroclaw
skich moiliwosciach poligraficznych, dobry poziom. R6wniei wydawane 
przez nasze Muzeum plakaty, dzi�ki wsp61pracy z najlepszymi plasty
kami, sii na og61 przedmiotem poszukiwan kolekcjoner6w. Wsp6lnie 
z Wydawnictwem ARKADY wydalismy powainii monografi� tw6rczosci 
R. Gutta, kt6ra jest po katalogu warszawskiego Muzeum Narodowego 
o B. Pniewskim drugii w og6le pozycjii o wsp6lczesnym polskim archi
tekcie. 
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Przy istniejqeej, jeszeze niepelnej obsadzie naukowej musielismy si� 
skupic na pewnyeh wybranyeh problemaeh. Moim wezesniejszym za
interesowaniom wroclawskim sredniowieezem (uwidaezniajqeym si� 
w ezasie, gdy pelni!em obowiqzki konserwatora zabytk6w Wroclawia) 
nalezy przypisac podj�eie badan nad sredniowieeznym zamkiem na 
Ostrowie Tumskim. By!o to spowodowane zarazem konieeznosei'l szyb
kiego przygotowania material6w potrzebnyeh do uporzqdkowania ez�sei 
jego terenu (pomnik papieza Jana XXIII). Badania trwaly przez dwa 
sezony wykopaliskowe, pozwolily ustalic przebieg mur6w sredniowieez
nyeh i p6zniejszyeh, ustalic konfiguraej,: terenu w okresie XIII-XIV w. 
Teren przebadany to jednakze tylko jedna trzeeia obszaru dawnego 
zamku; nalezaloby kontynuowac badania na terenie po drugiej stronie 
ul. Sw. Mareina. 

Prowadzone jeszeze przed zalozeniem Muzeum badania w koseiele 
NMP znalazly swe odbieie ez,:seiowo w sposobie zestawienia element6w 
poehodzqeyeh z koseiola romanskiego z XII w. w staiej muzealnej eks
pozyeji arehitektury wezesnosredniowieeznej, ez,:seiowo w ezasowej 
wystawie i towarzyszqeym jej wydawnietwie pt. Wsporniki z anio!ami 

z koscio!a na Piasku we Wroc!awiu (autorka E. R. Studniarek). 
Obeenie prowadzone Sq badania zmierzajqee do opraeowania znajdu

jqcyeh si,: w kolekeji Muzeum witrazy, a sze�eg6lnie staryeh, srednio
wieeznyeh. Poniewaz tego rodzaju zabytk6w jest w og6le w polskieh 
zbioraeh niewiele, nasze zas nalezq do najstarszyeh, uj,:tyeh jeszeze 
w oryginalny ol6w, przywiqzujemy do tyeh badan duze znaezenie. 

Wi,:kszosc prae naukowyeh Muzeum dotyezy wszakze problem6w 
arehitektury wsp61czesnej. Wyniklo to z naszego przekonania, ze S'l to 
sprawy najwazniejsze, i z rzeezywistyeh potrzeb. Og6lny stan wynik6w 
badan w tym zakresie jest jeszeze ciqgle dosc ezqStkowy. Zabytki o mu
zealnyeh wartoseiaeh, mogqee dokumentowac rozw6j polskiej arehitek
tury w XX w., S'l bardzo rozproszone, w przewaznej mierze wsr6d os6b 
prywatnyeh. Wydaje si,: natomiast, ze jeszeze istniejq mozliwosei zgro
madzenia tyeh muzeali6w. Podstawowym zasobem wiadomosc.i b,:d'l 
dla nas zakladane systemem kartotekowym rejestry tw6re6w (arehitek
t6w) i dziel. Do eel6w pomoeniezyeh zalozylismy r6wniez rejestr kon
kurs6w arehitektonicznyeh, jakie mialy miejsee w Polsee, i rejestr ten 
w ez,:sei dotyezqeej lat 1918-1939 jest juz niemal kompletny. Duzo 
wysi!k6w wkladamy w gromadzenie podstawowej literatury dotyez11eej 
arehitektury w Polsee w koneu XIX i w XX w. w formie bqdz orygi
nalnyeh publikaeji, bqdz w mikrofilmaeh. Uzupelnieniem informaeji 
znajdywanyeh w publikaejaeh S'! wywiady uzyskiwane u arehitekt6w, 
szczeg6lnie starszego pokolenia. 

