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NAJNOWSZE NABYTKI

ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO WE WROC£AWIU

Charakterystyczne dla ostatnich kilku lat zjawisko przejmowania w szybkim
tempie materia³ów archiwalnych do zasobu Archiwum Pañstwowego we Wroc³a-
wiu, ciesz¹ce zapewne wielu badaczy, nie sprzyja jednak dobremu rozpoznaniu
zasobów, zw³aszcza zawartej w nich problematyki. Dokumenty te niew¹tpliwie
mog¹ wzbogaciæ istniej¹cy stan wiedzy. Dlatego niniejsze opracowanie, omawia-
j¹ce wybrane Ÿród³a archiwalne, nale¿y uznaæ za zbiór wskazówek pomocnych
w zawi³ych badaniach archiwalnych.

W ci¹gu ostatnich piêciu lat (2003–2007) powojenny zasób archiwalny, zgro-
madzony w Oddziale III wroc³awskiego archiwum, powiêkszy³ siê o ponad 67 tys.
jednostek archiwalnych (dalej: j.a.), co stanowi 770 mb. Z roku na rok liczba ta
systematyczne wzrasta. W samym tylko 2007 r. przejêto 29,5 tys. j.a., tj. oko³o 350
mb1. Tendencja ta wynika m.in. z zachodz¹cych wspó³czeœnie zmian w³asnoœcio-
wych.

Akta przejmowane do zasobu AP we Wroc³awiu po raz pierwszy rejestrowane
s¹ jako nowe zespo³y archiwalne. Jeœli natomiast materia³y danej jednostki organi-
zacyjnej trafi³y do zasobu AP we Wroc³awiu ju¿ wczeœniej, do³¹czane s¹ do w³a-
œciwych zespo³ów jako dop³ywy.

Informacje o nabytkach gromadzone s¹ w elektronicznej bazie danych SEZAM
(spis zespo³ów archiwalnych), udostêpnianej u¿ytkownikom w pracowni naukowej
AP we Wroc³awiu oraz na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañ-
stwowych w Warszawie2. Najproœciej poszukiwane dane mo¿na odnaleŸæ poprzez
folder „Raporty – Ksiêga nabytków”. Natomiast szczegó³y dotycz¹ce zawartoœci prze-
jêtych archiwaliów przybli¿aj¹ dostêpne w archiwum pomoce ewidencyjne omawia-
nych zespo³ów – inwentarze archiwalne b¹dŸ spisy zdawczo-odbiorcze. Mniej zaa-
wansowani u¿ytkownicy zasobu archiwalnego mog¹ skorzystaæ równie¿ z pomocy
pracowników oddzia³u ewidencji, informacji i udostêpniania materia³ów archiwal-
nych tego¿ archiwum.
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1 Por.: Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), Sprawozdania roczne Oddzia³u III
Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu za lata 2003–2007.

2 Zob.: www.archiwa.gov.pl.
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Inspiracj¹ do podjêcia tematu by³y prowadzone obecnie prace nad przewodni-
kiem archiwalnym po zasobie powojennym AP we Wroc³awiu. Przejête w ostat-
nim czasie nabytki i bogactwo ich treœci sk³oni³y autorkê do przedstawienia tego
zagadnienia. Akta te stanowi¹ bowiem doskona³¹ bazê Ÿród³ow¹ do opracowania
ka¿dej dziedziny ¿ycia spo³eczno-gospodarczego na Dolnym Œl¹sku w latach
1945–2007. Zg³êbienie tych kwestii bywa szczególnie trudne, nie tylko ze wzglê-
du na istniej¹ce luki Ÿród³owe, ale równie¿ ze wzglêdu na nadmiar archiwaliów.
Masowoœæ powojennych akt powoduje, ¿e informacje dotycz¹ce wybranego tematu
s¹ przewa¿nie rozproszone w ró¿nych zespo³ach archiwalnych. Dotarcie do nich
wymaga specjalistycznej wiedzy i ¿mudnych poszukiwañ archiwalnych. Wœród
cennych nabytków znajduj¹ siê syntetyczne opracowania dotycz¹ce ogólnego roz-
woju Dolnego Œl¹ska, w tym równie¿ dobrze ju¿ opracowanego okresu lat 40.

