
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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