
K R O N I K A N A U K O W A

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII w pierwszym 
półroczu 1954

Działalność Towarzystwa we wzmiankowanym okresie skierowana była, po
dobnie jak w latach poprzednich, w trzech zasadniczych kierunkach: organizowa
nia odczytów naukowych, publikowania wydawnictw naukowych i popular
nych, wreszcie popularyzacji wiedzy historycznej w postaci odczytów dla sze
rokich kół odbiorców. W ramach odczytów naukowych Towarzystwa wygło
szono w okresie sprawozdawczym 8 odczytów na 7 posiedzeniach, a mianowicie:

15 I: dr S. Golachowski, Studium historyczno-urbanistyczne Brzegu; mgr 
E. Trillerówna, Związki Jeleniej Góry z ziemiami polskimi na przełomie 
XVIIIIXIX w.

5 III: mgr J. Kolasa, mgr E. Trzyna, Księga poborowa wojew. krakowskiego 
z r. 1629 jako źródło historyczne.

12 III: mgr St. Michalkiewicz, Wieś śląska XVIII w. w świetle literatury 
histerycznej.

2 IV: mgr T. Kotula, Z problemów niewolnictwa w rzymskiej Afryce 
w okresie wczesnego cesarstwa.

26 IV: dr Fr. Ryszka, red. St. Ziemba, Dwa dziesięciolecia Huty Kościuszko.
12 V: mgr J. Chlebowczyk, Z tradycji proletariackiego internacjonalizmu 

na Śląsku Cieszyńskim.
28 V: mgr J. Serczyk, Krakowska szkoła historyczna wobec husytyzmu.
Frekwencja na posiedzeniach Towarzystwa wynosiła 10—40 osób. Niektóre 

z wygłoszonych referatów będą publikowane w organie towarzystwa „Sobótce".
W zakresie działalności wydawniczej ukończono druk „Sobótki", t. VIII 

za r. 1953, ark. druk. 23. Ukończono druk Bibliografii historii Śląska za lata 
1939—1946, około 10 ark. druk. Ukończono składanie Kodeksu dyplomatycznego 
Śląska, t. I, z. 2, 9 ark. druk.

Wobec przejęcia z dniem 1 I 1954 wydawnictwa „Sobótki" przez Ossolineum, 
Towarzystwo przekazało maszynopis wspomnianemu wydawnictwu. Oddano do 
druku „Sobótkę" ser. A, r. 1954, półrocznik I; „Sobótkę" ser. B, z. 3 (Teksty do 
dziejów Wrocławia, cz. 2).

W ramach akcji popularyzacji historii współpracowano z szeregiem instytu
cji, w porozumieniu z którymi członkowie Towarzystwa wygłosili szereg od
czytów. Najbardziej owocna była współpraca z WODKO we Wrocławiu i Opo
lu. W ramach- tej współpracy wygłoszono szereg odczytów popularyzujących 
wyniki Konferencji Odrodzeniowej PAN, wyniki badań nad początkami państwa 
polskiego itp. W wyniku tej współpracy członkowie Towarzystwa wygłosili ogó



łem 17 odczytów dla nauczycieli i uczniów klas licealnych we Wrocławiu, Opolu, 
Wałbrzychu, Brzegu i Nysie. Nadto na zlecenie Zarządu Głównego PTH prele
genci WrTMH wygłosili odczyty dla WODKO w Szczecinie, Zielonej Górze, Mię
dzyrzeczu, Kielcach i Zbąszynku (razem 5 odczytów). Ogółem w ramach akcji 
WODKO wygłoszono 22 odczyty.

Współpracowano nadto z Klubem Oficerskim i Wojskowym, Uniwersytetem 
Marksizmu-Leninizmu wygłaszając cykl odczytów z historii Polski oraz z Mu
zeum Śląskim we Wrocławiu pomagając w akcji odczytowej. Na prośbę robot
niczego zespołu artystycznego z Bielawy przygotowującego wystawienie Tkaczy 
Hauptmana urządzono dla tegoż zespołu odczyt o powstaniu tkaczy śląskich 
z r. 1844 i przygotowano konsultacje.