W pracy skupiono siê na kilku zagadnieniach, a mianowicie: sprawach ogól-
nych (badania monograficzne), problemach gospodarczych, sprawach wojskowych
i ochrony granic pañstwowych, ochronie zdrowia, sprawach koœcielnych oraz kwe-
stiach szkolnictwa i kultury.

Nasilaj¹ca siê w ostatnich latach tendencja do lepszego poznania przesz³oœci
w³asnego regionu stwarza du¿e zapotrzebowanie na opracowania monograficzne,
zw³aszcza wœród przedstawicieli lokalnych w³adz. Zainteresowania te skupiaj¹ siê
na historii miast, gmin, powiatów, okrêgów przemys³owych b¹dŸ instytucji takich
jak stowarzyszenia, szko³y, przedsiêbiorstwa przemys³owe itp. Przy badaniach tego
rodzaju z pewnoœci¹ warto siêgn¹æ po akta dotycz¹ce spraw ogólnoadministracyj-
nych. W ostatnim okresie du¿¹ ich grupê przejêto z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Woje-
wódzkiego we Wroc³awiu. Do³¹czono je do kilku zespo³ów archiwalnych, g³ów-
nie Urzêdu Wojewódzkiego Wroc³awskiego (UWW) 1945–1950 i Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) we Wroc³awiu 1950–1973. Akta te
w znaczny sposób uzupe³niaj¹ istniej¹c¹ lukê Ÿród³ow¹. S¹ tu zarz¹dzenia Pe³no-
mocnika Rz¹du RP na Okrêg Administracyjny Dolnego Œl¹ska z 1946 r. (1 j.a.),
zarz¹dzenia wojewody wroc³awskiego z lat 1946–1950 (5 j.a.) oraz protoko³y
z konferencji naczelników wydzia³ów UWW z lat 1947–1948 (2 j.a.)3. Ponadto do
zespo³u PWRN we Wroc³awiu do³¹czono du¿y zbiór uchwa³ (80 j.a.), zarz¹dzeñ
PWRN (9 j.a.) i protoko³ów z posiedzeñ tego¿ Prezydium (8 j.a.). Kolejnym inte-
resuj¹cym nabytkiem do³¹czonym do zespo³u Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³a-
wiu jest dwutomowa kronika Dolnego Œl¹ska, obejmuj¹ca lata 1945–19754. Opra-
cowana zosta³a przez dwóch by³ych pracowników tego¿ urzêdu w oparciu o szerok¹
bazê Ÿród³ow¹, m.in. normatywy Urzêdu Wojewódzkiego oraz akta Wojewódzkiej
i Miejskiej Rady Narodowej we Wroc³awiu. Ka¿dy rok udokumentowany jest ró¿-
norodnymi faktami. Obszerna problematyka dotyczy takich spraw, jak: budownic-
two, handel, odbudowa, administracja, oœwiata, plany gospodarcze, przemys³, rol-
nictwo, rady narodowe, sprawy spo³eczne, uroczystoœci, wybory, w³adze centralne,

3 APWr., Urz¹d Wojewódzki Wroc³awski 1945–1950 (dalej: UWW), I Wydzia³ Ogólny, sygn. 2/
1–8.

4 APWr., Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu (1958–1972) 1973–1975, sygn.15/1–2.
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zatrudnienie, zdrowie, konferencje oraz narady. Kronika posiada te¿ indeks rze-
czowy, sporz¹dzony odrêbnie dla ka¿dego roku, u³atwiaj¹cy odszukanie informa-
cji w ramach wymienionych wy¿ej dzia³ów.