W miar,: uzyskiwania muzeali6w, dokumentaeji, informaeji podej-
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mujemy opraeowywanie bardziej szezeg61owyeh problem6w. Obeenie 
<lobiega konea opraeowywane zespolowo zagadnienie arehitektury pol
skiej w konkursaeh organizowanyeh w Jataeh 1918-1939. Bylo naszym 
zamiarem przebadanie, w jakim stosunku pozostaje tw6rezosc nie zawsze 
realizowana da dziel wzniesionyeh. Czy w materialaeh konkursowyeh 
nie kryj!j si,: projekty awangardowe, kt6re w okresie rozstrzygania kon
kurs6w byly przez S!!dy zapatrzone w panuj!je!j powszeehnie mod� od
rzucane? Efektem naszej praey b,:dzie wystawa i katalog, kt6ry b,:dzie 
zawieral rejestr konkurs6w, rejestr uezestnik6w z podstawowymi da
nymi biograficznymi, wreszeie syntetyezn!\ pr6b,: uj,:cia tego zagad
nienia. 

Jedna z praeownie podj,:la problem tzw. ,,stylu zakopianskiego". 
Wydaje nam si,: bowiem, ze nie jest to tylko _sprawa ,· okresu sprzed 
pierwszej wojny swiatowej, ale ze ei!jgn,:la si,: ona dlugo, a jej dalekie 
eeha, oezywiscie w innej formie (np. Dom Turysty w Zakopanem), 
brzmi!! jeszcze i wsp61czesnie. Jednym z powod6w podj,:eia,tego tematu 
jest zgromadzenie w Muzeum spuseizny po J. Koszezye-Witkiewiczu; 
przypuszczam, ze w przyszlosei eala dzialalnosc tego arehitekta b,:dzie 
wymagala monografieznego opraeowania. 

W calkowieie poez!jtkowym stadium �adawczym jest zagadnienie 
wplywu formizmu na polsk!! arehitektur,: Jat dwudziestyeh. M.oie nawet 
po pelniejszym -wst,:pnym rozejrzeniu si,: w tyrn temacie b,:dzie an je
szeze wymagal dokladniejszego uscislenia zakresu. Jestesmy r6wniei 
<:oraz bardziej przekonani o konieeznosei podj,:eia pr6by podsumowania 
.dorobku Jwowskiego srodowiska arehitektonieznego. 

Niemal!j trudnosc sprawiai!! nam problemy arehitektury najnowszej, 
powojennej. Fakty, kt6re juz mia!y miejsee, znamy z publikacji i z au
topsji, jednakze w jak niepelnym stopniu. Wiemy przeciei, ze w minio
nym cwiercwieezu zbudowano w Polsee tysi!jee nowych zaklad6w prze
mys!owyeh, a z dost,:pnego materialu publikowanego, fotograficznego 
znamy tylko kilkadziesi11t. Co si,: kryje w tej pozostalej ilosei? W jaki 
spos6b uzyskiwac na biei11eo informacje o tym, eo si,: obecnie realizuje 
w Polsee (we Wroelawiu moiemy to jeszeze zaobserwowac)? Nie istnie
je iadna urz,:dowa sprawozdawczosc w tym zakresie. A przeeiei jednak 
obowi!jzkiem naszym jest miec na biei!jeo obraz stanu polskiej arehitek
tury. Obraz taki, moie niepe!ny, jui posiadamy, skoro moglismy przy
gotowac dla zagraniey wielk11 wystaw,:, w kt6rej katalogu znalazla si,: 
pisemna pr6ba scharakteryzowania cwiercwiekowego dorobku arehitek
tury w Polskiej Rzeezypospolitej Ludowej. B,:dziemy r6wniez ezynili 
starania, aby podsumowac ten dorobek w odniesieniu da Dolnego Sl!jska. 