Towarzystwo pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Komitetem Frontu 
Narodowego uczestnicząc w planowaniu i przygotowaniu akcji odczytowej 
o przeszłości Śląska.

W ramach współpracy z wydawnictwem Wiedza Powszechna oddano do 
druku referat o polskości Ziem Odzyskanych oraz napisaną zespołowo przez 
członków Towarzystwa popularną Historię Śląska.

W . dniu 5 II 1954 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa, 
na którym obrano nowy Zarząd w składzie: prof. K. Maleczyński — prezes, 
prof. S. Inglot i dyr. M. Wąsowicz — wiceprezes, mgr R. Heck, dr T. Łado- 
górski, prof. E. Maleczyńska, mgr S. Piotrowska, dr J. Reiter — członkowie Za
rządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: dr J. Opatrny, prof. H. Wereszycki, 
mgr B. Turoń. Na wniosek Zarządu redakcję „Sobótki” prowadzą doc. dr .1. Gie
rowski i prof. E. Maleczyńska. W skład komitetu redakcyjnego weszli: prof. 
W. Czapliński, mgr W. Długoborski, dr T. Ładogórski, prof. K. Maleczyński, prof. 
K. Piwarski, dr Fr. Ryszka i dr H. Zieliński jako sekretarz naukowy redakcji.

JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY NAUKOWEJ KAZIMIERZA TYMIENIEC
KIEGO

24 kwietnia br. odbył się w Poznaniu jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. 
Kazimierza Tymienieckiego, wybitnego mediewisty i badacza dziejów Śląska, 
członka tytularnego PAN, profesora Uniwersytetu Poznańskiego. W uroczystości 
tej obok miejscowych historyków, archeologów i językoznawców wziął udział 
przedstawiciel Instytutu Historii i Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 
prof. Aleksander Gieysztor.

Twórczość naukowa prof. Tymienieckiego obejmuje obecnie prawie 500 po
zycji bibliograficznych. Składają się na nią ujęcia syntetyczne, monografie, 
artykuły, recenzje, sprawozdania i wydawnictwa źródłowe. Dotyczą one za
równo dziejów Polski, jak i historii powszechnej. Zakres zainteresowań nauko
wych prof. Tymienieckiego jest również olbrzymi. Obejmuje on dzieje społeczno- 
gospodarcze, prawno-ustrojowe i polityczne. Materiał zawarty w jego pracach sta
nowi trwały dorobek, z którego czerpie obficie nowa nauka polska.

Najwięcej uwagi poświęcił prof. Tymieniecki badaniu dziejów wsi polskiej 
od czasów najdawniejszych aż do w. XVI. Interesował się także rozwojem spo
łeczno-gospodarczym średniowiecznych miast polskich, a przede wszystkim ge
nezą średniowiecznego społeczeństwa polskiego.



Dużo miejsca w twórczości naukowej prof. Tymienieckiego zajmuje bada
nie słowiańskiej przeszłości ziem zachodnich mające na celu walkę z rewizjoniz- 
mem propagowanym przez naukę niemiecką w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego. Z tym łączą się ściśle studia nad zagadnieniem prawa niemiec
kiego i kolonizacji niemieckiej w Polsce. Zasługi prof. Tymienieckiego na tym 
polu są szczególnie duże. W pracach tych bowiem polemizuje on z koncepcjami 
niższości narodowej Polaków głoszonymi przez nacjonalistyczną historyczną 
naukę niemiecką, z przecenianiem przez nią wpływu czynnika niemieckiego na 
społeczny, gospodarczy i etniczny charakter wsi oraz miasta polskiego w okre
sie wczesnego feudalizmu.