Wiele mo¿liwoœci badawczych kryj¹ akta odnosz¹ce siê do regionalnego pla-
nowania przestrzennego na Dolnym Œl¹sku z lat 1948–1973. Interesuj¹ce s¹ zw³a-
szcza dwie teczki Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego UWW5. Jed-
na z nich zawiera wstêpn¹ koncepcjê planu zagospodarowania Dolnego Œl¹ska
z 1948 r., druga zaœ referaty dotycz¹ce problemów zagospodarowania Odry w la-
tach 40. XX w. oraz uwagi na temat stanu rzeki w okresie przedwojennym. Bez
w¹tpienia Ÿród³em zas³uguj¹cym na zainteresowanie badaczy regionalistów s¹ akta
Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego PWRN we Wroc³awiu z lat
1951–1973 (166 j.a., w tym 11 map)6. Przynosz¹ one wiele danych na temat Dol-
nego Œl¹ska – warunków naturalnych, ogólnego rozwoju gospodarczego, zaludnie-
nia, gospodarki wodnej, transportu, zagospodarowania turystycznego regionów
górskich itp. Na przyk³ad jednostka zatytu³owana „Charakterystyka województwa
wroc³awskiego. Opracowanie graficzne” z 1954 r. przedstawia w formie graficz-
nej warunki naturalne i stan gospodarki regionu, tj. ukszta³towanie terenu, rozmie-
szczenie surowców mineralnych, rodzaj i rozmieszczenie gleb, gêstoœæ zaludnie-
nia, strukturê zatrudnienia ludnoœci, rozmieszczenie przemys³u, us³ug, uzdrowisk,
miast, osiedli, szkó³ i wiele innych7. W aktach Komisji Planowania Gospodarcze-
go PWRN odnajdziemy równie¿ opracowania problemowe dotycz¹ce wybranych
dziedzin, np. przemys³u, transportu (w tym lotnictwa sanitarnego), turystyki (rów-
nie¿ analizê przedwojennej i powojennej bazy uzdrowiskowej) oraz sprawy go-
spodarki wodnej itp. Wœród wymienionych uwagê zwracaj¹ akta zwi¹zane z roz-
wojem Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego, Dolnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego – Okrêg Wa³brzyski i Zag³êbia Turoszowskiego. S¹ to m.in. wspólne
opracowania rz¹dów PRL, NRD i ÈSSR w sprawie perspektyw gospodarczych tych
rejonów przemys³owych, ponadto protoko³y z konferencji rz¹dowych. Natomiast
zainteresowani histori¹ lotnictwa na Dolnym Œl¹sku znajd¹ w aktach KPG wykaz
l¹dowisk na terenie województwa wroc³awskiego, informacjê o us³ugach lotniczych
i lotnictwie sanitarnym w latach 60.8 Zagadnienia te poszerza nowo przejêta dwu-
tomowa monografia Zespo³u Lotnictwa Sanitarnego, opracowana z okazji jego 20-
-lecia, do³¹czona obecnie do akt Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN
we Wroc³awiu9. Dalsze materia³y, w tym informacje i analizy odnosz¹ce siê do roz-
woju Makroregionu Po³udniowo-Zachodniego Polski po 1975 r., zgromadzono
w aktach Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Zespó³ Planowania Regio-

5 APWr., UWW, Wydzia³ XVIII Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 1948, sygn.
1/1–2.

6 APWr., Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu 1950–1973 (dalej: PWRN),
Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, sygn. 1/1–166.

7 Tam¿e, sygn. 1/1.
8 Tam¿e, sygn. 1/18.
9 Tam¿e, Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej (dalej: Wydz. Zdr. i Op. Spo³.), sygn. 5/29–30.
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nalnego z siedzib¹ we Wroc³awiu. Dokumenty te s¹ Ÿród³em wiedzy na temat dol-
noœl¹skich okrêgów gospodarczych: Turoszowskiego, Wa³brzyskiego, Legnicko-
-G³ogowskiego, obszaru jeleniogórskiego, aglomeracji wroc³awskiej, dorzecza Odry
w latach 1975–1989 itp.10

Omówion¹ wy¿ej problematykê wzbogacaj¹ niew¹tpliwie przejête ostatnio ma-
teria³y kartograficzne z lat 60. i 70., do³¹czone do Wydzia³u Budownictwa, Urba-
nistyki i Architektury PWRN we Wroc³awiu. S¹ to m.in. mapy sytuacyjno-wyso-
koœciowe w skali 1:50 tys. ró¿nych miejscowoœci dolnoœl¹skich z lat 1949–1950,
przekazane do PWRN we Wroc³awiu przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz
plany zagospodarowania przestrzennego, rysy historyczne, wnioski konserwator-
skie oraz opinie fizjograficzne miast i wsi, studium rozmieszczenia zabytków
w powiatach, szczegó³owe mapy geologiczne Sudetów, mapy administracyjne po-
wiatów itp.11