Organizuj11e, prowadz11e, a zarazem samokrytyeznie obserwuj11e dzia
!alnosc Muzeum Arehitektury i Odbudowy w Jatach 1965-1969 musz,: 
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stwierdzic, ze odbiegaj'lCY od pozostalych byl rok ostatni. Powi'lzania or
ganizacyjne z innymi oddzialami i jednostkami Muzeum Miasta Wrocla
wia, szczeg6lnie b,:d'lcymi w pocz'ltkowym okresie organizacyjnym, spo
wodowalo rozproszenie wysilk6w na sprawy nie interesuj'lce nas bezpo
srednio, a przy malej obsadzie pracownik6w naukowych spowodowalo 
zwolnienie dzialalnosci. Wprawdzie zorganizowano dwie zagraniczne wy
stawy i podj,:to zespolowe badania, kt6re przynios'I wkr6tce naukowe 
owoce, ale efekt zewn,:trzny, ten powszechnie zauwazalny, wystil.wien
niczy, byl skrornniejszy. To zmusilo i zmusza do zastanowienia i podj,:
cia krokow przeciwdzialaj'lcych. Pierwszym, i to podstawowym, ma byc 
wydzielenie Muzeum z wi,:kszego organizmu, jakim jest Muzeum Miasta 
Wroclawia, w pelni samodzieln'l plac6wk,:. Z uplywem czasu, w mi!lr<: 
nabywania doswiadczeri., po zapoznaniu si,: z doswiadczeniami podobnych 
plac6wek zagranicznych nasza dzialalnosc b,:dzie si,: - jak sqdz,: -
udoskonalala z pozytkiem dla nauki, ku!tury i ku zadowoleniu spole
czellstwa. 

DAS MUSEUM FVR ARCHITEKTUR UND WIEDERAUFBAU IN WROCl:.AW 

Am 1. I 1,965 wurde diese F,achanstalt von gesamtpolnischem Wirkungsbereich 
ins Leben berufen. Das Museum sammelt Musealien, die die Entwicklung der 
alten und zeitgenössischen Architektur in Polen dokumentieren. Besondere Pflichten 
hat es gegenüber der Stadt Wroclaw und ganz Niederschlesien zu erfüllen, da es 
organisatorisch und finanziell den örtil.ichen Behörden unterstellt ist. 

Das Museum sammelt sowohl Raum- als auch Dokumentarmusealien der 
Architektur (architektonische Fragmente, Details der Ausstattung, Ikonographie 
der Architektur, Projekte, Zeichnungen, und Notizen, die von Architekten auf
gezeichnet wurden). In den Sammlungen des Museums befinden sich zahlreiche 
wertvolle Altertümer. Das Museum hat seinen Sitz im alten 'Bernhardinerkloster 
und der ehemaligen Bernhardinerkirche. 

Da die Restauration des zweiten Teils des Museum-Ensembles noch nicht 
abgeschlossen ist, umfasst die ständige Exposition gegenwärtig ausschliesslich 
frühmittelalterliche Architektur; für die übrigen Themen werden verschieden� 
artige kurzfristige Ausstellungen organisiert, denen meistens entsprechende Ver
öffentlichungen folgen. Bisher wurden 12 wichtigere Beiträge herausgegeben. 

Die wissenschaftlichen Forschungen betreffen neben ausgewählten Problemen 
der mittelalterlichen Architektur vorwiegend die Architektur des XX. Jh. Das 
Museum steht in enger Zusammenarbeit mit ähnlichen Anstalten im Ausland. 