Wśród prac prof. Tymienieckiego poświęconych specjalnie dziejom Śląska 
wyróżnić należy zwłaszcza: Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach śred
nich, Katowice 1937, Społeczeństwo śląskie na podstawie dokumentów trzebnic
kich z lat 1203, 1204, 1208, (Księga pamiątkowa ku czci L. Krzywickiego), War
szawa 1925, Z dziejów zaniku drobnej własności na Śląsku w XIII w. (Księga 
pamiątkowa ku czci O. Balzera, t. 11), Lwów 1925.

Jedną z najważniejszych prac prof. Tymienieckiego jest syntetyczne dzieło 
pt. Ziemie polskie w starożytności, w którym Autor zrywa ze schematem oddzie
lającym historię od archeologii i zestawia niemal całą naszą wiedzę o najstar
szych dziejach Polski,

Prof. Kazimierz Tymieniecki został przez rząd Polski Ludowej w dniu 22 lip- 
ca 1953 r. odznaczony nagrodą państwową pierwszego stopnia, a we wrześniu 
br. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

ZESPOŁY DOSTĘPNE DLA BADAN NAUKOWYCH W WOJEWÓDZKIM 
ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W OPOLU

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu jest jednym z najmłodszych 
archiwów w Polsce na szczeblu wojewódzkim. Nie jest to jednak archiwum cał
kiem nowe — istniało tutaj przedtem Archiwum Miejskie, a po nim Powiatowe 
Archiwum Państwowe. Prace nad porządkowaniem i udostępnianiem materiałów 
archiwum ciągną się więc już od kilku lat. Dlatego też obecne Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe może się poszczycić pokaźną ilością materiałów uporząd
kowanych i dzięki temu dostępnych dla badań naukowych.

W dziale I archiwum dominującą rolę odgrywają akta byłych landratur nie
mieckich. Zawierają one bardzo bogaty materiał do dziejów Opolszczyzny w cza
sie od połowy XVIII wieku do niemal 1945 roku. Ze względu na zakres kompe
tencji i formę organizacyjną zawierają one materiał dość jednolity, zróżnicowany 
jedynie geograficznie. Główne kompleksy zagadnień w landraturach są nastę
pujące: organizacja władzy państwowej i samorządowej, sprawy wojskowe i bez
pieczeństwa kraju, rozwój przemysłu i rolnictwa, handlu i komunikacji, oświata, 
kościół, sprawy polityczne. Zagadnienia te, zależne od stanu zachowania zespołu, 
występują dość równomiernie. Pod względem wartości materiału dla badań histo
rycznych wybijają się sprawy polityczne — materiały do historii ruchu robotni
czego i partii politycznych, sprawy narodowościowe, rozwój przemysłu i rol
nictwa. W chwili obecnej dostępne dla badań są następujące landratury: opolska, 
oleska, grodkowska, nyska, niemodlińska, głubczycka. Fragmentarycznie zacho
wane są landratury: kozielska, strzelecka, kluczborska i brzeska.



Podobny charakter posiadają akta niemieckich wydziałów powiatowych. Cię
żar zagadnień przesuwa się jednak na sprawy rolnictwa, melioracji, opieki spo
łecznej i podatkowe. Zachowały się akta wydziałów z powiatów: opolskiego, ole
skiego, nyskiego i grodkowskiego.

Drugą poważną grupę akt oddziału I stanowią zespoły sądowe. Są one wszy
stkie uporządkowane i zinwentaryzowane. Wśród nich przeważają dwa zagadnie
nia: sprawy gruntowe i spadkowe oraz, w nowszych partiach, procesy polityczne. 
Sprawy gruntowe sięgają XVII wieku, zaś polityczne zazwyczaj tylko okresu 
międzywojennego. W aktach notarialnych tych zespołów bardzo często występują 
polonica. Zespoły sądowe zachowały się z: Nysy, Prudnika, Otmuchowa, Byczyny, 
Raciborza, Głubczyc, Niemodlina.