Przechodz¹c z kolei do omówienia problematyki gospodarczej, nale¿y zazna-
czyæ, ¿e jest ona reprezentowana w bardzo licznych Ÿród³ach archiwalnych. Przede
wszystkim nale¿y wymieniæ tu akta wytworzone przez przedsiêbiorstwa przemy-
s³owe. Archiwalia zgromadzone przez zak³ady pracy s¹ bogate i ró¿norodne. Obok
akt organizacyjnych w zespo³ach tych wystêpuje dokumentacja techniczna i kar-
tograficzna oraz archiwalia nietypowe w postaci kronik z dzia³alnoœci przedsiê-
biorstw, wycinków prasowych, albumów fotograficznych, jubileuszowych mono-
grafii przedsiêbiorstw, gazet zak³adowych, folderów i druków okolicznoœciowych12.
Coraz czêœciej dzia³alnoœæ instytucji dokumentowana jest te¿ na taœmach filmo-
wych, które nastêpnie trafiaj¹ do zasobu AP we Wroc³awiu13.

Ostatnio AP przejê³o akta du¿ych i wiod¹cych na Dolnym Œl¹sku przedsiê-
biorstw, jak: Zak³ady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wroc³awiu
1946–1992 (643 j.a.), Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma” we Wroc³awiu
1954–1999 (458 j.a.), Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes” we Wroc³awiu
1946–1982 (699 j.a.), Zak³ady Zmechanizowanego Sprzêtu Domowego „Polar” we
Wroc³awiu 1952–1998 (905 j.a.), Pañstwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” we
Wroc³awiu 1945–1998 (1070 j.a.), Browary Dolnoœl¹skie „Piast” S.A. we Wro-
c³awiu 1945–1994 (5627 j.a.), Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u Organicznego
„Rokita” w Brzegu Dolnym (10 005 j.a.), Jelczañskie Zak³ady Samochodowe
w Jelczu-Laskowicach 1955–1989 (433 j.a.) i inne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niektóre
z wymienionych tu zak³adów mia³y swój wk³ad nie tylko w rozwój gospodarczy
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10 APWr., Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Zespó³ Planowania Regionalnego z sie-
dzib¹ we Wroc³awiu 1975–1989, sygn. 1/1–76.

11 APWr., PWRN, Wydzia³ Budownictwa Urbanistyki i Architektury, sygn. 1/1–209, 2/1–166.
12 APWr., Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u Organicznego „Rokita” w Brzegu Dolnym 1947–

–2002 (dalej: „Rokita”), sygn. 312–324; Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes” we Wroc³awiu
1946–1982 (dalej: „Archimedes”), sygn. 1/190–199; Zak³ady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Do-
lmel” we Wroc³awiu 1946–1992 (dalej: „Dolmel”), sygn. 2/439–459; Pañstwowa Fabryka Wagonów
„Pafawag” we Wroc³awiu 1945–1998, sygn. 2/521–579.

13 APWr., Centralny Oœrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor we
Wroc³awiu 1968–1993, sygn.11/1–9; „Dolmel”, sygn. 2/458.
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regionu, ale swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³y równie¿ poprzez realizacjê innych funk-
cji. Na przyk³ad Nadodrzañskie Zak³ady „Rokita” w Brzegu Dolnym spe³nia³y
wa¿n¹ funkcjê miastotwórcz¹, buduj¹c w Brzegu Dolnym osiedle Wawrzyñ
(1947–1948) oraz oœrodek sportów wodnych i wspieraj¹c miejscow¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹14.

Wœród archiwaliów przekazywanych przez przedsiêbiorstwa przemys³owe co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê tak¿e akta osobowe pracowników, zatrudnionych tam
w latach 40. i 50. (w tym równie¿ dokumentacja pracowników niemieckich z lat
1945–1946). Jest to ta czêœæ dokumentacji osobowej, która po ekspertyzie archi-
walnej, przeprowadzanej po 50 latach, trafia do zasobów archiwów pañstwowych.
Przy tym przestrzegana jest zasada, ¿e wieczystemu przechowywaniu podlegaj¹
akta pracowników instytucji szczególnie wa¿nych dla rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Dolnego Œl¹ska. Najczêœciej s¹ to bardzo liczne zbiory archiwalne, które
w zasadzie nie s¹ brakowane. Akta te obrazuj¹ m.in. specyficzny „pionierski” okres
naszego regionu. Dokumentacja ta kryje barwne ¿yciorysy wielu osób, ich ankie-
ty personalne oraz ró¿nego rodzaju za³¹czniki. Materia³y te to nieocenione Ÿród³o
informacji do badañ nad problemami spo³eczno-ekonomicznymi Dolnego Œl¹ska
w powojennej Polsce15.

