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Dawne kolekcje szkła we Wrocławiu

ABSTRAKT

W zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest przechowywana kolekcja szkła i witraży licząca prawie 2000 pojedynczych 
obiektów i zespołów zabytków z czasów od V w. p.n.e. do 1945 roku. Część pochodzi z dawnych zbiorów muzeów wrocław-
skich, głównie Schlesische Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (SMfKuA): ponad 60 sztuk szkła śląskiego i europejskiego 
z XVI–XVIII wieku, około 40 zabytków z XIX i początku. XX stulecia, 26 pojedynczych witraży i zespołów małych witraży oraz 150 
zabytków antycznych. Jest to niespełna 10% dawnych zbiorów SMfKuA. Szkło historyczne było eksponowane od lat 30. XX wie-
ku w Muzeum Zamkowym (Schlossmuseum), które było oddziałem SMfKuA. Zabytki związane z historią miasta i Śląska, jak słyn-
ne szklanice św. Jadwigi, pokazywano w głównym gmachu SMfKuA. Kolekcja liczyła wtedy około 1500 zabytków. W zbiorach 
muzeum były przechowywane także kolekcje prywatne. W 1942 roku na Dolnym Śląsku i w Górnych Łużycach przygotowano 
80 składnic (tzw. Bergungsorte), w których złożono najcenniejsze zabytki ze zbiorów publicznych oraz prywatnych, także zbio-
rów archiwalnych i bibliotecznych z Wrocławia, przeznaczone do ewakuacji. W latach 1943–1944 zbiory dzieł sztuki z SMfKuA 
wywieziono i ukryto w dziewięciu miejscowościach. Niewiele zabytków powróciło do Wrocławia po roku 1945. Nie zachowała 
się pełna dokumentacja dawnych wrocławskich zbiorów szkła. Prace nad rekonstrukcją zasobów tamtej kolekcji rozpoczęły się 
w 1993 roku dzięki inicjatywie ówczesnego Ministerstwa Kultury. Powstał wówczas pierwszy katalog zaginionych zabytków ze 
szkła, liczący około 100 sztuk. Dotychczas odnaleziono jedynie zapisy archiwalne dotyczące prawie 500 szkieł oraz około 100 
zdjęć ze zbiorów SMfKuA. 
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