W oddziale II przeważają akta magistratów. Są one tym cenniejsze, że się 
gają wraz z dokumentami pergaminowymi czasem nawet do początków XIV wie
ku. Katalog dokumentów pergaminowych miasta Opola został opublikowany 
w „Sobótce" w r. 1950. Katalog dokumentów pergaminowych miasta Nysy znaj
duje się w ,,Cod. Dipl. Sil.", XXXVI, zeszyt 1. Natomiast pergaminowe dokumenty 
cechowe nyskie posiadają katalog kartkowy. Takie same katalogi posiadają do
kumenty pergaminowe Głubczyc i Prudnika. Najliczniejszy zbiór ksiąg miejskich 
znajduje się w zespole „Magistrat der Stadt Oppeln". Fragmenty ksiąg miejskich 
posiadają zespoły miejskie z Nysy, Prudnika i Brzegu.

Części aktowe zespołów magistrackich zawierają materiały do nieomal wszy
stkich dziedzin życia miejskiego. Najważniejsze, to materiały dotyczące wzrostu 
miast, handlu, początków przemysłu, życia politycznego i kulturalnego. Znajdują 
się one we wszystkich dotychczas udostępnionych zespołach miejskich. Szcze
gólnie cenne wiadomości do powstań polskich XIX wieku zawierają zespoły 
magistrackie miasta Opola i Namysłowa. Wiadomości do 1848 roku znajdują się 
po części we wszystkich zespołach miejskich i landraturach. W chwili obecnej do
stępne są następujące magistraty: opolski, nyski, krapkowicki, grodkowski, na
mysłowski, lewiński; zespoły szczątkowe: głubczycki i prudnicki. W toku po
rządkowania znajduje się duży i bogaty zespół brzeski.

Zycie gospodarcze w miastach odbija się bardzo żywo w aktach i księgach 
cechowych. Najliczniejsze zbiory ksiąg i akt cechowych posiada archiwum dla 
Opola i Nysy. Są wśród nich reprezentowane wszystkie cechy, jakie istniały 
kiedyś w tych miastach. Fragmentaryczne są natomiast zbiory cechowe z Głogów
ka, Krapkowic, Białej Prudnickiej, Ścinawy Prudnickiej, Strzeleczek, Prudnika. 
Księgi opolskie zawierają bardzo dużo tekstów polskich, zwłaszcza księgi cechowe 
garncarzy, tkaczy, krawców, kołodziejów i kowali.

Z miasta Opola zachowały się drobne zespoły towarzystwa mieszczańskiego, 
przemysłowego i bractwa kurkowego. Uporządkowany jest również jedyny zespół 
szkolny „Carolineum" z Nysy. Osobny dział stanowią zespoły podworskie. Są one 
wszystkie zinwentaryzowane i posiadają wstępy. Najcenniejsze z nich to ,,Herr- 
schaft Falkenberg" (Niemodlin) — posiadłość kolejno Piicklerów, Zierotinów 
i Praschmów oraz „Herzogliche Kammer zu Ratibor" (Racibórz). Fragmenty zespo
łów podworskich zachowały się z Radawii i Krawarza z powiatu oleskiego 
i z Kuchelni.

Znaczną wartość dla badaczy dziejów Śląska, zwłaszcza historii biskupstwa 
wrocławskiego, posiada zbiór Kastnera z Nysy. Znajdują się w nim własne oprą-



cowania Kastnera, odpisy i oryginały wielu dokumentów kościelnych i świeckich 
oraz pamiętniki.

Dla badaczy nazewnictwa śląskiego na Górnym Śląsku olbrzymią wartość 
posiada zbiór nazw niw i części pól w poszczególnych wsiach, który składa się 
z kartoteki i map katastralnych.

Zestawienie powyższe niestety tylko sumarycznie oddaje ilość i wartość ma
teriałów nagromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Opolu.
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