Zagadnienia gospodarcze mo¿na znaleŸæ równie¿ w przejêtym w 2007 r. zespole
akt Centrali Banku Zachodniego we Wroc³awiu. Cenne materia³y zgromadzono
w Biurze Analiz i Prognoz tej jednostki. Zawieraj¹ analizy i prognozy makro- i mi-
kroekonomiczne, w tym: informacje o sytuacji spo³eczno-gospodarczej wojewódz-
twa wroc³awskiego i innych regionów, analizy handlu zagranicznego Polski, wy-
niki badañ regionalnych terenów przygranicznych, programy restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstw Makroregionu Po³udniowo-Zachodniego, sprawy in-
tegracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, ponadto ró¿ne opracowania problemowe, np.
dotycz¹ce dochodów ludnoœci oraz popytu konsumpcyjnego, kondycji ekonomicz-
nej gospodarstw domowych wed³ug grup spo³eczno-ekonomicznych itp. £¹cznie
s¹ to 42 j.a. z lat 1993–1999, stanowi¹ce doskona³y materia³ badawczy s³u¿¹cy do
poznania historii gospodarczej Dolnego Œl¹ska oraz po³udniowo-zachodnich tere-
nów Polski16.

Kolejna problematyka odzwierciedlona w najnowszych nabytkach AP we Wro-
c³awiu to sprawy wojskowe oraz kwestie regulacji i ochrony granic pañstwowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e temat ten pojawi³ siê w aktach po raz pierwszy w tak szero-
kim zakresie. Wynika to st¹d, ¿e do archiwum trafiaj¹ coraz czêœciej akta, które
w przesz³oœci stanowi³y zasób niejawny, a obecnie po zniesieniu klauzuli niejawno-
œci materia³y te zosta³y udostêpnione na ogólnych zasadach. Omawiane zagadnienia
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14 APWr., „Rokita”, sygn. 662.
15 APWr., Browary Dolnoœl¹skie „Piast” S.A. we Wroc³awiu 1945–1954, 4951 j.a. akt osobowych;

Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ Wojewódzki we Wroc³awiu 1945–1955, 1166
j.a. akt osobowych; Nadodrzañskie Zak³ady „Rokita” w Brzegu Dolnym 1945–1956, 4985 j.a. akt
osobowych.

16 APWr., Bank Zachodni Centrala we Wroc³awiu 1989–2001, sygn. 697–738.
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zawarte s¹ w 10 j.a. Urzêdu Spraw Wewnêtrznych PWRN we Wroc³awiu z lat
1950–196117. Zawieraj¹ one sprawy regulacji granicy polsko-czechos³owackiej
w obrêbie województwa wroc³awskiego. Wœród tych archiwaliów s¹ takie dokumenty
jak: protoko³y dotycz¹ce wymiany odcinków granicznych sporz¹dzone w jêzyku pol-
skim i czeskim, opisy przebiegu granicy pañstwowej pomiêdzy PRL a ÈSSR w la-
tach 50., ponadto mapy i szkice z wyznaczeniem linii granicznej oraz koresponden-
cja w tych sprawach. Kwestie ochrony granic Polski zawarte s¹ w sprawozdaniach
z ochrony granic PRL z 1955 r.18

Dla Dolnego Œl¹ska wa¿ne zagadnienie stanowi¹ sprawy zwi¹zane z obronno-
œci¹ kraju. Wymienione problemy odnajdziemy równie¿ w aktach Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych PWRN we Wroc³awiu. Umo¿liwiaj¹ one odtworzenie lokalizacji
obiektów wojskowych na Dolnym Œl¹sku, które podlega³y MON oraz WOP. Za-
wieraj¹ m.in. sprawy wyw³aszczeñ na cele wojskowe w latach 50. i 60. Odnajdzie-
my tam dokumenty zwi¹zane z nabywaniem i wyw³aszczaniem nieruchomoœci,
w tym równie¿ pod budowê lotniska na Strachowicach we Wroc³awiu. Zachowa³y
siê protoko³y przekazania nieruchomoœci, orzeczenia o ograniczeniu praw w³asno-
œciowych i o odszkodowaniach, kopie map katastralnych, zezwolenia na nabycie
nieruchomoœci na potrzeby wojska, zaœwiadczenia lokalizacyjne, protoko³y zdaw-
czo-odbiorcze przejêcia nieruchomoœci, koszty i wyceny obiektów oraz korespon-
dencja w tych sprawach19.

W USW PWRN we Wroc³awiu zgromadzono te¿ akta Wojewódzkiego Komi-
tetu Obrony. Dotycz¹ one spraw obronnoœci Dolnego Œl¹ska w latach 70. S¹ tu
zarz¹dzenia, uchwa³y, regulaminy, informacje i protoko³y z posiedzeñ WKO, oce-
ny pracy jednostek MO, plany æwiczeñ jednostek samoobrony, dolnoœl¹skie plany
rozœrodkowania (ró¿ne miejscowoœci) oraz plan ochrony dóbr kultury, metryki
obiektów fortyfikacyjnych (twierdze, schrony i szczeliny przeciwlotnicze) – 2 j.a.20

Wœród wymienionych archiwaliów znajdziemy szkice twierdzy k³odzkiej (wymiary,
przydatnoœci obiektu, w³aœciciel gruntów itp.). Zainteresowani ciekawostkami Dol-
nego Œl¹ska odnajd¹ w dokumentach USW PWRN we Wroc³awiu opisy technicz-
ne obiektów podziemnych po³o¿onych w okolicach Walimia w Górach Sowich21.
Ponadto jedna teczka zawiera ewidencjê budowli ochronnych województwa wro-
c³awskiego w latach 1970–1975. Zosta³a ona przejêta do zespo³u akt Urzêdu Wo-
jewództwa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu22.

Tematyka wojskowa pojawi³a siê ostatnio równie¿ w aktach przedsiêbiorstw
przemys³owych. Dotyczy ona zagadnieñ zwi¹zanych z przemys³em zbrojeniowym.
We Wroc³awiu jednym z zak³adów pracuj¹cych w okresie PRL na potrzeby tego
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17 APWr., PWRN, XVIII Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych, sygn. 7/1–10.
18 Tam¿e, sygn. 7/73.
19 Tam¿e, sygn. 7/55–72.
20 Tam¿e, sygn. 7/83–105.
21 Tam¿e, sygn. 7/79.
22 Urz¹d Województwa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu (1970) 1975–1976 (da-

lej: Urz. Woj. Wroc³. i M. Wroc³.), sygn. 6/1.
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przemys³u by³a Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes”, produkuj¹ca moŸdzie-
rze. Praca ta odbywa³a siê w ramach wyodrêbnionego wydzia³u, poza podstawo-
w¹ dzia³alnoœci¹ fabryki. W zachowanych aktach z lat 50. i 60. znajduj¹ siê plany
i umowy dostaw uzbrojenia, protoko³y komisji zak³adowej w sprawie zabezpie-
czenia produkcji moŸdzierzy i jej opisy, harmonogramy i sprawozdania GUS
z wykonania zadañ produkcyjnych, protoko³y dotycz¹ce przekazania dokumenta-
cji technicznej moŸdzierzy, sprawozdania z badañ, karty wyrobów, notatki i kore-
spondencja itp.23

Du¿a grupa nowo przejêtych Ÿróde³ dotyczy spraw ochrony zdrowia. W 2006 r.
Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu przekaza³ 25 j.a. Wydzia³u Zdro-
wia Urzêdu Wojewódzkiego Wroc³awskiego z lat 1948–1950. Zawieraj¹ one pro-
toko³y zdawczo-odbiorcze przejêcia przez gminy lub samorz¹dowe zwi¹zki tery-
torialne szpitali, które stanowi³y w³asnoœæ fundacji i kongregacji koœcielnych24.
Ponadto zachowa³o siê 9 teczek protoko³ów zdawczo-odbiorczych przekazania
szpitali i sanatoriów na rzecz ró¿nych podmiotów w latach 1950–1972. Materia³y
te do³¹czono do Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN we Wroc³awiu25.
Pozostaj¹c przy aktach dotycz¹cych dzia³alnoœci s³u¿by zdrowia, nale¿y wspomnieæ
o nowych nabytkach Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera we Wro-
c³awiu z lat 1941–1956. W okresie II wojny œwiatowej szpital ten by³ prowadzony
przez zgromadzenie ss. boromeuszek do czasu ich wyjazdu do Niemiec w maju
1946 r. Od wrzeœnia 1939 r. w placówce tej funkcjonowa³ szpital wojskowy. Wspo-
mniane nabytki to ksiêgi przyjêæ pacjentów oraz skorowidze pacjentów z lat
1941–1956. Ogó³em przejêto 56 j.a., w tym 4 z lat 1941–1946. Zawieraj¹ one dane
o pacjentach niemieckiego lazaretu. Od maja 1946 r. ewidencja szpitalna by³a pro-
wadzona przez administracjê polsk¹. W ksiêgach zapisano nastêpuj¹ce informa-
cje: imiê i nazwisko pacjenta, datê i miejsce urodzenia, wyznanie, zawód, datê przy-
jêcia do szpitala oraz datê wypisu ze szpitala, nazwê choroby, ewentualnie datê
i godzinê zgonu, nazwê instytucji lub osoby pokrywaj¹cej koszty leczenia26.

PokaŸn¹ grupê Ÿróde³, zawieraj¹c¹ równie¿ now¹ tematykê, stanowi¹ akta Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej miasta Wroc³awia. W zespole tym zachowa³y siê
materia³y z przebiegu epidemii ospy prawdziwej we Wroc³awiu w 1963 r. Dotych-
czasowe Ÿród³a na ten temat by³y szcz¹tkowe. Natomiast przejête dokumenty umo¿-
liwiaj¹ odtworzenie ogólnego przebiegu akcji zwalczania ospy, ujawniaj¹ okolicz-
noœci podejmowanych decyzji w zakresie metod i œrodków s³u¿¹cych do pokonania
epidemii. Pokazuj¹ funkcjonowanie szpitali ospowych i izolatoriów – placówek
specyficznych dla okresu zagro¿enia epidemiologicznego. S¹ to zarz¹dzenia, wy-
tyczne, instrukcje dotycz¹ce metod zwalczania ospy, w tym organizacji szczepieñ
przeciwospowych i kwarantanny, regulaminy izolatoriów i szpitali ospowych –
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23 APWr., „Archimedes”, sygn. 2/249–310.
24 APWr., UWW, Wydzia³ Zdrowia, sygn. 3/1–25.
25 APWr., PWRN, Wydz. Zdr. i Op. Spo³., sygn. 5/1–9.
26 APWr., Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera we Wroc³awiu (1941–1944) 1945–1956,

sygn. 1/1–56.
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w Szczodrem w powiecie oleœnickim, na Psim Polu we Wroc³awiu i w Prz¹œniku
w powiecie legnickim, protoko³y z narad roboczych i konferencji kierownictwa akcji
przeciwospowej, informacje i raporty dzienne z zachorowañ na ospê, karty ewi-
dencyjne pacjentów, sprawy dezynfekcji, korespondencja, notatki itp.27

Stosunkowo ma³o nowo przejêtych archiwaliów dotyczy spraw koœcielnych.
Kilka takich teczek z lat 1972–1983 wzbogaci³o ostatnio zespó³ Urzêdu Wojewódz-
twa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia we Wroc³awiu. Jedna j.a. zwi¹zana jest
z wizyt¹ papiesk¹ we Wroc³awiu w 1983 r. Zawiera plany, protoko³y z narad lo-
kalnych w³adz oraz korespondencjê. Inne akta gromadz¹ wykaz budownictwa sa-
kralnego na Dolnym Œl¹sku (3 j.a.), wykaz kaplic i kapelanów zatrudnionych
w s³u¿bie zdrowia (1 j.a.) oraz korespondencjê w sprawach Wy¿szego Seminarium
Duchownego we Wroc³awiu i w Bagnie (2 j.a.)28.

Na zakoñczenie nieco uwagi nale¿y poœwiêciæ omówieniu Ÿróde³ archiwalnych
z zakresu szkolnictwa i kultury. Pierwsze z nich najliczniej wystêpuj¹ w aktach
Kuratorium Okrêgu Szkolnego PWRN we Wroc³awiu z lat 1952–1973 oraz w ak-
tach Kuratorium Okrêgu Szkolnego Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu z lat
1975–1981. Razem wymienione archiwalia licz¹ oko³o 1800 j.a. Przedstawiaj¹ one
ró¿norodne zagadnienia, m.in. informacje o sieci szkó³ na Dolnym Œl¹sku w la-
tach 60. (w tym wykaz szkó³ we Wroc³awiu i w województwie wroc³awskim oraz
sprawy likwidacji szkó³), kwestie nauczania dzieci i m³odzie¿y (analizy pracy szkó³,
sprawozdania i protoko³y z wizytacji szkó³ podstawowych, liceów ró¿nego typu,
informacje o realizacji wytycznych Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania w spra-
wie pracy szkó³ i placówek oœwiatowych w okresie stanu wojennego), informacje
o wypoczynku dzieci i m³odzie¿y itp. Kolejne zagadnienie odzwierciedlone w ak-
tach szkolnych to problemy m³odzie¿y trudnej. Do tych spraw zachowa³y siê in-
formacje Kuratorium Oœwiaty i Wychowania o przebiegu prac nad zapobieganiem
przestêpczoœci wœród m³odzie¿y oraz dotycz¹ce zadañ w zakresie opieki nad dzieæ-
mi i m³odzie¿¹ sprawiaj¹c¹ trudnoœci wychowawcze itp.29

Je¿eli chodzi o Ÿród³a archiwalne do tematu kultury, to niew¹tpliwie bardzo in-
teresuj¹ce materia³y zawiera nowo przejêty zespó³ akt Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu z lat 1947–1989. Liczy on 624 j.a., w których
odzwierciedlono dzia³alnoœæ tej biblioteki we Wroc³awiu oraz podlegaj¹cych jej
bibliotek publicznych na Dolnym Œl¹sku. Akta zawieraj¹ sprawozdania z organi-
zacji sieci bibliotek w województwie wroc³awskim, kronikê dzia³alnoœci Powszech-
nej Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu z lat 1946–1950, roczne sprawozdania
z dzia³alnoœci bibliotek w poszczególnych miastach Dolnego Œl¹ska (57 j.a.), spra-
wozdania i analizy w zakresie czytelnictwa (w tym w bibliotekach uzdrowisko-
wych i szpitalnych), analizy dotycz¹ce poczytnoœci ksi¹¿ek itp. Liczne archiwalia
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27 APWr., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna miasta Wroc³awia 1959–1975, sygn.
45–72.

28 APWr., Urz. Woj. Wroc³. i M. Wroc³., sygn. 3/73–79.
29 APWr., PWRN, XVII Kuratorium Okrêgu Szkolnego 1952–1973, sygn. 2/1–579; Urz. Woj.
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odnosz¹ siê do ksiêgozbioru zgromadzonego w omawianej placówce. S¹ to ksiêgi
inwentarzowe z lat 1947–1974, równie¿ ksiêgi ubytków z lat 1948–1970 (oko³o
60 j.a.). Kolejna grupa akt tej¿e biblioteki dotyczy spraw popularyzacji zbiorów
bibliotecznych i czytelnictwa. Zgromadzono tu materia³y z realizacji konkursów
i turniejów czytelniczych, np. „S³awne Polki” (20 j.a.), oraz z obchodów imprez
(„Dni Ksi¹¿ki i Prasy”). Odnajdziemy tu ró¿ne opracowania monograficzne, jak:
„Lublin wczoraj i dziœ”, „Moje wspomnienia O³awa” oraz referaty, w³asne opra-
cowania problemowe i materia³y metodyczne biblioteki30.

Przedstawione powy¿ej uwagi o przejêtych ostatnio przez AP we Wroc³awiu
nabytkach sygnalizuj¹ jedynie ogromne mo¿liwoœci badawcze, ukryte w materia-
³ach Ÿród³owych z okresu powojennego, które znajduj¹ siê we wroc³awskim ar-
chiwum. Z uznaniem nale¿y podkreœliæ, ¿e akta te wnosz¹ znaczny wk³ad w stan
wiedzy historycznej o Dolnym Œl¹sku.

30 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc³awiu 1947–1989, sygn. 1/1–624.
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